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  يَّ دِ الِ ى وَ لَ عَ وَ   يَّ لَ عَ   تَ مْ عَ نْ ي أَ التِ   كَ تَ مَ عْ نِ َر  كُ شْ أَ   َربِّ أَْوزِْعِني أَنَ {
} ينَ حِ الِ الصَّ   كَ ادِ بَـ ي عِ فِ   كَ تِ مَ حْ رَ ي بِ نِ لْ خِ دْ أَ وَ   اهُ ضَ رْ ا تَ حً الِ صَ   لَ مَ عْ اَ   نَ أَ وَ 

19:سورة النمل  
 

 

}نَ و نِ ُمْؤمِ الوَ   هُ ولُ سُ رَ وَ   مْ كُ لَ مَ عَ   ى هللاُ رَ يَ سَ وا فَ لُ مَ اعْ   لِ قُـ وَ {  
105:سورة التوبة  



  

  

  :شكر وتقدير
:�دئ ذي بدء وامتثاال لقوله تعاىل  

07/سورة إبراهيم) َلِئن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكمْ (  

:وقول رسوله الكرمي  

)من مل يشكر الناس مل يشكر هللا عز وجل(  

تقــدم جبزيــل الشــكر ألولئــك املخلصــني الــذين مل �لــوا نيف بدايــة هــذا العمــل 
ــــذكرجهــــدا يف مســــاعدتنا يف جمــــال البحــــث العلمــــي،  األســــتاذ الفاضــــل  وأخــــص �ل

 ومســاعديت يفيف تــوجيهي  وصــاحب الفضــلعلــى هــذه الدراســة '' عيــواز حمنــد الــزين''
  .جتميع املادة البحثية فجزاه هللا كل خري

الـــذي قـــام '' عمـــر شـــابونية''األســـتاذ  إىلتقـــدم جبزيـــل الشـــكر ن أن أنســـىوال 
، وإىل كافــة أســاتذة علــم املكتبــات، وإىل كــل مــن أهــدى بتوجيهنــا طيلــة هــذه الدراســة

لنــا مشــورة وقــدم لنــا يــد العــون واملســاعدة يف إخــراج هــذه الدراســة علــى أكمــل وجــه، 
  .جزاهم هللا عنا مجيعا خري جزاء

يكــون عملنــا هــذا خالصــا لوجــه ويف اخلتــام نســأل هللا الســداد والفــالح، وأن 
  .هللا تعاىل

 

ـــق                                                          وهللا ولـــيُّ الـــــتــــــوفـــيـــ  

 

 

 



  :داءـــإه
ــال هللا تعــالى ــوَن  (أعــوذ بــا� مــن الشــيطان الــرجيم  : قـ ــُوُلُه وَاْلُمْؤِمُن ــوْا فََســَيرى هللاُ َعَمَلُكــْم َورَُس َوقـُــِل اْعَمُل

  105/التوبة) َوَسُترَدُّوَن إَِلى عَالِِم اْلَغْيِب وَالشََّهاَدِة فَُينَبُِّئُكم بَِما ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ 

وال  ...وال تطيــب اللحظــات إال بــذكرك...وال يطيــب النهــار إال بطاعتــك...ال يطيــب الليــل إال بشــكرك  إلهــي
  .وال تطيب الجنة إال برؤيتك هللا هلالج لج...تطيب اآلخرة إال بعفوك

  .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

وتعـــب األيـــام وخالصـــة مشـــوارنا بـــين دفتـــي هـــذا العمـــل  هـــا نحـــن اليـــوم نطـــوي ســـهر الليـــالي  : أمـــا بعـــد
  :المتواضع الذي أهديه إلى

  .''عيسى رحمه هللا''روح جدي الحبيب  

  .''بريزة''رفيقة دربي وعبق حناني وحبيبتي أمي  

  .''كمال''إلى من سعى و شقى من اجل دفعي لطريق النجاح أبي  

  .''حدة''متي  ، إلى منيرة دربي ع''شريفة''إلى القـلب الحنون جدتي  

  .''ريان''بسمة البيت أختي  ...إلى توأم روحي

  .''دمحم''إلى سندي وقوتي في الحياة أخي  

أعمـــامي وأخـــوالي وزوجـــاتهم  ...الـــذين لـــن أنســـى وقفـــتهم معـــي...إلـــى هيبتـــي ووقــــاري وعزتـــي بالحيـــاة
  .وخاالتي وعماتي

  .''بوخدنة''و'' زريق''تي  إلى الكتاكيت الصغار في عائل...إلى كافة الوجوه المفعمة بالبراءة

اللــواتي كــن معــي فــي طريــق النجــاح والخيــر، إلــى مــن عرفــت  ...إلــى أخــواتي اللــواتي لــم تلــدهن أمــي
، وإلــى زميلتــي وصــديقتي فــي هــذا  "ســناء، أميــرة، هــاجر، حنــان''كيــف أجــدهن وعلمــوني أال أضــيعهن  

  ''آمنة"العمل  

  ،إلى كافة زمالئي وزميالتي في الدراسة وخارج الدراسة

  .2018_2013إلى دفعة علم المكتبات  

 إيـــمــان                                        .إلى كل الذين نساهم قـلمي وهم في قـلبي



  :داءـــإه
ــــال هللا تعــــالى ــــرجيم  : قـ ــــمَ اعْ   لِ قـُــــوَ (أعــــوذ بــــا� مــــن الشــــيطان ال ــــرَ وَ   مْ ُكــــلَ مَ عَ   رى هللاُ يَ َســــفَ   واْ ُل   هُ لُ وُ ُس

  105/التوبة) ونَ مُ لَ عْ تَ ْم  تُ نْ ا كُ مَ م بِ كُ ئُ بِّ نَ يُ فَ   ةِ ادَ هَ الشَّ وَ   ِب يْ غَ الْ   مِ الِ ى عَ لَ إِ   ونَ دُّ رَ تُ سَ وَ   ونَ نُ مِ ؤْ مُ الْ وَ 
الليل إال بشـكرك وال يطيـب النهـار إال بطاعتـك، وال تطيـب اللحظـات إال بـذكرك وال  إلهي ال يطيب  

  .تطيب اآلخرة إال بعفوك وال تطيب الجنة إال برؤيتك هللا هلالج لج
وأدى األمانة ونصح األمة، إلى نبي الرحمة ونـور العـالمين سـيدنا دمحم صـلى  إلى من بلغ الرسالة  

  .هللا عليه وسلم
إلــى مــن احمــل اســمه  ... بالهيبــة والوقـــار، إلــى مــن علمنــي العطــاء بــدون انتظــارإلــى مــن كللــه هللا

يمــد فــي عمــرك لتــرى الثمــار فهــا قــد حــان قطافهــا بعــد طــول انتظــار،   أنمــن هللا    أرجــو...بكــل افتخــار
  .''لخميسي''والدي العزيز    وإلى األبد وفي الغدنجوما اهتدي بها اليوم    وستبقى كلماتك

إلـى مـن كـان  ...إلى بسمة الحياة وسر الوجـود...إلى معنى الحب والحنان...اةإلى مالكي في الحي
  .''مليكة''إلى أغلى الحبايب أمي الحبيبة  ...وحنانها بلسم جراحي...دعاؤها سر نجاحي

مــن بوجــودهن    إلــى...شــموع متقــدة تنيــر ظلمــة حيــاتي  إلــى...إلــى مــن بهــم أكبــر وعلــيهم أعتمــد
  .''ليندة، جليلة، خديجة''أخواتي  ...إلى من عرفت معهن معنى الحياة...حدود لها  ومحبة الاكتسب قوة  

إلـى سـنداي فـي الحيـاة  ...إلى من أشعراني بأنني لست وحيدة...إلى توأمي روحي ورفيقـا دربي
  .''فـاروق والهادي''

إلى الذين  ...الوجوه المفعمة بالبراءة  إلى...السعادة في ضحكتهمبأعينهم و من أرى التفـاؤل    إلى
نيـروز، إيـاد، أسـيل، سـراب، علـي، نـور، لينـا، '' الكتاكيت الصـغار...وبوجودهم معيبهم    أياميزهرت  أ

   '' بتول، لجين، متين، مهيمن
  .''عالء الدين''إلى زوجي الغالي ورفيق دربي وحياتي  

ق  إلـى ينـابيع الصـد...وتميـزوا بالوفــاء...إلـى مـن تحلـوا باإلخـاء...إلى أخواتي الالتي لم تلدهن أمـي
سـناء، أميـرة،  ''صـديقـاتي  في دروب الحياة الحلـوة و المـرة    ، وبرفقتهنسعدت  إلى من معهم...افيالص

  .''حنان، هاجر
  .''إيمان'' وصديقتي وأختي الغاليةحبيبتي    إلى
  .وصغيرهمكبيرهم    أقـاربيجميع    إلى
  .2018_2013دفعة علم المكتبات    إلى
 ةــــــــنـــــآم  .                                       قـلبي  وهم فيالذين نساهم قـلمي    إلى
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على مستو�ت  واالتصاالتيف تكنولوجيا املعلومات  تطورا هائال شهد العامل يف السنوات القليلة املاضية
الضروري التعرض  منومن مثة أصبح  دارة،أسلوبه ومنهجه يف اإلالكبري على اإلنسان وعلى  وكان له األثر عدة،

  .االتكنولوجياملؤثرة واملتأثرة بتلك لدراسة العناصر اإلدارية 

اإللكرتونية، التجارة اإللكرتونية، التعليم اإللكرتوين  احلكومة :ةماملتقد تالتكنولوجيامن بني مظاهر هذه 
يف سواءا مجيع أحناء العامل يف  م هذه األخريةو بدأت الكثري من املنظمات يف تبين مفه حيثواإلدارة اإللكرتونية 

أعماهلا ومعامال�ا ،وإجناز  نرتنتاإلشبكة أو النامية وذلك من خالل عرض معلوما�ا على البلدان املتقدمة 
 اآليلتطبيقات احلاسب  الستخدامكرد فعل رتونية  لكاإلدارة اإلجاءت حيث  ،بسرعة ودقة عالية ووظائفها اإلدارية

 ومن �حية أخرى ،وفعالية من �حيةأكثر مرونة طرق إىل  ةالتقليديطرق العمل  لتطويريف جمال اخلدمات العامة 
ومن هذا املنطلق كانت  ،يف توفري الوقت واجلهد والتكلفة الىت حققتهامن ثروة املعلومات واملنجزات  االستفادة

 اإلدارة عصرنةدف ، �مؤسسا�امن  العديديف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر من بني الدول الىت بدأت 
  .استخدامهاوتدريب املواطن على احلديثة  االتكنولوجيوإدخال 

ملختلف أفراد  املعرفيةاخلزينة  متثل اخلدماتية اليت املؤسسات ومراكز املعلومات من بني املكتباتو�عتبار 
والفاعلية هدفها األساسي هو تسهيل  تفعيل نظم متكاملة تتسم �ملرونة،على  فقد عملت �ا،منشآ وأماكنا�تمع 

  وقت صرجهد وأقاملستفيدين املختلفة �قل  احتياجاتوتلبية العمل يف اإلدارة 
 استغاللوالبحث العلمي إىل  من أهم مؤسسات قطاع التعليم �عتبارهااملكتبات اجلامعية  هتاجتوقد  ممكن،

 االجتاهما مييز هذا ومن أهم  تمع املستفيدين منها،جم احتياجاتالىت تساعد على تلبية التقنيات احلديثة اإللكرتونية 
الئمة وتقدمي اخلدمات امل ،نرتنتاألستخدم شبكة إلكرتونية ت دية إىل أساليب أخرىيحتويل أساليب العمل التقلهو 
   .لكرتونيةسرعة واملرونة اللذان توفرمها اإلدارة اإلمن ال واالستفادة املستفيدين يف كل وقت ومكان،تمع �
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ىل كل العناصر املتعلقة به جاءت دراستنا يف مخس إة بكل جوانب املوضوع وبغية التطرق حاطجل اإلأومن 
  :فصول وتتناول كل منها ما يلى 

إىل وكذا التطرق  ،التعريف مبشكلة الدراسة وتوضيح أسباب اختيار� هلذا املوضوعتتضمن  :ولالفصل األ
عرض جمموعة بمهية موضوع الدراسة،كم قمنا خالل هذا الفصل أىل توضيح إضافة إ ،ليهاإنسعى  األهداف اليت

ولية أىل حتديد مفاهيم ومصطلحات الدراسة كمحاولة إضافة إ مبوضوعنا،من الدراسات السابقة ذات العالقة 
  .اخلاصة �ا لتوضيح الكلمات املفتاحية 

والعرض التام املدقق لكل العناصر لكرتونية اإل دارةالتعريف مبوضوع اإل تضمن هذا الفصل :الفصل الثاين
وظائف و ىل كل من خصائص وأمهية إتطرقنا ول مبحثني، املبحث األ على حيث اعتمد� ،احمليطة واملرتبطة �ا

هداف أ لكرتونية يف كل من عناصردارة اإلىل اإلإىل التحول إتطرقنا ما املبحث الثاين أ ،لكرتونيةدارة اإلاإل
وذلك لتكون لنا الصورة الواضحة عنها كوننا بعيدين نوعا ما عن  لكرتونيةدارة اإلىل اإلإومكاسب وأسباب التحول 

  .مثل هذه الدراسات 

داء العاملني الذي تضمن أول ماهية املبحث األ ساسيني،أتناولنا يف هذا الفصل مبحثني  :الفصل الثالث
 العاملني أداءما املبحث الثاين فقد تناولنا فيه تطوير أ املؤثرة عليه،والعوامل داء داء والعاملني ومعوقات األمفهوم األ

  .داء العاملنيأخريا مداخل حتسني أداء العاملني و أير وجماالت حتسني هداف التطو أىل كل إمن خالل التطرق 

من خالل خمتلف املفاهيم لكرتونية يف املكتبات اجلامعية دارة اإلقع اإلوا عاجل هذا الفصل :الرابعالفصل 
ىل اجتاهات إوأخريا مت التعرض  ،ىل حتقيقهاإتسعى  املتعلقة �ملكتبات اجلامعية وتوضيح العناصر واألهداف اليت

       .لكرتويناإل تبات حنو التسيرياملكهذه 

جراءات إلخالله توضيح خمتلف امن تضمن هذا الفصل تعريفا مبيدان الدراسة وقد حاولنا : الفصل اخلامس
ورد�ها حول أ التحاليل الىت إىلضافة إ ،ب امليداين من الدراسةعند القيام �ذا اجلان اعتمد� عليها املنهجية اليت

هذا  عطاء توصيات يفإمكنتنا من  من خالهلا على جمموعة من النتائج العامةتوصلنا  واليتنتائج االستبيان 
     .املوضوع



 

 

 

 

الفصل األول 
 اإلطار املنهجي
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  :ة الفصل ـــمقدم
منهـا مـا تسـتحق  ويستشـففهـو يعـايش تلـك الظـواهر ن الباحث يقتنص الظواهر االجتماعيـة مـن البيئـة احمليطـة بـه إ
دراسـتنا  مبـدى تطبيـق اإلدارة  �ـتمو  ،كثـر منهجيـةحتصـيل املعلومـات الكافيـة بشـكل أوما تستحق املتابعة يف سـبيل الدراسة 

خــالل  .داء العــاملني بصــفة خاصــةألكرتونيــة �ملكتبــات بصــفة عامــة وعــرب املكتبــات اجلامعيــة اجلزائريــة ودورهــا يف حتســني اإل
لتعريـــف �إلشـــكالية العامـــة ومـــا ينـــدرج ابدايـــة ال يف لـــذلك وجـــب، م البـــواقيأجـــراء دراســـة ميدانيـــة �ملكتبـــة املركزيـــة جلامعـــة إ

بواســطتها نســتطيع القيــام �ــذه الدراســة مــع شــرح  هــداف العامــة الــيتاأل مــع حتديــد، مــن تســاؤالت فرعيــة وفرضــيات ضــمنها
أفـادت  لـبعض الدراسـات السـابقة الـيتالتطـرق  إىلهـذا �إلضـافة ، سـباب اختيـار املوضـوعأكذلك ،  العامة للموضوعمهية األ

   .هذه الدراسة  لتهاتناو  هم املصطلحات اليتأ إىلوأخريا التطرق ، املوضوع
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   :شكالية اإل -1
ا مبــحـداث عــدة تغـريات يف مجيــع جمـاالت احليــاة إ تصـال واملعلومــات إىلاال تكنولوجيــاالتقـدم الســريع واهلائـل يف  أدى

لتســـهيل احلصـــول علـــى ة اإللكرتونيـــالتعـــامالت  إىلخـــالل التحـــول مـــن التعـــامالت التقليديـــة  فيهـــا ا�ـــاالت اإلداريـــة وذلـــك
جمموعة من التطورات السـريعة يف خمتلـف  إىلهذا التغري  أدىوقد تقليل اجلهود يف تقدمي اخلدمات  إىل�إلضافة ، املعلومات

مصــطلحات يف جمــال  وظهــور، اإلنرتنــتاملعلومــات العامليــة  شــبكة وذلــك يف ظــل تــوفر وانتشــار اســتخدامداريــة عمــال اإلاأل
التعلــــيم  :لعــــل مــــن أبرزهــــاو  مــــن مظــــاهر التحــــوالت اجلديــــدة االــــىت تعتــــرب مظهــــرً  لكرتونيــــةدارة اإلواإل تكنولوجيــــا املعلومــــات 

ىت تعمـــل علـــى حتقيـــق الـــ خـــريةهـــذه األ .إخل...ة اإللكرتونيـــ اإلدارةو ، ةاإللكرتونيـــوالتجـــارة ة اإللكرتونيـــاحلكومـــة  ،اإللكـــرتوين
 كمـا.مرونـة وفعاليـة، وكفـاءة عاليـة وإتقـان وأكثـر عمـال اإلداريـة بسـهولة جنـاز األإبسـرعة ودقـة ال متناهيـة و أفضل اخلـدمات 

�داء املـــوظفني واملـــدة املســـتغرقة لتحقيـــق اخلدمـــة للمســـتفيدين يف خمتلـــف تســـاهم يف حـــل العديـــد مـــن املشـــكالت املتعلقـــة 
  .دارية وخمتلف العوامل السلبية اليت تعيق تطور النظم اإل، عباء اإلدارية بغرض جتنب الروتنيمن األ والتخفيف، املصاحل

عبـاء اإلداريـة التقليديـة التوجـه حنـو توظيـف خمتلـف التقنيـات تقليـل مـن هـذه األلسباب الىت تعـد خطـوة لولعل من األ
والعمليــات تســهيل االجــراءات  إىلضــافة ، إتمر بــني العــاملنيحتميــة لتحقيــق االتصــال املســتعتــرب  احلديثــة الــيت التكنولوجيــة 

دخــال إن أذ إ، ضـعفأالتطبيـق والتكيــف والتـأقلم بينمــا القـدرة علـى ، كـربأالتغـري  إىلولكـن تبقــى احلاجـة ، داريـة املختلفـةاإل
وسـيلة متكـن املسـتفيد مـن سـهولة احلصـول علـى هـو ال يعـد هـدفا وإمنـا ة وتكنولوجيـا املعلومـات �ملكتبـات اإللكرتوني اإلدارة

  .حسن وجه أومتنح العاملني �ملكتبات الوسائل التقنية اجلديدة ألداء املهام على ، حسن الظروفأواخلدمة يف املعلومات 
 يف ممارســة املهنــة املكتبيــة هــزةة واألجن تطــوير املكتبــات ال �يت مبجــرد تزويــدها مبختلــف الوســائل التكنولوجيــأكمــا 

هـم أالذي يعـد و بشري فعال  ويشرتط يف ذلك عنصر، ناهج املتبعةاهلياكل اإلدارية وامل يفتطلب �لضرورة إعادة النظر يوإمنا 
علـى وتطويرهـا للعمـل  هـدافهاأرفـع وحتقيـق  ، �إلضـافة إىليؤثر على اسرتاجتية املكتبة ومشـاريعهامؤسسة حيث  ةمورد يف أي

وقــد دعمــت املكتبــات ، خمتلــف العمليــات داخــل املكتبــة قــوم عليهــات األساســي والدعامــة الــيتو احملــور فهــ، رفــع كفــاءة األداء
 اإلدارةســـلوب أمههـــا اســـتخدام أ، مـــن املـــوظفني واملســـاعدين لتحقيـــق العديـــد مـــن الغـــا�تاملالئـــم  اجلامعيـــة �لعـــدد البشـــري

  .املكتبية و�هيلهم وتكوينهم لرفع الفعالية والنوعية يف اخلدمات اإللكرتوين، 
داء الــوظيفي للعــاملني يف حتســني األة اإللكرتونيــ اإلدارةوعلــى ضــوء ذلــك فــإن مشــكلة دراســتنا تكمــن يف معرفــة دور 

م البـواقي أة �ملكتبـة املركزيـة جلامعـة اإللكرتونيـ اإلدارةمـا مـدى تطبيـق  :وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التايل
   اء العاملني ؟دأوما هو دورها يف حتسني ؟ 
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  :تساؤالت الدراسة  -2
  :البد من طرح االسئلة الفرعية التالية ح التساؤل الرئيسي والتعمق اكثر يف موضوع الدراسة يوضلت

 م البواقي ؟ألدى العاملني �ملكتبة املركزية جلامعة ة اإللكرتوني إلدارةما املقصود � - 1 س
 م البواقي ؟أ�ملكتبة املركزية جلامعة ة اإللكرتوني اإلدارةما هي متطلبات تطبيق  - 2 س
 م البواقي ؟أالعاملني �ملكتبة املركزية جلامعة أداء ة على اإللكرتوني اإلدارةكيف تؤثر  - 3 س
 م البواقي ؟أة �ملكتبة املركزية جلامعة اإللكرتوني اإلدارةما هي معوقات تطبيق  - 4 س
   :فرضيات الدراسة  -3

  .)1(كثرأأو  شكل تصريح يوضح يف مجلة الباحث يفجابة مؤقتة لتساؤالت إهي :الفرضية 
  :قمنا بصياغة الفرضيات التالية التساؤالت  ذهجابة على هاإل إىلو�دف الوصول 

مفهومــا حــديثا للمهنــة  م البــواقيأة �لنســبة للعــاملني �ملكتبــة املركزيــة جلامعــة اإللكرتونيــ اإلدارةتعتــرب  :)1(الفرضــية 
  .تصال واملعلوماتاالنظمة وشبكات أسبابه التطور السريع يف أقد يكون من ، املكتبية

  .ن تستغين عنها أة على عدة متطلبات ال ميكن للمكتبة اإللكرتوني اإلدارةتقوم  :)2(الفرضية 
التقليديــة  اإلدارةالعــاملني وذلــك مــن خــالل عصــرنة أداء ة بدرجــة كبــرية علــى اإللكرتونيــ اإلدارةر تــؤث :)3(الفرضــية 

  .مبختلف عمليا�ا ووسائلها 
ة والــىت تعيــق ســري العمــل داخــل اإللكرتونيــ اإلدارةتطبيــق  دون لتوجــد مجلــة مــن املعوقــات الــىت حتــو : )4(الفرضــية 

  .املكتبة 
  
  
  
  
  
  

                                    
  .17ص  .2000، دار الصفاء للنشر والتوزيع:عمان .النظرية والتطبيق :العلمي مناهج وأساليب البحث  .عثمان دمحم، غنيم، رحبي مصطفى، عليان -1
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  :سباب اختيار املوضوع أ -4
اســباب ذاتيـــة وهــي خاصـــة �لباحــث وأســـباب  إىلتنقســـم نـــواحى عديــدة  إىلتتجلــى اســـباب اختيــار هـــذه الدراســة 

وفـق وهلـذا فـإن اسـباب اختيـار الدراسـة ميكـن توضـيحها وتبيـان عناصـرها ، مبوضوع البحث وكل ما يشري اليـهتتعلق  خارجية
  :ما يلى 

 : سباب ذاتيةأ: 4-1
 اإلدارة لاكنولوجيا واستخداما�ا يف جماملواضيع املتعلقة �لت هامليول الشخصي ملثل هذ. 

 :موضوعية أسباب : 4-2
وقلــة الدراســات يف هــذا املوضــوع كــان دافعــا وحلداثتــه بتخصصــنا  لعالقتــه املباشــرةرا نظــقمنــا بدراســة هــذا املوضــوع 

 للتوجه حنو هذه الدراسة
  :هداف الدراسةأ -5

  :مجلة من االهداف نوجزها فيما يلى  حتقيق إىلنسعى من خالل هذه الدراسة 
  جلامعة ام البواقي ة لدى العاملني �ملكتبة املركزية اإللكرتوني اإلدارةالتعرف على مفهوم. 
  ة �ملكتبة املركزية جلامعة ام البواقياإللكرتوني اإلدارةالتعرف على متطلبات تطبيق . 
  ةاإللكرتوني اإلدارةجراء تطبيق ة على العاملني اإللكرتوني اإلدارةمعرفة أثر. 
  تطبيق اإلدارة اإللكرتونية لعاملون بسببئص الىت يعاين منها االنقاإبراز أهم . 

  :الدراسةمهية أ -6
مهيــة موضـوعها يف حـد ذاتـه والــىت أمهيـة هـذه الدراسـة يف أمهيـة مرجـوة منهـا وتكتســي أال وجـود لدراسـة بـدون وجــود 

  :ميكن توضيحها كما يلى 
  لتكنولوجيا املعلومات ة يف املكتبات اجلامعية يف ظل التطورات الشاملة اإللكرتوني اإلدارةمهية تطبيق أإبراز. 
 داء العاملني أودورها يف تطوير ة اإللكرتوني اإلدارةبراز مقومات إ 
  داء ورفـع  مـن حيـث سـرعة وحتسـني مسـتوى األيف املكتبات اجلامعية يف حالة تطبيقها  ةاإللكرتوني اإلدارةكيفية �ثري

 .�ا كفاءة العاملني 
  من أجل حتسني األداءة يف العمليات املكتبية اإللكرتوني اإلدارةبيان التكامل بني العنصر البشري و. 
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   :سابقةالدراسات ال -7

تقــرتب منــه يف أو  الــيت تتشــابه مــع البحــث الــراهنتعــرف الدراســات الســابقة ��ــا كــل البحــوث والدراســات العلميــة 
  .)1(بعيدأو  والدراسات اليت تناولت نفس املوضوع من قريبكل البحوث جانب ما ونعين �ا  

وجــود ســابقة وإن اختلفــت يف مضــمو�ا وشــكلها لكــن هــذا ال ينفــي  ن تكــون هلــا منــاذجأال بــد لكــل دراســة حديثــة 
 ان األمــر الــذي يبــني.كلهــا أو   يف إحــدى متغريا�ــابعــض العناصــر القبليــة املشــا�ة هلــذه الدراســة والــىت ميكــن ان تتفــق معــه 

وتفــتح ا�ــال إلشــكاليات �يت ، لــه خاصــية تراكميــة وتتابعيــه حيــث ان كــل دراســة تكمــل دراســات ســابقيهاالبحــث العلمــي 
وبعـد إطالعنـا ، الـىت تتـأثر خباصـيتان الزمـان واملكـانتتجـدد بتجـدد الظـواهر  تفاملعلومـا، بعدها حىت تواصل البحث العلمي

استعرضــنا اربــع دراســات والتعليــق ة مــن جوانــب عديــدة اإللكرتونيــ اإلدارةعلــى جمموعــة مــن الدراســات الــىت عاجلنــا موضــوع 
     : عليها وتبيان ما استفد� منها 

ة يف تطــوير أداء العــاملني يف احملــاكم اإللكرتونيــ اإلدارةدور "بعنــوان "حفيظــة ،ةصــوال، نــدى ،مهيــةابر ":الدراســة األوىل
، وقــد هــدفت تطــوير اداء العــاملني يف احملــاكم اإلداريــةوأثــره يف ة اإللكرتونيــ اإلدارةتناولــت هــذه الدراســة موضــوع  "اإلداريــة 

وقــد يــة، هــذه الدراســة علــى التعــرف علــى تطبيقــات اإلدارة اإللكرتونيــة ودورهــا يف الرفــع مــن أداء العــاملني يف احملــاكم اإلدار 
بدرجـة شـديدة لـز�دة مـن كفـاءة مهية االعتماد على التكنولوجيـا احلديثـة أ :مهها أمجلة من النتائج  إىلتوصلت هذه الدراسة 
وذلــــك لتــــأمني  اإللكــــرتوينحتــــرص احملكمــــة اإلداريــــة بدرجــــة عاليــــة علــــى تطبيــــق نظــــام التوقيــــع ، جنــــازهإودقــــة العمــــل وســــرعة 

وقـــد افادتنـــا هـــذه . ةاإللكرتونيـــ اإلدارةلتطبيـــق تعمـــل احملكمـــة اإلداريـــة علـــى تـــوفري املتطلبـــات الالزمـــة ، وســـالمتهااملعلومـــات 
احمليطــة �ــا ودورهــا يف حتســني الشــاملة لكــل العناصــر  ةوالصــور ، ة بصــورة واضــحةاإللكرتونيــ اإلدارةيف التعــرف علــى الدراســة 

     )2(اداء العاملني

  

  

                                    
  .26ص.2008 ،عمان. منظور تطبيقي:اساليب البحث العلمي .يز مجعة االنجار، ف -  1
: مذكرة ماسرت، ميدانية �حملكمة اإلدارية لوالية قاملةدراسة : اء العاملني يف احملاكم اإلداريةدور اإلدارة االلكرتونية يف تطوير أد. حفيظة ة،صوال، ندى ،برامهية -  2

    .2013 ،بقاملة 1945ماي  8جامعة  :جيا املعلومات واالتصال وا�تمعتكنولو 
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  ".وتطبيقا�ا يف الدول العربية على إدارة املرفق العام ة اإللكرتوني اإلدارة�ثري "بعنوان "محاد ،خمتار":الدراسة الثانية 
مــع الكشــف عــن ، علــى ســري املرفــق العــام وإدارة موظفيــهموضــوع اإلدارة اإللكرتونيــة و�ثريهــا تناولــت هــذه الدراســة 

ة علــى اإللكرتونيــ اإلدارة�ثــري توضــيح وإبــراز  إىلالدراســة وهــدفت هــذه ، العربيــةة يف البلــدان اإللكرتونيــ اإلدارةووضــع واقــع 
كـأول جتربـة عربيـة   2001ة يف ديب اإللكرتونيـمنذ إقامـة احلكومـة للمرفق العام وعلى موظفيه يف الدول العربية السري احلسن 

عــدم اإلدراك الــواعي والكامــل  :امههــا محلــة مــن النتــائج  إىلوقــد توصــلت هــذه الدراســة ، هــذه الدراســة غايــة �ريــخ بــدأ إىل
القصـــور الواضـــح يف ، ة يف العـــامل العـــريباإللكرتونيـــ اإلدارةبنـــاء مشـــروع لكـــل عناصـــر التكنولوجيـــا والربجميـــات وأمهيتهـــا عنـــد 

علــى اإلفــادة الكاملــة تكنولوجيــا املعلومــات مــن ثــراء معــريف للمواقــع مبــا ميكــن املــواطن العــريب  تقدمــه التعــرف علــى قــدرات مــا
وقد افادتنـا هـذه الدراسـة يف .بتطبيق البنية األساسية للمعلومات وجود فجوة رقمية بني احلكومات العربية فيما يتعلق ، منها

    .  )1(للمنظمات اإلدارية بصفة عامة ولتسري املرافق العامة بصفة خاصةة اإللكرتوني اإلدارةمهية أالتعرف على 

ة يف تطــوير العمــل اإلداري اإللكرتونيــ اإلدارةمسـامهة "بعنــوان  "دمحم، قريشــي، موسـى، عبــد الناصــر":الدراسـة الثالثــة 
يف ة اإللكرتونيـ اإلدارةواقـع و ة يف املؤسسات اإللكرتوني اإلدارةطبيق تناولت هذه الدراسة موضوع ت "مبؤسسات التعليم العايل

  :أمهها وقد توصلت هذه الدراسة جلملة م النتائج ، املؤسسات
  مثــل مســرية العمــل التغلــب علــى العديــد مــن املشــاكل الــىت كانــت تعيــق  إىليــؤدي  ةاإللكرتونيــ اإلدارةإســتخدام

 .حواجز الزمان واملكان وغريها، أمن املعلومات، عامل الوقت
 ة يف أي مؤسسة يستلزم توفر جمموعة من املتطلباتاإللكرتوني اإلدارةن تطبيق إ.  
  بدرجـة كبـرية مـن خـالل مسـامهتها اجلـادة  العـاملني أداء فعاليـة وكفـاءةة يعمل علـى ز�دة اإللكرتوني اإلدارةتطبيق

 . يف رفع انتاجية العاملني
 وتوفري التكاليف ، توفري الوقت. 

  )2(تكنولوجيا املعلومات  استخدامعلى أمهية العمل اإلداري وز�دة فعاليته من خالل وقد أفادتنا هذه الدراسة يف التعرف 

  

                                    
جامعة اجلزائر  ،العلوم السياسية والعالقات الدولية: رسالة ماجستري ،�ثري اإلدارة اإللكرتونية على إدارة املرفق العام وتطبيقا�ا يف الدول العربية. محاد ،خمتار -  1

  .  2007 ،بن يوسف بن خدة
–دراسة حالة كلية العلوم والتكنولوجيا : مسامهة اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير العمل اإلداري مبؤسسات التعليم العايل. دمحم، قريشي، موسى، عبد الناصر -  2

  .2011 ،9.ع .جملة الباحث .اجلزئر –بسكرة 
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  "التدريب احتياجاتيف حتديد م أداء العاملني يدور تقي"بعنوان "عمار ،عيشي بن:"الدراسة الرابعة 

وهـــدف هـــذه ، وطـــرق وعوامـــل تقـــيم األداء وعالقتهـــا �لتـــدريبتناولـــت هـــذه الدراســـة موضـــوع تقـــيم أداء العـــاملني 
 اإلدارةأن  :مجلــة مــن النتــائج امههــا  إىل ، وقــد توصــلتالدراســة التعــرف علــى موضــوعي تقــيم األداء والتــدريب يف املنظمــات

إضـافة ، وغريهـا التدريبيـة االحتياجـات حتديد املتعلقة بشؤون العاملني من أجلتستخدم نتائج تقيم األداء يف إختاذ القرارات 
دقـة عناصـره وإتصـافه عـدم  إىلنه مهم وعدم النظر اليه راجع أتقيم األداء على  إىلينظرون أن األفراد العاملني �ملؤسسة  إىل

  .�لعمومية 

  )1(أمهيته �لنسبة للمنظمة ولألفراد والطرق املستخدمة فيهوقد أفادتنا هذه الدراسة يف التعرف على األداء من حيث 

  :هلا وهي كالتايل هلذه الدراسة جمموعة من املصطلحات الىت تتطلب تعريفا  :مصطلحات الدراسة  - 8
لكــــل املــــوارد  ، واســــتخدامصــــنع قــــرار وقيــــادة ورقابــــة انشــــطة أعضــــاء املنظمــــةوتنظــــيم و هــــي عمليــــة ختطــــيط : اإلدارة

  . )2(واملعلوماتية بغرض إجناز اهداف املنظمة بكفاءة وفعالية املادية  املاليةالتنظيمية البشرية و 
وهـــي ، الشـــبكاتإلكرتونيـــا وعـــرب واألنشـــطة الـــىت يـــتم تنفيـــذها ، يقصـــد �ـــا منظومـــة األعمـــال:ة  اإللكرتونيـــ اإلدارة

  )3(ة اإللكرتونيالنظم والوسائل  �ستخداموظيفة إجناز األعمال 

، ملكتبـة�قـوة العمـل املوجـودة  وقـيم واعتقـادات واجتاهـاتوالقـدرات لمواهـب هي عبارة عن املعرفة الكلية ل: العاملني
 واالجتاهـاتهـذه القـدرات واملواهـب  اسـتغاللوكيفيـة ولكـن أيضـا قـدرا�م ، وهو بذلك ال يقصـد �لعـاملني كـم األفـراد فقـط

  )4(واملعتقدات وكيفية إدار�ا 

                                    
علوم  :رسالة ماجيسرت، مؤسسة صناعة الكوابل الكهر�ئية بسكرة دراسة حالة: التدريب احتياجاتدور تقيم أداء العاملني يف حتديد . عمار ،عيشي بن -1

  .2006، جامعة املسيلة :جتارية
متاحة  .17ص .2009، جامعة عني مشس :األعمالإدارة :رسالة ماجستري . Approche to Management: إىل اإلدارةمدخل  .عمر دمحم، درة -2

  .04/05/2018 :اطلع عليها يوم(http://www.researchgot.net.linqs>approch to management,PDF)  : على اخلط
رسالة  .املديرين واملديراتالثانوية يف الضفة الغربية من وجهة نظر واقع تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس احلكومية  .إميان حسن مصطفى، خلوف -3

  :متاحة على اخلط. 09ص. 2010 ،جامعة النجاح الوطنية بفلسطني :اإلدارة الرتبوية: ريماجست
(http://drhussein.net>pdfs) 5/5/2018 :أطلع عليها يوم.  

تنمية  :رسالة ماجيسرت .سونطراك فرجيوة دراسة ميدانية مبؤسسة  :العمومية اجلزائرية االقتصاديةيف املؤسسة تنمية املوارد البشرية أساليب  .هشام ،بوكفوس - 4
  : متاحة على اخلط .46ص. 2007 ،جامعة اإلخوة منتوري بقسنطينة :شريةاملوارد الب

 )http//www.mthakirat-ta.com>pdf(  01/05/2018: أطلع عليه يوم.  
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وذاك مـــن أجـــل تطـــوير أداء العنصـــر البشـــري داخـــل   توظيـــف جمموعـــة املهـــارات والقـــدرات: تطـــوير أداء العـــاملني 
  .وذلك من أجل حتقيق األهداف يف املكتبات اجلامعية املنظمة 

ــ:املكتبــات اجلامعيــة  ىت متــول وتــدار مــن قبــل إدارة اجلامعــة لتقــدمي خــدمات مكتبيــة للمجتمــع هــي تلــك املكتبــات ال
  .)1(مفتوحة النها�ت األكادميي ومتتاز ��ا مكتبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
 :زيعو للطباعة والنشر والتدار غريب  .4.ط. ي والبحث العلميعتنظيمها وإدار�ا وخدما�ا ودورها يف تطوير التعليم اجلام :املكتبات اجلامعية .أمحد ،بدر- 1

  .12ص .2011 ،القاهرة
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  :خالصة الفصل 
كمــا ،  والوقــوف علــى خمتلــف متغرياتــهإلحاطــة جبميــع معــامل املوضــوع منــا �قيف ختــام هــذا الفصــل ميكننــا القــول �ننــا 

يف هـذا الفصـل مـن حتديـد املفـاهيم األساسـية  مـن خـالل مـا جـاءو  ،هذا املوضـوع ختدممن دراسات سابقة  �الستعانةمتكنا 
حــد ميكــن اإلملــام بــه قــدر  إىلوإمتامــه إلجنــازه نــب األساســية للموضــوع بشــكل كــاف أمامنــا اجلوا اتضــحتوالدراســات فقــد 

     .املستطاع 
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

  :الفصل الثاين
 اإلدارة اإللكرتونية
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  :ة الفصل ـــــمقدم

  االتصالوشبكات  توفر شبكة األنرتنتو والثورة املعلوماتية  احلديثة يف ظل التطور اهلائل يف التقنيات
وتطوير  ،واإلنتاج ،من تلك التقنية لضمان جودة األداء االستفادةصبح من الضروري على كل املنظمات أ، األخرى

 واالجتماعية االقتصاديةالقوة الدافعة للتحوالت  �عتبارها، ألهداف املرجوة بكفاءة عاليةوحتقيق ا، ساليب العملأ
 استخدامألن ، املعلوماتعلى تكنولوجيا كبريا   اعتمادان تعتمد أمما حذا �إلدارة احلالية  .والسياسية على املستوى العاملي

هم مالمح أوكان من  ،قل ما ميكنأ إىلرق الو  استخدامتساعدها على تبسيط اإلجراءات وتقليل  هذه التكنولوجيا املتطورة
مهمة هذه األخرية الىت سهلت ، وما حتققه من فوائد مجة يف مجيع ا�االت اإللكرتونيةمصطلح اإلدارة  ظهور ايلالعصر احل
ساليب اإلدارة أالتخلى عن  إىلهذا مما أدى ، الوقت واجلهد قاخلدمات اليت تستغر  ئعبوشالت عليها ، املنظمات
  .مام هذا الزحف التقين أتتهاوى ومن هنا أخذت األعمال والعادات القدمية  ،التقليدية
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    اإللكرتونيةاإلدارة  إىلمدخل : املبحث األول

 :اإللكرتونيةماهية اإلدارة  .1
  :)Administration(اإلدارة  مفهوم 1-1

الوظـائف اإلداريـة تطبيـق  خـالل مـن) طبيعية، مادية، بشرية(املتاحة األمثل للموارد  االستخدام: "�ادارة �تعرف اإل
اجلهــود اجلماعيــة لتحقيــق  �ســتخدام )التســويق،املالية، اإلنتــاج( علــى الوظــائف الفنيــة) التوجيــه، الرقابــة، التنظــيم، التخطــيط(

  )1("اهلدف املنشود

عمليــة اإلشــراف والســيطرة وتنســيق األنشــطة االنتاجيــة يف الصــناعة والتنظيمــات الرمسيــة " :كمــا تعــرف اإلدارة ��ــا
األخــرى، أو األفــراد الــذين يــؤدون هــذه الوظــائف، ومــن املنظــور التنظيمــي فــاإلدارة هــي إجنــاز أهــداف تنظيميــة مــن خــالل 

وتعـــــين أيضـــــا تنفيـــــذ األعمـــــال بواســـــطة اآلخـــــرين عـــــن طريـــــق التخطـــــيط والتنظـــــيم وتوجيـــــه ورقابـــــة . األفـــــراد ومـــــوارد أخـــــرى
  )2(."جمهودا�م

اإلدارة هي منظومة متكاملة تشمل جمموعـة مـن املـوارد البشـرية واملاديـة، الـيت : ومن خالل هاته التعاريف نستنتج أن
 .هداف املسطرةتؤدي وظائف املنظمة من أجل حتقيق األ

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .16ص .2010للنشر والتوزيع، دار كنوز املعرفة العلمية : عمان .الكايف يف مفاهيم علوم املكتبات واملعلومات .الصرايره، خالد عبده -1
متاحــة علــى ، 3397ص .2016 .4 .ع .24ا�لــد  .جملــة جامعــة �بــل .اإلدارة االلكرتونيــة و�ثريهــا يف تطــوير األداء الــوظيفي وحتســينه .شــواي، أحــالم دمحم -2

  .06/02/2018: أطلع عليه يوم) www.uobjournal.com: (اخلط
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 ):Gestion E.Management( اإللكرتونيةمفهوم اإلدارة  1-2
وذلــك بــدون اضــطرار  ،وتقــدمي اخلــدمات العامــة عــرب شــبكة االنرتنيــت أو األنــرتا�ت ،املعــامالت اإلداريــة هــي إجنــاز"

جانب ما يرتافق مع ذلك من إهـدار للوقـت واجلهـد  إىلاإلدارات إلجناز معامال�م  إىلبصفة شخصية  االنتقالالعمالء من 
  )1("والطاقات

خــدمات وأعمــال الكرتونيــة تنفــذ بســرعة  إىل ،عمليــة حتويــل كافــة األعمــال واخلــدمات اإلداريــة التقليديــة": كمــا أ�ــا
  )2(."عالية ودقة متناهية وبدون استخدام الورق

كمـــا تعمـــل علـــى نظـــام تكامـــل ،علـــى امليكنـــة اخلاصـــة �دارات العمـــل داخـــل املؤسســـة  اإللكرتونيـــةتعمـــل اإلدارة "و
البيــا�ت واملعلومـــات بـــني اإلدارات املختلفـــة واملتعــددة، واســـتخدام تلـــك البيـــا�ت واملعلومــات يف توجيـــه سياســـة وإجـــراءات 

ملتالحقة سواء الداخليـة أو اخلارجيـة، وتشـمل وتوفري املرونة الالزمة لالستجابة للتغريات ا ،عمل املؤسسة حنو حتقيق أهدافها
أ�ـا تتميـز بقـدر�ا علـى ختليـق املعرفـة  إىلمجيع مكو�ت اإلدارة من ختطيط وتنفيذ ومتابعـة وتقيـيم وحتفيـز  اإللكرتونيةاإلدارة 

  .)3("بصورة مستمرة وتوظيفها من أجل حتقيق األهداف
لقـدرة علـى اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واإلتصـاالت والتقنيـات كما أ�ا ا: "اإللكرتونيةتعريف القحطاين لإلدارة 

عـرب االنرتنـت وشــبكات احلاسـبات اآلليـة يف كـال زمـان ومكـان، ممـا يـؤدي جلــودة فيـذ األنشـطة اإلداريـة إلكرتونيـا احلديثـة لتن
�ـــدف حتقيـــق  ،الالزمـــةوحتســـني األداء وتوحيـــد اإلجـــراءات وســـرعة التنفيـــذ وخفـــض التكلفـــة وتـــوفري البيـــا�ت واملعلومـــات 

  )4("أهداف املنظمات اإلدارية �قل وقت وجهد وتكلفة

  
  
  
  

                                                           
املعلومـات : ماجسـتري رسـالة .دراسـة ميدانيـة �ملكتبـة املركزيـة جبامعـة جيجـل: موقع املكتبات اجلامعيـة ضـمن مشـروع احلكومـة اإللكرتونيـة �جلزائـر .نزار ،شنيقل -1

  .07ص .2012 جامعة منتوري بقسنطينة، :االفرتاضية وإسرتاتيجية البحث عن املعلومات: االلكرتونية
 متاحــة]. علــى اخلــط. [دراســة اســتطالعية ألراء عينــة مــن القيــادات اإلداريــة يف جامعــة الكوفــة: اإلدارة االلكرتونيــة وآفــاق تطبيقهــا .أمحــد عبــد احلســنياألمــارة،  -2

  .22/02/2018: �ريخ الز�رة) www.scribd.com: (العنوان على
  .22/02/2018: �ريخ الز�رة) www.scribd.com: (على العنواين متاحة]. على اخلط. [تغريات العاملية اجلديدةاإلدارة وامل .رضوان، رأفت -3
اجلامعــة اإلســالمية : ارة األعمــالإد: رســالة ماجســتري. واقــع اإلدارة اإللكرتونيــة يف اجلامعــة اإلســالمية وأثرهــا علــى التطــوير التنظيمــي. شــليب، مجانــة عبــد الوهــاب -4

  .10/02/2018: أطلع عليه يوم) www.library.iugaze.edu.ps.thesis: (متاحة على اخلط. 10ص .2006بغزة، 
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ـــــدويل اإلدارة  ـــــك ال ـــــةويعـــــرف البن ـــــا املعلومـــــات  اســـــتخدام إىلمصـــــطلح حـــــديث يشـــــري ": ��ـــــا اإللكرتوني تكنولوجي
املـــواطن وجمتمـــع  إىلمـــن أجـــل ز�دة كفـــاءة وفعاليـــة وشـــفافية ومســـاءلة احلكومـــة فيمـــا تقدمـــه مـــن خـــدمات  ،واالتصـــاالت

للمـواطنني الفرصـة  إعطـاءومتكينهم من املعلومات مبا يدعم كافة الـنظم اإلجرائيـة احلكوميـة وتقضـي علـى الفسـاد و  ،األعمال
  )1(."لمشاركة يف كافة املراحل العملية السياسية والقرارات املتعلقة �ا واليت تؤثر على خمتلف نواحي احلياةل

سواء األفراد أو املنظمات مـن خـالل  ،األعمال واملعامالت اليت تتم بني طرفني أو أكثر تنفيذ كل: "كما تعرف ��ا
بغيـة حتسـني العمليـة االنتاجيـة وز�دة كفـاءة وفعاليـة األداء يف اإلدارة، وإجنـاز العمـل  اإللكرتونيـة االتصالاستخدام شبكات 

  )2(".�ا بسرعة وبكفاءة و�قل تكاليف
تــــت مجيــــع مهــــام ونشــــاطات املؤسســــة اإلداريــــة �العتمــــاد علــــى كافــــة تقنيــــات املعلومــــات أمتعمليــــة : "وتعــــرف ��ــــا

حتقيــق أهــداف اإلدارة اجلديــدة يف تقليــل اســتخدام الــورق وتبســيط اإلجــراءات والقضــاء علــى الــروتني  إىلوصــوال  ،الضــرورية
  )3(."الحقا اإللكرتونيةواإلجناز السريع والدقيق للمهام واملعامالت لتكون كل إدارة جاهزة للربط مع احلكومة 

يــة يف حتســني مســتو�ت أداء املؤسســات ورفــع  هــي عبــارة عــن اســتخدام نتــائج الثــورة التكنولوج: "كمــا يعرفهــا العواملــة
  )4(."كفايتها وتعزيز فعاليتها يف حتقيق األهداف املرجوة

يف مجيـــع  واالتصـــاالتإدارة تســـتخدم تقنيـــات املعلومـــات  :علـــى أ�ـــا اإللكرتونيـــةوممـــا ســـبق ميكننـــا أن نعـــرف اإلدارة 
مــن ختطــيط، تنظــيم، توجيــه ورقابــة مــن أجــل تســهيل مســتو��ا بشــكل تكــاملي وفعــال، وممارســة خمتلــف الوظــائف اإلداريــة 

  .وتسريع التعامالت بدقة عالية وتقدمي أفضل اخلدمات �قل جهد وأقصر سرعة ممكنة
  
  
  
  
  

                                                           
جامعـة اجلزائـر : العلـوم السياسـية والعالقـات الدوليـة : رسالة ماجستري. على إدارة املرفق العام وتطبيقا�ا يف الدول العربية �ثري اإلدارة اإللكرتونية .خمتار، محاد - 1

  .15/03/2018: أطلع عليه يوم) .biblio.univ-alger.dz>jespui>bitstream: (متاحة على اخلط .6ص .2007بن يوسف بن خدة، 
، 02ا�لـد  .جملـة االقتصـاد اجلديـد .ارة العمومية يف اجلزائر من خالل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ودورها يف حتسني خدمة املواطننيعصرنة اإلد .فرطاس، فتيحة - 2
  .16/03/2018: يوم أطلع عليه) http://www.asjp.cerist.dz>article: (متاحة على اخلط. 315ص .2016، 15 .ع
  .160 159ص ص  .2010ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر .اإلدارة احلديثة للمكتبات .دمحان، جميد - 3
  .24ص .2014دار أجمد للنشر والتوزيع، : عمان .E.managementاإلدارة اإللكرتونية  .العياط، مجعة إمساعيل - 4
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  :اإللكرتونيةخصائص اإلدارة  -2
 يف سـياقها الصـحيح أ�ـا جـاءت لتسـتثمر التكنولوجيـا وحتقيـق اإلصـالحات داخـل اإللكرتونيةإن أهم ما مييز اإلدارة 

علـى الكـم اهلائـل مـن الـورق وكثـرة العـاملني فيهـا  االعتمـاداملنظمة، من خالل التقليل من أعباء اإلدارة التقليديـة، مـن أبرزهـا 
ـــــــــق ســـــــــري العمـــــــــل و  ـــــــــيت تعي ـــــــــةخصـــــــــائص اإلدارة  وميكـــــــــن توضـــــــــيح ،األداءيف دقـــــــــة الوغريهـــــــــا مـــــــــن األمـــــــــور ال   اإللكرتوني

  )1(:يليفيما 
األصـلية، بصـورة موحـدة، وتقلـيص معوقـات إختـاذ القـرار عـن طريـق تـوفري البيـا�ت جتميع البيا�ت من مصادرها  - 

 .وربطها
 .توفري تكنولوجيا املعلومات من أجل دعم وبناء ثقة مؤسسية إجيابية لدى كافة العاملني - 
واإلدارة  نيالــتعلم املســتمر وبنــاء املعرفــة وتــوفري املعلومــات للمســتفيدين بصــورة فوريــة مــع ز�دة الــرتابط مــع العــامل - 

 .العليا
 .إدارة ومتابعة اإلدارات املختلفة للمؤسسة وكأ�ا وحدة مركزية - 

 )2(:وفق اآليت اإللكرتونيةوميكن صياغة بعض اخلصائص اجلوهرية لإلدارة 
والتغيــري التنظيمــي، متثــل منعرجــا كآليــة عصــرية يف عمليــات التطــوير اإلداري   اإللكرتونيــةإن اإلدارة  :ز�دة اإلتقــان  - أ 

حامســـا يف شـــكل املهـــام واألنشـــطة اإلداريـــة التقليديـــة وتنطـــوي علـــى مـــزا� أمههـــا، املعاجلـــة الفوريـــة للطلبـــات والدقـــة 
 .والوضوح يف إجناز املعاجلات

مشـــاريع ماليـــة معتـــربة �ـــدف دفـــع عمليـــة  إىليف البدايـــة حتتـــاج  اإللكرتونيـــةإذا كانـــت اإلدارة  :ختفـــيض التكـــاليف  - ب 
بعد ذلك سيوفر ميزانيات مالية ضـخمة، حيـث مل تعـد احلاجـة يف  اإللكرتونيةفإن انتهاج منوذج املنظمات التحول 

 .تلك املراحل لليد العاملة ذات العدد الكبري
 إىلأمــام احلاجــة للتحــديث والعصــرنة اإلداريــة، عملــت جــل اإلدارات علــى إدخــال املعلومــات  :اتتبســيط اإلجــراء  - ج 

األمثــل ملــا هلــا مــن امكانيــات وقــدرات لتلبيــة حاجــات املــواطنني  االســتخدامخدامها وحرصــت علــى اســت ،مصــاحلها
 .خاصة يف ظل تنوع الفئات اليت تستهدفها أنشطة املنظمات العامة ،بشكل مبسط وسريع

                                                           
ــــونس -1 ــ ــ ــ ــي، يـــ ــ ــ ــ ــ ـــــة .�رقـــ ــ ــ ــ ـــة العموميــ ــ ــ ــ ــ ـــني أداء اخلدمــ ــ ــ ــ ــ ـــــة يف حتســ ــ ــ ــ ــــى �درار :دور اإلدارة االلكرتونيــ ــ ــ ــ ـــــة أوالد عيســـ ــ ــ ــ ـــة بلديــ ــ ــ ــ ــ ـــة العموميــ ــ ــ ــ ــ ـــــة �ملؤسســ ــ ــ ــ ـــة حالــ ــ ــ ــ ــ   .دراســ
ــــرت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذكرة ماســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيري: مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم التسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، : عل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر�ح بورقل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدي مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة قاصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــط. 5ص .2017جامعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى اخلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة عل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :متاحــ
)ouargla.dz>bitstream-http://despace.univ (21/03/2018 :أطلع عليه يوم.  

جامعـة : الدميقراطيـة والرشـادة: رسـالة ماجسـتري .واجلزائـر االلكرتونية يف ترشيد اخلدمة العمومية يف الوال�ت املتحدة األمريكيـة دور اإلدارة .عشور، عبد الكرمي - 2
  .25/03/2018: أطلع عليه يوم) http:/bu.unc.edu.dz>AACH3147: (متاحة على اخلط. 19 18ص ص  .2010منتوري بقسنطينة، 
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ضـمن الـيت ت اإللكرتونيـةهـي حمصـلة لوجـود الرقابـة  اإللكرتونيـةفالشفافية الكاملة داخل املنظمات  :حتقيق الشفافية  -د 
إذ تعرف ��ا اجلسر الـذي يـربط بـني املـواطن ومؤسسـات ا�تمـع  الدورية على كل ما يقدم من خدمات،احملاسبة 
فهـي تتـيح مشـاركة ا�تمـع �كملـه  ،من جهة والسـلطات املسـؤولة عـن مهـام اخلدمـة العامـة مـن جهـة أخـرىاملدين 

  )1(.يف الرؤية
  :اإللكرتونيةأمهية اإلدارة  -3

وهـذا ملـا  ،فيه تكنولوجيا املعلومات واالتصال حمور التطور والتغري على كل املستو�ت ويف كل ا�االتيف عصر متثل 
التطبيـــق اجلديـــد لتكنولوجيـــا املعلومـــات يف ميـــدان اإلدارة  اإللكرتونيـــةتركـــه مـــن إجيابيـــات وآ�ر �جحـــة ويتمثـــل مبـــدأ اإلدارة 

  )2(:واليت ميكن أن نوردها كالتايلويرجع تطبيق هذا املفهوم لألمهية اليت تتصف �ا 
وذلـك ملـا تتصـف وقـوع األخطـاء يف األعمـال املنجـزة، فالتكنولوجيا اجلديدة تساهم بشـكل كبـري يف التقليـل مـن  - 

 .به اإلدارة من مهام عديدة وعلى كافة املستو�ت
و�لتـايل  ،ويسر كبـريين كل سهولةبحوسبة العمليات اإلدارية ختدم بشكل كبري األفراد على التواصل مع اإلدارة  - 

 .فهي تساعد على كسر احلاجز بينهم وبني اإلدارة مما يقلل من الوقت الذي �خذه إجناز معاملة إدارية
مـن  تاألنرتنـاحتياجـا�م إذ مسحـت شـبكة  من متابعة أمـور األفـراد وتلبيـة اإللكرتونيةيسمح مبدأ تطبيق اإلدارة  - 

 .البشريةبديل عن اإلدارات  اإللكرتونيةلقد أصبحت اإلدارة  التواصل مع اإلدارة بشكل فعال وإجيايب،
اقتصــاد�ت  ،نوعــا مــا لالســتجابة لطلبــات العصــر الــيت ختتصــر العوملــة والفضــاء الرقمــي اإللكرتونيــةمتثــل اإلدارة  - 

 .املعلومات واملعرفة وثورة االنرتنت وشبكة املعلومات العاملية كل متغرياته وحركة اجتاهاته

  

  

 

                                                           
  .19ص .سابق مرجع .شور، عبد الكرميع - 1

جامعــة منتــوري : التكنولوجيــا اجلديــدة وأنظمــة املعلومــات: مــذكرة ماســرت .اإلدارة اإللكرتونيــة �جلامعــات ودور األنرتنــت يف تفعيلهــا .بوشــارب، ســهيلة احلميــد - 2
  .46ص .2010قسنطينة، 
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يف اإلجيابيــــات الــــيت تــــنعكس مــــن خــــالل تطبيقهــــا خاصــــة �لنســــبة  اإللكرتونيــــةتــــربز أمهيــــة تطبيــــق اإلدارة  كمــــا - 
 :للمؤسسة اليت تطبقها يربز ذلك يف

 تبسط وتيسر إجراءات إجناز األعمال يف املؤسسة. 
 توفر حوسبة العمليات اإلدارية سري املعامالت إدار�. 
 حلصول على معلومات دقيقة وموثقةتوفر األرشفة التلقائية للمعلومات وا. 
  تقلل أعباء األعمال الورقية حبيث أ�ا تسمح جبمع البيا�ت مرة واحدة من أجـل اسـتخدامات متعـددة

 وتنظم البيا�ت الفائضة
 لــب علــى عمليــة احلفــظ والتوثيــق وتســاعد علــى تعزيــز اجل مشــكلة التغكــذلك تقليــل اســتخدام الــورق يعــ

 .حتسن من �حية أخرى جودة اخلدمات املقدمةمبدأ اجلودة الشاملة اليت 
  بني الدوائر وكذلك مؤسسات أخرى االتصالتسهل إجراءات. 
 تساهم يف حتقق التميز واخنفاض أوقات اجناز املعامالت. 
 تقلل من حجم القوى العاملة. 
 بتحقيق اتصال أفضل وأسرع وأوسع وكـذلك متكـن املسـتخدمني مـن إجيـاد املعلومـات واحلصـول  تسمح

 .على اخلدمات يف أماكن وجودهم
 :على حتقيق ما يلي اإللكرتونيةكما تعمل اإلدارة  - 

 استعراض حمتو�ت بدال من القراءة. 
 إدارة امللفات بدال حفظها. 
 مراجعة حمتوى الوثيقة بدال من كتابتها. 
  يد اإللكرتوين بدال من الصادر والواردالرب. 
 اإلجنازات بدال من املتابعة. 
 1(.املتابعة بدال من اكتشاف املشاكل( 
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  :اإللكرتونيةأهداف اإلدارة  -4

  : ، ميكن تلخيصها يف النقاط التاليةاإللكرتونيةاإلدارة لقد تطرق أغلب الباحثني واملفكرين ألهداف 

 .ساعة وطيلة أ�م األسبوع 24مرضية خالل تقدمي اخلدمات للمستفيدين بصورة  - 
 .حتقيق السرعة املطلوبة إلجناز األعمال وبتكلفة مالية منافسة - 
 .إجياد جمتمع قادر على التعامل مع تغريات العصر التكنولوجي - 
 .تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن احملسوبية - 
 .وتنمية روح اإلبداع واالبتكاراحلفاظ على حقوق املوظفني  - 
 )1( .فقدا�ااحلفاظ على أمن وسرية املعلومات وتقليل خماطر  - 
إن فلســـفة اإلدارة اإللكرتونيـــة تـــرتبط �إلدارة الفعليـــة الطبيعيـــة كمصـــدر للمعلومـــات واخلـــدمات كمـــا أن الـــز�ئن  - 

أو منتفعـني يرغبـون يف االسـتفادة  ومؤسسات األعمال واملؤسسات املختلفـة املتواجـدة يف ا�تمـع تعامـل كعمـالء
مـن هـذه املعلومــات واخلـدمات ، وميثــل ذلـك تغيــريا جـوهر� يف ثقافـة تنفيــذ اخلـدمات واملعــامالت اإلداريـة ونظــرة 
الــز�ئن واألعمــال جتاههــا، واهلــدف اإلســرتاتيجي لــإلدارة اإللكرتونيــة يتمثــل يف دعــم وتبســيط اخلــدمات اإلداريــة 

حلكومة واملـواطنني، ومؤسسـات األعمـال، واسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت ا: لكل األطراف املعنية
يساعد يف ربط األطراف الثالثة مًعا، وتدعيم األنشطة والعمليـات أي أنـه يف اإلدارة اإللكرتونيـة تسـاند الوسـائل 

  )2(.اإللكرتونية وتسهم يف تدعيم جودة األعمال اليت تقدمها األطراف الثالثة املعنية

إن أهــداف اإلدارة اإللكرتونيــة تشــبه إىل حــد كبــري أهــداف اإلدارة اجليــدة، وميكــن التمييــز بــني أهــداف كــل مــن  - 
العمليـــات املـــؤداة داخليـــا، واألهـــداف املرتكـــزة علـــى األعمـــال اخلارجيـــة املقدمـــة جلمهـــور املتعـــاملني، فاألهـــداف 

تتمثل يف تسهيل السرعة والشفافية وإمكانيـة احملاسـبة،  املرتكزة على العمليات الداخلية غري الظاهرة للمتعاملني،
وكفــاءة وفعاليــة عمليــات وإجــراءات أداء أنشــطة اإلدارة، ويســاهم هــذا التوجــه يف تــوفري تكلفــة األعمــال وتقــدمي 
اخلـــدمات بطريقـــة  جوهريـــة، أمـــا أهـــداف اإلدارة اإللكرتونيـــة اخلارجيـــة فإ�ـــا توجـــه حنـــو حتقيـــق حاجـــات ا�تمـــع 

                                                           
–دراســة حالــة كليــة العلــوم والتكنولوجيــا : مســامهة اإلدارة االلكرتونيــة يف تطــوير العمــل اإلداري مبؤسســات التعلــيم العــايل .دمحمعبــد الناصــر، موســى، قريشــي،  - 1

  .28/03/2018: أطلع عليه يوم) rcweb-luedld.net: (متاحة على اخلط .89ص .2011، 9 .جملة الباحث، ع .اجلزائر -بسكرة
 .162  161ص ص  .2010، )اجلــزء األول/(خــاص/14.ع .جملــة املنصــورة. اإلدارة اإللكرتونيــة وإمكانيا�ــا يف حتقيــق اجلــودة الشــاملة .قــدوري، ســحر - 2

  .30/03/2018: أطلع عليه يوم) http://www.iasj.net>iasj: (متاحة على اخلط
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ه بطريقـــة مرضـــية عـــن طريـــق  تبســـيط التفاعـــل والتعامـــل مـــع اخلـــدمات اإللكرتونيـــة املتاحـــة، وهنـــاك أمـــر وتوقعاتـــ
ضــروري االلتفــاف إليــه وهــو أن يــوفر االســتثمار يف إقامــة اإلدارة اإللكرتونيــة عائــدات ملموســة ســواء كانــت يف 

ملقدمـــة للمجتمـــع مبواطنيـــه شـــكل خفـــض حقيقـــي يف التكلفـــة أو رفـــع الكفـــاءة واإلنتاجيـــة أو حتســـني اخلـــدمات ا
وأعمالـــه، كمـــا أن اخلـــدمات املباشـــرة تعتـــرب جـــزءا مـــن إعـــادة التصـــميم الشـــامل لتوصـــيل املعلومـــات واخلـــدمات، 
و�لنسبة للمؤسسات يستتبع توصيل املعلومات واخلدمات إدارة قنوات متعددة للنقل والتوصيل وعلى الرغم مـن 

التقليديـة مثـل اسـتخدام التليفـون والفـاكس أو الطـرق اليدويـة، إال  استمرار توصيل املعلومات واخلدمات �لطـرق
أن اهلـدف االهـم هــو حتسـني جـودة اخلــدمات وتوفريهـا، وال شـك أن اخلــدمات املباشـرة هلـا ميــزة فريـدة تتمثــل يف 
 سهولة النفاذ إليها يف أي وقت ومن أي مكان به إمكانيات الـربط مـع الشـبكات املتاحـة الـيت تقـدمها، وبـذلك
ميكــن تفســري جمــاالت الرؤيــة واألولــو�ت الــيت جيــب مراعا�ــا يف أن عــرض اإلدارة اإللكرتونيــة يتمثــل يف مشــاركة 
أهـداف ا�تمـع، لـذلك تبـدأ عمليـة التخطـيط إلنشـاء رؤيـة عريضـة لـإلدارة اإللكرتونيـة الـيت يشـرتك فيهـا كـل مـن 

تمـــع املـــدين واألطـــراف األخـــرى، ممـــا يســـتوجب الـــز�ئن ورجـــال األعمـــال واملســـؤولني احلكـــوميني ومؤسســـات  ا�
تواجــــد أهــــداف عريضــــة هلــــذه اإلدارة تتمثــــل يف حتســــني اخلــــدمات املوجهــــة للزبــــون، وحتســــني إنتاجيــــة وكفــــاءة 

  )1(.املؤسسات وتشجيع النظام القانوين وتطبيقه وأخريا تشجيع الغدارة اجليدة وتوسيع املشاركة
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  :اإللكرتونيةعناصر اإلدارة  -5

  )1( :نربزها يف ما يليتتكون من جمموعة من العناصر  اإللكرتونيةميكن القول أن اإلدارة 

 اإللكرتونيـــةواألدلـــة واملفكـــرات  حيـــث تتكـــون مـــن األرشـــيف اإللكـــرتوين والربيـــد اإللكـــرتوين :إدارة بـــال ورق  -  أ
 .والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات املتابعة اآللية

 اإللكرتونيـةواملـؤمترات  ،)التليديسـك(دويل اجلديـد فـون الـيوتتمثـل يف التليفـون احملمـول والتل :إدارة بال مكان  -  ب
 .التخيليةوالعمل عن بعد من خالل املؤسسات 

سـاعة متواصــلة ففكـرة الليــل والنهـار والصـيف والشــتاء أفكـار مل يعــد هلـا مكــان  24تســتمر  :إدارة بـال زمـان  -  ت
سـاعة حـىت  24أخـرى تصـحوا لـذلك البـد مـن العمـل املتواصـل ملـدة ب يف العامل اجلديد، فنحن ننـام وشـعو 

 .�م وقضاء مصاحلنا االتصالنتمكن من 
واملؤسسات الذكيـة الـيت تعتمـد علـى  فهي تعمل من خالل املؤسسات الشبكية :إدارة بال تنظيمات جامدة  -  ث

 .صناعة املعرفة

  )2( :وهي كالتايل اإللكرتونيةوهناك تقسيم آخر لعناصر اإلدارة 

) األجــزاء امللموســة يف النظــام(املاديــة  وتتضــمن كافــة املكــو�ت :ardwareH) األجهــزة(املكــو�ت املاديــة   -  أ
 .واملستخدمة يف إدخال ومعاجلة وإخراج البيا�ت واملعلومات

 :فئتني إىلتتوزع  :oftwareS الربجميات  -  ب
 أدوات تـدقيق الربجمـة، كة، ترمجـة لغـات الربجمـة، بي نظم التشغيل، نظـم إدارة الشـوه: برامج إدارة النظام

 .حلاسوبمبساعدة ا هندسة الربامج
 تشمل برامج التطبيقات العامة: برامج التطبيقات. 

املمتدة عرب نسـيج إتصـايل لشـبكات االنـرتين  اإللكرتونيةوهي الوصالت  :Networksشبكات االتصال   -  ت
 .WANوالشبكات احمللية املوسعة  LANوالشبكات احمللية  ،واألنرتا�ت واإلكسرتا�ت

                                                           
  .145ص .2014دار الراية للنشر والتوزيع، : عمان .2.ط .املفاهيم اإلدارية احلديثة .الوليد بشار، - 1
جملة إدارة األعمال والدراسات . دراسة ميدانية ملؤسسة كوندور برج بوعريريج: دور اإلدارة االلكرتونية يف تفعيل عملية التخطيط .رمحاين، سناء، رمحاين، موسى -2
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عوامـل البد أن يكون لكل مؤسسة قاعدة بيا�ت خاصة �ا عـن كافـة ال :DataBases قواعد البيا�ت  -  ث
افة كـل مـا يطـرئ مـن تغـريات علـى البيئية اخلارجية والداخلية، وإدامة وحتـديث هـذه القاعـدة مـن حيـث إضـ

مســــتو�ت اإلدارة �ملعلومــــات الصــــحيحة واحلديثــــة خمتلــــف وذلــــك حــــىت تســــتطيع تزويــــد  ،العوامــــل البيئيــــة
  .حتقيق أهداف املؤسسة إىل الستخدامها يف اختاذ القرارات اليت تؤدي يف النهاية

 :يكون الكادر البشريجيب أن  :العنصر البشري  -  ج
وعلى اطالع دائم على كل جديـد حـىت يصـبح قـادرا  ،مؤهل من خالل الدورات التدريبية املناسبة - 1

وقـدرا�ا ملصـلحة مؤسسـته  إمكا��اواستغالل  ،التكنولوجيا احلديثة والتعامل معها على استخدام
 .وبيئة عمله

 .حمفز على االبتكار واملبادرة �ألفكار ومعّود على البحث عن املعلومة من خالل ما هو متاح - 2
 )1(.قادرا على التعامل مع الز�ئن والتواصل معهم وتلبية استفسارا�م - 3
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  :اإللكرتونيةوظائف اإلدارة  -6

جمموعــة مــن الوظــائف، الــيت تعــد مــن املرتكــزات اهلامــة يف اإلصــالح مــن أجــل حتقيــق املزيــد  اإللكرتونيــةتــؤدي اإلدارة 
)1(:فإن أهم الوظائف اليت تعمل على حتقيق أهداف املنظمة ما يلي والتمكني اإلداري و�لتايل اإلدارية من املرونة  

على وظيفة التخطيط من حيـث التحديـد العـام،  اإللكرتونيةقد ال يتضح �ثري اإلدارة  :االلكرتوين التخطيط: 6-1
أن  إىل. وضـع األهـداف وحتديـد وسـائل حتقيقهـا إىلكـل منهمـا حيث أن التخطيط التقليدي والتخطـيط االلكـرتوين يهـدف  

  :ميكن أن ترد يفالتأثريات األساسية 

ديناميكيـة يف اجتـاه األهـداف الواسـعة املرنـة، والقابلـة للتجديـد والتطـوير املسـتمر التخطيط االلكرتوين هـو عمليـة  - 
خالفـــا للتخطـــيط التقليـــدي الـــذي حيـــدد األهـــداف مـــن أجـــل تنفيـــذها يف ســـنوات قادمـــة، وعـــادة مـــا يـــؤثر تغيـــري 

 .كفاءة التخطيطاألهداف سلبا على  
إن فكـــرة تقســـيم العمـــل اإلداري التقليـــدي بـــني إدارة التخطـــيط والقـــائمني �عمـــال التنفيـــذ، يـــتم جتاوزهـــا يف ظـــل  - 

، فجميع العاملني يسامهون يف التخطيط االلكرتوين مع كل فكرة تنشـأ يف كـل موقـع، ويف كـل اإللكرتونيةاإلدارة 
يف حـني ان  ،أسـفل إىللتخطـيط مـن أعلـى فرصة عمل، والتخطـيط التقليـدي يف جـوهره ا إىلوقت لكي تتحول 

 .التخطيط االلكرتوين هو ختطيط أفقي يف إطاره العام ومتداخل بشكل كبري بني اإلدارة والعاملني

  

  

  

  

  

                                                           
ا�لــة  .مســتوى تطبيــق اإلدارة اإللكرتونيــة يف جامعــة الريمــوك مــن وجهــة نظــر اهليئــة التدريســية واإلداريــني .مصــطفى أبــو عاشــور، خليفــة، النمــري، د�� مجيــل - 1

أطلــع عليــه ) repository.ju.edu.jo>bitstream>handle: (متاحــة علــى اخلــط .200ص  .2013 ،2.ع .9جملــد  .األردنيــة يف العلــوم الرتبويــة
  .01/02/2018: يوم
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 يف جمـال اإلدارة يف وظيفـة التنظـيم هـو األكثـر إرتباطـا يلقد انصب جوهر التطـور احلقيقـ :التنظيم اإللكرتوين: 6-2
من أي وظيفة أخـرى مـن وظـائف اإلدارة، والتنظـيم هـو ترتيـب األنشـطة بطريقـة تسـهم  �ملكان من حيث اهليكل التنظيمي،

شخصــيتها وميز�ـــا اإلداريــة، وهـــذا مــا يظهـــر مــن خـــالل يف حتقيــق األهـــداف احملــددة للمنظمـــة وهــو الـــذي يعطــي للمنظمـــة 
واملـــوارد  التنظيمـــي اإلطـــار الرمســـي الـــذي حيـــدد كيفيـــة تقســـيم املهـــام والـــيت تتمثـــل يف اهليكـــل ،املكـــو�ت األساســـية للتنظـــيم

التقســيم اإلداري وهــو قاعــدة جتميــع  إىل�إلضــافة  ،وجتميعهــا يف أقســام وإدارات املؤسســة والتنســيق بينهــا لتحقيــق أهــدافها
ال حسـب املتطلبـات الوظيفيـة لـذلك، املراكز للمنظمة وعلى اإلدارة ومجيع العاملني فيها االلتزام بـه يف التوجيـه وإجنـاز األعمـ

املســـتو�ت الـــدنيا يف  إىلوسلســـلة األوامـــر والـــيت متثـــل خـــط الســـلطة املســـتمرة، الـــذي ميتـــد مـــن املســـتو�ت العليـــا يف التنظـــيم 
د جمموعــة مــن اللــوائح والسياســات والقواعــد واإلجــراءات املكتوبــة الــيت توجــه العــاملني  وحتــد إىلتنظــيم والرمسيــة والــيت تشــري ال

تركيــز اختــاذ القــرارات يف املســتو�ت  إىلطريقــة اســتجابتهم يف �ديــة أعمــاهلم وأخــريا املركزيــة والالمركزيــة، حيــث تشــري املركزيــة 
  .العليا للتنظيم، وأما الالمركزية فهي إعادة توزيع القرارات بشكل جيعلها أكثر اقرتا� من املستو�ت التنظيمية الدنيا

مـا سـيتم �ديتـه مـن أعمـال ومهمـات مت التخطـيط هلـا  إىلتشري عملية التنفيـذ االلكـرتوين : التنفيذ االلكرتوين: 6-3
وفقـا ألسـس علميـة حمـددة وواضـحة، و�لتـايل فـإن عمليـة التنفيـذ تؤكـد الدقـة والوضـوح تنظـيم تنفيـذها  إىلمسبقا، �إلضـافة 

وهـذا مـا مييـز التنفيــذ . أن عمليـة التنفيـذ يـتم متابعتهـا بشـك مباشـر وفـوري إىل، وجتـدر اإلشـارة لـه يف تطبيـق مـا مت التخطـيط
مــن اجلوانــب التقليديــة يف التنفيــذ ضــمن اإلدارة االعتياديــة، فــأي خلــل يف عمليــة التنفيــذ االلكــرتوين يــتم معرفتــه االلكــرتوين 

ى تطبيـــق أعلـــى لعمليـــات التنفيـــذ مـــا يعطـــي فرصـــة أفضـــل ومســـتو  بصـــورة مباشـــرة، ولـــيس بعـــد انتهـــاء عمليـــة التنفيـــذ، وهـــذا
كما أن عملية التنفيذ االلكرتوين تسهم يف توفري البيا�ت لدى مجيع األطـراف املسـتفيدة، والـتخلص مـن النظـام  .االلكرتوين

 وهــذا مــا حيققــه .االســتجابة جلميــع املســتجدات بشــكل فــوري ومباشــر إىلالبريوقراطــي يف تنفيــذ وإجنــاز املعــامالت �إلضــافة 
  )1(.اجلودة الشاملة يف العمل اإلداري، وذلك من خالل الشفافية واملرونة والسرعة يف تقدمي اخلدماتمبدأ 

  

  

  

                                                           
  .201ص  .مرجع سابق .خليفة، النمري، د�� مجيل مصطفى أبو عاشور، - 1
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  :اإللكرتونيةالرقابة : 6-4

ـــــــــــرز ـــــــــــة موجهـــــــــــة للماضـــــــــــي إن مـــــــــــن أب ـــــــــــة هـــــــــــي أ�ـــــــــــا رقاب ـــــــــــة التقليدي ـــــــــــيت اتســـــــــــمت �ـــــــــــا الرقاب  اخلصـــــــــــائص ال
)Post-oriented-control ( الرقابــة هــي املرحلــة الــيت �يت بعــد التخطــيط، التنفيــذ ويف وهــذا مــا يظهــر واضــحا يف كــون

  :العملية اإلدارية، فالعملية اإلدارية تتكون من

 .وضع األهداف ومعايري األداء: التخطيط  -  أ
ــــذ  -  ب ــــق األهــــداف واملعــــايري : كــــل األنشــــطة والوســــائل يف: التنفي التنظــــيم، التنســــيق، التوجيــــه مــــن أجــــل حتقي

 .املخططة
املقارنــة بــني التخطــيط والتنفيــذ ومــن مث حتديــد االحنــراف وأســبابه واختــاذ إجــراءات التصــحيح، هــذا : الرقابــة  -  ت

كما أن نظـام التقـارير القـائم علـى مجـع ) شهري، فصلي، سنوي(أن الرقابة تتم بشكل دوري  إىل�إلضافة 
كتابــة التقريــر النهــائي الــذي ومــن مث جــدولتها وحتليلهــا، و املعلومــات والبيــا�ت يكــون مــن جهــات متعــددة 

عـن التـاريخ الـذي يتحـدث يرفع للمدير األعلى، كـل هـذا جيعـل �ريـخ التقريـر الـذي يقـدم فيـه متـأخرا كثـريا 
قـــدرة علـــى معرفـــة تصـــبح أكثـــر ) يف عصـــر األنرتنـــت وشـــبكات األعمـــال(مضـــمون التقريـــر اإللكـــرتوين عنـــه 

فاملعلومــات الــيت تســجل فــور ). Real Time(قيقــي املتغــريات اخلاصــة �لتنفيــذ أوال �ول و�لوقــت احل
التنفيــذ واإلطــالع التنفيــذ تكــون لــدى املــدير يف نفــس الوقــت ممــا ميكنــه مــن معرفــة املتغــريات قبــل أو عنــد 

�لتـايل علـى اجتاهـات النشـاط خـارج السـيطرة الختـاذ مــا يلـزم مـن إجـراءات التصـحيح الـيت تصـل يف نفــس و 
 )1(.يذاملسؤولني عن التنف إىلالوقت 

  

  

  

  

                                                           
 ):االسرتاتيجية، الوظائف، ا�االت(، اإلدارة واملعرفة االلكرتونية  جنم  جنم، عبود - 1

 E.managment Knowledg(strategy, fonctions,Fields). 341ص .2009دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، : عمان .  
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  اإللكرتونيةتطبيق اإلدارة : املبحث الثاين

 :اإللكرتونيةاإلدارة  إىلالتحول  -1

لــــيس در� مــــن دروب الرفاهيــــة، وإمنــــا حتميــــة تفرضــــها التغــــريات العامليــــة ففكــــرة  اإللكرتونيــــةاإلدارة  إىلإن التحــــول 
واملشــاركة وتوظيــف املعلومـــات أصــبحت أحــد حمـــددات النجــاح ألي مؤسســة، وقــد فـــرض التقــدم العلمــي والتقـــين  التكامــل

التطـــور اإلداري حنـــو  إىلوضـــمان ســـالمة العمليــات كلهـــا مـــن األمـــور الــيت دعـــت  واملطالبــة املســـتمرة برفـــع جــودة املخرجـــات
مــن املقبــول اآلن �خــر فلــم يعــد  ،التنافســية بــني املؤسســات ، كمــا ميثــل عامــل الوقــت أحــد أهــم ا�ــاالتاإللكرتونيــةاإلدارة 

  )1(.تنفيذ العمليات بدعوى التحسني والتجويد وذلك الرتباط الفرص املتاحة أمام املؤسسات بعنصر التوقيت

 )2(:ونوجزها يف النقاط التالية :اإللكرتونيةاإلدارة  إىلأهداف ومكاسب التحول  -2
 ومتابعة اإلدارات التابعة للمؤسسة وكأ�ا وحدة مركزية إدارة. 
 تركيز نقطة اختاذ القرار يف نقاط العمل اخلاصة �ا مع إعطاء دعم أكرب يف مراقبتها. 
 جتميع البيا�ت يف مصادرها األصلية بصورة موحدة. 
 تقليل أوجه الصرف يف متابعة عمليات اإلدارة املختلفة. 
 ات من أجل دعم وبناء ثقافة مؤسسية إجيابية لدى كافة العاملنيتوظيف تكنولوجيا املعلوم.  
 توفري البيا�ت واملعلومات للمستفيدين بصورة فورية. 
 التعلم املستمر وبناء املعرفة. 
 ز�دة الرتابط بني العاملني واإلدارة العليا ومتابعة وإدارة كافة املوارد. 

  

  

 

                                                           
  .221ص .2015دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع، : عمان .)األسس النظرية والتطبيقية(اإلدارة اإللكرتونية . حامد، فداء - 1

 .2016، 15.ع .02جملـــد  .جملـــة اإلقتصـــاد اجلديـــد .اإلدارة االلكرتونيـــة كأحـــد إفـــرازات عـــامل تكنولوجيـــا االنرتنـــت والتجـــارة االلكرتونيـــة. زروقـــي، نســـرين - 2
  .04/02/2018: ، أطلع عليه يوم)http://www.asjp.cerist.dz>article: (على اخلط ، متاحة241ص
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 :اإللكرتونيةاإلدارة  إىلأسباب التحول  -3

  :اليت من أمهها اإللكرتونيةاإلدارة  إىلواالجتاه التحول  إىلمن األسباب اليت أدت  جمموعةتوجد 

 العجز عن توحيد البيا�ت على مستوى املؤسسة. 
 األداء صعوبة الوقوف عن معدالت قياس. 
 صعوبة توفري البيا�ت املتداولة للعاملني يف املؤسسة. 
  األعمالالتطور السريع يف أساليب وتقنيات. 
 واالعتماد على املعلومات توظيف استخدام التطور التكنولوجي. 
 1(.حتمية حتقيق االتصال املستمر بني العاملني على اتساع نطاق العمل( 

  :من بينها اإللكرتونيةاإلدارة  إىلالتحول  إىلوهناك أسباب أخرى أدت 

 املنافسة بني املؤسسات وضرورة وجود آليات للتميز داخل كل مؤسسة ازد�د. 
 حتسني اخلدمات املستمرة. 
 إعادة تعريف البيئة االجتماعية. 
 2(.ضبط األداء وفق مواصفات معينة( 

  

  

  

  

  
                                                           

 .4ص .مرجع سابق. �رقي، يونس - 1
ة إدار : رســالة ماجســتري .-قطــاع غــزة–يف اجلامعــات الفلســطينية النظاميــة  E-HRMواقــع إدارة املــوارد البشــرية إلكرتونيــا . يوســف أبــو أمونــة، يوســف دمحم - 2

ـــــال ــ ــزة، : أعمــ ــ ــ ــ ــــــالمية بغـ ــ ـــــة اإلسـ ــ ــــط. 32  31ص ص  .2009اجلامعــ ــ ــ ــــى اخلـ ــ ــ ـــــة علـ ــ ــــوم) library.iugaze.edu.ps>thesis( :متاحـــ ــ ــ ــــه يــ ــ ــ ــــع عليـ ــ ــ : أطلـ
29/01/2018.  
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 :اإللكرتونيةاإلدارة   إىلمراحل التحول  -4

  :اإللكرتونيةاإلدارة  إىلخطوات التحول : 4-1

ـــاج التحـــول  ـــتم العمليـــة بشـــك حيقـــق األهـــداف املرجـــوة وحـــىت  إىل اإللكرتونيـــةاإلدارة  إىلحيت عـــدة خطـــوات لكـــي ت
االسـتثمار األفضـل وجـب عليهـا  اتتمكن كافة املنظمات واملؤسسات من اإلستفادة القصوى من التقنيـة احلديثـة واسـتثماره

  .احلديثة يف اجناز معامال�ا وإجراءا�ا اإلداريةأعمال إلكرتونية وذلك من خالل استخدام كافة الوسائل  إىلحتويل أعماهلا 

  :فيما يلي اإللكرتونيةوتتمثل خطوات تطبيق االدارة 

 :إعداد الدراسات األولية  - أ

يــتم يف هــذه املرحلــة تشــكيل فريــق عمــل يضــم بعضــويته متخصصــني يف  اإلدارة املعلوماتيــة، لغــرض معرفــة واقــع حــال 
والفنيـة والبشـرية  ةعلى بيئة من كل النواحي املاليـلبدائل املختلفة، وجعل اإلدارة العليا اإلدارة من تقنيات املعلومات وحتديد ا

البـــد مـــن إعـــداد خطـــة متكاملـــة  يف املؤسســـة اإللكرتونيـــةعنـــد إقـــرار توصـــية الفريـــق مـــن قبـــل اإلدارة العليـــا يف تطبيـــق اإلدارة 
  .مفصلة لكل مرحلة من مراحل التنفيذو 

 :حتديد املصادر  - ب

بعــد إعــداد خطــة مفصــلة لكــل مرحلــة مــن مراحــل التنفيــذ يــتم حتديــد املصــادر الــيت تــدعم هــذه اخلطــة بشــكل حمــدد 
الكــوادر البشــرية الــيت حتتاجهــا اخلطــة لغــرض التنفيــذ، واألجهــزة واملعــدات املطلوبــة، ويعــين هــذا : مــن هــذه املصــادرو وواضــح 

  )1(.هذه اإلدارة أو املؤسسةيف  اإللكرتونيةالتحتية لتطبيق اإلدارة حتديد البنية 

  

  

  

                                                           
مكتبـات : مـذكرة ماسـرت. دراسـة ميدانيـة مبكتبـة املدرسـة العليـا لألسـاتذة  قسـنطينة: اإلدارة االلكرتونية خلدمات املكتبـات اجلامعيـة. جناة قي، سهام، داود،نخ - 1

  .17 16ص ص  .2012جامعة منتوري قسنطينة، : ومراكز املعلومات
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 :حتديد املسؤولية  - ت

البد من حتديد اجلهات اليت سوف تقوم بتنفيذها ومتويلهـا بشـكل واضـح ضـمن الوقـت احملـدد يف  ،عند تنفيذ اخلطة
  .اخلطة

 :متابعة التقدم التقين  - ث

املؤسسـات متابعـة كـل مـا يسـتجد أو  علومـات اإلداريـة وجـب علـى اإلداراتنظرا للتطور السـريع يف جمـال تقنيـات امل
  .يف ا�ال التقين من اتصاالت وأجهزة وبرجميات وغريها من العناصر اليت هلا عالقة �ذا ا�ال

رســم خطــط  إىلحيتــاج  اإللكرتونيــةالبيئــة  إىل وممــا ســبق يتضــح لنــا أن االنتقــال مــن البيئــة التقليديــة يف إجنــاز األعمــال
مـــــة لتطبيـــــق اإلدارة ضـــــرورة تـــــوفري البنيـــــة التحتيـــــة الالز  إىلإســـــرتاتيجية تكـــــون قابلـــــة ألن تطبـــــق علـــــى أرض الواقـــــع، إضـــــافة 

  )1(اإللكرتونيةاإلدارة  إىل، واليت ميكن ترمجتها يف متطلبات التحول اإللكرتونية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
تكنولوجيا جديدة وأنظمة : مذكرة ماسرت. أمحد عروة. دراسة ميدانية مبكتبة د: جلامعيةاإلدارة االلكرتونية ودورها يف حتسني األداء �ملكتبات ا. طياب، خالدة - 1

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــات و�ئقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنطينة، : معلومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــالمية قســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم اإلســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادر للعلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــري عبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة األمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــط . 27ص  .2015جامعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى اخلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة علـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ متاحــ
)www.univ_constantine2.dz>opac (30/01/2018: أطلع عليه يوم.  
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  :اإللكرتونيةاإلدارة  إىلمتطلبات التحول : 4-2

ــــل اإلدارة  حمــــورا حامســــا يف تغيــــري املفــــاهيم والتقنيــــات والنظــــر�ت واألســــاليب واإلجــــراءات واهلياكــــل  اإللكرتونيــــةمتث
بـل  ،مستوردة ميكن نقلهـا وتطبيقهـا فقـطوهي ليست بوصفة جاهزة أو خربة  ،والتشريعات اليت تقوم عليها اإلدارة التقليدية
و�لتـايل البـد  .واملعلوماتيـة واملاليـة والتشـريعية والبيئيـة والبشـرية وغريهـا ت التقنيـةأ�ا عملية معقدة ونظام متكامل مـن املكـو�

  حيــز الواقــع ومــن أهــم هــذه املتطلبــات إىلوإخراجــه  اإللكرتونيــةمــن تــوفر متطلبــات عديــدة ومتكاملــة لتطبيــق مفهــوم اإلدارة 
  )1(: ما يلي

قيــادات إداريــة إلكرتونيــة واعيــة تســاند التطــوير  إىل اإللكرتونيــةحتتــاج اإلدارة  :املتطلبــات اإلداريــة والتشــريعية  -أ 
 إىلتتطلـــب وجـــود بنيـــة تنظيميـــة حديثـــة  اإللكرتونيـــةوالتغيـــري وتدعمـــه وتتعامـــل بكفـــاءة مـــع تكنولوجيـــا املعلومـــات فـــاإلدارة 

قيمـة اإلبتكـار واملبـادرة  وثقافـة تنظيميـة تتمحـور حـول ،قاعدة تقنية ومعلوماتيـة متطـورة إىلجانب وجود بنية شبكية تستند 
ومـن مث ال  ،جيب على احلكومات أن تقوم بتوفري املعلومات الالزمـة عـن مواطنيهـا عـرب األنرتنـتكذلك . واإلبداع يف األداء

بد من وجود سياسة يتم مبوجبها إ�حة التعامل مع مجيع الو�ئق واملعلومات إلكرتونيا عرب األنرتنت ومـن مث البـد مـن وجـود 
وتضـفي عليهـا املشـروعية واملصـداقية وهـذه التشـريعات  اإللكرتونيـةالتشريعات والنصـوص القانونيـة الـيت تسـهل عمـل اإلدارة 

 .واحلفـاظ علـى حقـوق امللكيـة الفكريـة اتوخصوصـية البيـا�ت املتداولـة علـى الشـبكلـق �لسـرية جيب أن تراعـي كـل مـا يتع
القــوانني الــيت  إىلملســؤوليات الــيت تتعامــل إلكرتونيــا، فتبقــى احلاجــة ماســة وتبقــى الثقــة مطلبــا عريضــا مــن مطالــب الفئــات وا

طــرق غــري مشــروعة بحســا�م  إىلهم أو الــدخول حقــوقهم املاديــة واألمنيــة وتضــمن عــدم الســطو علــى أفكــار  هلــؤالءتضــمن 
 .ت األخرىوغريها من التعد�

جبميـع أمنــاط التكنولوجيـا الرقميـة مـن وســائط  اإللكرتونيـةتـرتبط اإلدارة وأنشــطة األعمـال  :املتطلبـات التقنيـة  -ب 
 .بشبكة األنرتنت والويب فقط اإللكرتونيةوشبكات ووسائل، وليس كما شاع أن ارتباط االدارة 

والـــيت تتكـــون مـــن احلواســـيب والـــيت يقصـــد �ـــا  اإللكرتونيـــةوتعتـــرب املتطلبـــات الفنيـــة هـــي البنيـــة التحتيـــة لبنـــاء اإلدارة 
  .اليت حتمي البيا�ت اإللكرتونيةاألجهزة 

الشــبكة الداخليــة للمنظمــة والعمــالء والشــبكة العامليــة وخــدما�ا مثــل خدمــة االتصــال عــن بعــد، الربيــد  :الشــبكات
  ...، الويب، تبادل امللفات،اإللكرتوين

                                                           
مذكرة . دراسة ميدانية �ملكتبة املركزية اجلامعية العريب بن مهيدي أم البواقي: حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية �ملكتبات اجلامعية. وق، أحالمر ز أحالم،  حيمورة، - 1

  .37  36ص ص  .2017قاملة،  1945ماي  8جامعة : إدارة املؤسسات الو�ئقية: ماسرت
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الـــيت تتكـــون مـــن اخلطـــوط اهلاتفيـــة، األكبـــال احملوريـــة، األليـــاف الضـــوئية، امليكروويـــف، األقمـــار  :وســـائل االتصـــال
 ...الصناعية وغريها،

قــدرات يف كــل مراحلهــا ولــذلك جيــب  إىلال تــدير نفســها بــل حتتــاج  اإللكرتونيــةاإلدارة  :املتطلبــات البشــرية  -ج 
 :الرتكيز على

  اإللكرتونيةاإلدارة  إىلحتديد املهارات والقدرات الواجب توفرها يف املوظفني للتحول. 
 إعادة وصف الوظائف حسب االحتياجات اجلديدة. 
 قـادرين علـى العمــل يف  حتليـل املهـارات وقـدرات املـوظفني احلـاليني ملعرفـة املهـارات والقـدرات الـيت حيتاجو�ـا ليكونـوا

 .اإللكرتونيةبيئة اإلدارة 
  عمـل الفريـق، وتطـوير  حوضع خطة لتدريب وتطوير مهارات وقدرات املوظفني وتكريس مفهوم اخلدمة املتميـزة ورو

 عمليات اإلداريةاجلودة واستخدام التكنولوجيا وإعادة هندسة ال
امــوال طائلــة، لكــي  إىلاملشــاريع الضــخمة والــيت حتتــاج مــن  اإللكرتونيــةيعــد مشــروع اإلدارة  :املتطلبــات املاليــة  -د 

تضمن له اإلستمرار والنجاح وبلوغ األهداف املنشودة، من حتسني مستوى البنية التحتية وتـوفري األجهـزة واألدوات الالزمـة 
ورة وجــــود ضــــر  إىل) غنـــيم(يشــــري وحتـــديثها مــــن وقــــت آلخـــر، وتــــدريب العناصــــر البشـــرية �ســــتمرار، و  اإللكرتونيــــةوالـــربامج 

 .متطلبات مالية ختتلف يف نوعها وحجمها عن املتطلبات املالية الالزمة لتطبيق اإلدارة التقليدية
 ضرورة رصد ميزانية مستقلة للمشروع حبيث تكون حتت املراجعة دور� لغرض دميومة التمويل املستمر للمشروع. 
  تكون االسعار معقولة قدر اإلمكانتوافر عدد ال �س به من مزودي خدمة األنرتنت ونشدد على أن. 
  تـــوافر مســـتوى مناســـب مـــن التمويـــل حبيـــث ميكـــن التمويـــل مـــن إجـــراء صـــيانة دوريـــة، وتـــدريب للكـــوادر واملـــوظفني

 اإللكرتونيـةواحلفاظ علـى مسـتوى عـال مـن تقـدمي اخلـدمات ومواكبـة أي تطـور حيصـل يف إطـار التكنولوجيـا واإلدارة 
 )1(.على مستوى العامل
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مبعـىن أن  ،اإللكـرتوين العمـلد مسـألة أمـن املعلومـات مـن أهـم معضـالت تعـ :ت تتعلق �من املعلومـاتمتطلبا -ه 
املعلومات والو�ئق اليت جيري حفظها وتطبيق إجراءات املعاجلة والنقل عليها إلكرتونيا لتنفيذ متطلبات العمـل جيـب احلفـاظ 

 .على أمنها

علــى مســتوى عــاٍل حلمايــة املعلومــات الوطنيــة والشخصــية  اإللكرتونيــةحيــث جيــب تــوفر األمــن اإللكــرتوين والســرية 
والرتكيز على أمـن الدولـة واألفـراد إمـا بوضـع األمـن يف برجميـات الربوتوكـول للشـبكة  ،ولصون األرشيف الوطين من أي عبث

  .التوقيع اإللكرتوين أو بكلمة سر استخدامأو 

بية على استخدام شبكة األنرتنـت فـإن اإلدارة تتطلـب القيـام بـبعض ريات السلتحقيق أمن املعلومات وتقليص التأثول
  :اإلجراءات

 تبين اسرتاتيجية أمنية ألمن املعلومات حبيث يضمن تعاون القطاعني العام واخلاص. 
  وضـــع القـــوانني واللـــوائح التنظيميـــة الـــيت حتــــد مـــن الســـطو اإللكـــرتوين وانتهاكـــات خصوصـــية املعلومــــات يف اإلدارة

 .اإللكرتونية
 ظم املعلومات بشكل آمناالحتفاظ بنسخ احتياطية تن. 
 تشفري املعلومات اليت يتم حفظها وختزينها ونقلها على خمتلف الوسائط. 
 1(.حتديد آليات املراقبة والتفتيش لنظم املعلومات والشبكات احلاسوبية( 

  

  

  
  

  اإللكرتونيةاإلدارة  إىلمتطلبات التحول  ):01(الشكل رقم 

  من إعداد الباحثتني :املصدر
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  :اإللكرتونيةمراحل تطبيق اإلدارة : 4-3

عــدة مراحــل كــي تــتم العمليــة بشــكل حيقــق األهــداف املرجــوة، ومــن تلــك  إىلحيتــاج  اإللكرتونيــةاإلدارة  إىلالتحــول 
  )1( :املراحل ما �يت

أن يكـــون لـــديهم  فينبغـــي علـــى املســـؤولني �ملنشـــأة :قناعـــة ودعـــم اإلدارة العليـــا يف املنشـــأة أو يف الدولـــة  -أ 
الكامــل إلكرتونيــة كــي يقــدموا الــدعم  إىلاملعــامالت الورقيــة القناعــة التامــة والرؤيــة الواضــحة لتحويــل مجيــع 

 .اإللكرتونيةاإلدارة  إىلالالزمة للتحول  واإلمكانيات
إذ البـــد مـــن  اإللكرتونيـــةاإلدارة  إىلاملوظـــف هـــو العنصـــر األساســـي للتحـــول  :تـــدريب و�هيـــل املـــوظفني  -ب 

عقـد دورات  وهـذا يتطلـبعـرب الوسـائل اإللكرتونيـة املتـوفرة تدريب و�هيـل املـوظفينن كـي ينجـزوا األعمـال 
 .للموظفني، أو �هيلهم على رأس العمل

جمموعة من العمليـات اإلداريـة أو مـا يسـمى من املعروف أن لكل منظمة  :توثيق وتطوير إجراءات العمل  -ج 
غري مدونة على ورق أو أن بعضـها مـدون منـذ سـنوات طويلـة ومل  اإلجراءات �جراءات العمل فبعض تلك

لتتوافـق مـع كثافـة العمـل، يطرأ عليها أي تطوير، لـذا البـد مـن توثيـق مجيـع اإلجـراءات وتطـوير القـدمي منهـا 
ويتم ذلك من خالل حتديد اهلدف لكـل عمليـة إداريـة تـؤثر يف سـري العمـل وتنفيـذها �لطـرق النظاميـة، مـع 

 .اإلعتبار قلة التكلفة وجودة اإلنتاجيةاألخذ بعني 
ـــــإلدارة   -د  ـــــة ل ـــــة التحتي ـــــوفري البني ـــــةت ـــــب احملســـــوس يف اإلدار  :اإللكرتوني ـــــة أي اجلان ـــــة التحتي ة يقصـــــد �لبني

، مــن �مــني أجهــزة احلاســب اآليل، ربــط الشــبكات احلاســوبية الســريعة واألجهــزة املرفقــة معهــا، اإللكرتونيــة
 .و�مني وسائل االتصال احلديثة

امللفــات الورقيــة  يفاملعــامالت الورقيــة القدميــة واحملفوظــة  :البــدء بتوثيــق املعــامالت الورقيــة القدميــة إلكرتونيــا  -ه 
 .وتصنيفها ليسهل الرجوع إليها) Scanners(ينبغي حفظها إلكرتونيا بواسطة املاسحات الضوئية 

 نتشارا يف مجيـع األقسـام وبرجمتهـالبدء �ملعامالت الورقية األكثر اا :نتشاراالبدء بربجمة املعامالت األكثر ا  - و 
علــى سـبيل املثــال منــوذج طلـب إجــازة يطبــق يف رق، و ســتخدام الـو مالت إلكرتونيــة لتقليـل اهلــدر يف امعـا إىل

 .م بال استثناء، فمن األفضل البدء بربجمته وتطبيقهمجيع األقسا

                                                           
  .201ص . مرجع سابق. مصطفى أبو عاشور، خليفة، النمري، د�� مجيل - 1
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 :اإللكرتونيةعوامل مساعدة على جناح اإلدارة   -5

ولتحقيـق النجـاح يف املنظمـة  اإللكرتونيـةاإلدارة  إىلاملنظمة يف حتول إن من أهم االعتبارات الواجب مراعا�ا لتنجح 
  )1( :ما يلي

ـــ  -أ  ـــة أساســـها اجلوانـــب الفنيـــة وحســـب، �ل ـــة، فليســـت القضـــية تقني رغم مـــن أمهيتهـــا، اإلهتمـــام ��ـــاالت اإلداري
ـــة اإلســـرتاتيجية ولكنهـــا يف املقـــام األول  ـــة لوضـــوح الرؤي ـــادات إداريـــة واعي ـــة تعتمـــد علـــى فكـــر إدارة متطـــورة وقي قضـــية إداري

 .من ختطيط وتنفيذ وإنتاج وتشغيل وتطوير اإللكرتونيةواالستيعاب الشامل ملفهوم اإلدارة  يف املنظمة للمسؤولني
، وتســتغرق اإللكرتونيــة املنظمــة إىلاالعتمــاد علــى أســاليب علميــة تتطلــب خــربات وختصصــات رائــدة للتحــول   -ب 

الالزمـــة لنجـــاح  املاديـــة كـــل اإلمكانيـــاتيهـــا  ، وينبغـــي علـــى القيـــادات أن تـــوفر للقـــائمني عليف اإلعـــداد والتخطـــيط هلـــاوقتـــا 
 .تطبيقها على أرض الواقع

مبا يتيح الفرص لتطبيـق نظـم إدارة حديثـة املعتمـدة علـى  استخدام تقنيات اإلتصال واملعلومات مبا يتيح الفرص  -ج 
 .حتقق التكامل بني أجزاء وفعاليات املنظمة الواحدةبرجميات 
السـتخدامها يف سـداد الرسـوم املفروضـة للحصـول علـى اخلـدمات املختلفـة كنتيجـة توفري آلية الدفع اإللكـرتوين   -د 

 .طبيعية للتعامل االلكرتوين
�عـداد أقـل مـن العـاملني األكثـر �هـيال واألعلـى  واالسـتعانةتبسيط اهلياكـل التنظيميـة وتقليـل إعـداد الوظـائف  -ه 
 .تدريبا

تفـاعلهم مـع ل وكيفيـة احلصـول علـى اخلـدمات، لضـمان توعية املتعاملني وتعـريفهم بكـل مـا يتعلـق بطـرق التعامـ  - و 
 .اإللكرتونيةمقتضيات اإلدارة 

 .من التزوير اإللكرتونية�مني سرية املعلومات للمستفيدين اليت تضمن محاية املعامالت   -ز 
كـل قطـاع أو إدارة �عـداد   وضع اسرتاتيجية شاملة على مستوى املنظمة لتحقيـق هـذه الغايـة، وجتنـب أن ينفـرد  -ح 

تفتت اجلهود وتبديد املـوارد وتكـرار الدراسـات فيمـا لـيس  إىل االنعزايلمشروعها اخلاص للتحول، حيث يؤدي هذا املدخل 
 .له طائل

 
                                                           

)  <21dgepmagazine.oeالعدد: (على العنوان متاحة، ]على اخلط. [دور اإلدارة اإللكرتونية يف رفع كفاءة مؤسسات األعمال. املغريب، عبد احلميد -1
  .26/04/2018: �ريخ الز�رة
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 :اإللكرتونيةمعوقات تطبيق اإلدارة  -6

يف املنظمـات ومـن أهـم هـذه  اإللكرتونيـةوضع الباحثون العديـد مـن املعوقـات الـيت حتـد مـن إمكانيـات تطبيـق اإلدارة 
  )1(: املعوقات

  داخل املنظمة الواحدةاختالف نظم اإلدارة. 
  ومتطلباته اإللكرتوينات بدواعي التحول إدارة املنظم اقتناععدم. 
 عدم توفر بنية فنية جيدة. 
 شخصيةعدم الثقة يف محاية سرية وأمن التعامالت ال. 
 أمنية حلماية املعلومات اخلاصة مبستخدمي هذه التقنية عدم توافر أنظمة. 
 عدم توافر املهارات البشرية اليت تنشئ وتشغل وتصون هذه التقنية. 
 هذه التقنيةتطبيق تكاليف  ارتفاع. 
 إجــــراء تعــــديالت جذريــــة يف األنظمــــة والقــــوانني لضــــمان حقــــوق  إىلوالقانونيــــة الــــيت حتتــــاج  التحــــد�ت التشــــريعية

 .املستفيدين يف هذه اخلدمة
 عدم وجود هياكل تنظيمية حمددة وواضحة للمنظمة. 
  الشبكات من آن آلخر إىلأخطار الفريوسات اليت تتسلل. 

  

  

  

  

                                                           
رســالة . العالقــة بــني بعــض املتغــريات التنظيميــة وتطبيــق اإلدارة اإللكرتونيــة يف اجلامعــات الفلســطينية بقطــاع غــزة. جعفــر حجــاج، خليــل، ســليم اآلغــا، مــروان - 1

: أطلـــع عليـــه يـــوم  )attachefilewww.alazhar.edu.ps<: (علـــى اخلـــط متاحـــة .57ص. 2011جامعـــة األزهـــر بغـــزة، : إدارة األعمـــال: ماجســتري
12/02/2018.  
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ة اليت تعمل يف حميطهـا كـل لنوع البيئآخر، تبعا  إىلحتد�ت خمتلفة تتباين من منوذج  اإللكرتونيةرة وجيابه تطبيق اإلدا
  )1( :اإللكرتونيةبعض التحد�ت اليت تكاد تعرتض أغلب برامج اإلدارة  إىلميكن التطرق مبادرة، وعموما 

اإلداريــة يف تطبيــق اإلدارة حتديــد، وحماولــة حصــر املعوقــات  إىلتتجــه بعــض الدراســات  :املعوقــات اإلداريــة  - أ
 :األسباب اآلتية إىل، ونرجعها اإللكرتونية

  اإللكرتونيةعلى مستوى اإلدارة العليا لربامج اإلدارة ضعف التخطيط والتنسيق. 
 واعتمادها على أساليب تقليدية، وحماولة التمسك مببادئ اإلدارة التقليدية املستو�ت اإلدارية والتنظيمية. 
 واالتصـــاالت مبـــا خيـــدم التحـــول حنـــو الواضـــحة بشـــأن اســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــات  غيـــاب الرؤيـــة اإلســـرتاتيجية

 .منظمات املستقبل اإللكرتوين
 :تشمل هذه املعوقات ما يلي :املعوقات السياسية والقانونية  - ب
  الـدعم  ، وتقـدمياإللكرتونيـةغياب اإلدارة السياسية الفاعلة والداعمة إلحداث نقلة نوعية يف التحـول حنـو اإلدارات

 .التكنولوجيا ومواكبة العصر الرقميالسياسي الالزم إلقناع اجلهات اإلدارية بضرورة تطبيق 
  عليـا يف األجهـزة احلكوميـة تتبـادل تشـاور سياسـي، وتنظـر يف تقـارير اللجـان املكلفـة غياب هيئات على مسـتو�ت

 .وترقيته اإللكرتونية، الختاذ القرارات الالزمة لرفع مؤشر اجلاهزية التحول اإللكرتوينبتقومي برامج 
 :حيث تتمحور حول: الية والتقنيةاملعوقات امل  - ت
  مشاريع التحول اإللكرتوين م، وهو ما حيد من تقداإللكرتونيةارتفاع تكاليف جتهيز البىن التحتية لإلدارة. 
  اإللكرتونيةلربامج اإلدارة الصيانة التقنية ، ومشكل اإللكرتونيةضعف املوارد املالية املخصصة ملشاريع اإلدارة. 
  بتكنولوجيا املعلومات على مستو�ت عديدةمعوقات فنية تتعلق. 

 :وميكن حتديدها يف اآليت :املعوقات البشرية  - ث
  لدى العديد من شعوب الدول النامية وصعوبة التواصل عرب التقنية احلديثة اإللكرتونيةاألمية. 
  اإللكرتونيةغياب الدورات التكوينية، ورسكلة موظفي اإلدارة، واألجهزة التنظيمية يف ظل التحول لإلدارة. 
  وانقسامهتزايد الفوارق االجتماعية بني فئات ا�تمع. 
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 اإللكرتونيةيبني معوقات تطبيق اإلدارة  :)02( شكل رقم

أطروحــة . دراســة سيســيولوجية ببلديــة الكــاليتوس العاصــمة: حتــد�ت اإلدارة اإللكرتونيــة يف اجلزائــر .ان، عبــد القــادرعبّــ :املصــدر
: متاحـــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــى اخلـــــــــــــــــــــــــط. 81ص. 2016 جامعـــــــــــــــــــــــــة دمحم خيضـــــــــــــــــــــــــر ببســـــــــــــــــــــــــكرة،: إدارة وعمـــــــــــــــــــــــــل: دكتـــــــــــــــــــــــــوراه

)(67http:/core.ac.uk>download>pdf 05/04/2018: أطلع عليه يوم.  
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  :خالصة الفصل

نتيجــة حتميــة لثــورة تكنولوجيــا األنرتنــت، فهــي عبــارة عــن  اإللكرتونيــةمــا ميكــن اســتنتاجه يف هــذا الصــدد أن اإلدارة 
مفهـــوم ومنظومـــة وبنيـــة وظـــائف وأنشـــطة تطبيقهـــا يتـــيح لطالـــب اخلدمـــة أن يتعامـــل مـــع األنرتنـــت بـــدال مـــن املوظـــف العـــام 

التحـول ويستلزم إحداث تغيري جوهري واسع يشمل نوعية املتعـاملني واألجهـزة املسـتخدمة وطـرق األداء، فعمليـة  ،التقليدي
�ملنظمـات مـن  أصبحت حتمية تفرضها التغريات العالية، فهـي تعمـل علـى حتسـني جـودة أداء العمـل اإللكرتونيةاإلدارة  إىل

قــدر�ا علــى جتاوزهــا  إىلالــيت تتســم �لكفــاءة والفعاليــة والســرعة �إلضــافة  خــالل اســتخدامها األســاليب االلكرتونيــة احلديثــة
  .لكل مشاكل اإلدارة
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  :مقدمة الفصل 

حبو� مستمرة، ذلك أن جناح أي منظمة مرتبطة مبدى كفاءة وفعالية أداء �هتمام �لغ وشهد  حظي موضوع األداء
الرئيسي الذي تنصب حوله جهود املديرين كونه يشكل أهم لذلك جند أن األداء يعترب احملور ) العاملني(مواردها البشرية 

جلميع الدول املتقدمة والنامية على حد  واالقتصاديأهداف املنظمة، فضال عن أنه يعرب عن مستوى التقدم احلضاري 
يف  عن طريق إعادة تصميم هياكلها وحماولتها إشراك العاملني فيهاسواء، ومازالت املنظمات تبحث عن قيادات جديدة 

واجلماعية امللموسة ومئات من األساليب األخرى حوافز جديدة للجهود الفردية  وابتداعوضع السياسات بصورة أكرب، 
  .اليت ترتكز على حتقيق غاية واحدة وهي حتسني أداء العاملني
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  ماهية أداء العاملني : املبحث األول

 :مفهوم أداء العاملني -1

  :العاملني لغة واصطالحامفهوم أداء : 1-1

صعبة اإلحاطة والتحديد والتعريف الدقيق، بشكل متفق عليه، ويرجع يعترب مصطلح األداء من بني املصطلحات 
االختالف فيه إىل تباين وجهات الباحثني من جهة، ومن جهة أخرى إىل طبيعة املوضوع كغريه من العلوم االجتماعية 

  .د من التعريفات اليت تطرقت إليه العديد من املداخلهلذا سنبني أهم ما ور واالنسانية، 

ومنه اشتقت الكلمة االجنليزية  )Performance(أصل األداء من اللفظة الالتينية  :األداة لغة  -  أ
)Performance( واليت تعين إجناز العمل و�ديته)1( 

وإسم األداء أدى األمانة، أن األداء مصدر الفعل أدى ويقال أدى الشيء، أوصله، :"من معاجم اللغة يتضح - 
 )2("وأدى الشيء فام به

معىن املشي مشيا ليس �لسريع : "إىل" أدى"كلمة اداء مشتقة من الفعل أدى ويشري املعىن اللغوي للفعل  - 
وأدى الشيء قام به، ويقال أدى فالن الدين، مبعىن قضاه، وأدى فالن الصالة أي قام �ا " وليس �لبطيء

فإن املعىن الدقيق يف اللغة العربية  أوصله إليه، و�ذالوقتها وأدى الشهادة أي أدىل �ا، وأدى إليه الشيء 
 )3(.لكلمة أداء هو قضاء الشيء أو القيام به

  

  
                                                           

علـوم : أطروحـة دكتـوراه. فـرع جنـرال كابـل -مؤسسـة صـناعة الكوابـل: دراسـة حالـة: �هيـل املـوارد البشـرية لتحسـني أداء املؤسسـة االقتصـادية. بـو جمـان، عـادل - 1
ـــكرة، : التســــيري ـــر ببســ ــــه يـــــوم) Thesis.univ-biskra.dz>gest-d10-2015: (متاحــــة علـــــى اخلــــط. 44ص. 2015جامعـــــة دمحم خيضـ : أطلـــــع علي

27/03/2018  
علــم : رســالة ماجسـتري. دراسـة ميدانيــة علـى العمـال املنفــذين مبؤسسـة ســو�لغاز عنابـة: اإلتصـال التنظيمــي وعالقتـه �ألداء الــوظيفي. بـوعطيط، جـالل الــدين - 2

: أطلـع عليـه يـوم    )umc.edz>Abou3008-http://bu : (متاحـة علـى اخلـط .72ص .2009جامعـة منتـوري بقسـنطينة، : الـنفس عمـل وتنظـيم
30/01/2018.  
: رسـالة ماجسـتري). CPG(دراسـة ميدانيـة مبركـب ا�ـارف والرافعـات : واقـع تسـيري األداء الـوظيفي للمـورد البشـري يف املؤسسـة االقتصـادية. هـروم، عـز الـدين - 3

ـــــيري ــ ــــوم التسـ ــ ــ ــــة : عل ــ ـــــنطينة، جامعـــ ــ ــــوري بقســ ــ ــ ــــط، 22ص .2008منت ــ ــــى اخلــ ــ ــــة علـــ ــ ــــوم) http://bu.umc.2du.dz>AHAR2579: (متاحــ ــ ــــه يـــ ــ ــ ـــــع علي ــ : أطلــ
01/02/2018.  
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 :األداء إصطالحا  - ب

  :ماهية األداء

وهذا التعريف يتماشى مع آراء العديد من الباحثني  "اليت يسعى النظام إىل حتقيقها خرجات أو األهدافامل":هي
ونسبة الوصول إليها، أي ما يتعلق أكثر �لفعالية، مدى قدرة املؤسسة من حيث حتقيق األهداف  الذين ركزوا على األداء

النحو السابق �نه إنعكاس لقدرة منظمة األعمال وقابليتها على  على حتقيق أهدافها، فقد مت تعريفه أيضا على نفس
أن : "النظر إىل األداء يف إشارة أكثر ملفهوم الكفاءة، حيث مت Miller and Bromileyحتقيق أهدافها كما وّضح 

املنظمة ملواردها املادية والبشرية واستغالهلا �لصورة اليت جتعلها قادرة على  األداء هو حمصلة أو إنعكاس لكيفية استخدام
  )1("حتقيق أهدافها

كما " من األعمال يف املؤسسة ل�نه الناتج الذي حيققه املوظف عند قيامه �ي عم": األداء هاينزكما عّرفت 
وأنه كل ذلك السلوك واإلجناز والنتائج معا، وهو احملور  ،�نه التفاعل بني السلوك واإلجناز مرتبط �لنتائج: "األداء فيعرّ 

�نه ال جيوز ": إىل مصطلح األداء ويقول وماس جيل برتويشري  ،"األساسي وموضوع الّتحسن والتنمية يف املؤسسات
من األعمال يف املؤسسة اليت يعملون �ا، أما اخللط بني السلوك واإلجناز واألداء، ذلك أن السلوك هو ما يقوم به األفراد 

النتائج، أما األداء فهو اإلجناز فهو ما يبقى من أثر أو نتائج بعد أن يتوقف األفراد عن العمل، أي أنه خمرج أو نتاج أو 
  )2(".وك واإلجناز إنه جمموع السلوك والنتائج اليت حتققت معاالتفاعل بني السل

  

  

  

  

                                                           
  44ص. مرجع سابق. بوجمان، عادل - 1

األكادمييــة العربيــة الربيطانيــة للتعلــيم العــايل، . ة عمـانأثــر احلــوافز املاديــة واملعنويـة يف حتســني العــاملني يف وزارة الرتبيــة والتعلــيم بســلطن. اجلساســي، دمحم، عبــد هللا - 2
  .04/02/2018: أطلع عليه يوم) www.abahe.couk>research>papers: (متاحة على اخلط. 104ص. 2011
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التمييز بني ثالثة أبعاد أو وميكن " قيام الفرد �ألنشطة واملهام املختلفة اليت يتكون منها العملة: "يقصد �ألداء و
 "فكمية اجلهد: "اجلهد منط األداءذه املعايري هي كمية اجلهد املبذول، نوعية معايري ميكن من خالهلا أن يقاس األداء وه

فتعين مستوى  "نوعية اجلهد"تعين مقدار الطاقة اجلسدية أو العقلية اليت يبذهلا الفرد يف عمله خالل فرتة زمنية حمددة أما 
ت نوعية معينة، ومن مقاييس املعيار النوعي درجة خلو األداء من املواصف الدقة واجلودة ودرجة مطابقة اجلهد املبذول

عمل أو هو األسلوب أو الطريقة اليت يبذل �ا اجلهد يف " منط األداء"يف األداء، أما ألخطاء ودرجة اإلبداع واالبتكار ا
  )1(.الطريقة اليت يؤدي �ا الفرد أنشطة العمل

من طرف اإلنسان سواًءا كان ومن خالل جمموعة التعاريف ميكن القول أن األداء هو النشاط أو اجلهد املبذول 
بكفاءة وفعالية  ك اجلهد فكر� أو عضليا من أجل إمتام كل األعمال واملهام املوكلة له حيث حيدث هذا السلوك تغيريًاذل

  .لدرجة حيقق من خالله األهداف املسطرة من قبل املؤسسة

كانوا موظفني   يقصد �لعاملني العنصر البشري املتاح للمنظمة أي كل العاملني �ا سواًءا :مفهوم العاملني: 1-2
، رؤساء أم مرؤوسني، وقد أصبح ينظر لألفراد يف املنظمات على كفاءة هذا العنصر و مؤقتنيأأو عمال يدويني، دائمني 

إىل أن حتقيق امليزة التنافسية يف املنظمات احلديثة ال  إىل درجة جعلت الكثري من اخلرباء واملمارسني يف جمال اإلدارة يشريون
على توفري نوعيات  يف املقام األول على قدر�ارد امتالكها املوارد الطبيعية أو املالية أو التكنولوجية، فقط على جميستند 

 االستفادةخاصة فحسب بل يستند يف املقام األول على قدر�ا على توفري نوعيات خاصة من األفراد متكنها من تعظيم 
  )2(.من بقية املوارد املتاحة

  

  

  

  

                                                           
جامعــة : إدارة أعمــال: رســالة ماجســتري). ميدانيــةدراســة (أثــر ضــغوط العمــل علــى أداء العــاملني يف الفنــادق األردنيـة فئــة اخلمســة جنــوم . املعشـر، إبــراهيم عيســى -1

   11/02/2018: أطلع عليه يوم) Theses-http://new.edu.jo,library: (متاحة على اخلط. 31ص .2009الشرق األوسط للدراسات العليا، 
علـوم : رسـالة ماجسـتري. -بسكرة-دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل الكهر�ئية : حتديد احتياجات التدريبدور تقييم أداء العاملني يف . شي، عماريبن ع - 2

  .29/03/2018: أطلع عليه يوم) http://hrdiscussion.com: (متاحة على اخلط. 3ص. 2006جامعة دمحم بوضياف �ملسيلة، : جتارية
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أداء أفراد املؤسسة الذين ميكن اعتبارهم مورد : "يعرف أداء العاملني على أنه :العاملنيمفهوم أداء : 1-3
  )1("قادر على صنع القيمة وحتقيق األفضلية التنافسية من خالل تسيري مهارا�م اسرتاتيجي

له إلجناز ذلك النشاط الذي يقوم به الفرد واجلهد الذي يبذ: "ومنه كتعريف عام نستنتج أن أداء العاملني هو
  "املهام املوكلة إليه بكفاءة وفعالية

 :أمهية أداء العاملني -2

  :داءاألأمهية : 2-1

داء من العمليات الصعبة واملهمة، فهو مهم ألنه الوسيلة اليت تدفع اإلدارات للعمل حبيوية، كما تعد عملية األ
  .واجتاهاته حنو العمل ورضاه الوظيفي يدفع الفرد إىل تقدمي مهاراته وإستعداداته

  )2(: وتكمن أمهية األداء من خالل ثالث أبعاد رئيسية هي

 املنطلقات اإلدارية على مضامني حيث حيتوي مجيع  اإلسرتاتيجية،ميثل األداء مركز اإلدارة : من الناحية النظرية
أن األداء ميثل ودالالت ختتص �ألداء، سواء بشكل ضمين أو بشكل مباشر، ويرجع السبب يف ذلك إىل 

 .سرتاتيجية املتبعة من قبل اإلدارةاختبارا زمنيا لإل
 سرتاتيجية دام أغلب دراسات وحبوث إدارة إفإن أمهية األداء تظهر من خالل استخ: التجريبية من الناحية

 .لألداء الختبار اإلسرتاتيجيات املختلفة والعمليات الناجتة عنها
 فإ�ا تظهر واضحة من خالل حجم اإلهتمام الكبري واملميز من قبل إدارات املنظمات : وأخريا األمهية اإلدارية

 .مادا على نتائج األداء هذه�ألداء ونتائجه، والتحوالت اليت جتري يف هذه املنظمات إعت

  

  
                                                           

جامعــة أيب بكــر بلقايــد : ماليــة دوليــة: رســالة ماجســتري. دراســة حالــة مؤسســة ســو�طراك: الــتعلم التنظيمــي كمــدخل لتحســني أداء املؤسســة. عيشــوش، خــرية - 1
ــــــان،  ــ ــ ــ ــــط. 63ص. 2011بتلمسـ ــ ــ ــ ــ ــــى اخلـ ــ ــ ــ ــ ـــــة علـ ــ ــ ــ ــــوم) despace.univ-telemcen.dz>bitstream>Aichouch: (متاحــ ــ ــ ــ ــ ـــــه يـ ــ ــ ــ ــ ـــــع علي ــ ــ ــ ــ : أطل

28/02/2018.  
جامعــة دمحم : علــوم التســيري: مـذكرة ماســرت. دور اإلدارة اإللكرتونيــة يف حتسـني األداء الــوظيفي لــدى العــاملني مبؤسسـات التعلــيم العــايل اجلزائريــة. نبشــي، إســراء - 2

  .10/03/2018: أطلع عليه يوم) despace-unive-biskra.dz :8080: (متاحة على اخلط. 65ص. 2013خيضر ببسكرة، 
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 :مبا يلي أمهية حرجة العتبارات تتعلقتل موضوع األداء يف األدب اإلسرتاتيجي حاوقد 

 .وخططها االسرتاتيجية كونه حمورا مركز� لتخمني وفشل املنظمات يف قرارا�ا  -  أ
ومؤشرات االسرتاتيجية، تتمثل يف تباين املفهوم  مواضيعهاتواجه دراسة األداء حتد�ت عديدة السيما يف   -  ب

ق تباين أهداف املنظمات وطبيعتها، واختالف أهداف األطراف املرتبطة �ا، مما يستلزم حتديد وفقياسه 
ماهية املقاييس املناسبة اليت ميكن استخدامها يف قياس األداء ومصدر املعلومات املعتمدة يف القياس وكيفية 

 )1(.دمج القياس املختلفة لتقدمي صورة واقعية عن املنظمة
 :العاملنيأمهية : 2-2

إحدى موارد املنظمة العصرية األكثر أمهية واألكثر �ثريا وميثلون الثروة األوىل واجلوهرية �لنسبة يعترب العاملني 
واالستمرار والنمو ضمن بيئة غري مستقرة، فبدون  �لبقاءوأحد العوامل األساسية لألداء حيث تسمح للمؤسسة للمؤسسة 

تنظيم لذلك جند أن املدارس اإلدارية يف مجيع العصور وحىت الوقت احلاضر املورد البشري ال ميكن أن ينشأ أو يكون 
رتتيب الكاملة لديه، فهذا املورد يقوم ب �ذا املورد، وشجعت على تدريبه وتطويره وتنمية قدراته، ورصد املعرفة اهتمت

والفنية واملالية والتكنولوجيا اليت متتلكها املؤسسة، كما أنه يعمل على  واإلمكانيات املاديةوظبط واستغالل خمتلف املوارد 
النشاطات واألدوات، فهو املورد الذي بدونه ال ميكن أن حتقق  ضها ويشرف علىتوزيع األدوار وحيدد السلطات ويفوّ 

ثر بشؤون العاملني كونه املورد ميتلك طاقات وقدرات ال متتلكها املوارد ىل االهتمام أكاألهداف وهذا ما دفع املؤسسة إ
حتسني األداء،  األخرى، وتستطيع من خالل هذا املورد أن تتميز عن �قي املؤسسات وتؤدي إىل حتقيق النجاح عن طريق

اإلدارة يف �يئة البيئة املناسبة للعمل، واالهتمام ورغبا�م، ويكمن دور هذه  �حتياجا�مويتطلب ذلك توفري إدارة �تم 
أحد  ، وحتفيزه ليبذل أقصى جمهود له ويساهم بشكل إجيايب يف حتسني أداء املؤسسة، فقد أصبح العاملني�لعنصر البشري

بشري تتحول من أهم العوامل التنافسية جناعة يف املؤسسة األمر الذي أعطاها بعًدا اسرتاتيجيا، مما جعل وظيفة املورد ال
اسرتاتيجيا،  التسيريي إىل دورها االسرتاتيجي، هذا ما ولد االقتناع بضرورة تفعيل أداء العاملني �عتبارهم مورًدادورها 

  )2(.وطاقة ذهنية، وقدرة فكرية ومصدر للمعلومات ولإلبداع واملعرفة

                                                           
  .65ص. ابقمرجع س. نبشي، إسراء -1
: مــذكرة ماســرت. دراســة ميدانيــة �حملكمــة اإلداريــة لواليــة قاملــة: دور اإلدارة اإللكرتونيــة يف تطــوير أداء العــاملني �حملــاكم اإلداريــة. برامهيــة، نــدى، صــوالة، حفيظــة -2

  .76 75ص ص . 2013بقاملة،  1945ماي 8جامعة : تكنولوجيا املعلومات واإلتصال وا�تمع
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وعليه يعترب العاملني يف املؤسسة من خمتلف الفئات واملستو�ت والتخصصات هي الدعامة احلقيقية اليت تستند 
إليها املؤسسة احلديثة، إذ أن العاملني هم األداة احلقيقية لتحقيق أهداف اإلدارة، فهم مصدر الفكر والتطوير، وهم 

ملتاحة للمؤسسة، كما تساهم املوارد البشرية مسامهة فعالة يف حتقيق �قي املوارد املادية االقادرون على تشغيل وتوظيف 
 .اإلنسان إىل العملأهداف املنظمة إذا توفرت الظروف اإلجيابية اليت تدفع 

 :عناصر األداء -3

  :يتكون األداء من جمموعة من العناصر أمهها

واخللفية العامة عن الوظيفة املهنية و وتشمل املعارف العامة أو املهارات الفنية : املعرفة مبتطلبات الوظيفة  - أ 
 .وا�االت املرتبطة �ا

وتتمثل يف مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما ميتلكه من رغبة ومهارات وبراعة، : نوعية العمل  - ب 
 .التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع يف األخطاءوقدرة على 

يستطيع املوظف إجنازه يف الظروف العادية للعمل ومقدار سرعة أي مقدار العمل الذي : كمية العمل املنجزة  - ج 
 .هذا االجناز

وإجناز األعمال يف وقدرة املوظف على حتمل املسؤولية يف العمل وتشمل اجلدية والتفاين يف العمل : املثابرة  -د 
 )1(.لإلرشاد والتوجيه من قبل املشرفنيومدى حاجة هذا املوظف  ،أوقا�ا احملددة

القول �ن عناصر األداء أساسية وبدو�ا ال ميكن التحدث عن وجود أداء فعال وذلك يعود ألمهيتها وعليه ميكن 
  .يف قياس وحتديد مستوى أداء العاملني يف املنظمة

  

  

  

                                                           
: رسـالة ماجسـتري.تقييم أثر احلوافز على مستوى األداء الوظيفي يف شركة االتصاالت الفلسطينية من وجهـة نظـر العـاملني. أبو شرح، �در، حامد، عبد الرزاق - 1

ـــــال ــ ــزة، : إدارة األعمــ ــ ــ ــ ـــر بغـ ــ ــ ـــة األزهــ ــ ــ ــــط. 20ص. 2016جامعــ ــ ــ ــــى اخلـ ــ ــــة علـــ ــ ــ ــــع ع) www.alazhar.edu.ps>attachedfile: (متاحـ ــ ــــومأطلـــ ــ ــ ــــه يـ ــ ــ : ليـ
01/03/2018.  
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 :حمددات األداء ومعوقاته -4
 احملددات: 

  :تتمثل حمددات األداء فيما يلي

 .هذا الدافع قو� أو ضعيفا  العمل، وقد يكونجيب أن تتوفر لدى الفرد دافعية : الدافعية الفردية  -  أ
 .جيب أن يتوفر يف الفرد القدرة على أداء العمل املوكل إليه: القدرة على أداء العمل املعني  -  ب
جيب على الفرد أن يدرك ويفهم دوره يف املنظمة ألنه ال يوجد أفراد يبذلون جهود : إدراك الدور واملكانة  -  ت

 )1(فائقة ويكون مقبوال

مستوى ُمرضي من األداء البد من وجود حد أدىن من اإلتقان يف كل من حمددات األداء، مبعىن أن الفرد  ولتحقيق
يف  اويكون لديهم قدرات متفوقة ولكنهم ال يفهمون أدوارهم فإن أداءهم لن يكون موجه عندما يبذلون جهود فائقة

ه اجلهد الالزم لألعمال ويرى البعض اآلخر من ، نفس الشيء إذا كان الفرد ينقصه القدرات أو ينقصالطريق الصحيح
  .الرغبة، القدرة والبيئة: الباحثني أن أداء الفرد يف العمل هو حمصلة ثالثة عوامل هي

يف بيئة العمل، أو هي التعبري عن  هي حاجة �قصة اإلشباع تدفع الفرد ليسلك �جتاه إشباعها: الرغبة  -  أ
 .دافعية الفرد

 .الفرد فنّيا من األداء تعرب عن مدى متكن: القدرة  -  ب
مثل اإلضاءة، التهوية، ساعات العمل، التجهيزات واألدوات : ماديةتتمثل يف مالمح : بيئة العمل  -  ت

 )2(.العالقات �لرؤساء والزمالء واملرؤوسني: املستخدمة، وأخرى معنوية مثل

  

  
                                                           

إدارة : مــذكرة ماســرت. دراســة حالــة يف املؤسســة إتصــاالت اجلزائــر: احلــوافز و�ثريهــا علــى مســتوى أداء العــاملني يف املؤسســة. ميلــودي، أمســاء، محــادي، وفــاء - 1
: أطلــع عليــه يــوم) num-http://www.univ.saida.dz>doc: (متاحــة علــى اخلــط .33ص .2016 الطــاهر مــوالي بســعيدة،-جامعــة د: املشــاريع

15/02/2018.  
إدارة : مـذكرة ماسـرت. العموميـة االستشـفائية مبغنيـة دراسـة حالـة املؤسسـة: ارد البشـرية�ثـري الرضـى الـوظيفي علـى أداء املـو . بـر�ح، دمحم األمـني، موسـاوي، حيـىي - 2

أطلــع  )despace.univ.telemcen.dz>bitstream: (متاحــة علــى اخلــط. 47ص.2006بتلمســان، جامعــة أيب بكــر بلقايــد : أعمــال املــوارد البشــرية
  16/02/2018: عليه يوم
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  حمددات األداء): 03(رقم  الشكل

  .48ص. مرجع سابق. بر�ح، دمحم األمني، موساوي، حيىي: املصدر
 املعوقات: 

اإلضاءة، احلرارة، الضوضاء، التهوية، منط : ومن أمهها هناك العديد من العوامل اليت يتوقف عليها أداء العامل
، عدم الكفاية يف تسهيالت العمل والرتكيبات والتجهيزات والسياسات احملددة واليت تؤثر على الوظيفة إال أن اإلشراف

هذه العوامل واليت يطلق عليها العوامل اخلارجية ليست وحدها املؤثرة على أداء العامل وإنتاجيته، ولكنها تتفاعل بشكل  
وقدراته اخلاصة، مساته الشخصية وخربته وتدريبه بشخصية العامل ذكاءه  كبري مع العوامل الداخلية واليت ميكن أن ترتبط

العمل االجتماعية، وجيب النظر إىل هذه العوامل على البيئة على أ�ا  ظروفعلى ما ميارس من عمل، �إلضافة إىل 
اجلهد أي عطل يف أي آلة أو جهاز ميكن أن يؤثر بسهولة على : واالجتاه، فعلى سبيل املثال مؤثرات على اجلهد، القدرة

الذي يبذله الفرد يف العمل، كما أن السياسات الغري واضحة ومنط اإلشراف السيء ميكن أن يتسبب يف التوجيه اخلاطئ 
سيء للقدرات املوجودة لدى األفراد لذا فإنه للجهود إضافة إىل أن النقص يف التدريب ميكن ان يتسبب يف االستغالل ال

   :من أكرب وأهم مسؤوليات اإلدارة جند
 .عمل مناسبة للعاملني ظروفتوفري  - 
 )1( .توفري بيئة تنظيمية مدعمة تقل فيها عوائق األداء ملا ميكن من حتقيق أداء جيد - 

 

                                                           
جامعـة أيب : إدارة أعمـال: رسالة ماجسـتري. BCMIدراسة حالة البنك املوريتاين للتجارة الدولية : دور املوارد البشرية يف التأثري على األداء. ��ه، ولد سيدن - 1

: أطلـــع عليـــه يـــوم  )despace.univ.tlemcen.dz>bitstream>oueldsidna-babh: (متاحـــة علــى اخلـــط. 51ص . 2010بلقايـــد، بكــر 
29/03/2018.  

 بيئة العمل الرغبة أو الدافعية القدرة

 األداء
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 :العوامل املؤثرة على أداء العاملني -5
أخذها بعني االعتبار عند التعامل مع السلوك االنساين واألداء، حيث يعترب  هناك العديد من العوامل اليت جيب

هذا األخري دالة ملزيج من متغريات الفرد من �حية وخصائص املؤسسة اليت يعمل فيها من �حية أخرى فاألداء يتأثر 
وعوامل خارجية تتعلق �ملؤسسة  )...صائص جسمية، احلالة املزاجية، الدوافع اخلاجات، احل(بعوامل داخلية تتعلق �لفرد 

   ...)أهداف املؤسسة، ثقافة املؤسسة، منط القيادة يف املؤسسة، سياسة املؤسسة(منها

مؤثرات على اجلهد والقدرة واالجتاه ومن مث على األداء  وهناك من ينظر إىل خمتلف العوامل البيئية على أ�ا
  )1( :املوايل يوضحوالشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  العوامل املؤثرة على األداء البشري): 04(رقم الشكل 

. دراسة حالة أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري: دور الثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني. دمحم شاطري،: املصدر

) despase-univ-biskra.dz>jspui: (متاحة على اخلط. 24-23ص ص . 2016جامعة دمحم خيضر ببسكرة، : تسيري املوارد البشرية: مذكرة ماسرت
  .16/02/2018: ليه يومأطلع ع

                                                           
تسـيري : ة ماسرتمذكر . دراسة حالة أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري: دور الثقافة التنظيمية القوية يف حتسني أداء العاملني. شاطري، دمحم - 1

: أطلـــع عليـــه يـــوم) despase-univ-biskra.dz>jspui: (متاحـــة علـــى اخلـــط. 24-23ص ص . 2016جامعـــة دمحم خيضـــر ببســـكرة، : املـــوارد البشـــرية
16/02/2018.  

  الظروف املادية 
  اإلضاءة

  الضوضاء
  ترتيب اآلالت

  األجهزة –احلرارة 
  املواد

  التعليم
  اإلشراف

  السياسات
  التصميم التنظيمي

  التدريب
  احلض والصدفة

 اجلهد
 القدرات
 االجتاه

  

 أداء املورد البشري
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  تطوير أداء العاملني يف ظل البيئة اإللكرتونية: املبحث الثاين

 :مفهوم تطوير أداء العاملني -1

يعترب العامل كمورد بشري له إمكانيات وقدرات ال غىن عنها، وبواسطته تستطيع املنظمة أن تتميز عن �قي 
األوىل اليت تسعى إليها املنظمات، إىل حتقيق التميز والرقي، املنظمات األخرى ذلك أن تطوير العاملني يعترب الدرجة 

  وحتد� تنمو� خمططا له

ر و ضرورة تظهر عند ظه رالتطوير هو تغيري اسرتاتيجي ذو طابع علمي أو عملي يهدف إىل حتسني األداء، والتطوي
بني العاملني واإلدارة، عدم القدرة  ليف جودة تقدمي اخلدمات، وجود انفصا اخنفاض: مشكلة معينة داخل التنظيم مثل

  أخل ...على املنافسة 

البدء مبا هو موجود والتدرج به من مرحلة ألخرى من خالل حتليل الواقع إىل عناصره : "كما عرف التطوير �نه
  "األولية مث تتم عمليات تركيبية خمططة بعد ذلك

واملستقبلي للعاملني عن طريق ز�دة قدرا�م على  حماولة لتحسني األداء احلايلأنه على " :كذلك يعرف التطوير
  )1("اإلجناز

تنمية �نه اجلهد املنظم واملخطط له لتزويد العاملني يف املنظمة مبعارف معينة وحتسني : "وميكن تعريف أداء العاملني
  )2("األداء يف املنظمةحتسني مهارا�م وقدرا�م وتغيري سلوكهم واجتاها�م بشكل إجيايب بـََّناء مما قد ينعكس على 

  

  

  

  

                                                           
  .82ص. مرجع سابق. صوالة حفيظة، برامهية، ندى - 1
متاحـة علـى  .274ص .، اجلزائـر7جملـة إقتصـاد�ت مشـال إفريقيـا، ع -تنمية املوارد البشـرية وأمهيتهـا يف حتسـني اإلنتاجيـة وحتقيـق امليـزة التنافسـية. �رك، نعيمة - 2

  .23/02/2018: أطلع عليها يوم) chlef.dz-www.univ: (اخلط
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 :أمهية تطوير أداء العاملني -2

تكمن األمهية األوىل لتطوير األفراد ونقلهم إىل مواقع االنتاج والتغيري معا، لتطوير أداء العاملني أمهية كبرية وخاصة 
إسرتاتيجيات إدارة املؤسسة لذات يعتربان مطلبني أساسني يقفان يف صلب إذ أن الفعالية والكفاية يف االنتاج واألداء وال

لتطوير العاملني تتضح  العاملة يتحققان غالبا عن طريق التطوير، فهذا األخري يرفع من أداء وإنتاجية الفرد واألمهية الثانية
  )1(: ضها فيما يلياملوجودة واليت ميكن تلخيص بع أكثر من خالل حتقيق التطوير لألهداف

 تطوير ألداء األفراد للعمل بكفاءة وفعاليةز�دة يف االنتاج عن طريق ضمان ال - 
القدرات اليت تساعدهم على و حتفيز األفراد وتوفري الدوافع الذاتية للعمل وذلك عن طريق مّد األفراد �ملهارات  - 

 .ليهمإالقيام �ملسؤوليات اليت توكل 
ني االستقرار الوظيفي لألفراد املدرباستقرار يف العمل مبا يؤمن متابعة انتاج املؤسسة ملشاريعها املختلفة مبا يوفر  - 

 .على تلبية حاجات وشروط خمتلف مشاريع املؤسسة
 )2( :أهداف تطوير أداء العاملني -3

  :لكي ينجح أي بر�مج لتطوير األداء جيب على املؤسسة توفري اإلمكانيات للموظفني لكي يتمكنوا من

 .االنتاجية منذ أول يوم عملالتأقلم والتجاوب مع احتياجات املشروع وطبيعة العملية  - 
 تنمية الكفاءات واملهارات وحتسني االجتاهات حبيث يستمر منو املشروع - 

  :األداء فيما يليوتكمن أهداف تطوير 

مبعىن ز�دة قدرة األفراد على أداء أعمال حمددة، واهلدف هنا هو حتسني وتطوير الفرد من  :تنمية املهارات - 
وترقية أداء كل جزء كافية �لفرد قد يكون على علم �م بكافة  املعلومات  خالل اإلملام جبميع جوانب العمل

 .ق املتعلقة �لعمل ولكنه ال يبلغ درجة عالية من الكفاءة يف األداء إال إذا مت حتسني أداء العمل فعالئواحلقا

                                                           
  .37ص. مرجع سابق. سيدن��ه، ولد  - 1
: مذكرة ليسانس. مؤسسة ليندغاز اجلزائر وحدة ورقلة: دراسة حالة: يف أداء العاملني 9000أثر املطابقة وفق اإليزو. جهالن، فاروق، محاميي، عبد احلكيم -2

: أطلع عليه يوم  )ourgla.dz>handle-http://dspace.univ: (متاحة على اخلط. 24ص. 2013جامعة قاصدي مر�ح بورقلة، : إدارة أعمال
21/03/2018.  



 تطوير أداء العاملين                                                         :                         الفصل الثالث

 
55 

اراته اخلاصة، حيث وعلى ذلك فإن اهلدف من تنمية املهارات هو إ�حة الفرصة لكل فرد يف املشروع لتنمية مه
تسمح له �داء العمل املسند إليه بطريقة تتفق مع معدالت األداء املسطرة يف هذا العمل ومستو�ت املهارات املطلوبة ال 

 .تكفي تطور التغري ومما جيعل احلاجة إىل التحسني والتطوير املستمر يتناسب مع احتياجات املشروع

إن توفر درجة عليا من املهارة عند أداء عمل معني ال يكفي  :يةتنمية القدرات الذهنية واكتمال الشخص - 
بل جيب تنمية الشخص ككل ومتكنه من استعمال كل طاقاته الذهنية والنفسية وتوجيهه إىل الطاقات أحسن 

إن املشروع جيتاز أحد األشخاص ليشغل وظيفة معينة إ�ا جتتاز الشخص  : يقول أحد الكتاب .استغالال
وليس املهارة اخلاصة اليت يتمتع �ا فقط مبعىن أننا حني نستخدم حماسب للتكاليف مثال فإننا ال  ككل

نستخدم خربته وكفاءته يف حماسبة التكاليف فقط ولكن نستخدم كل طاقته الذهنية والبدنية اليت ينبغي على 
 .اإلدارة تنميتها وتوجيهها إىل املشروع

 :أهداف أخرى -
o يف التغيري ما يعتقده املتدربون يف العمل وأولياء العمل أو و ما يشري إىل الرغبة تغيري االجتاهات وه

ءهم وقد تعين أيضا عديالت يف توجيهات املتدربني آراكما قد تعين ت  ،تفضيال�م ألساليب العمل
ء املتدربني لتقبل آرا أيضا �يئةروف لتصرف السلوكي املقبل إن مسحت الظتطويرا يف نية ا وأتغيريا 

 .روف عمل جديدةجديدة أو ظ
o هور حصيلة جديدة من املعارف والعلوم يف املعرفة وتبيان هذه املعرفة، أو ظإن تقادم : تقادم املعرفة

توصل إليه التقدم العلمي وذلك استنادا إىل أن القيام بربامج تدريبية تستهدف تقدمي أحداث ما 
توسيع معارف العاملني تفيدهم يف توسيع طريقة العلم �لشيء أفضل من اجلهل به واستنادا إىل أن 

 )1( .تناوهلم ألعماهلم
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 :أهداف التطوير من حيث الكفاءة -
o ففي  ويتم هنا تعويض العاملني عن موضوع الدراسة أو التدريب واملهارة الواجب اكتسا�ا: التلمذة

 .الكثري من األحيان قد يفيد العلم حىت وإن كان بصورة ابتدائية
o  لشحنة كبرية عن موضوع التدريب لدرجة ميكن فيها  ويتم هنا تعويض العاملني: مهارة األداءرفع

للعامل أن يتذكر معظم احلصيلة العلمية أو يتم تعويض العاملني لنوع من املهارات وعليهم أن 
 .ينفذوها بدرجة كبرية

o اليت متكنه أن يشرحها ة درجلعلى املتدرب أن يظهر سيطرة كاملة على التدريب ل: السيطرة والتفوق
 .لفرتة، أن يتعرف على العالقات الداخلية من أجزاء املوضوع وأن يؤديها بصورة متفوقة

ويف الغايل تعطي احتياجات تدريبية عاجلة وسريعة عن املنظمة لعالج مشاكل طارئة : أهداف قصرية املدى - 
 .أو ملواجهة احتياجات سريعة لبعض األفراد أو بعض اإليرادات

تنمية وتطوير متأهبة وتعرب عن رغبة املنظمة  وهي يف الغالب تغطي احتياجات): األجل(داف بعيدة املدى أه - 
 )1(.يف النمو والتطوير والنضج الطبيعي لألفراد واإليرادات

 :ميكن حتديد جماالت حتسني وتطوير أداء العاملني فيما يلي :جماالت تطوير وحتسني أداء العاملني -4

 حتسني وتطوير أداء إن احملدد األساسي لنجاح أو فشل برامج: تطوير قدرات ومهارات الفرد: 4-1
وما ميتلكه من مؤهالت علمية وخربات ومهارات، وميكن حتقيق ذلك من خالل  العاملني هو مدى كفاءة هذا العنصر

تنمية العاملني لتحسني آدائهم، حيث تصمم براجمه  يف جمالالتدريب الذي يعترب من أكثر االسرتاتيجيات املعرتف �ا 
ويف الغالب �خذ  لالعودة للعملتنمية مهارات ومعارف جديدة يتوقع أن تستخدم يف احلال، أو بعد فرتة زمنية قصرية عند 

  :ثالث أوقات
ب وخربات سابقة ينبغي توضيح سب �عتبار أن العاملني ميلكون مهارات وقدرات :قبل عملية التدريب  -  أ

واملناقشة معهم حول مستواهم  قبل إبالغهم بضرورة إخضاعهم للتدريب استدعاء األفراد هذا التدريب
مستقبال، و�ذا يصبح خرب إخضاعها للتدريب كأنه حتقيق لرغبا�م وليس  وما يطمحون يف الوصول إليه

 )2(.عليهم، ويف نفس الوقت يكون العامل شريكا يف اختاذ هذا القرار شيئا مفروضا
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خالل العملية التدريبية جيب تدخل املسؤول احنرافات  وأإذا ظهرت مشاكل  :خالل عملية التدرب  -  ب
املباشر �إلستعانة مبتخصص يف التدريب إلحداث التغريات والتعديالت الالزمة، ومنه فإن عملية املراقبة 

 .ضرورية خالل عملية التدريب
ب تكليف املتدرب �ملهمة اليت تتناسب مع مهاراته عند االنتهاء من التدريب جي :التدريبعملية  بعد  -  ت

 .اجلديدة، إذ أن عدم استغالهلا يؤدي �لفرد إىل نسيا�ا، فتضيع كل تلك اجلهود
على األداء املرغوب الذي يتم التخطيط املؤثرة تعترب ثقافة املنظمة من أهم العوامل : تطوير ثقافة املنظمة: 4-2

ودافعا إىل اإلجناز وحتقيق األداء، وقد تكون عامال سلبيا معوقا له ومانعا للتطوير  مساعداله، فقد تكون عامال إجيابيا 
  :والتحديث، لذلك جيب تطويرها �ستمرار، وذلك يتم بعد حتليلها الذي يتناول ما يلي

 .السمات العامة لثقافة املنظمة ومالمح متيزها واختالفها عن املنظمات األخرى - 
 .ي اليت تسود املنظمة ومدى تقبل األفكار اجلديدة والتطورات التكنولوجية املتجددةدرجة االنفتاح الفكر  - 
 .واملخاطر أسلوب إدراك التغيري والقدرة على اكتشاف الفرص وجتنب املعوقات - 
 .مدى تشجيع االبتكار واملبادأة بني أفراد املنظمة - 
 .مدى شيوع الثقة والتعاون املشرتك بني أفراد املنظمة - 
 .وأمهيتها يف تسيري أمور املنظمة ك العالقات مع احمليط اخلارجيدرجة إدرا - 

لتقبل  ارية مما يساعد على �يئة املنظمةالرئيسية للقيادات اإلد حد األدواربناء الثقافة التنظيمية هو أو�لتايل فإن 
أخل، هي احملور األساسي ... وعادات وسلوكيات التغيريات يف البيئة احمليطة، إذ أن الثقافة وما حتتويه من معتقدات وقيم 

   :على بناء ثقافة املنظمة من خالل ما يليلتقبل مجيع املتغريات اجلديدة، وهي اليت تساعد القيادات اإلدارية 

على اإلبداع  التخلي عن أساليب وطرق اإلدارة التقليدية اليت تتسم �لبريوقراطية والعمل على تشجيع العاملني - 
 .واالبتكار وأن تتحلى �لشجاعة يف اختاذ القرارات اهلامة والتطوير

الفعال أن تعرتف �مهية تفويض السلطة والبعد عن امليل الشديد إىل املركزية املطلقة، وأن تدرك أمهية الدور  - 
 .للعاملني على خمتلف مستو��م

تكون مولعة ال تسو القيادات اإلدارية على أن تشغل نفسها دوما مبعاجلة املشاكل اليومية الروتينية، وأن أن  - 
 .السريعة املؤقتة، بل جيب أن تفكر يف املستقبل وتعمل من أجله �حللول

 )1( .إلحداث التحسني املستمر العمل على توفري بيئة تنظيمية مالئمة - 
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  :الفردحتفيز وتنمية اهتمامات : 4-3

الذي يعترب حتفيز العاملني من أهم ا�االت اليت يتم الرتكيز عليها لتحسني وتطوير األداء، فباإلضافة إىل األجر 
مكافآت وعالوات أو يتقاضاه العامل جيب استخدام جمموعة من احلوافز اليت تكون مشجعة له سواء كانت مادية كتقدمي 

معنوية كاالحرتام والتقدير واالعرتاف ��هودات وغريها، إال أن النوع الثاين من احلوافز هو األكثر �ثريا، ولذلك اكتسب 
وأصبحوا يطمحون إىل حتقيق أكثر احلاضر  ألفراد النوع األول أصبحت مشجعة يف الوقت مؤخرا ألن احلاجةكبرية أمهية  

قادة مبا يشعرهم االعتبار واالحرتام والتقدير من اآلخرين واالعرتاف مبجهودا�م خصوصا من طرف المن ذلك أي حتقيق 
�ألمهية واملكانة اليت حيتلو�ا، والسبل لتحقيق ذلك يكمن يف إبداء القادة يف املنظمة، اهتمامهم �لعاملني �إلصغاء إليهم 

ملكافآت عند استحقاقها، إذ أن اجلانب املادي ذو �ثري مباشر على وفهمهم وإشراكهم يف عمليات اختاذ القرار وتقدمي ا
عن رضا القادة و�لتايل اعرتافهم ��هودات واألداء اجليد للعاملني، وهذا ما سلوك وآداء األفراد، كما يساهم يف التعبري 

  .دائهاسيخلق روح االنتماء والوالء لدى األفراد وإخالصهم للمنظمة والسعي لتحسني وتطوير أ

لكن يف األخري ميكن القول أن هذه ا�االت تعترب أمهية لكنها ليست الوحيدة، ألنه توجد جماالت أخرى لتحسني 
وحيفظ صحتهم، وتطوير  وتطوير األداء ال ميكن إمهال أمهيتها، كتحسني مكان العمل جبعله آمنا يوفر سالمة العاملني

  )1(.ة والعملياتقدرات ومهارات القادة، وإعادة تصميم األنظم

 :مداخل حتسني أداء العاملني -5

إذا كان �لشكل اجليد  ،يعترب أداء العاملني من املؤشرات األساسية يف املؤسسة اليت تساهم يف بلوغ أهدافها
 )2( :اليت سنتطرق إليها قق من خالل عدة مداخل تساهم يف حتسني أداءهحوالفعال ويت

تعترب وظيفة التدريب إحدى الوظائف اهلامة إلدارة املوارد البشرية يف املؤسسة، كما تعترب مكملة  :التدريب: أوال
والتعيني كما تساعد على تطوير وز�دة مهارات العاملني وحتسني قدرا�م على أداء األعمال املسندة لوظيفة االختيار 

  .نتاج األخرى واألدوات واألجهزةعناصر اإلشأن  من ذلك إليهم، وذلك ألن اإلنسان البشري شأنه
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للعامل البشري يف مساعدته على  مثال حيتاج إىل الرعاية والتطوير وفقا خلطط وبرامج حمددة وتتمثل هذه الرعاية
مهاراته يف تنفيذ ما يعهد من  اكتساب اجلديد من املعلومات واملعارف، وتزويد �ألساليب اجلديدة ألداء األعمال، وصقل

  .لياتواجبات ومسؤو 

ويعرف التدريب �نه التطوير املنتظم للمعارف واملهارات واألفكار واإلجتاهات الالزم تزفرها لدى العاملني ألداء 
وأمهيتها �ملمارسة بل  والتدريب ال يقتصر على جمرد إلقاء املعلومات مهما بلغت قيمتها مهام عملهم �لصورة املطلوبة

ألساليب األداء اجلديدة، ومن مث نستطيع أن نصف التدريب �نه حماولة لتغيري سلوك  جيب أن يقرتن هذا �ملمارسة الفعلية
جيعلهم يستخدمون طرق وأساليب خمتلفة يف أداء أعماهلم أي جيعلهم يسلكون بشكل خمتلف بعد التدريب عما   األفراد

  :كانوا يتبعونه قبل التدريب وتشتمل التغريات يف أسلوب العاملني

 .واملعلوماتتغيري املعارف  - 
 .تغيري املفاهيم والقيم واالجتاهات - 
 .تغيري املهارات والقدرات - 

األعلى واألداء األفضل والنظام اإلدراكي  نتاجيةاإلقيق نتائج إدارية للمنظمة مثل وتكون حمصلة هذا التغري هو حت
  .لمنظمةاقتصادية أفضل وختفيض التكاليف وز�دة األر�ح ل األحسن الذي يؤدي إىل حتقيق نتائج

حنو أداء الوظيفة ) املوظف(احلوافز هي جمموعة السياسات اليت تصمم وتكيف الستمالة الفرد  :التحفيز: �نيا
قيق أهداف املؤسسة ما دامت تؤدي �لنهاية إىل حتقيق أهدافه الشخصية املعهودة إليه �لشكل الذي ينسجم مع حت

وافز نظام من العالقات املتداخلة ضمن جمموعة من املتغريات البيئية حاجاته إىل املستوى املرغوب هلذا فإن احلوإشباع 
داخل وخارج املؤسسة، وهي �ذا مهمة شاقة ومعقدة إذ ليس من السهل أن تتوقع إمكانية إجياد أجوبة سهلة وسريعة 

  )1( .للمشاكل ذات العالقة �لتحفيز
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أن املؤسسة تعتمد على مدى التزام موظفيها واجلهود اليت يبذلو�ا لتحقيق غا��ا، لذلك نشط املدراء  مِ لَ سَ من الـمُ 
ونظر�ت تتعلق بكيفية حتفيز العاملني فهو يعترب عملية �خذ بعني االعتبار حاجات  والباحثون يف استنباط وسائل وطرق

حنو سلوك معني خيدم أهداف املؤسسة،  الدوافع للفرد للتوجه قفإن الغاية من توفري احلوافز هي خل العاملني واملؤسسة
 لذلك فإن مدى فاعلية احلوافز اليت توفر للفرد يف املؤسسة ميكن تبنيها من خالل سلوك العاملني ومدى التزامهم

وحماولة  بسياسات وأنظمة املؤسسة ومعدالت األداء اليت حيققو�ا فعلى املؤسسة التعرف على حاجات العاملني لديها
إنشائها، وذلك بتوفري احلوافز املناسبة، وقد تتنافس املؤسسات على توفري أفضل احلوافز يف سبيل استقطاب الكفاءات 

  .ى استمرارها وبقائها بنفس مستو�ت األداء املطلوبةوتنميتها واحلرص عل

حياته العامة، إذ أن طبيعة  عن) العامل(إن الرضى الوظيفي هو جزء من رضى اإلنسان : الرضى الوظيفي: �لثا
بيئة الفرد خارج العمل تؤثر على شعور اجتاه وظيفته أو عمله �ملقابل فإن رضى العامل عن عمله يؤثر على رضاه عن 

 لذلك ميكن القول أن الرضا الوظيفي) املوظف(جزء مهم من احلياة العامة للعامل  حياته بشكل عام ألن الوظيفة هي
ثيقة ليس هناك من يشك يف وجود عالقة و  .ة املعقدة من املتغريات والظروف اليت تنشأ عنها احلوافزينشأ من ذات ا�موع

عن عملهم جيعلهم يؤدونه ) العاملني(املوظفني  رضىسائد �ن  اعتقادكان هناك   بني الرضا الوظيفي وأداء العاملني، إذ أنّه
يف الوقت احلاضر  مل يعد مقبوال االفرتاض واألداء املرتفع، لكن بشكل أفضل، أي أن هناك عالقة إجيابية بني الرضا العايل

على نطاق واسع، إذ أن هناك عدد كبري من العاملني الراضني عن عملهم، ولكن أداءهم غري مرتفع وعليه ميكن القول 
ري �حملفزات األخرى اليت لوحده ال يكفي ألن يكون حمفزا قو� لألداء ولكنه جيعل العاملني أكثر استعدادا للتأث�ن الرضا 

  )1(.حيصلون عليها من البيئة اليت يعملون فيها

  

  

  

  

  

                                                           
  .31 30ص ص . مرجع سابق. جهالن، فاروق، محاميي، عبد احلكيم -  1
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  :الفصل صةخال

يشكل العنصر البشري أهم مورد يف املؤسسة �عتباره العامل الديناميكي، والعمل الذي يؤديه هو الذي جيعل 
للبقاء  املكتبةخمزون اسرتاتيجي مهم متلكه ككل، كذلك هو   املكتبةأداءه سواًءا كان إدار� أو تنفيذ� هو األساس يف أداء 

هو األداء  املكتبةوالنمو واالزدهار والوقوف يف وجه التحد�ت، و�ذا ميكن القول أن السبيل الوحيد للتفوق والتميز يف 
ل ممارسة خمتلف النشاطات �عتبار العاملني هم الركيزة األساسية اليت تقوم عليها أي مكتبة وذلك من خالاجليد للعاملني، 

  .من أجل بلوغ أهداف هذه األخرية، حبيث ال ميكن بلوغ أي هدف دون أن يكون هناك أي أداء حقيقي ينظر إليه

  



 

 

 

 

  :الرابعالفصل 
  املكتبات اجلامعية
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  :قدمة الفصلــم

وذلــك  ،يف خمتلــف بلــدان العــاملســاء جمتمــع املعلومــات مــن أهــم املؤسســات الــيت تســهم يف إر  تعــد املكتبــات اجلامعيــة
يف  تلتكنولوجيـــــا�لنظـــــر للـــــدور الـــــذي تلعبـــــه يف جتميـــــع املعلومـــــات ومعاجلتهـــــا وختزينهـــــا وتســـــخري أجنـــــع الطـــــرق وأحـــــدث ا

والســرعة والدقــة الــيت يســتدعيها العمــل يف قطــاع  املعلومــايت �النفجــاراســرتجاعها تلبيــة للطلــب املتزايــد عليهــا يف بيئــة تتميــز 
مهية املكتبة اجلامعية يف العمليـة التعليميـة وجيعلهـا عنصـرا حمـور� يف تفعيـل وإجنـاح التعلـيم وهذا من شأنه أن يربز أ ،املعلومات

  .العايل يف اجلزائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المكتبات الجامعية                                                                                  :   الفصل الرابع

 
64 

  ماهية املكتبات اجلامعية وأنواعها: املبحث األول

التــدريس أو تعتــرب املكتبــات اجلامعيــة الشــر�ن الرئيســي الــذي يغــذي بــرامج وأهــداف وأغــراض اجلامعــة ســواء عمليــة 
ملزمـة  وكـذلك ،وهي بذلك ملزمة مبتابعـة املنـاهج الدراسـية اجلامعيـة ومواكبـة تطورا�ـا املتالحقـة ،فيما خيص البحوث العلمية

 ،مبتابعة برامج البحث العلمي حىت تتمكن من تنمية جمموعا�ا يف هذا االجتاه وتسـعى للسـيطرة علـى مصـادر املعرفـة الالزمـة
  .ادل كبحوث األساتذة والرسائل اجلامعية القيمةطبوعات للتبونشر امل

 : تعريف املكتبة اجلامعية -1

  :تعرف املكتبات اجلامعية بعدة تعاريف كما يلي

كثـري مـن املختصـني يف جمـال املكتبـات بتعـاريف خمتلفـة كـل حسـب الزاويـة الـيت يـرى الة عنـد ياجلامع املكتبات عرفت
عبــارة عــن املكتبــة امللحقــة �جلامعــة أو مبعهــد : "واملكتبــة اجلامعيــة يف تعريفهــا البســيط منهــا، يف جمملهــا تصــب يف واد واحــد

وتقـــدمي املعرفـــة يف عـــدد كبـــري مـــن املوضـــوعات  عـــال، وظيفتهـــا األساســـية تقـــدمي املـــواد املكتبيـــة مـــن أجـــل البحـــث والدراســـة
البحثيـــة  ،التطبيقـــة نســـانية، االجتماعيـــة،املختلفـــة، وهـــي تســـتقبل روادهـــا مـــن خمتلـــف التخصصـــات األساســـية يف العلـــوم اال

  ".والتارخيية وكافة التخصصات وذلك ألنه ال ميكن وضع حد �ائي مقرر حلجم موضوعا�ا

ســة ثقافيــة علميــة تعمــل مؤس: "��ــا" خــدمات املكتبــات اجلامعيــة الســعودية" :داد يف كتابــهاحلــكمــا يعرفهــا حســن 
وذلــك بتزويــدهم �ملعلومــات الــيت حيتاجو�ــا يف دراســا�م وأعمــاهلم مــن  ،حثنيمــن الطلبــة واألســاتذة والبــا جمتمــععلــى خدمــة 

  )1("وتسهيل استخدامهم البصريةو إضافة إىل املواد السمعية  ،الكتب والدور�ت واملطبوعات األخرى

تنشـئه  مكتبـة أو جمموعـة أو نظـام مـن املكتبـات": ��ـا وعرفها املعجم املوسـوعي للمصـطلحات املكتبيـة واملعلومـات
ــــة و  ــــة للطلب ــــة االحتياجــــات املعلوماتي ــــديره جامعــــة ملقابل ــــدريسهلوتدعمــــه وت ــــدريب واألحبــــاث   يئــــة الت كمــــا تســــاند بــــرامج الت

  )2(."واخلدمات

  
                                                           

رســالة . دراســة ميدانيــة �ملكتبــات اجلامعيــة جلامعــة جيجــل: املكتبــات اجلامعيــة ودورهــا يف تطــوير البحــث العلمــي يف ظــل البيئــة اإللكرتونيــة. ســهام عميمــور، - 1
  .18ص. 2012جامعة منتوري قسنطينة، : علم املكتبات: ماجستري

 .79ص .2008جامعة منتـوري قسـنطينة، : علم املكتبات: أطروحة دكتوراه. منوذجا طينةجمتمع املعلومات وأثره يف املكتبات اجلامعية مدينة قسن. مراد، كرمي - 2
  .11/30/2018: أطلع عليه يوم )http://ume.edu.dz>aker2413: (متاحة على اخلط
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مؤسســـة علميـــة ثقافيـــة تربويـــة واجتماعيـــة �ـــدف إىل مجـــع مصـــادر املعلومـــات " :��ـــا كمـــا عرفـــت املكتبـــة اجلامعيـــة
واســرتجاعها �قصــر ) فهرسـتها، تصــنيفها وترتيبهــا علـى الرفــوف(وتنظيمهــا أي  )إهـداء، تبــادلشــراء، (وتنميتهـابطرق خمتلفــة 

والتصــــوير  وقــــت ممكــــن وتقــــدميها إىل جمتمــــع املســــتفيدين مــــن خــــالل جمموعــــة مــــن اخلــــدمات، كخــــدمات اإلعــــارة واملراجــــع
  )1(."�إلضافة إىل خدمات اإلحاطة اجلارية، البث االنتقائي للمعلومات

من خالل التعاريف ميكن القول أن املكتبة اجلامعية أهم مؤسسات التعليم العـايل والعصـب احملـرك ألي جامعـة وهـي 
يقاس مبدى جناح املكتبـة يف تقـدمي خـدما�ا والقيـام بوظائفهـا، فهـي تـؤدي فنجاح اجلامعة اجلامعة  قومات لتقييماملأحد أهم 

والثقافيـــة وتعزيـــز البحـــث العلمـــي مـــن خـــالل مـــا تقدمـــه مـــن خـــدمات وبـــرامج دورا �رزا مــن أجـــل النهـــوض �حلركـــة الفكريـــة 
ـــــك علـــــى إمكانيـــــات القـــــوى العاملـــــة  وأنشـــــطة تســـــهر علـــــى تقـــــدمي أفضـــــل اخلـــــدمات و مكتبيـــــة جلمهورهـــــا، معتمـــــدة يف ذل

  .للمستفيدين

 :خصائص املكتبات اجلامعية -2

  :تتميز املكتبة اجلامعية �خلصائص التالية

 مـن حيـث  اجلامعيـة الـيت �يت بعـد املكتبـة الوطنيـة ملكتبية وهناك عديـد مـن املكتبـاتضخامة حجم ا�موعات ا
 .مل تكن تفوق عليها يف بعض األحياناحلجم إن 

 مصادر إلكرتونية وتقليديةادر املعلومات اليت تقتنيها بني تنوع مص. 
 فاملكتبـــة املركزيـــة تقتـــين مصـــادر معلومـــات يف خمتلـــف موضـــوعات املعرفـــة البشـــرية ومكتبـــات : املوضـــوعات تعـــدد

 .الكليات واملعاهد تضم مصادر خمتلفة وفقا للتخصصات
 فقـد أدى تعـدد فئـات املسـتفيدين مـن طلبـة املرحلـة اجلامعيـة األوىل للدراسـات العليـا، : تنوع أغراض االستخدام

املوظفــــون إىل تنـــوع يف غــــرض االســـتخدام فهــــي بـــذلك تعمــــل علـــى خدمــــة األغــــراض يس، أعضـــاء هيئــــة التـــدر 
 )2(.التعليمية والبحثية فضال عن الغرض الثقايف

                                                           
: جامعـة �جـي خمتـار: علـم املكتبـات: مـذكرة ليسـانس. عنابـة -�جـي خمتـار -دراسـة ميدانيـة مبكتبـة كليـة البـوين: تنظـيم وتسـيري املكتبـة اجلامعيـة. مسـري زروق، - 1

  .27ص .2012عنابة، 
 دراســة حالــة الكتــب مبكتبــة كليــة: اجلامعيــةتنظــيم وتســيري مصــادر املعلومــات يف املكتبــات . بوقشــبية، �مســني، وآخــرونبكــري، ســعيدة، بــن بومجعــة، ســعيدة،  - 2

  .16ص. 2013جامعة �جي خمتار عنابة، : علم املكتبات والعلوم الو�ئقية: مذكرة ليسانس. اآلداب جمتمع بن �ديس
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أ�ــا ختــدم املســتفيد بشــكل كبــري مــن  ،املكتبــات اجلامعيــة و�لتــايل نســتنتج مــن خــالل هاتــه اخلصــائص الــيت تتميــز �ــا
وذلـــك �لعمـــل علـــى التحســـني مـــن أدائهـــا  ،تســـهيل تـــوفري املعلومـــاتعلـــى  تســـهروع ا�موعـــات وتعـــددها وأ�ـــا خـــالل تنـــ
من أجل حتقيق رضا املسـتفيد خاصـة، وحتقيـق رسـالة املكتبـة اجلامعيـة �لصـورة الـيت تليـق �ـا مـن أجـل الـدخول يف  ووظائفها

 .املنافسة بني املكتبات األخرى

 :أمهية املكتبات اجلامعية -3

إطاللــة علــى القــيم للمعرفــة البشــرية احلاليــة ومســؤولة عــن حفظهــا لألجيــال القادمــة وتــدعيم املكتبــة اجلامعيــة تعتــرب "
والبحث املتجدد، وقـد تشـرتك بعـض أنـواع املكتبـات األخـرى مـع املكتبـة اجلامعيـة يف وظيفـة التعلـيم واحلفـظ ولكنهـا  البحث

امعيــة حبيــث أ�ــا ال تلعــب دور هــا كمكتبــة يف تنفــرد عنهــا مجيعــا بوظيفــة البحــث، وهــذا مــا يعطــي أمهيــة كبــرية للمكتبــة اجل
بـــل عليهـــا تـــدعيم هـــذه الوســـائل �ن تتـــزود بكـــل مـــا يناســـب املنـــاهج الدراســـية  ،فحســـب التعلـــيم اجلـــامعي وتطـــوير البحـــث

  .أو عليها القيام جبذب القراء حنوها مبراعاة األمور التنسيقية يف املكتبةوالبحث �جلامعة 

وتناسق األ�ث وتوفري اهلدوء والقاعات املالئمة لكـل ذلـك فاجلامعـة هلـا  والتهوية واإلضاءةويظهر ذلك يف الديكور 
خلدمــة البحــث  براجمهـا وخمططا�ــا، ومــن هنـا تــربز أمهيــة املكتبـة اجلامعيــة يف تــوفري كـل مــا يلــزم ملثـل هــذه الــربامج واملخططـات

اجلامعيــة كموجــه وقائــد للعمليــة  الــدور األساســي للمكتبــة والتعلــيم والقيــام بوظائفهــا وأنشــطتها علــى أكمــل وجــه وهنــا يــربز
يتـوفر  فاملكتبـة اجلامعيـة مـن خـالل مـا ،التعليمية للجامعـة خاصـة فيمـا يتعلـق بتطـوير ثقافـات شخصـيات الطـالبواملنظومة 

مـا ك  ،الطـالب علـى حتضـري الـدروس وإعـداد البحـوثتقدمه مـن خـدمات تسـاعد هـؤالء  �ا من رصيد هائل ومن خالل ما
ملا سيقدمونه لطال�م، كما ال بد مـن التـذكري �لـدور الـذي تساعد األساتذة على حتضري الدروس وإعداد التقارير والبحوث 

   )1(".جيد فيها األرضية الصلبة ألعماهلم

ممــا ســبق ذكــره حــول أمهيــة ودور املكتبــة اجلامعيــة فنجــد أ�ــا ختــدم جمتمــع اجلامعــة لفائــدة أغــراض اجلامعــة  ونالحــظ
�مكانيا�ا نظـرا الن هنـاك الكثـري مـن الطلبـة جيهـل املعـىن الواضـح للمكتبـة ولكن يتطلب منها أن تعرف بنفسها  ،وأهدافها

  .وجيهل استخدامها

                                                           
: علـم املكتبـات: رسـالة ماجسـتري. دراسـة ميدانيـة مبكتبـات اجلامعيـة بقسـنطينة: نظـم التصـنيف العامليـة وتطبيقا�ـا يف املكتبـات اجلامعيـة. نكساسرة، حمي الدي - 1

ـــط  .29 28ص ص . 2007جامعــــة منتـــــوري قســـــنطينة،  ــــى اخلــ أطلـــــع عليـــــه يـــــوم   )css-.dz>opacconstantine2-www.univ(متاحـــــة عل
13/03/2018  



 المكتبات الجامعية                                                                                  :   الفصل الرابع

 
67 

 :أهداف املكتبة اجلامعية -4

فـــإن  ،مــن أهــداف اجلامعــة مهــا بة للجامعــة، وإذا كــان التعلــيم والبحـــثســكتبــة اجلامعيــة القلــب النـــابض �لنتعتــرب امل
  ميكـن حصـر أهـدافهاو  ،إذا فإن رسالة املكتبة جزء ال يتجزأ من رسالة اجلامعـة. املكتبة هي احملور التعليمي والبحث �جلامعة

  :فيما يلي 

أن اجلامعة تضم أجهزة كثرية ختدم األغـراض التعليميـة، إال أنـه لـيس هنـاك خدمة املناهج العلمية على الرغم من  - 
 .جهاز أكثر ارتباطا �لربامج التعليمية مثل املكتبة

مساعدة الطالب على حتضري أحباثهم وكتابة رسائلهم وحلقات البحـث الـيت يكلفـون �ـا يف مجيـع املوضـوعات،  - 
 .لفكري والثقايفللطالب ما يلزم من رصيدها ا مأي عليها أن تقد

ـــــع موضـــــوعات  -  ـــــب يف مجي ـــــى الطال ـــــيت يلقو�ـــــا عل ـــــدريس يف إعـــــداد حبـــــوثهم وحماضـــــرا�م، ال ـــــة الت مســـــاعدة هيئ
 .التخصص

تقدمي املعلومات لألسـاتذة والطـالب والبـاحثني، الـيت تتعلـق �ألحبـاث املبتكـرة الـيت تغـين املعرفـة البشـرية وتشـكل  - 
 .مسامهة جديدة يف االختصاص

 .اليت يقوم �ا األساتذة والطالب والباحثني األحباثوتوزيع نشر عية مركز كبري ومهم من مراكز اماملكتبة اجل - 
 .املكتبة اجلامعية مركز لتبادل املعلومات واخلدمات املكتبية مع مجيع مكتبات البحث - 
 .ري املختصنيمركز لنقل الرتاث العاملي من وإىل اللغة احمللية، مركز تدريب العاملني يف حقل املكتبات من غ - 
 .تنمية التعليم الذايت للطلبة - 
 )1(.املكتبة اجلامعية مركز إشعاع ومصدر من مصادر تطوير علم املكتبات نفسه - 

وجممل هاتـه األهـداف نسـتطيع القـول، �ن املكتبـات اجلامعيـة هـي مؤسسـات عامليـة �ـدف إىل خدمـة فئـة كبـرية يف 
اجلامعـة، وخمتلـف البـاحثني يف خمتلـف كليا�ـا وأقسـامها وفروعهـا، كمـا �ـدف ا�تمع من الطلبة واألساتذة واملوظفون داخل 

إىل تســهيل عمليــة الوصــول إىل املعلومــات لتحقيــق رضــا املســتفيد يف أقــل وقــت ممكــن وإشــباع حاجاتــه املعرفيــة مــن خــالل 
  .تبة أو كل يف جمال ختصصهتوفري املصادر واألرصدة اليت تليب احتياجا�م، �إلضافة إىل مواكبتهم لكل جديد يف املك

  
                                                           

  .15 14ص ص . مرجع سابق. بكري، سعيدة، بومجعة، سعيدة - 1
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 :أنواع املكتبات اجلامعية -5

  املكتبــــة الرئيســــية للجامعــــة، وعــــادة مــــا يكــــون موقعهــــا يف وســــط اجلامعــــة ولــــيس وهــــي: املكتبــــة املركزيــــة: 5-1"
ألخــرى وتقــوم مبهــام اإلدارة العامــة للمكتبــات اجلامعيــة حيــث تتــوىل مهمــة اإلشــراف علــى مجيــع أنــواع املكتبــات ا ،�طرافهــا

توزدها �لو�ئق والكتب ووسائط املعلومات املختلفة، ذلك ألن اقتناء مواد املعلومـات يـتم  هي اليت املوجودة �جلامعة، كو�ا
علــى مســتوى هــذه املكتبــة، كمــا ا�ــا تتكفــل جبانــب التــأطري أي توظيــف املكتبيــني وتــوزيعهم علــى املكتبــات  بشــكل مركــزي

وانـب األخـرى الفنيـة والتنظيميـة والعلميـة وغالبـا مـا تسـاهم املكتبـة املركزيـة بشـكل فعـال املوجودة �جلامعة، �إلضـافة إىل  اجل
يف اقــرتاح احللــول الفنيــة ووضــع الــنظم، وحتديــد العالقــات بــني املكتبــة وإدارة الكليــات واألقســام، تنظــيم النشــاطات العلميــة 

جلميــع ن املكتبــة املركزيــة هــي الواجهــة احلقيقيــة فــإ. ملتقيــات، نــدوات، حماضــرات، ومعــارض وغريهــا بشــكل عــام: املختلفــة
  .املؤسسات التوثيقية املوجودة �جلامعة، ومهزة الوصل ما بني هذه املؤسسات واإلدارة من جهة

وتكــون داخــل الكليــات اجلامعيــة وتتوجــه مبجموعا�ــا وخــدما�ا للدارســني واألســاتذة  :بــات الكليــاتتمك: 5-2
، كمــا واملــوظفني العــاملني يف الكليــة، وتكــون كــل مكتبــة منهــا متخصصــة بتخصــص الكليــة وتطــور جمموعا�ــا يف هــذا االجتــاه

  .واملعاهد التابعة للكلية امتشرف على مكتبات األقس

ــــات جمهــــزة �دوات ووســــائل حديثــــة الســــرتجاع املعلومــــات وخطــــوط االرتبــــاط بشــــبكة  وغالبــــا مــــا جنــــد هــــذه املكتب
، ورغـــم حداثـــة هـــذه املكتبـــات إال أ�ـــا عملـــت يف ختفيـــف الضـــغط علـــى املكتبـــات املركزيـــة ســـواء مـــن حيـــث اجتـــاه األنرتنـــت

كاهـل املكتبــات املركزيـة مــن   البـاحثني إىل اســتخدام أرصـد�ا الو�ئقيــة أو التكفـل جبــزء مـن الكتــب والو�ئـق الــيت كانـت تثقــل
  .جانب التنظيم والتخزين

ظهـرت هـذه املكتبـات مـع توسـع اجلامعـة اجلزائريـة خـالل سـنوات السـبعينيات : واملعاهـد مكتبات األقسـام: 5-3
 تقوم خبدمة اهليئة التدريسية والطلبة الدارسني يف قسم أو معهـد وتنمـي جمموعا�ـا وخـدما�ا يف. وتعدد التخصصات العلمية

خدمـــة ختصصـــات هـــذه األقســـام واملعاهـــد، وقـــد تطـــور العمـــل بـــني املكتبـــات اجلامعيـــة ليصـــبح علـــى شـــكل مكتبـــات حمليـــة 
  )1( ".يف الشبكات الوطنية والدولية شاركةاملو 
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وهــي مكتبــات تنشــأ علــى مســتوى اجلامعــة أو وحــدات البحــث وتوجــه : مكتبــات مراكــز البحــث العلمــي: 5-4
والعـــاملني علـــى إعـــداد الدراســـات، فتهيـــئ هلـــم املصـــادر واملراجـــع الـــيت تســـاعدهم يف تقـــدمي حبـــوثهم خلدمـــة البحـــوث العلميـــة 

ـــة وارتباطهـــا بشـــبكة  وإجـــراء جتـــار�م، �إلضـــافة إىل ذلـــك فـــإن هـــذه املكتبـــات أصـــبحت لـــديها إمكانيـــات تكنولوجيـــة هائل
  )1(.األنرتنت

ل منهــا منظومــة مرتابطــة ومتكاملــة، تعمــل علــى تكملــة هــذا التنــوع الــذي تشــهده املكتبــات اجلامعيــة وتقســيما�ا جيعــ
مهـام اجلامعــة يف تقــدمي الرســالة �تمــع الطلبــة، �عتبــار املكتبــة جــزء ال يتجــزأ مــن اجلامعــة ومــن أهــم األطــراف املســاعدة علــى 

 .حتقيق أهداف اجلامعة بصفة عامة واملكتبة بصفة خاصة
 :وظائف املكتبات اجلامعية -6

  :اإلدارية الوظائف: 6-1
  :يقوم �ا أمني املكتبة اجلامعية �إلضافة إىل رؤساء األقسام وهي تشتمل على ما يلي

 .عمليات إعداد امليزانية وتوزيعها - 
 .والتخطيط خلدمات جديدة تعيني املوظفني وتدريبهم - 
 .تنظيم وحفظ السجالت - 
 .البشرية املعرفةإعداد الربامج �لدراسات العليا والبحوث األساسية الرامية لتنمية  - 

  :الوظائف الفنية: 6-2
 .واألفالم واخلرائط واملخطوطات والدور�ت الكتب تشمل املواد وهذه عليها، واحلصول املختلفة املكتبية املواد إختيار - 
 .فهرسة ا�موعات - 
 .جتليد وصيانة ا�موعات واحلفاظ عليها من التلف وإعدادها لالستخدام - 

  :خدمة املستفيدين: 6-3
البد ألي مكتبة جامعية أن تبذل أقصى جهودها يف تسهيل وصول املسـتفيدين إىل مقتنيا�ـا، فيقـوم بتشـجيع وتقـدمي 

  )2(.اإلعارة �نواعها وتقدم اخلدمات اإلرشادية للقراء لتسهيل احلصول على املواد اليت حيتاجون إليها يف أحباثهمخدمات 

                                                           
  .24ص . مرجع سابق. عميمور، سهام - 1
علـم املكتبـات : مـذكرة ليسـانس. �ملكتبـة املركزيـة بعنابـةدراسـة ميدانيـة : تنمية مقتنيات املكتبة اجلامعيـة .بوعيشة، رمي، وآخرونليماين، خدجية، طاهر، مجعة،  - 2
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 :خدمات املكتبات اجلامعية -7

ســـتخدام، وتتضـــمن املكتبـــة اجلامعيـــة إىل حفـــظ مصـــادر املعلومـــات ذات القيمـــة العلميـــة وإ�حتهـــا دائمـــا لال �ـــدف
وميكـــن . تقــدمي الو�ئــق يف قاعــة املطالعــة أو البحـــث داخــل املكتبــة اجلامعيــة، وتقــدمي املعلومـــات مــن الو�ئــق نفســها وغريهــا

  )1( :حتديد خدمات املعلومات يف املكتبات مبا يلي

 .تسيري اإلطالع الداخلي - 
 .إرشاد القراءخدمة  :ات املرجعية للمكتبةدماخل - 
 .خدمة الرتمجة - 
 .خدمة حتقيق ونشر الو�ئق - 
 .خدمة اإلحاطة اجلارية والبث االنتقائي للمعلومات - 
 .إعداد القوائم والكشافات واملستخلصات - 
 .خدمة العرض - 
 .خدمة االستنساخ والتصوير - 
 واخلارجيةالداخلية  خدمة اإلعارة - 
 اإلعارة بني املكتباتخدمة  - 
 .خدمة صيانة وترميم الو�ئق - 
 .خدمة تدريب املستفيدين - 
  أخل... إعداد الفهارس، األدلة البيبليوغرافية - 

  

  

  

                                                           
دراسـة ميدانيــة �ملكتبــة : الكفــاءة املهنيـة للعمــل �ملكتبــات اجلامعيـة خلرجيــي قسـم علــم املكتبــات. وآخـرون عبيــد، حليمــة، سـوحة، هالــة، أمحـد، مالــك بســمة، - 1
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  .اجتاهات املكتبات اجلامعية حنو التسيري االلكرتوين: املبحث الثاين

 :اإلجتاهات احلديثة يف املكتبات اجلامعية -1

دخـول التكنولوجيـا واحلاســبات اإللكرتونيـة عــامل املكتبـات وخــدما�ا وتطـور اإلتصـاالت عــن بعـد ولــدت العديـد مــن 
حنو ظهور مصادر معلومات إلكرتونية منافسـة ملصـادر  االجتاهات االجتاه االجتاهات احلديثة يف املكتبات اجلامعية ومن هذه

  )1( :املعلومات التقليدية وذلك من خالل

 :التعامل مع احلاسبات اإللكرتونية واليت أدت إىل  - أ 
 اللغات اتأمتتة ترمج. 
 حتضري الو�ئق عرب واقعات تعمل بواسطة الصوت 

 :التعامل مع قواعد البيا�ت واليت تقدم  - ب 
 معلومات فورية. 
 إعطاء معلومات عن الكثري من املوضوعات. 

 DVDة وأقراص التعامل مع األقراص املكتنز   - ج 

اجلامعية أكثر تعاو� مع بعضها البعض، بفضـل ارتباطهـا بشـبكة األنرتنـت واإلفـادة مـن خـدما�ا أصبحت املكتبات 
  :من أجل حتقيق األهداف التالية

 توفري واجهة للبث عن املعلومات. 
  سهولة استخدام املتصفح للوصول إىل كافة املعلومات من دون االضـطرار إىل تعلـم اسـتخدام برجميـات

 .تقليدية
 الكلفة االقتصاد يف. 

هذه االجتاهات سهلت على املكتبات اجلامعية تقدمي خدما�ا للمستفيد �فضـل الطـرق وذلـك عـن طريـق االقتصـاد 
  .يف التكلفة والوقت، هذا ما يسهل على املوظفني اخلدمة املكتبية

  

                                                           
  .33ص. 2014مكتبة ا�تمع العريب للنشر والتوزيع، : عمان. املكتبات اجلامعية ودورها يف عصر املعلومات. حسن حممود املدادحة، أمحد �فع، مطلق، - 1
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 :حتول املكتبات اجلامعية إىل اإلدارة اإللكرتونية -2

رتونيـــة مبكتبا�ـــا اجلامعيـــة �عتبارهـــا اجتاهـــا جديـــدا يف اإلدارة املعاصـــرة، تســـعى معظـــم الـــدول إىل تفعيـــل اإلدارة اإللك
حيــث هــر التوجــه حنــو اســتثمار كــل التقنيــات احلديثــة لــنظم املعلومــات واالتصــاالت املســتحدثة يف تطــوير أعمــال املكتبــات، 

  .�ا اإلدارية ووظائفها الفنيةوحتويلها إىل منظمات إلكرتونية تستخدم شبكات املعلومات يف إجناز كل أعماهلا ومعامال

 :أمهية اإلدارة اإللكرتونية �ملكتبات اجلامعية -3
هـو عصـر اإلتصـاالت وتكنولوجيـا املعلومـات، عمـل اإلنسـان علـى تطـوير ذاتـه مـن خـالل حتويـل  مثيله يف عصر قلّ 

ليـــدخل النظـــام العـــاملي  تنشـــط يف العـــامل ة إىل أنشـــطة إلكرتونيـــة وتقنيـــة، وبـــدأت مســـرية األمتـــةيالعديـــد مـــن األنشـــطة اإلنســـان
احملوســــب داخــــل املصــــنع واملعمــــل واملشــــغل وحــــىت املؤسســــات اخلدماتيــــة كاملكتبــــات اجلامعيــــة ومراكــــز املعلومــــات، وبــــدأت 

  ايـلالنشـغال يف مسـألة تطـوير التكنولوجاألعمال تنتقل من اإلنسان إىل التقنية عرب نوافذ واملواقع والبوا�ت مما دفع اإلنسان 
  .من األعمال البشرية اليت حيكم عليها أحيا� �خلطأوالثقافة لالستعاضة 

إن التقنية وتكنولوجيا املعلومات أسهمت بشكل واسع إىل ختفيف نسـبة ورود األخطـاء يف األعمـال اإلنسـانية، وملـا  
ة، الرقابـة، التوجيـه، ولـذلك فقـد يف جمـال التخطـيط، التنظـيم، تنميـة الكفـاءات البشـري كان على اإلدارة مهام عديـدة متمثلـة

خيــدم العمليــة اإلداريــة ويهــدم احلــاجز أمــام األفــراد للتواصــل مــع بــدأت عمليــة برجمــة هــذه املهــام ضــمن األنظمــة احملوســبة مبــا 
اإلدارة ضــمن هــذا التوجــه التقــين عمــل املربجمــون يف العــامل �ســتخدام أحــدث التقنيــات مــع تــوفري اخلــدمات اإلداريــة والفنيــة، 

ة حاسوبية تكون بـديل عـن اإلدارة البشـرية، حبيـث متكـن العـاملني يف قطـاع املكتبـات مـن �ديـة وظـائفهم بشـكل من برجمض
 أكثر كفاءة وسرعة وفعالية، كمـا أدى إدخـال هـذه التقنيـة علـى رفـع مسـتوى اخلـدمات املقدمـة للمسـتفيدين ومجهـور املكتبـة

  .شبكات واملنافذ اإللكرتونيةسواء داخل جدرا�ا أو اخلدمات املقدمة عرب ال

وجـه اإلدارة التقليديـة، نظـرا لسالسـة أدائهـا وإيقاعهـا السـريع، وقـد هذا وتقدم اإلدارة اإللكرتونية وجها آخر مغـايرًا ل
وحلمــا يتطلــع إليــه اإلداريــون  مؤسســا�م أو مصــاحلهم اإلداريــة نيــة يفيف أيــدي الــذين �دروا بتطبيــق التقأصــبحت أداة فاعلــة 

الذين مل حيظوا �النتقال إىل اإلدارة اإللكرتونية أو طبقوها جزئيا يف بعض أنشطتهم، ومل يبلغوا الدرجة الكافيـة إلطـالق اسـم 
 )1( .اإلدارة اإللكرتونية على تعامال�م

                                                           
: املكتبـاتعلـم : أطروحـة دكتـوراه: دراسة حالة �ملكتبات اجلامعية لوالية قسنطينة: متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املكتبات اجلامعية. سعيدي، سليمة - 1

  .82 74ص ص . 2015، عبد احلميد مسهري، 2جامعة قسنطينة 
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 :أدوات اإلدارة اإللكرتونية يف املكتبات اجلامعية -4

نيـــة اليـــوم قواعـــد العمـــل الـــيت قامـــت عليهـــا املنظمـــات يف املاضـــي فـــال يوجـــد جانـــب مـــن املنظومـــات اإللكرتو  تشـــكل
وتتضــح أمهيــة نظــم املعلومــات يف قــدر�ا علــى حتســني عمليــات وآداء مجيــع . جوانــب املنظمــة مل يتــأثر بتكنولوجيــا املعلومــات

لتعاونيــة بــني فــرق العمــل، ممــا يــؤدي إىل كــذلك ســاند�ا يف عمليــة اختــاذ القــرار بتــدعيم األعمــال ا  أنــواع وأحجــام املنظمــات
املنظمـات احلديثـة جنـاح ، كمـا تزايـدت مسـامهة األنرتنـت يف حتقيـق تقوية املركز التنافسي للمنظمة يف السوق الذي تعمل فيـه

مســعى الـيت تعمـل يف ظــل منافسـة عامليــة تتميـز �حلــدة وسـرعة التغيــري وعـدم التأكــد، وهنـاك العديــد مـن األدوات الــيت تـدعم 
  :اإلدارة اإللكرتونية يف املكتبات أمهها

 نظم املعلومات اإللكرتونية واملكتبية. 
 شبكات املعلومات املكتبية. 
 التكتالت املكتبية. 
 بوابة أو موقع املكتبة على اخلط. 
 1(.الرقمنة واملكتبات الرقمية( 
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 :معيةاألدوار اجلوهرية للمنظومة اإلدارية اإللكرتونية �ملكتبات اجلا -5
تعـــد التقنيـــات اإلداريـــة اإللكرتونيـــة مـــن أهـــم االســـتثمارات يف املكتبـــات احلاليـــة، وذلـــك ملـــا تلعبـــه مـــن أدوار يف غايـــة 

  :األمهية لتدعيم العمل املكتيب وأهم هذه األدوار ما يلي
اإلســرتاتيجية أحــد أســلحة تعتــرب املعلومــات : لمكتبــةلدور املنظومــة اإللكرتونيــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية : 5-1

التنــافس مــع املؤسســات األخــرى يف الوقــت الــراهن، لــذل حتــاول تكنولوجيــا املعلومــات والشــبكات الســيطرة علــى املعلومــات 
وتنظيمها ومعاجلتها بغرض حتقيق ميزة تنافسية متواصلة تفوق منافسيها، وبذلك تزايدت أمهية نظم اإلدارة اإللكرتونية خللـق 

  :اعد املكتبة على إجناز أهدافها برفع املستوى التنظيمي هلا من خاللسإذ ت. حتقيق ميزة تنافسية مرغوبة بيئة تساعد على
 إحداث التوافق بني األهداف االسرتاتيجية ونظم اإلدارة اإللكرتونية. 
 حماولة إجياد ميزة تنافسية مستدامة. 
 إعادة تصميم عمليات وأعمال املنشأ. 

 البيــا�ت شــرطا أساســيا للتعامــل مــع كــل الضــغوطات الــيت تواجــه املكتبــة واالســتجابة هــذا ويعــد الــتحكم الفاعــل يف
على حنو حيقق امليزة التنافسـية، ويسـهم تطبيـق تقنيـات اإلدارة اإللكرتونيـة يف حتقيـق ذلـك مـن خـالل املنـافع الـيت حيققهـا، إذ 

اد بيئــة لرقابـة علـى عمليــة اجلدولـة فضـال عـن إجيـال يوجـد أدىن شـك يف إمكانيا�ـا وقـدر�ا علـى تقلــيص التكـاليف وحتسـني ا
  .عمل مبدعة النوعية

  :دور املنظومة اإللكرتونية يف تطوير أداء األعمال: 5-2
جعلها مـن  ت واملؤسسات احلديثة ومن بينها املكتبات وماآدوار داخل املنشمن األلكرتونية �لعديد دارة اإلتقوم اإل

وميكن تلخيص أهـم األدوار الـيت تلعبهـا اإلدارة اإللكرتونيـة يف الشـكل . اع القراراملدراء وصنّ لدى كثر رواجا ات األبني اخلري 
  )1( :التايل

  أهم األدوار اليت تلعبها اإلدارة اإللكرتونية): 01(اجلدول رقم 

  االحتفاظ �ملستفيدين واملوردين  تشجيع االبتكار  حتسني العمليات
اســــــــــتخدام اإلدارة االلكرتونيــــــــــة 
لتخفــــــيض تكــــــاليف العمليــــــات 

  .وإحداث حتسينات يف اجلودة

االســـــــــــــــــتثمار يف تقنيـــــــــــــــــات اإلدارة 
اإللكرتونية لتسهيل تقدمي منتجـات 

  .وخدمات جديدة

اســتخدام تقنيــات اإلدارة اإللكرتونيــة للــربط بــني املكتبــة 
  .واملستفيد وخمتلف املتعاملني

  احلفاظ على العالقات مع العاملني واملوردين: فوائدها  للنمو توفري فرص جديدة: فوائدها  وفرة يف التكاليف: فوائدها
 .79 78ص ص . مرجع سابق. سعيدي، سليمة: املصدر
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 :عوامل جناح املكتبة اجلامعية -6

لنجــاح أهــداف املكتبــة يف خدمــة التــدريس والبحــث وميكــن اإلشــارة تتضــمن هــذه األســباب بعــض العناصــر الالزمــة 
  :إليها فيما يلي

 :وجود مصادر معلومات الزمة للتعليم والبحث واإلرشاد والتوعية  -أ 

إن وجود مصادر معلومات كافية لتحقيق أهداف اجلامعـة يف التعلـيم والبحـث وخدمـة ا�تمـع، يعتـرب عنصـرا أساسـيا 
املكتبـة اجلامعيـة ��ـا مكتبـة مفتوحـة  وتتميـز. من عناصر جناح املكتبة نظرا ألن أهداف املكتبـة حتـدد �هـداف اجلامعـة ذا�ـا

  .النها�ت، وهو تعبري يدل على أنه ال ميكن وضع حد �ائي مقرر حلجم جمموعا�ا وتقنيا�ا

 :تكامل مصادر املكتبة من مصادر املعلومات مع شبكة املكتبات الوطنية والدولية  -ب 

أمهيـة �لتـدريس والبحـث  لـه أو ،ع مـا يصـدرال تستطيع أي مكتبة جامعية مهما كانت ميزانيتها أن حتصل على مجي
�جلامعة ومنها دخلت معظم مكتبـات اجلامعـات يف تكامـل مـع غريهـا مـن مكتبـات اجلامعـات واملكتبـات املتنوعـة األخـرى، 
خاصــة منهــا املتخصصــة الــيت وجــب عليهــا أن تشــارك يف نظــم وشــبكات املعلومــات علــى املســتوى الــدويل ألن اســتخدامها 

والتصوير ملواد البحث وتـدعيم الفهـارس املوحـدة ومراكـز  يولوجية متبادلة، فضال عن اإلعارة املتبادلة والنسخيقدم خدمات ب
  .وبنوك املعلومات

 : توفري ميزانية كافية للمكتبة اجلامعية  -ج 

ومــن . املكتــيب النـاجح والفعــال لـن يتحقــق إال بتـوفري ميزانيــة كافيـة لشــراء املـواد الالزمــة للدراسـة والبحــث ن الـرب�مجإ
مـن أسـعار الكتـب والبيبليوغرافيـا مستمرة يف أمثان وتكاليف احلصول على املـواد املكتبيـة املختلفـة، املعروف أن هنالك ز�دة 

املكتبـــة يف تعيـــني املــــوظفني ذوي الكفـــاءات العاليـــة إلدارة مصــــادرها  عدستســــاوخـــدمات املعلومـــات كمــــا أن هـــذه امليزانيـــة 
  )1( .خبدمة برامج اجلامعة يف التدريس والبحثوخدما�ا، فضال عن إمكانية التوسع يف املباين اليت تسع املواد املتعلقة 
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 :وجود اهليئة الوظيفية القادرة  -د 

ذو الكفــاءة العلميــة واملهنيــة العاليــة، ويســمح بتنظــيم وإدارة إن جنــاح أهــداف املكتبــة يتطلــب تــوفر العنصــر البشــري 
لغ مصادر املكتبة وتطويرها خلدمة التدريب والبحـث واحلفـاظ عليهـا مـن الضـياع، وينبغـي أن يكـون هنالـك تناسـب بـني املبـا

ملعيشـة يف الدولـة، اليت يتفق عليه العـاملون وعلـى املـواد واملصـادر وهـذه النسـبة ختتلـف حسـب عوامـل عديـدة منهـا مسـتوى ا
ودرجـا�م فضـال عـن أمثـان وتكـاليف احلصـول علـى لـوائحهم درجة كفاءة و�هيل األمناء املعنيني �ملكتبة واللوائح اليت تنظم 

  .والكتب واملصادر املواد

 :تنظيم مواد املكتبة لالستخراج  -ه 

أعضــاء هيئــة التــدريس وبعــض يف و بنــاء ا�موعــات أذي يتميــز بــه التزويــد وظيفــة ليســت بــنفس الوضــوح الــوهــذه ال
ختـدم مـن بقيـة العمليـات ويتضـمن هـذا العنصـر تنظـيم حبيـث  داوذلك ألن عمليـات التنظـيم البيبليـوغرايف أكثـر تعقيـ ،األمناء

فالكتــب الــيت يســتخدمها طــالب املرحلــة اجلامعيــة األوىل يف الكليــة . بطريقــة أفضــل رواد املكتبــة ويســتفيدون مــن هــذه املــواد
نظم بطريقة أبسط من تلك اليت تسـتخدم مـع مـواد البحـث، وتتضـمن شـؤون التنظـيم أيضـا مشـول الفهـرس املوحـد ميكن أن ت

  .ذات األمهية املوجودة مبكتبات األقسام ومكتبات الكليات إن وجدت جلميع املقتضيات

 :القيام خبدمات مرجعية وخدمات معلومات متميزة  - و 

وخــــدمات املعلومــــات اإللكرتونيــــة الــــيت  ،اخلــــدمات البيبليوغرافيــــةأي التعــــدي مــــن خــــدمات اإلعــــارة واإلرشــــاد إىل 
، أو القيـــام �لبحـــوث علــــى اخلـــط املباشــــر واســـتخدام شــــبكة ا بواســــطة األقـــراص املكتنــــزةتســـتخدم قواعـــد املعلومــــات ســـواءً 

  )1(.االنرتنت
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 :توافر املباين واملساحات والتجهيزات الكافية اليت تتالءم مع استخدام املكتبة  -ز 

ويتصــــل هــــذا العنصــــر �لعناصــــر الســــابقة، ذلــــك أن التخطــــيط ملبــــاين املكتبــــات اجلامعيــــة احلديثــــة جيــــب أن يعكــــس 
إمكانيــات أداء اخلــدمات املكتبيــة علــى أعلــى مســتوى، دون ضــياع الوقــت أو جهــد العــاملني �ملكتبــة أو املســتخدمني هلــا، 

زويد والفهرسـة واملراجـع واخلـدمات البيبليـو غرافيـة وغريهـا مـن بناءا على ذلك أن تتوافر مساحات مناسبة ألعمال التوينبغي 
وغريهــا مــن اخلــدمات لطــالب الدراســات العليــا وأعضــاء هيئــة التــدريس فضــال عــن وكــذلك تــوفري قاعــات إطــالع . اخلــدمات

لتكامـل هـذه أماكن للحلقـات الدراسـية وللمكتبـات اإلداريـة واملخـازن وخمـرب التصـوير للمجموعـات اخلاصـة والكتـب النـادرة 
  .ا�موعة مع بعضها البعض

 :ة بني املكتبة واإلدارة العليا للجامعةمعالقة إدارة سلي  -ح 

إن التشــغيل الفعــال للمكتبــة الرئيســية وفروعهــا يف نظــام املكتــب اجلــامعي يتطلــب عالقــة إداريــة ســليمة بــني املكتبــة 
وينبغــي أن تكــون هــذه العالقــة واضــحة وحمــددة ســواءا فيمــا يتعلــق . ، واللجــان املتفاوتــة بــني املكتبــةواإلدارة العليــا للجامعــة

وظيف بني مدير اجلامعة وبني مدير املكتبة الفرعية يف هذه الكليـات واملكتبـة اجلامعيـة، وتتطلـب إدارة املكتبـة �لتسلسل، الت
 .ع السياسة اليت تتفق معها ومتابعتها لتطوير اخلدمات املكتبيةالناجحة حتديد العالقات مع إدارة اجلامعة العليا، وض

 :امعة األماجلرف من ظ تفقاليت تملكتبة واكيل والتنظيم التش  - ط 

تضـم مجيـع أنـواع  أنـه منتصـف القـرن العشـرين كانـت املكتبـةهناك اعتبارات تتصل �لتشكيل أو التنظيم بصفة عامـة 
 املعرفة أ� كان التنظيم الذي ختتاره اجلامعة لنفسها، فهو يعكس بر�مج املكتبة الـذي يسـاند ويـدعم خطـة اجلامعـة يف الـتعلم

تســعى إىل حتقيقهــا وأ�ــا يف ســبيل حتقيــق هــذه األهــداف تعتمــد علــى  والبحــث العلمــي ألن اجلامعــة لــديها رســالة وأهــداف
مــن  امســه�مج يســتمد ر ة هــي مــن أهــم هــذه األجهــزة األكادمييــة ألن املكتبــة اجلامعيــة هلــا وظــائف وبــعــدة أجهــزة، وأن املكتبــ

  )1(.أهداف اجلامعة اليت تقوم خبدما�ا
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  :خالصة الفصل

أساســية هــي خدمــة ا�تمــع والبحــث العلمــي، ة ويف األخــري ميكــن القــول أن املكتبــة اجلامعيــة هلــا دور جــوهري ووظيفــ
كمــا أن دخــول البيئــة اإللكرتونيــة أضــفى طابعــا فعــاال يف تقــدمي . ا�تمــع األكــادميي مــن �حثــني وطلبــة وأســاتذةوكــل فئــات 

لفصــل أن نــربط موضـــوع اإلدارة ا، وقـــد حاولنــا مــن خــالل هـــذا خمتلــف اخلــدمات و�لتــايل فهمـــا يكمــالن بعضــهما الــبعض
الــيت قمنــا �ــا والــيت حاولنــا أن تكــون حوصــلة ملــا تطرقنــا إليــه يف  اإللكرتونيــة �ملكتبــات اجلامعيــة مــن خــالل الدراســة امليدانيــة

  اجلانب امليداين



 

 

 

 

  :اخلامسالفصل 
  اإلطار امليداين
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  :ة الفصلـــمقدم

بعد االنتهاء من الدراسة النظرية للموضوع والتعرف على خمتلـف مـداخلها لكـل مـن اإلدارة اإللكرتونيـة وتطـوير أداء 
اإلدارة اإللكرتونيـة ودورهــا يف تطـوير أداء العــاملني سـنتناول يف هــذا الفصـل مــن خـالل التعــرف علـى مـدى تطبيــق العـاملني، 

الدراســة وحتديــد جمتمـــع  مــن حيــث مــنهج كزيــة جلامعــة أم البــواقي وذلــك �العتمــاد علــى اإلجــراءات املنهجيــةر يف املكتبــة امل
وقــد  مـن صــحة الفرضـيات يف معاجلـة البيــا�ت والتأكـد اســتخدمتوعينـة الدراسـة، وأخــريا أسـاليب املعاجلــة اإلحصـائية الـيت 

  :تضمنت ما يلي

 تقدمي مكان الدراسة. 
 جماالت الدراسة. 
 منهج الدراسة. 
 جمتمع وعينة الدراسة. 
 أدوات مجع البيا�ت. 
 حتليل البيا�ت وتفسري النتائج. 
 اقرتاحات الدراسة.  
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  :إجراءات الدراسة امليدانية: املبحث األول
 :تقدمي مكان الدراسة -1

  :نبذة �رخيية عن جامعة أم البواقي :1-1
جامعة أم البواقي سلسلة من املراحل التارخيية اليت كانـت بـدايتها املرسـوم التنفيـذي رقـم  عملية �سيس شهدت

، ومت بنــاءا عليــه �ســيس املعهــد 18/08/1984: يــوم 204/84: مث ألغــي بقــرار. 07/05/1983: بتــاريخ 314/83
  .يف نفس التاريخ �205/84ملرسوم التنفيذي رقم الوطين العايل يف امليكانيك 

 تكـون  10/05/1997بتـاريخ  185/97ألم البواقي بناءا على املرسوم التنفيـذي رقـم  �سيس املركز اجلامعي
معهد العلوم الدقيقة، معهد علـوم الطبيعـة، معهـد امليكانيـك، معهـد اإللكرتوتقـين، وبـدءا : من أربع معاهد وهي

 .أصبح املركز حيمل إسم الشهيد العريب بن مهيدي. 1999من أول نوفمرب 
  بتـــاريخ  09/06كليـــات ومعهـــد بنـــاءا علـــى املرســـوم التنفيـــذي رقـــم   �5ســـيس جامعـــة أم البـــواقي املكونـــة مـــن

املعــدل واملكمــل  ،15/04/2013بتــاريخ  13/164، وبنــاءا علــى املرســوم التنفيــذي رقــم 04/01/2009
كليـة اآلداب واللغـات،  : معاهـد وهـي 3كليات و   7البواقي حتتوي على للمرسوم السابق أصبحت جامعة أ م 

كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة واالنســـانية، كليـــة العلـــوم االقتصـــادية والعلـــوم التجاريـــة وعلـــوم التســـيري، كليـــة احلقـــوق 
كليـة علـوم األرض والعلوم السياسية، كلية العلـوم والعلـوم التطبيقيـة، كليـة العلـوم الدقيقـة وعلـوم الطبيعـة واحليـاة،  

واهلندسة املعمارية، معهد تسـيري التقنيـات احلضـارية، معهـد علـوم وتقنيـات النشـاطات البدنيـة والر�ضـية، معهـد 
 .التكنولوجيا

  ) :العريب بن مهيدي(املكتبة اجلامعية املركزية : 1-2
 بـل املـدخل الرئيسـي تقع مقا 09/05/2008ية للجامعة مت افتتاحها بتاريخ هي املكتبة الرئيس: تقدمي املكتبة

�ـا تتكفـل جبانــب أخـرى املوجـودة �جلامعـة،كما كتبـات األشـراف علـى مجيـع املتتـوىل مهمـة اإل للجامعـة مباشـرة،
 ،ىل اجلوانـب الفنيـة والتنظيميـة والعلميـةإضـافة �إل وتـوزيعهم علـى املكتبـات املوجـودة التابعـة هلـا،طري للمكتبيني أالت

ووضــع الــنظم وحتديــد العالقــة بــني املكتبــة  وغالبــا مــا تســاهم املكتبــة املركزيــة بشــكل فعــال يف اقــرتاح احللــول الفنيــة،
وقـد اختـارت  ،وغريهـا معارض، ندوات، ملتقيات،:وتنظيم النشاطات العلمية املختلفة  قسام،دارة الكليات واألإو 

مــن الكتــب  52604مجــايل ملصــادر املعلومــات �ــا العــدد اإلويبلــغ  رصــدة،طــالع علــى األاملكتبــة نظــام مفتــوح لإل
 .طروحات والدور�تواأل
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 العريب بن مهيدي:(مكانيات املكتبة اجلامعيةإ( 
  :تتكون املكتبة من طابق سفلي وثالث طوابق علوية نوضحها كما يلي

o والرســـائل واملـــذكرات  طروحـــاتذا الطـــابق علـــى جنـــاح خـــاص �ألحيـــث يشـــمل هـــ: الطـــابق الســـفلي
 .وجناح خاص �لسمعي البصري

o ومكتــب  ،مانـة العامـةدارة مبــا فيهـا مكتـب املــديرة واألحيـث يشـمل هــذا الطـابق علـى اإل:ولالطـابق األ
فضـــــــاء تكنولوجيــــــا املعلومـــــــات  والتوجيــــــه، ســـــــتقبالاالىل مكتــــــب إضـــــــافة إ ،يلعــــــالم اآلمهندســــــة اإل

 .سرتاحةواإلخاص �ملعارض  جناح قسم براي، واالتصال،
o ـــاح املعاجلـــة:الطـــابق الثـــاين  الفنيـــة حيـــث يشـــمل هـــذا الطـــابق علـــى قاعـــة املطالعـــة الداخليـــة وفيهـــا جن

ـــــــــة( ـــــــــاح خـــــــــاص  ،)وصـــــــــفية وحتليلي ـــــــــوغرايف وجن ـــــــــاح البحـــــــــث البيبلي ـــــــــرتدد وجن ـــــــــف �ل بنظـــــــــام التعري
 Radio Frekqueney Identification  (RFID)الالسلكي

o وعيــــة ىل قاعــــة األإضــــافة إ ا الطــــابق علــــى قاعــــة للعمــــل اجلمــــاعي،حيــــث يشــــمل هــــذ :الطــــابق الثالــــث
 .).،املوسوعات القواميس الدور�ت،( املرجعية

 هــزة واملعــدات واخلــدمات الـــيتلــيت تتضــمنها املكتبــة مــن أجا واألقســاموميكننــا توضــيح اهــم مــا حتتويــه كافــة املصــاحل 
 :تقدمها للمستفيدين خالل ما يلي
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  اإلمكانيات املادية للمكتبة): 02(رقم  اجلدول

  األجهزة واملعداتعدد    اخلدمات  القاعة  الرقم

وتر
مبي

الك
زة 

جه
أ

  
راي

ت ب
ابعا

ط
ض    
 عر

شة
شا

ن ب
زيو

تلف
برية

ك
اط  
سق

از إ
جه

  

رئ 
قا

D
V

D
  

فاز
ز تل

جها
ماع  

إلست
از ا

جه
  

عد
مقا

  

ـــــه   -  االستقبال والتوجيه  01 ــ ــــوب فيـ ــ ــــــان املرغــ ـــتفيد إىل املكــ ــ ــ ــــه املسـ ــ ــ توجي
  02  حسب ختصصه أو رغبته

 
/  

/  /  /  /  /  /  

02  
ـــا  ــ ــ ـــاء تكنولوجيـ ــ ــ فضـ
ــــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املعلومـــ

  واالتصال

  استقبال وتوجيه املستفيدين -
فــتح حســاب لطلبــة مــا بعــد التــدرج واألســاتذة  -

  .SNDLيف بر�مج 
  استخراج بطاقة القارئ املغناطيسية  -

40  
/  /  /  /  /  /  /  

  قسم براي  03
ــــــتفيدين ذوي  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاعدة املســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه ومســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ توجيـــ

  االحتياجات اخلاصة
 5  

  
02  /  /  /  /  /  /  

ـــــارض   04 ــ ــ ــ ــــــاح املعــ ــ ــ ــ جن
  واالسرتاحة

  .تصفح اجلرائد �للغة العربية والفرنسية -
ــــة  - ــ ــ ـــــدة خبدمـ ــ ــ ــــــات اجلدي ــ ـــى املقتنيـ ــ ــ ــرف علــ ــ ــ ــ التعـ

ــــة ملــــدة  ـــل  15اإلحاطــــة اجلاري يــــوم مــــع إضــــافة كـ
  .جديد

/  
/   

01  
/  /  /  /  /  

05  
جنــــاح األطروحــــات 
ــــــائل   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والرســـ

  واملذكرات

  .استقبال وتوجيه املستفيدين -
  .اإلطالع على مجيع املصادر املتاحة -

 2  
  

/  /  /  /  /  /  80  

اإلطــالع علــى األشــرطة املكملــة للمحاضــرات  -  جناح مسعي بصري  06
  يف مجيع التخصصات

/  
  

/  /  01  15  15  15  /  

ــــة   07 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة املطالعـ ــ ــ ــ ــ ــ قاعــ
  الداخلية

  ).الوصفية والتحليلية(املعاجلة الفنية  -
  ].RFID[نظام التعريف �لرتدد الالسلكي  -
 جناح املطالعة الداخلية -

 6  
  

/  /  /  /  /  /  488  

ـــث   08 ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاح البحــ ــ ــ ــ جنـــ
  /  /  /  /  /  /  /  OPAC  15فهرس إلكرتوين ذو واجهة حبث  -  البيبليوغرايف

  568  15  15  15  01  01  02  70  ا�موع
  داخلية للمكتبة حمل الدراسةوثيقة : املصدر
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 :جماالت الدراسة -2

  :يف االت وحدود معينة توضح املعامل األساسية هلا وتتمثل هذه احلدودلكل دراسة جم

يعـد ا�ـال املوضـوعي ركيـزة أيـة دراسـة أو حبـث علمـي، حيـث تعـاجل هـذه الدراسـة موضـوع  :ا�ال املوضـوعي  -  أ
 .أداء العاملني �ملكتبات اجلامعيةاإللكرتونية ودورها يف تطوير تطبيق اإلدارة 

عالقــة مبوضــوع البحــث، وعليــه فقــد مشلــت هــذه الدراســة مجيــع لدراســة وهلــم وهــم املعنيــني � :ا�ــال البشــري  -  ب
 .عامال 70العاملني �ملكتية املركزية جلامعة أم البواقي الذين بلغ عددهم 

هــذه الدراســـة واملتمثلـــة يف الفــرتة الزمنيـــة املمتــدة مـــن شـــهر  وهـــي املــدة الزمنيـــة الــيت اســـتغرقتها :ا�ــال الـــزمين  -  ت
 .بداية من اختيار املوضوع وصوال إىل حتليل النتائج وتفسريها. 2018إىل جوان  2018فيفري

واملتمثــل أساســا يف  املكتبــة املركزيــة  ،فيــه عينــة الدراســةوهــو املكــان أو احملــيط الــذي أجريــت  :ا�ــال املكــاين  -  ث
وهــذا مــا نرجعــه   تمــن املكتبــات اجلامعيــة األقــرب إىل تبــين مثــل هــذه التحــوال قي، فهــي تعتــربجلامعــة أم البــوا

املعلومـــات واالســـتفادة منهـــا للقيـــام مبختلـــف األعمـــال  كـــذلك إىل اعتمادهـــا الكبـــري علـــى وســـائل تكنولوجيـــا
 .اإلدارية

 :منهج الدراسة -3

وتطـوير النتـائج  من خالل منهجية علمية صحيحة ،يعرف منهج الدراسة �نه الطريقة لوصف املوضوع املراد دراسته
  )1(.واليت ميكن تفسريهااليت يتم التوصل إليها 

ي لكونه املنهج املناسب السـتخدام هـذه الدراسـة سابقا، مت استخدام املنهج املسح من أجل حتقيق أهداف الدراسة
النتـــائج العلميـــة يحة، �ـــدف اســـتخالص و�عتبـــاره طريقـــة لوصـــف املوضـــوع املـــراد دراســـته مـــن خـــالل منهجيـــة علميـــة صـــح

  .الدقيقة اليت من شأ�ا اإلسهام يف توضيح املوضوع بكافة جوانبه

  

 

                                                           
  .4ص. 1997دار وائل للنشر، : القواعد واملراحل والتطبيقات، عمان: العلميمنهجية البحث . عبيدات، م، أوغضار، مبيضني، ع -  1
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تكـــون جمتمـــع الدراســـة مـــن كافـــة األفـــراد العـــاملني يف املكتبـــات اجلامعيـــة جلامعـــة أم البـــواقي، وقـــد مت اختيـــار املكتبـــة 
لتكــون حمــل هــذه الدراســة لكو�ــا متثــل مركــز اإلشــراف والتســيري جلميــع مكتبــات كليــات التابعــة للجامعــة، أمــا عينــة 

استمارةبســبب  27غــري أنــه مل تــوزع  . عامــل
مــن  43 مت اســرتجاع لظــروف خمتلفــة، و�لتــايل

   :التايليف اجلدول 

  يوضح توزيع االستمارات): 05(شكل رقم 

  

 لإلجابة على تساؤال�ا وحتقيق أهـدافها،يكون اختيار أداوت مجع البيا�ت تبعا لطبيعة موضوع الدراسة وما يتطلبه 

الغیر موزعة

المسترجعة

                      :                                                                  
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 : جمتمع وعينة الدراسة

تكـــون جمتمـــع الدراســـة مـــن كافـــة األفـــراد العـــاملني يف املكتبـــات اجلامعيـــة جلامعـــة أم البـــواقي، وقـــد مت اختيـــار املكتبـــة 
لتكــون حمــل هــذه الدراســة لكو�ــا متثــل مركــز اإلشــراف والتســيري جلميــع مكتبــات كليــات التابعــة للجامعــة، أمــا عينــة 

عامــل 70العــاملني �ــا والبــالغ عــددهم متثــل مجيــع حبيــث  مســحية
لظــروف خمتلفــة، و�لتــايل الــبعض اآلخــرغيــاب و  فــض بعــض العــاملني لإلجابــة علــى هــذه االســتمارة

يف اجلدول  كما هو موضح %61,43بنسبة  تقدرواليت  استمارة استبيان

شكل رقم               يوضح اإلطار العام لعينة الدراسة): 

  النسبة املؤوية  التكرارات  

70  100% 

27  38,58%  

43  61,43%  

 من إعداد الباحثتني
 :أدوات مجع البيا�ت

يكون اختيار أداوت مجع البيا�ت تبعا لطبيعة موضوع الدراسة وما يتطلبه 
  .ومنه فقد مت االعتماد على استمارة االستبيان

الغیر موزعة

المسترجعة

:                      الفصل الخامس

جمتمع وعينة الدراسة -4

تكـــون جمتمـــع الدراســـة مـــن كافـــة األفـــراد العـــاملني يف املكتبـــات اجلامعيـــة جلامعـــة أم البـــواقي، وقـــد مت اختيـــار املكتبـــة ي
لتكــون حمــل هــذه الدراســة لكو�ــا متثــل مركــز اإلشــراف والتســيري جلميــع مكتبــات كليــات التابعــة للجامعــة، أمــا عينــة  املركزيــة

مســحيةعينــة فهــي  الدراســة
فــض بعــض العــاملني لإلجابــة علــى هــذه االســتمارةر 

استمارة استبيان 70أصل 

): 03(جدول رقم 

  توزيع االستمارات

  عدد العاملني

  الغري موزعة

  املسرتجعة

من إعداد الباحثتني :املصدر  
أدوات مجع البيا�ت -5

يكون اختيار أداوت مجع البيا�ت تبعا لطبيعة موضوع الدراسة وما يتطلبه 
ومنه فقد مت االعتماد على استمارة االستبيان
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 للموضـوع وكـان  امليـداينعلـى معاجلـة اجلانـب  اسـتمارة االسـتبيان وذلـك ملسـاعدتنااسـتخدمنا : االسـتبيان وثيقة
  :ذلك عرب ما يلي

مجـع البيـا�ت اخلاصـة مبوضـوع الدراسـة مث مناقشـتها مـع املشـرف للتأكـد مـن إعداد وثيقة االستبيان وذلك من أجـل 
مـن خـالل إجـراء كـل هـذه اخلطـوات توجـب  .بيا�ت الدراسة، بعد ذلك تعديلها وتصحيحهامدى مالئمة مضمو�ا جلمع 

 االسـتبيان�ـا، مث توزيـع وثيقـة علـى األفـراد العـاملني  االستماراتعلينا ز�رة املكتبة حمل الدراسة واحلصول على موافقة توزيع 
  .حماور رئيسية -5-على األفراد العاملني �ملكتبة املكونني لعينة الدراسة، حيث تكونت هذه االستمارة من مخسة 

  :وثيقة االستبيان، حيث تتكون من حمورين رئيسيني مها قمنا بعد ذلك بتحديد مكو�ت
اجلـنس، املسـتوى : (يـا�ت الشخصـية ألفـراد العينـة مثـلللتعـرف علـى الب ور األولاحملـ خصـص: احملور األول - 

 )العلمي، التخصص، اخلربة
وقــد خصــص للتعــرف علــى مــدى تطبيــق اإلدارة اإللكرتونيــة �ملكتبــة  اجلامعيــة حمــل الدراســة : احملــور الثــاين - 

مـن  ودورها يف تطوير أداء العاملني، وينقسـم إىل أربعـة حمـاور أساسـية حيـث يشـمل كـل حمـور علـى جمموعـة
 :ضحة وفق اجلدول أد�هو العبارات امل

  حماور القسم الثاين لالستبيان): 04(اجلدول رقم 
  الرمز  عدد العبارات  عنوان احملور  رقم احملور

  07إىل 01من  07  مفهوم اإلدارة اإللكرتونية لدى العاملني �ملكتبة  احملور الثاين
  13إىل  01من  13  اإللكرتونيةاملتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة   احملور الثالث
ــــــى  احملور الرابع ــــــة عل ــــــر اإلدارة اإللكرتوني العــــــاملني �ملكتبــــــات  أداء أث

  09إىل  01من   09  اجلامعية

احملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 
  اخلامس

معوقــــات تطبيــــق اإلدارة اإللكرتونيــــة لتحقيــــق تطــــوير أداء 
  العاملني �ملكتبات اجلامعية

  15إىل  01من   15

  من إعداد الباحثتني :املصدر
جمموع  الذي يعتمد علىكانت اإلجا�ت وفق مقياس ليكرت   05، 04، 03، 02 ولتسيري معاجلة بيا�ت احملور

فئات لتسهيل  05حيث قسم إىل  ،درجة املوافقةع وهي مجلة حتدد سلوكية م" فقرات ليكرت"اإلجا�ت احملصلة حول 
  :عملية التحليل، وهي موضحة كالتايل

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة
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 اإلحصائية أساليب املعاجلة: 

الـذي و �إلحصاء الوصفي ملعاجلة البيا�ت وذلـك عـن طريـق وصـف آراء عينـة الدراسـة حـول متغـريات الدراسـة  مت االستعانة
  :يتضمن

o وذلــك السـتنباط اجتاهـات البيــا�ت املئويـة حسـب كــل فقـرة مـن فقــرات الدراسـة وهــذا  :النسـب املئويـة
 .لتدعيم صحة الفرضيات األساسية أو عدم صحتها

o الذي يعكس مدى تركيز اإلجا�ت لصاحل أو لغري صاحل فرضية معينة: جدول التوزيع التكراري. 

  حتليل البيا�ت وتفسري النتائج: املبحث الثاين

  ا�تحتليل البي -1

   بيا�ت خاصة �ملبحوث: احملور األول

  جنس أفراد العينة): 06(الشكل رقم           توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس): 05(اجلدول رقم 

  النسبة املئوية  التكرار  اإلجابة

  

  44,19%  19  ذكر
  55,81%  24  أنثى

 %100  43  ا�موع

  من إعداد الباحثتني : املصدر

مـن ا�مـوع  %55,81أن أغلبية أفـراد العينـة مـن اإل�ث، وهـذا مـا متثلـه نسـبة ) 05(خالل اجلدول رقم  يتبني من
أغلــب املتخصصــني يف علــم املكتبــات هــم مــن فئــة  أن ، وهــذا راجــع إىل44,19%، يف حــني أن فئــة الــذكور بنســبة الكلــي

  .ألم البواقي اإل�ث وهذه النسبة متثل الواقع املوجود فعال يف املكتبة اجلامعية

  

  

44%

56%

ذكر

أنثى
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  املستوى التعليمي ألفراد العينة): 07(راسة حسب متغري املستوى التعليمي        الشكل رقم عينة الد): 06(اجلدول رقم 
  النسبة املئوية  التكرار  اإلجابة

  

 00%  00  دكتوراه
 00%  00  ماجستري

 27,91%  12  ماسرت
  41,86%  18  ليسانس

  25,58%  11  )مركز تكوين( تقين سامي
  4,65%  02  مستوى آخر

  100%  43  ا�موع
  عداد الباحثتني إمن  :املصدر

يليهــا مباشــرة  %41,86فــراد العينــة لـديهم مســتوى ليســانس بنسـبة أغلبيـة أن أ )06(يتبـني مــن خـالل اجلــدول رقــم
ـــمســتوى ماســرت ب ن نســبة املــوظفني ملســتوى التقــين ســامي متقاربــة لنســبة أكمــا نالحــظ   ،مجــايلمــن العــدد اإل %27,91: ـــ

م البــواقي أغلبيــة املــوظفني يف املكتبــة املركزيــة جلامعــة أن أوعليــه نســتنتج  .مــن عــدد املــوظفني %25,58: ــــــوذلــك باملاســرت 
وشـهادة  ،اجلامعيـة هلهم بدرجـة علميـة كافيـة للعمـل داخـل املكتبـةيسانس وماسرت يف علم املكتبات واليت �حيملون شهادة ل

عليهــا وذلــك  االــيت حتصــلو  ىل الكفــاءات العمليــةإالتقــين الســامي نســبة فرضــت نفســها يف املكتبــات اجلامعيــة والســبب راجــع 
  .كز التكوينيةخالل قيامهم برتبصات عملية على مستوى املرا  من

  التخصص العلمي ألفراد العينة: )08(شكل رقم        فراد العينة وفقا للتخصص العلميأيوضح توزيع  ):07(جدول رقم
    النسبة املئوية  التكرار  اإلجابة

  

 %95,35  41  علم املكتبات
  %4,65  2  أخرى

  %100  43  ا�موع
  .عداد الباحثتنيإمن  :املصدر

وهــذا مــا تعكســه نســبة  أن غالبيــة أفــراد العينــة متخصصــني يف علــم املكتبــات واملعلومــات،) 07(يبــني اجلــدول رقــم 
تــوفري متخصصــني  هــو وافــق مــع متطلبــات اجلامعــة والــذي يعــد مــن أســباب جنــاح أي مكتبــة جامعيــةوهــذا مــا يت 95,35%

مـــن العـــاملني خـــارج التخصـــص وهـــي نســـبة ضـــئيلة جـــدا �ملقارنـــة �لعـــدد  %4,65مـــؤهلني يف ا�ـــال، يف حـــني جنـــد نســـبة 
  .جلامعة أم البواقياإلمجايل للعاملني يف املكتبة املركزية 
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  ربة ألفراد العينةمدة اخل): 09(شكل رقم                       توزيع أفراد العينة وفقا للخربة): 08(رقم لجدو 

  النسبة املئوية  التكرار  اإلجابة
 48,84%  21  سنوات 05أقل من 

  30,23%  13  سنوات10إىل  06من 
  20,93%  09  سنة 15إىل  11من 

  00%  00  سنة 15أكثر من 

  100%  43  ا�موع

  .من إعداد الباحثتني :املصدر

ســـنوات  5أن معظــم أفـــراد العينــة حـــديثي التوظيــف والــذين تنحصـــر خــرب�م يف أقـــل مــن ): 08( يبــني اجلــدول رقـــم
القـدرات أحسـن  و�لتايل تكـون لـديهم الرغبـة والقـدرة علـى تنميـة املكتبـة وحتقيـق أهـدافها واسـتغالل هاتـه48,84% بنسبة

وهــــي نســــبة معتــــربة ميكــــن للمكتبــــة وحــــىت العــــاملني اجلــــدد  %30,23ســــنوات بنســــبة  10إىل  6مــــن مث فئــــة . اســــتغالل
، أمـا فئـة أفـراد العينـة %20,93نسـبة سـنة الـيت متثـل  15إىل 11االستفادة مـن خـربا�م يف العمـل، مث فئـة أفـراد العينـة مـن 

أن أغلــب املــوظفني ســنة وهــذا مــا يبــني  15 نســتنتج أن الفئــة املوظفــة ال تتعــدى ســنة فهــي منعدمــة و�لتــايل 15الــيت تفــوق 
  .املكتبةجدد يف 
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  مفهوم اإلدارة اإللكرتونية لدى العاملني �ملكتبة: احملور الثاين

  يوضح مفهوم اإلدارة اإللكرتونية لدى العاملني �ملكتبة) 09(جدول رقم 

موافق     العبارات  الرقم
ال أوافق   ال أوافق  محاید  موافق  بشدة

  المجموع  مطلقا

اإلدارة  مفھ����������ومأع����������ي أدرك و  01
  اإللكترونیة

  43  00  01  01  28  13  تكرار
%  %30,23  %65,11  %2,33  %2,33  00% 100% 

02  
إدارة  ھ��������ياإلدارة اإللكترونی�������ة 

م������وارد المادی������ة الش������املة م������ن 
  والبشریة وتقنیات البرمجة الحدیثة

  43  00  01  02  23  17  تكرار

%  39,53%  %53,49  %4,65  %2,33  00% 100% 

03  
أعتق��د أن اإلدارة اإللكترونی��ة ھ��ي 

 م�ن أج�لخیار ضروري الب�د من�ھ 
  توفیر الجھد لدى العاملین

  43  00  00  00  23  20  تكرار

%  %46,51  %53,49  00% 00% 00% 100% 

04  
ق��دمھا المكتب��ة ك��ل الخ��دمات الت��ي ت

ش�بكة تكون بطریقة آلیة من خ�الل 
  األنترنیت والحواسیب 

  43  00  03  03  19  18  تكرار

%  %41,86  %44,19  %6,98  %6,98  00% 100% 

05  

دخ���ول نظ����ام اإلدارة اإللكترونی����ة 
س���اعد ف���ي إنج���از ع���دة وظ���ائف 
لتقوی���ة أعم���ال المكتب���ة ك���التخطیط 

  اإللكتروني

  43  00  02  01  28  12  تكرار

%  %27,91  %65,12  %2,33  %4,65  00% 100% 

06  
تتواص����ل المكتب����ة م����ع الناش����رین 
والم������وردین باس������تخدام تقنی������ات 

  االتصال والوسائل التكنولوجیة

  43  01  01  06  26  09  تكرار

%  %20,93  %60,47  %13,95  %2,33  %2,33 00  

07  

بعد إدخال الحواسیب لم یع�د ھن�اك 
استعمال ل�نفس كمی�ة ال�ورق وذل�ك 
م����ن خ����الل تق����دیم ك����ل الخ����دمات 

  بطریقة آلیة

 %00  00  07  11  17  08  تكرار

%  %18,60  %39,53  %25,58  %16,28  00% 100% 

  .من إعداد الباحثتني :املصدر

لكرتونيـة لـدى العـاملني �ملكتبـة دارة اإلماهيـة اإلفـراد العينـة يف فهـم أجا�ت إاجتاه ) 09(نتائج اجلدول رقم تبني لنا 
  :ة كالتايلنالعي أفراد جابة على العبارات من طرفاإلحمل الدراسة ولقد جاءت 

فـراد العينـة موافـق أجابة عليها من قبل واليت كان اجتاه اإل: "لكرتونيةاإل دارةمبفهوم اإلدراك ووعي العاملني إ" -1
غالبيـة العـاملني يـدركون ن ، ممـا ميكـن تفسـريه أمجـايل للعـاملنيمن  العـدد اإل %30,23 موافق بشدة بـو  %65,11بنسبة 

  .ى املكتبة حمل الدراسةفعال على مستو بشكل  ، وتبنيهالكرتونية مما جيعلهم يسامهون يف تطبيقها ودعمهامفهوم اإلدارة اإل
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والــيت كــان : "اإلدارة اإللكرتونيــة هــي إدارة شــاملة مــن املــوارد املاديــة والبشــرية وتقنيــات الربجمــة احلديثــة "  -2
مجـــايل مـــن  العـــدد اإل %39,53 وموافـــق بشـــدة بــــ %53,49فـــراد العينـــة موافـــق بنســـبة أجابـــة عليهـــا مـــن قبـــل اجتـــاه اإل
ممــا يــدل علــى موافقــة العـاملني �ن اإلدارة اإللكرتونيــة تشــمل تــوفري خمتلــف املـوارد املاديــة والبشــرية وتقنيــات الربجمــة ، للعـاملني

تلــــف املــــؤهالت احلديثــــة لتشــــكيل إدارة شــــاملة، وهــــذا مــــا تعمــــل عليــــه املكتبــــة املركزيــــة ألم البــــواقي، حيــــث تتــــوفر علــــى خم
  .واإلمكانيات ملواكبة منط اإلدارة اإللكرتونية

والــيت كــان اجتــاه : "اإلدارة اإللكرتونيــة هــي خيــار ضــروري البــد منــه مــن أجــل تــوفري اجلهــد لــدى العــاملني"  -3
، للعــاملنيمجــايل مــن  العــدد اإل %46,51 وموافــق بشــدة بـــ %53,49فــراد العينــة موافــق بنســبة أجابــة عليهــا مــن قبــل اإل

وهــذا مــا ميكــن تفســريه علــى أن العــاملني لــديهم اهتمــام كبــري وواضــح حنــو اإلدارة اإللكرتونيــة ��ــا خيــار ضــروري البــد منــه 
  .من أجل توفري اجلهد والوقت لدى العاملني وسعيهم للعمل �ا داخل املكتبةوذلك 

والــيت   :"مــن خــالل شــبكة األنرتنيــت واحلواســيب ليــةأ تقــدمها املكتبــة تكــون بطريقــةكــل اخلــدمات الــيت : "-4
مجــايل مــن  العــدد اإل %44,19 وموافــق بـــ %41,86بنســبة  بشــدة فــراد العينــة موافــقأجابــة عليهــا مــن قبــل كــان اجتــاه اإل

ن خـالل ، و�لتايل جند أن املكتبة املركزية تواكب منط اإلدارة اإللكرتونيـة وتعمـل علـى تقـدمي خـدما�ا بطريقـة آليـة مـللعاملني
تـوفري مصـادر و توفري شبكة األنرتنت وعدد كبري من احلواسيب، وذلك للعمل على تطـوير اخلـدمات داخـل املكتبـة وتسـهيل 

  .اليت حيرص عليها العاملون �ملكتبة املعلومات للمستفيدين

ــــة كــــالتخطيط  :"-5 ــــة أعمــــال املكتب ــــة ســــاعد يف إجنــــاز عــــدة وظــــائف لتقوي دخــــول نظــــام اإلدارة اإللكرتوني
من العدد اإلمجـايل للعـاملني، هـذا  %65,12فراد العينة موافق بنسبة أجابة عليها من قبل واليت كان اجتاه اإل "اإللكرتوين 

البيئـة اإللكرتونيـة والـيت سـاعدت علـى فعاليـة الوظـائف  ماميكن تفسريه أن هنالك جمموعة من اخلطط والربامج علـى مسـتوى
  .األخرى �ملكتبة

والـيت كـان  :"تتواصل املكتبة مع الناشرين واملوردين �ستخدام تقنيـات االتصـال والوسـائل التكنولوجيـة  " -6
 ،مجـايل للعـاملنيمن  العـدد اإل %13,95: بنسبة حمايدو  %60,47بنسبة  فراد العينة موافقأجابة عليها من قبل اجتاه اإل

 �ســتخدام تقنيــات اإلتصــال  علــى أن املكتبــة تتواصــل مــع الناشــرين بطــرق خمتلفــة ســواء �لطــرق التقليديــة أو  لوهــذا مــا يــد
  .كالربيد اإللكرتوين وموقع املكتبة على األنرتنت  األجهزة والوسائل التكنولوجيةمن 
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بعد إدخال احلواسـيب مل يعـد هنـاك اسـتعمال لـنفس كميـة الـورق وذلـك مـن خـالل تقـدمي كـل اخلـدمات  " -7
موافــق بشــدة، موافــق، حمايــد، ال (والــيت اختلفــت اإلجابــة عليــه مــن طــرف أفــراد العينــة بــني الفئــات األربعــة  :"بطريقــة آليــة 

أن اإلدارة اإللكرتونيــة تعمــل علــى اســتخدام  هــذا مــا يــدل علــى، %39,53: ولكــن أعالهــم نســبة كانــت موافــق بـــ) أوافــق
علـــى  %25,58احلواســيب يف تقــدمي خـــدما�ا وهــذا مـــا يــوفر اجلهــد والوقـــت للعــاملني، يف حـــني عــربت فئــة حمايـــد بنســبة 

أظهـــرت عـــدم ثقتهـــا يف  %16,28املتمثلـــة يف أمـــا �لنســـبة لفئـــة ال أوافـــق  ،لتقـــدمي اخلـــدمات ضـــرورة التنويـــع يف األســـاليب
  .اإللكرتونية واكتفائها �ملعامالت الورقيةالوسائل 

كانـــت إجيابيــــة فيمـــا يتعلـــق مبفهــــوم اإلدارة   وانطالقـــا مـــن نتـــائج اجلــــدول أعـــاله يتضـــح لنـــا أن إجــــا�ت أفـــراد العينـــة
ة املكتبـة للتطـورات وهـذا مـا يـربز وعـيهم �ملوضـوع يف ظـل مواكبـ جلامعـة أم البـواقي اإللكرتونية لدى العاملني �ملكتبة املركزية

  .تبين مشروع اإلدارة اإللكرتونيةرغبتهم يف و  احلاصلةاإللكرتونية 

  :املتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية: احملور الثالث

  املتطلبات اإلدارية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية): 10(جدول رقم 

  العبارات الرقم
موافق 
ال  محاید موافق بشدة

 أوافق
أوافق ال 

 مجموعال مطلقا

نمط اإلدارة اإللكترونی�ة ھ�و األج�در  01
 بتحسین سیر العمل في مكتبتكم

 43 00 00 01 29 13  تكرار
%  30,23%  67,44% 2,33%  00%  00%  100%  

وضع برامج وخط�ط مبدئی�ة لتطبی�ق  02
 اإلدارة اإللكترونیة

 43 00 2 3 20 18  تكرار
%  41,86% 46,51%  6,98%  4,65% 00%  100%  

ت��������دعم إدارة المكتب��������ة اس��������تخدام  03
 واستغالل تقنیات حدیثة

 43 00 00 00 28 15  تكرار
%  34,88%  56,12% 00%  00%  00%  100%  

تنظ���یم دورات تكوینی����ة ف���ي مج����ال  04
 اإلدارة اإللكترونیة

 43 00 03 05 20 15  تكرار
%  34,88%  46,51%  11,63%  6,98 00%  100%  

  .الباحثتني من إعداد :املصدر
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داريـة يف املكتبـة حمـل الدراسـة اإلتطلبـات املفـراد العينـة �ملوافقـة علـى أجـا�ت إاجتـاه  )10(تبني لنا نتائج اجلدول رقم
  :فراد العينة كالتايلأبارات من طرف جابة على العولقد جاءت اإل

جابـة عليهـا مـن اجتـاه اإل والـيت كـان :"جدر بتحسني سري العمل يف مكتبـتكماإلدارة اإللكرتونية هو األمنط " -1
ســاهم يف تلكرتونيــة دارة اإلن اإلأممـا يــدل علـى  % 30 23,بــوموافــق بشــدة   %67,44فــراد العينـة موافــق بنسـبة أقبـل 

لكرتونيـة هــو املناسـب للمكتبـة ألنــه يعمـل علــى إلدارة اإلن منـط افــإيـنظم  �لتـايلو  ســرعة ودقـة عاليـة ومرونــةبمـال عتقـدمي األ
  .سري العمل داخلهاتنظيم 

فـراد العينـة أجابة عليها من قبل كان اجتاه اإل واليت: "لكرتونيةوضع برامج وخطط مبدئية لتطبيق اإلدارة اإل" -2
العــاملني لــديهم الرغبــة يف تطبيــق اإلدارة اإللكرتونيــة مــن خــالل وضــع بــرامج  نأمــا يــدل علــى ، % 46,51موافــق بنســبة 

  .مبدئية للشروع فيها وخطط 
فــراد أجابــة عليهــا مــن قبــل والــيت كــان اجتــاه اإل: " تــدعم إدارة املكتبــة اســتخدام واســتغالل تقنيــات حديثــة " -3

العتمـاد ل، ممـا يعـين أن كـل العـاملني هلـم قناعـة واهتمـام كـايف % 34 88 وموافق بشـدة بــ  %56,12العينة موافق بنسبة 
  .أفضلتقدمي خدمات من أجل التقنيات احلديثة يف املكتبة على 

فــراد العينــة أجابــة عليهــا مــن قبــل والــيت كــان اجتــاه اإل: " تنظــيم دورات تكوينيــة يف جمــال اإلدارة اإللكرتونيــة " -4
بـرامج تدريبيـة وتعليميـة جلميـع العــاملني ، ميكـن تفسـري هـذه النتيجـة �ن املكتبـة تعمـل علـى تنظـيم %46,51موافـق بنسـبة 

  .تبين اإلدارة اإللكرتونيةتدعم من املعارف املكتسبة من هاته الربامج واليت  لالستفادةوذلك 
ة يــاإلدار  �ملتطلبــاتوانطالقــا مــن نتــائج اجلــدول أعــاله يتضــح لنــا أن إجــا�ت أفــراد العينــة كانــت إجيابيــة فيمــا يتعلــق 

   .التحولها ملواكبة هذا احلاجة إىل توفري  اإللكرتونية �ملكتبة املركزية جلامعة أم البواقي وهذا ما يربزلتطبيق اإلدارة 
  املتطلبات التقنية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية): 11(جدول رقم 

  العبارات الرقم
موافق 
ال  محاید موافق بشدة

 أوافق
ال أوافق 

 المجموع مطلقا

 43 00 00 02 12 29  تكرار والمعداتضرورة تحدیث األجھزة  01
%  67,44%  27,91% 4,65%  00%  00%  100%  

ت��وفیر برمجی��ات تتناس��ب م��ع طبیع��ة  02
 العمل المطلوب في المكتبة

 43 00 00 3 17 23  تكرار
%  53,49% 39,53%  6,98 %  00% 00%  100%  

أجھ���زة الحاس���وب فیم���ا بینھ���ا  اتص���ال 03
 االنترنتشبكة  باستخدامداخل المكتبة 

 43 00 00 03 13 27  تكرار
%  62,79%  30,23% 6,98 %  00%  00%  100%  

  .من إعداد الباحثتني :املصدر
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اجتــاه إجـا�ت أفــراد العينــة �ملوافقـة علــى املتطلبــات التقنيـة يف املكتبــة حمــل الدراســة ) 11(تبـني لنــا نتــائج اجلـدول رقــم
  :ولقد جاءت اإلجابة على العبارات من طرف أفراد العينة كالتايل

بنسـبة  بشـدة فراد العينـة موافـقأجابة عليها من قبل واليت كان اجتاه اإل :" واملعداتضرورة حتديث األجهزة  " -1
مــن خــالل إىل ضــرورة مواكبــة التطــورات احلديثــة حيــث ميكــن تفســري هــذه النتيجــة  ،% 27,91 وموافــق بـــ  67,44%

  .ء العاملنيحتديث األجهزة اإللكرتونية واملعدات إلجناز خمتلف األعمال داخل املكتبة، مما يؤدي إىل حتسني أدا

أفـراد جابة عليها من قبـل كان اجتاه اإل واليت: "توفري برجميات تتناسب مع طبيعة العمل املطلوب يف املكتبة" -2
ـــــ  قوموافــــ % 53,49بنســــبة  بشــــدة العينــــة موافــــق وميكــــن إرجــــاع هــــذه النتيجــــة إىل أن الربجميــــات الفعالــــة  ،%39,53بــ

  .داخل املكتبة تسهل القيام �ألعمال املكتبية يف ظل البيئة اإللكرتونية واملناسبة،

جابــة والــيت كــان اجتــاه اإل": نرتنــتاألاتصــال أجهــزة احلاســوب فيمــا بينهــا داخــل املكتبــة �ســتخدام شــبكة " -3
متــوفرة ومتصــلة جبميــع  ، ومــا ميكــن تفســريه أن شــبكة األنرتنــت%62,79بنســبة  بشــدة، فــراد العينــة موافــقأعليهــا مــن قبــل 

  .أجهزة احلاسوب داخل املكتبة وهذا ما أضفى فعالية يف تقدمي اخلدمات

 التقنيــةوانطالقــا مــن نتــائج اجلــدول أعــاله يتضــح لنــا أن إجــا�ت أفــراد العينــة كانــت إجيابيــة فيمــا يتعلــق �ملتطلبــات 
  .على حاجة العاملني إىل توفري هذه املتطلباتما يدل هذا لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية �ملكتبة املركزية جلامعة أم البواقي و 

  املتطلبات البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية): 12(جدول رقم 

  العبارات الرقم
موافق 
ال  محاید موافق بشدة

 أوافق
ال أوافق 

 المجموع مطلقا

زیادة رغبة الع�املین ف�ي التغیی�ر نح�و  01
 اإلدارة اإللكترونیة

 43 00 00 03 18 22  تكرار
%  51,16%  41,86% 6,98%  00%  00%  100%  

الح���رص عل���ى التنوی���ع ف���ي أس���الیب  02
 وتدریب وتطویر العاملین

 43 00 01 00 22 20  تكرار
%  46,51% 51,16%  00%  2.33% 00%  100%  

03 
توفیر موظفین متخصصین ف�ي مج�ال 
اإلدارة اإللكترونی������ة والتعام������ل م������ع 

 الوثائق اإللكترونیة

 43 00 00 01 20 22  تكرار

%  51,16%  46,51% 2.33% 00%  00%  100%  

  .من إعداد الباحثتني :املصدر
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اجتـاه إجـا�ت أفـراد العينـة �ملوافقـة علـى املتطلبـات البشـرية يف املكتبـة حمـل الدراسـة  )12(تبني لنا نتائج اجلـدول رقـم
  :ولقد جاءت اإلجابة على العبارات من طرف أفراد العينة كالتايل

والـــيت كـــان اجتـــاه اإلجابـــة عليهـــا مـــن قبـــل أفـــراد  ": ز�دة رغبـــة العـــاملني يف التغيـــري حنـــو اإلدارة اإللكرتونيـــة"  -1
وقـابليتهم لتبـين  مما يدل على رغبـة العـاملني ،من العدد الكلي% 41,86 وموافق بـ  %51,16العينة موافق بشدة بنسبة 

  .اإلدارة اإللكرتونية وتوظيف قدرا�م ومهار�م لتطبيقها

والـيت كـان اجتـاه اإلجابـة عليهـا مـن قبـل أفـراد ": ملنياحلرص على التنويع يف أسـاليب وتـدريب وتطـوير العـا"  -2
موافقـة العـاملني  هـذا مـا يفسـره %51,16حيث قدرت أعلى نسبة يف فئة موافـق بــ  متقاربة بني موافق وموافق بشدةالعينة 

علــى تــوفري أســاليب التــدريب وتطــوير العــاملني الــذي يســاعدهم علــى اكتســاب مهــارات جديــدة واالســتفادة مــن القــدرات 
  .على التنويع يف خمتلف املواضيع ليكون العامل شامل وحميط ملختلف ا�االتاملكتسبة مع احلرص 

ــق اإللكرتونيــةتــوفري مــوظفني متخصصــني يف جمــال اإلدارة اإللكرتو  " -3 والــيت كــان ":  نيــة والتعامــل مــع الو�ئ
، وهــذا مــا يعــين أن وجــود متخصصــني يف جمــال %51,16اجتــاه اإلجابــة عليهــا مــن قبــل أفــراد العينــة موافــق بشــدة بنســبة 

اخلــدمات، كــذا  اإلدارة اإللكرتونيــة والتعامــل مــع الو�ئــق اإللكرتونيــة ســاعد املكتبــة علــى املزيــد مــن الدقــة واملرونــة يف تقــدمي 
  .العاملني يف االستفادة من معرفة املتخصصني وخرب�م يف هذا ا�ال

 البشــريةوانطالقــا مــن نتــائج اجلــدول أعــاله يتضــح لنــا أن إجــا�ت أفــراد العينــة كانــت إجيابيــة فيمــا يتعلــق �ملتطلبــات 
  .االعتبار مسامهة العاملني يف جناح املكتبةذ بعني املركزية جلامعة أم البواقي ووجوب األخلتطبيق اإلدارة اإللكرتونية �ملكتبة 

  املتطلبات املالية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية): 13(اجلدول رقم 

  العبارات الرقم
موافق 
ال  محاید موافق بشدة

 أوافق
ال أوافق 

 المجموع مطلقا

تخص���یص میزانی���ة لتطبی���ق مش���روع  01
 اإلدارة اإللكترونیة

 43 00 00 05 17 21  تكرار
%  48,84%  39,53% 11,63%  00%  00%  100%  

تخص���یص میزانی���ة محكم���ة لت���دریب  02
 العاملین

 43 00 00 05 20 18  تكرار
%  41,86% 46,51% 11,63%  00% 00%  100%  

 43 00 03 00 20 20  تكرار تخصیص حوافز مادیة للعاملین 03
%  46,51% 46,51% 00% 6,98%  00%  100%  

  .الباحثتني من إعداد :املصدر
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يف املكتبــة حمــل الدراســة  املاليــةاجتــاه إجــا�ت أفــراد العينــة �ملوافقــة علــى املتطلبــات ) 13(تبــني لنــا نتــائج اجلــدول رقــم
  :ولقد جاءت اإلجابة على العبارات من طرف أفراد العينة كالتايل

جابـة عليهـا مـن قبـل أفـراد العينـة والـيت كـان اجتـاه اإل":  ختصيص ميزانية لتطبيق مشـروع اإلدارة اإللكرتونيـة"  -1
صيص ميزانية لتطبيـق هـذا املشـروع يف حـني أظهـرت هذا يرجع إىل موافقة العاملني على خت  %48,84موافق بشدة بنسبة 

  .يف فئة حمايدة على عدم تدخلها يف امليزانية وأ�ا ختص املسؤول فقط %11,63نسبة 

واليت كان اجتاه اإلجابة عليها من قبل أفراد العينة موافـق بنسـبة  ": حمكمة لتدريب العاملنيختصيص ميزانية  " -2
الـيت  تطلبـاتاملحمكمـة هلـم مـن أهـم ختصـيص ميزانيـة بتـدريب العـاملني و  االهتمـامأن إىل  هعـارجمـا ميكـن إهذا   46,51%

  .الواجب أخذها بعني االعتبار، كون العامل عنصر فعال داخل املكتبة

واليت كان اجتاه اإلجابة عليها من قبل أفراد العينـة موافـق بشـدة بنسـبة ": ":  لعاملنيختصيص حوافز مادية ل " -3
يف ختصـيص حـوافز ماليـة هلـم مـن طـرف من العدد الكلي، مما يدل على رغبة العـاملني   %46,51 وموافق بـ  46,51%
  .هذا ما يساعدهم من تقدمي اخلدمات بفعالية ودقة أفضلاملكتبة 

إجيابيـة  اجلدول أعاله يتضح لنا ان إجا�ت أفراد العينة اجتاه املتطلبات املالية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونيةوانطالقا من 
والــيت تــدل علــى االختيــار الــذي يــرتاوح مــا بــني موافــق وموافــق بشــدة وهــذا يعــين أن املكتبــة حمــل الدراســة واعيــة مبــدى ضــرورة 

  بيئة اإللكرتونيةحول حنو العمل يف التوفري هذه املتطلبات للت
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  العاملني �ملكتبات اجلامعيةأداء أثر اإلدارة اإللكرتونية على : احملور الرابع

  العاملني �ملكتبات اجلامعيةأداء أثر اإلدارة اإللكرتونية على ):14(جدول رقم 

  العبارات الرقم
موافق 
ال  محاید موافق بشدة

 أوافق
ال أوافق 

 المجموع مطلقا

اإلدارة اإللكترونی���ة ف���ي تق���دیم تس��اعد  01
 الخدمة بمرونة

 43 00 00 04 20 19  تكرار
%  44,19%  46,51% 9,30%  00%  00%  100%  

02 
اإللكترونی���ة مزی���ًدا م���ن تت���یح اإلدارة 

 المرونة في مطابق�ة م�وارد تكنولوجی�ا
 المعلومات

 43 00 01 03 25 14  تكرار

%  32,56% 58,14% 6,98%  2,33% 00%  100%  

03 
تقل��ل اإلدارة اإللكترونی��ة م��ن وظ��ائف 
العمل الت�ي كان�ت تعتم�د عل�ى أس�الیب 

 اإلدارة التقلیدیة

 43 00 01 06 17 19  تكرار

%  44,19%  39,53% 13,95% 2,33% 00%  100%  

تع�����زز اإلدارة اإللكترونی�����ة إمكانی�����ة  04
 الربط بین عدة خدمات إلكترونیة

 43 02 00 07 20 14  تكرار
%  32,56% 46,51% 16,28%  00%  4,65%  100%  

تقدم اإلدارة اإللكترونیة إمكانیة ال�ربط  05
 خدمات إلكترونیة بین عدة

 43 00 00 02 25 16  تكرار
%  37,21% 58,14% 04,65%  00% 00%  100%  

تقل���ل اإلدارة اإللكترونی����ة م���ن تكلف����ة  06
 أخطاء العاملین

 43 00 04 09 22 08  تكرار
%  18,60% 51,16% 20,93% 9,30%  00%  100%  

07 
تس����اعد اإلدارة اإللكترونی����ة الع����املین 
عل��ى تأدی��ة أعم��الھم بالكف��اءة والفعالی��ة 

 المطلوبة

 43 00 00 04 23 16  تكرار

%  37,21%  53,49% 9,30%  00%  00%  100%  

في اإلدارة اإللكترونیة تساعد العاملین  08
 .ضمان جودة تقدیم الخدمات

 43 00 00 04 24 15  تكرار
%  34,88% 55,81% 9,30%  00% 00%  100%  

س��اعد اإلدارة اإللكترونی��ة ف��ي ت���دفق ت 09
 المعلومات بسھولة

 43 00 01 04 22 16  تكرار
%  37,21%  51,16% 9,30%  2,33%  00%  100%  

  .من إعداد الباحثتني :املصدر

ألثــر اإلدارة اإللكرتونيــة علــى العــاملني �ملكتبــة اجلامعيــة اجتــاه إجــا�ت أفــراد العينــة ) 14(تبــني لنــا نتــائج اجلــدول رقــم
  :حمل الدراسة ولقد جاءت اإلجابة على العبارات من طرف أفراد العينة كالتايل

والــيت كــان اجتــاه اإلجابــة عليهــا مــن قبــل أفــراد العينــة ":  تســاعد اإلدارة اإللكرتونيــة يف تقــدمي اخلدمــة مبرونــة"  -1
ــــموافـــق  ــــ   %46,51 بـــ ـــة يف تقـــدمي   %46,51وموافـــق بشـــدة بـــ ـــدور الـــذي لعبتـــه اإلدارة اإللكرتوني وهـــذا مـــا يعكـــس ال

  .اخلدمات مبرونة وفعالية داخل املكتبة
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والـــيت كـــان اجتـــاه : " تتـــيح اإلدارة اإللكرتونيـــة مزيـــًدا مـــن املرونـــة يف مطابقـــة مـــوارد تكنولوجيـــا املعلومـــات"  -2
اإلدارة  الــيت تقــدمها ، وهــذا مــا يــدل علــى املرونــة العاليــة %58,14بنســبة موافــق  بفئــة العينــةاإلجابــة عليهــا مــن قبــل أفــراد 

  .اإللكرتونية واليت تتماشى وتكنولوجيا املعلومات

والــيت  : " تقلــل اإلدارة اإللكرتونيــة مــن وظــائف العمــل الــيت كانــت تعتمــد علــى أســاليب اإلدارة التقليديــة " -3
هــذا مــا ميكــن  ،%13,95وحمايــد بنســبة  %58,14بنســبة  بشــدة موافــق مــن قبــل أفــراد العينــةكــان اجتــاه اإلجابــة عليهــا 

أســـاليب العمـــل التقليديـــة وهـــذا مـــا يبـــني رغبـــة إرجاعـــه إىل الـــدور الـــذي لعبتـــه اإلدارة اإللكرتونيـــة يف التخفيـــف مـــن أعبـــاء و 
أظهــــرت أن ســــري العمــــل يكــــون أحســــن بــــدمج  العـــاملني يف التوجــــه حنــــو العمــــل يف البيئــــة اإللكرتونيــــة، أمــــا فئــــة حمايــــد فقــــد

  .)تقليدي وإلكرتوين(األسلوبني معا 

والـيت كـان اجتـاه اإلجابـة عليهـا مـن ":  تعزز اإلدارة اإللكرتونية إمكانية الربط بني عدة خـدمات إلكرتونيـة " -4
مـن خـالل هذا ما ميكـن تفسـريه أن اإلدارة اإللكرتونيـة وحـدت األعمـال املكتبيـة  ،%46,51بنسبة  وافقمب قبل أفراد العينة

  .واالستفادة منها يف مجيع املكتبات الفرعية التابعة هلا تعزيز مشاركة مصادر املعلومات، إمكانية اإلطالع عليها

كـان اجتـاه اإلجابـة عليهـا مـن والـيت  : "تقدم اإلدارة اإللكرتونية إمكانية الربط بني عدة خدمات إلكرتونيـة "  -5
وميكـــن إرجــاع هاتـــه النتيجــة إىل مـــدى قــدرة اإلدارة اإللكرتونيـــة علــى ربـــط  ،%58,14بنســبة  وافـــقفئــة م قبــل أفــراد العينـــة

الـيت تسـاهم يف دعـم فعاليـة اخلـدمات و�لتـايل  اخلدمات ببعضـها الـبعض �سـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات وتقنيـات اإلتصـال
  .حتقيق أهداف املكتبة

 والـيت كـان اجتـاه اإلجابـة عليهـا مـن قبـل أفـراد العينـة":  تقلل اإلدارة اإللكرتونية من تكلفة أخطاء العـاملني " -6
األخطاء اليت كانت تظهر عند استخدام األساليب التقليديـة والتحـول  جمموعةوهذا راجع إىل  %51,16بنسبة  وافقفئة م

  .إضافة إىل إمكانيات العاملني يف تسيري خمتلف األعمال املكتبية إىل أساليب إلكرتونية اليت متتاز �لفعالية والدقة

والــيت كــان اجتــاه : " بــةتســاعد اإلدارة اإللكرتونيــة العــاملني علــى �ديــة أعمــاهلم �لكفــاءة والفعاليــة املطلو  " -7
دمي اخلـدمات ، هذا مـا تفسـره الفعاليـة والتنظـيم والدقـة يف تقـ%53,49بنسبة  وافقفئة م اإلجابة عليها من قبل أفراد العينة

 .للتخلص من أعباء األعمال التقليدية طرف العاملني والذي جاءت به اإلدارة اإللكرتونية -من 
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والـيت كـان اجتـاه اإلجابـة عليهـا مـن  ":اإلدارة اإللكرتونية تساعد العاملني يف ضمان جودة تقدمي اخلدمات " -8
، وهــذا مــا ميكــن إرجاعــه إىل جــودة اخلــدمات داخــل املكتبــة والــيت ســاعدت %55,81بنســبة  وافــقفئــة م قبــل أفــراد العينــة

  .كرتونيةالعاملني على الفعالية يف تقدمي اخلدمات يف ظل البيئة اإلل

والــيت كــان اجتــاه اإلجابــة عليهــا مــن قبــل أفــراد ":  تســاعد اإلدارة اإللكرتونيــة يف تــدفق املعلومــات بســهولة " -9
، وهذا مـا ميكـن إرجاعـه إىل أن عمليـة االتصـال بـني خمتلـف العـاملني �سـتخدام تقنيـات %51,16بنسبة  وافقفئة م العينة

  تدفق وانتشار املعلومات بسهولة وأكثر فعاليةخمتلفة يف البيئة اإللكرتونية تساعد يف 

موافـق وموافـق : وانطالقا من نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن إجا�ت أفراد العينـة كانـت إجيابيـة، تتـأرجح بـني فئـيت
وهذا ما يربز الدور الـذي لعبتـه اإلدارة اإللكرتونيـة يف حتسـني  بشدة فيما يتعلق �ثر اإلدارة اإللكرتونية على أداء العاملني،-

  األداء الوظيفي يف ظل بيئة إلكرتونية حديثة

  معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية: احملور اخلامس

  املعوقات اإلدارية اليت حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكرتونية لتحقيق تطوير أداء العاملني): 15(اجلدول رقم 

  العبارات مالرق
موافق 
ال  محاید موافق بشدة

 أوافق
ال أوافق 

 المجموع مطلقا

ضعف التخطیط السلیم لعملی�ة التح�ول  01
 نحو اإلدارة اإللكترونیة

 43 00 02 03 30 8  تكرار
%  18,60%  69,77% 6,98%  4,65%  00%  100%  

غم���وض الرؤی���ة المس���تقبلیة لتطبی���ق  02
 اإلدارة اإللكترونیة

 43 00 03 07 21 12  تكرار
%  27,91% 48,84% 16,98%  6,98%  00%  100%  

نقص ال�دورات التدریبی�ة للع�املین ف�ي  03
 مجال اإلدارة اإللكترونیة

 43 00 02 04 19 18  تكرار
%  41,86% 44,19% 9,30% 4,65%  00%  100%  

  .من إعداد الباحثتني :املصدر

اجتـــاه إجـــا�ت أفـــراد �ملوافقـــة علـــى معوقـــات تطبيـــق اإلدارة اإللكرتونيـــة �ملكتبـــة  )15(تبـــني لنـــا نتـــائج اجلـــدول رقـــم
  :اجلامعية حمل الدراسة ولقد جاءت اإلجابة على العبارات من طرف أفراد العينة كالتايل

والـيت كـان اجتـاه اإلجابـة عليهـا مـن قبـل أفـراد  ": ضعف التخطيط السـليم لعمليـة التحـول حنـو اإلدارة اإللكرتونيـة"  -1
  .هذا راجع إىل عدم وجود ختطيط إلكرتوين سليم تسري عليه املكتبة  %69,77العينة موافق بشدة بــــ 
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والـيت كـان اجتـاه اإلجابـة عليهـا مـن قبـل أفـراد العينـة موافـق ":  غموض الرؤية املستقبلية لتطبيـق اإلدارة اإللكرتونيـة " -2
، هذا ما يفسره أن املكتبة تسعى إىل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف ظـل غمـوض الرؤيـة ملـدى جناحهـا وتبنيهـا  %48,84 بــــ

  .بشكل كلي

ــة " -3 ــدورات التدريبيــة للعــاملني يف جمــال اإلدارة اإللكرتوني والــيت كــان اجتــاه اإلجابــة عليهــا مــن قبــل أفــراد ":  نقــص ال
هـــذاا يعـــين أن املكتبـــة ال تـــزال قيـــد تطبيـــق اإلدارة اإللكرتونيـــة، والـــدورات التدريبيـــة يف هـــذا ، و  %44,19العينـــة موافـــق بـــــــ 

  .ا�ال ستكون مربجمة مع التعمق أكثر �لعمل يف البيئة اإللكرتونية

ق موافـق وموافـ: وانطالقا من نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن إجا�ت أفراد العينـة كانـت إجيابيـة، تتـأرجح بـني فئـيت
  .بشدة فيما يتعلق �ملعوقات اإلدارية اليت حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكرتونية لتحقيق تطوير أداء العاملني

  املعوقات التقنية اليت حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكرتونية لتحقيق تطوير أداء العاملني): 16(جدول رقم 

  العبارات الرقم
موافق 
 ال أوافق محاید موافق بشدة

ال 
أوافق 
 مطلقا

 المجموع

ضعف مس�توى البنی�ة التحتی�ة الالزم�ة  01
 لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة

 43 00 01 08 21 13  تكرار
%  30,23%  48,84% 18,60%  2,33%  00%  100%  

التغیی�����ر المس������تمر ف�����ي تكنولوجی������ا  02
 المعلومات وصعوبة مسایرتھا

 43 00 07 07 23 08  تكرار
%  18,60% 53,49% 16,98%  16,98%  00%  100%  

ع����دم الق����درة عل����ى اقتن����اء األجھ����زة  03
 والمعدات

 43 00 12 12 18 04  تكرار
%  09,30% 41,86% 27,91% 27,91% 00%  100%  

  .من إعداد الباحثتني :املصدر

اجتـــاه إجـــا�ت أفـــراد �ملوافقـــة علـــى املعوقـــات التقنيـــة لتطبيـــق اإلدارة اإللكرتونيـــة  )16(تبـــني لنـــا نتـــائج اجلـــدول رقـــم
  :�ملكتبة اجلامعية حمل الدراسة ولقد جاءت اإلجابة على العبارات من طرف أفراد العينة كالتايل

ابـة عليهـا مـن قبـل أفـراد والـيت كـان اجتـاه اإلج":  ضعف مستوى البنيـة التحتيـة الالزمـة لتطبيـق اإلدارة اإللكرتونيـة"  -1
وهذا راجع إىل وجود نقائص يف التقنيات والوسائل اليت تتكـون منهـا البنيـة التحتيـة حيـث تعتـرب  %48,84العينة موافق بــــ 

  أهم عائق لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املكتبة، 
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واليت كان اجتـاه اإلجابـة عليهـا مـن قبـل أفـراد ":  التغيري املستمر يف تكنولوجيا املعلومات وصعوبة مساير�ا " -2
  .وهذا راجع إىل عدم مسايرة هذه التكنولوجيا نظرًا لتجددها بصفة مستمرة %53,49العينة موافق بــــ 

والـيت كـان اجتـاه اإلجابـة عليهـا مـن قبـل أفـراد العينـة موافـق بـــــ ":  عدم القدرة على اقتناء األجهزة واملعدات " -3
ا مــا ميكــن تفســريه علــى عــدم قــدرة املكتبــة علــى اقتنــاء األجهــزة واملعــدات واالعتمــاد علــى األجهــزة املتــوفرة وهــذ 41,81%

يف حـني فسـرت كـل مـن فئـيت حمايـد وال أوافـق . �ملكتبة، هذا راجع إىل ضعف امليزانية وصعوبة مسايرة تكنولوجيا املعلومات
  .جهزة واملعدات وأن امليزانية كافية ملسايرة تكنولوجيا املعلوماتعلى أن املكتبة قادرة على اقتناء األ  %27,91بنسبة 

وانطالقا من نتائج اجلدول أعاله يتضح لنا أن إجا�ت أفراد العينة كانت إجيابية إىل حـد مـا، فيمـا يتعلـق �ملعوقـات 
  .التقنية اليت حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكرتونية لتحقيق تطوير أداء العاملني

  املعوقات البشرية اليت حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكرتونية لتحقيق تطوير أداء العاملني): 17(قم اجلدول ر 

  العبارات الرقم
موافق 
 ال أوافق محاید موافق بشدة

ال 
أوافق 
 مطلقا

 المجموع

ض���عف ثق���ة الع���املین بق���درتھم عل���ى  01
 استخدام اإلدارة اإللكترونیة

 43 00 13 9 14 07  تكرار
%  16,28%  32,56% 20,93%  30,23%  00%  100%  

ع��دم وج��ود م��وظفین متخصص��ین ف��ي  02
 المجال

 43 00 07 11 18 07  تكرار
%  16,28%  41,86% 25,58%  16,28%  00%  100%  

عدم ت�وفر دورات تدریبی�ة متخصص�ة  03
 في مجال اإلدارة اإللكترونیة

 43 00 10 04 13 18  تكرار
%  41,86% 30,23% 09,30% 23,26% 00%  100%  

  .من إعداد الباحثتني :املصدر

اجتـــاه إجـــا�ت أفـــراد �ملوافقـــة علـــى املعوقـــات البشـــرية لتطبيـــق اإلدارة اإللكرتونيـــة ) 17(تبـــني لنـــا نتـــائج اجلـــدول رقـــم
  :�ملكتبة اجلامعية حمل الدراسة ولقد جاءت اإلجابة على العبارات من طرف أفراد العينة كالتايل

والـيت كـان اجتـاه اإلجابـة عليهـا مـن قبـل ":  العاملني بقدر�م على استخدام اإلدارة اإللكرتونيـةضعف ثقة "  -1
وهــذا مـا يفسـر علـى أن العـاملني لــيس لـديهم خـربة كافيـة يف اسـتخدام اإلدارة اإللكرتونيــة  %32,56أفـراد العينـة موافـق بـــــ 

  .ةرتونيجمال اإلدارة اإللكالعاملني يف  اليت نفت ضعف قدرات %30,23وال أوافق بنسبة 



 اإلطار الميداني                                                                  :                      الفصل الخامس

 
102 

والـيت كـان اجتــاه اإلجابـة عليهـا مــن قبـل أفـراد العينــة موافـق بــــــ ":  عـدم وجـود مــوظفني متخصصـني يف ا�ــال " -2
وميكــن إرجــاع هــذه النتيجــة إىل أن عــدم وجــود مــوظفني متخصصــني يف ا�ــال �ملكتبــة يقلــل مــن وجــود دعــم  ،41,86%

. العاملني لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية من جهـة، ويزيـد مـن أخطـاء التطبيـق مـع صـعوبة إجيـاد احللـول ملواجهنهـا مـن جهـة أخـر
  .ا لتطوير وحتسني أداء العاملنيو�لتايل عدم القدرة على توظيفها واالستفادة من مميزا�

والــيت كــان اجتــاه اإلجابــة عليهــا مــن ":  عــدم تــوفر دورات تدريبيــة متخصصــة يف جمــال اإلدارة اإللكرتونيــة " -3
، وميكن إرجاع هاته النتيجة إىل غياب التنظيم الفعلـي لـربامج دورات تدريبيـة يف %41,86بــــ  بشدة قبل أفراد العينة موافق

  .ة اإللكرتونية من أجل حتسني  أداء العاملنيجمال اإلدار 

وانطالقا مـن نتـائج اجلـدول أعـاله يتضـح لنـا أن إجـا�ت أفـراد العينـة كانـت �كـد علـى وجـود معوقـات بشـرية حتـول 
  .دون تطبيق اإلدارة اإللكرتونية لتحقيق تطوير أداء العاملني

  املعوقات املالية واليت حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ):18(اجلداول 

  العبارات الرقم
موافق 
 ال أوافق محاید موافق بشدة

ال 
أوافق 
 مطلقا

 المجموع

نق����ص اإلمكانی����ات المالی����ة الالزم����ة  01
 لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة

 43 00 05 08 21 09  تكرار
%  20,93%  48,84% 18,60%  11,63%  00%  100%  

ارتف����اع أس����عار األجھ����زة والمع����دات  02
 اإللكترونیة

 43 00 08 14 14 07  تكرار
%  16,28%  32,55% 32,55% 18,60%  00%  100%  

 43 03 04 10 18 08  تكرار ارتفاع أسعار البرمجیات اإللكترونیة 03
%  18,60%  41,86% 23,26% 09,30% 6,98%  100%  

  .من إعداد الباحثتني :املصدر

�ملوافقـة علـى املعوقـات املاليـة لتطبيـق اإلدارة اإللكرتونيـة العينـة اجتـاه إجـا�ت أفـراد ) 18(لنا نتائج اجلـدول رقـم تبني
  :يف املكتبة اجلامعية حمل الدراسة ولقد جاءت اإلجابة على العبارات من طرف أفراد العينة كالتايل

والــيت كــان اجتــاه اإلجابــة عليهــا مــن قبــل ":  لكرتونيــةنقــص اإلمكانيــات املاليــة الالزمــة لتطبيــق اإلدارة اإل"  -1
، وميكـن إرجــاع النتيجـة إىل نقـص اإلمكانيــات املاليـة الـيت تــدعم تطبيـق اإلدارة اإللكرتونيــة %48,84أفـراد العينـة موافــق بـــــ 

  .واليت تعيق السري احلسن للعمل داخل املكتبة
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 متعادلـةواليت كـان اجتـاه اإلجابـة عليهـا مـن قبـل أفـراد العينـة  ": ارتفاع أسعار األجهزة واملعدات اإللكرتونية"  -2
وهــذا مــا يفســر أن مــن أكــرب املعوقــات الــيت تعيــق تطبيــق اإلدارة اإللكرتونيــة هــو  ،%32,55 بــني فئــيت موافــق وحمايــد بنســبة

يس سـببا كافيـا جلعـل املكتبـة ة واملعدات املسـتخدمة يف املكتبـة أمـا فئـة حمايـد فقـد فسـرت أن ارتفـاع األسـعار لـارتفاع األجهز 
  .متتنع عن اقتناء األجهزة

ـــة  " -3 والـــيت كـــان اجتـــاه اإلجابـــة عليهـــا مـــن قبـــل أفـــراد العينـــة موافـــق بـــــــ ": ارتفـــاع أســـعار الربجميـــات اإللكرتوني
االعتمـاد  وهذا ما يفسـر أن املكتبـة ليسـت قـادرة علـى اقتنـاء الربجميـات وذلـك لغـالء وارتفـاع أسـعارها و�لتـايل ،41,86%

  .على الربجمية احلالية إىل حني اقتناء برجميات جديدة أخرى

وانطالقا مـن نتـائج اجلـدول أعـاله يتضـح لنـا أن إجـا�ت أفـراد العينـة كانـت �كـد  علـى وجـود معوقـات ماليـة حتـول 
  دون تطبيق اإلدارة اإللكرتونية بصورة مالئمة

  ون تطبيق اإلدارة اإللكرتونية لتحقيق تطوير أداء العاملنييوضح املعوقات األمنية اليت حتول د): 19(اجلدول 

  العبارات الرقم
موافق 
 ال أوافق محاید موافق بشدة

ال 
أوافق 
 مطلقا

 المجموع

غی���اب الق���وانین للحمای���ة م���ن الس���طو  01
 االلكتروني

 43 01 00 08 28 06  تكرار
%  13,95%  65,12% 18,60%  00%  2,33%  100%  

02 
حمای������ة البیان������ات ض������عف ب������رامج 

والمعلوم�ات داخ��ل االجھ��زة م��ن ش��انھ 
 تعریضھا للقرصنة

 43 01 00 08 28 06  تكرار

%  13,95%  65,12% 18,60%  00%  2,33%  100%  

ع��دم وج��ود س��وق وطنی��ة لتقنی��ة وأم��ن  03
 المعلومات

 43 00 00 15 19 09  تكرار
%  20,93%  44,19% 43,88% 00% 00%  100%  

  .الباحثتني من إعداد :املصدر

اجتــاه إجــا�ت أفــراد �ملوافقــة علــى املعوقــات األمنيــة لتطبيــق اإلدارة اإللكرتونيــة يف ) 19(تبــني لنــا نتــائج اجلــدول رقــم
  :املكتبة اجلامعية حمل الدراسة ولقد جاءت اإلجابة على العبارات من طرف أفراد العينة كالتايل

واليت كان اجتاه اإلجابة عليها من قبل أفـراد العينـة موافـق ":  غياب القوانني للحماية من السطو االلكرتوين"  -1
ـــ  وهــذا راجــع أن العمــل يف البيئــة اإللكرتونيــة حيتــاج إىل قــوانني حمكمــة حلمايــة املعلومــات مــن عمليــة الســطو ، %65,12بـــ

  .تطبيق اإلدارة اإللكرتونية �ملكتبة واليت تعيقاملعرضة 
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والـيت كـان اجتـاه  ": واملعلومـات داخـل االجهـزة مـن شـانه تعريضـها للقرصـنةضعف برامج محاية البيا�ت "  -2
عبــث الوهــذا مــن شــأنه أن يعيــق ســري هــذه الــربامج و�لتــايل  ،%65,12 موافــق بنســبةاإلجابــة عليهــا مــن قبــل أفــراد العينــة 

  .مبحتوى الو�ئق اإللكرتونية وتعريضها ملخاطر القرصنة والسرقة املعلوماتية

والــيت كــان اجتــاه اإلجابــة عليهــا مــن قبــل أفــراد العينــة ":  ود ســوق وطنيــة لتقنيــة وأمــن املعلومــاتعــدم وجــ " -3
سـيعيق تطبيـق اإلدارة سوق وطنية لتقنية وأمن املعلومات  عدم توفريميكن إرجاع هذه النتيجة إىل أن  ،%44,19موافق بــــ 

  .يزيد من نسبة أخطائهاو  اإللكرتونية

ئج يتضح لنا أن إجا�ت أفراد العينة كانت متجانسة يف املوافقـة علـى وجـود معوقـات �جلملـة وانطالقا من هذه النتا
  .حتد من التوجه حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية �ملكتبة
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  نتائج الدراسة -2

  :النتائج على ضوء الفرضيات: 2-1

تعتـرب اإلدارة اإللكرتونيـة �لنسـبة للعـاملني �ملكتبـة املركزيـة جبامعـة أم البـواقي مفهومـا حـديثا للمهنـة ":الفرضية األوىل
  ."املكتبية قد يكون من أسبابه التطور السريع يف أنظمة وشبكات اإلتصال واملعلومات

أفـراد العينـة مـن خـالل نتـائج  من خالل نتائج الدراسة مت إثبـات ان الفرضـية االوىل حمققـة نسـبيا وهـذا مـا أمجـع عليـه
فنجـــد أن العـــاملني علـــى وعـــي وإدراك العـــاملني ملفهـــوم اإلدارة اإللكرتونيـــة،  %65,11احملـــور األول حيـــث أمجعـــت نســـبة 

 %65,12علـى ضـرورة تطبيـق اإلدارة اإللكرتونيـة وظهـر ذلـك بنسـبة  بشكل كلي ما بني فئيت موافق وموافق بشـدة وافقوا 
ســـاعد يف إجنـــاز عـــدة وظـــائف لتقويـــة أعمـــال املكتبـــة   مـــن العـــاملني الـــذين أمجعـــوا علـــى أن دخـــول نظـــام اإلدارة اإللكرتونيـــة

  .كالتخطيط اإللكرتوين

  "تقوم اإلدارة اإللكرتونية على عدة متطلبات ال ميكن للمكتبة أن تستغين عنها" :الفرضية الثانية

من خالل نتائج الدراسة تبني أن الفرضية الثانية حمققة إىل حد مـا وهـذا مـا أمجـع عليـه أفـراد العينـة مـن خـالل نتـائج 
أن منـط اإلدارة اإللكرتونيـة "لتطبيـق اإلدارة اإللكرتونيـة  يف املتطلبـات اإلداريـة %67,44، حيـث أمجعـت نسـبة احملور الثـاين
يف املتطلبـــات التقنيـــة علـــى ضـــرورة  %67,44، يف حـــني أمجعـــت نســـبة "كتبـــةر لتحســـني ســـري العمـــل داخـــل املهـــو االجـــد

يف كــل مــن ز�دة رغبــة العــاملني يف التغيــري حنــو  %51,16وحققــت املتطلبــات البشــرية نســبة . حتــديث األجهــزة واملعــدات
كـذلك تـوفري مـوظفني متخصصـني يف   اإلدارة اإللكرتونية، وحرص اإلدارة على التنويـع يف أسـاليب تـدريب وتطـوير العـاملني،

  .جمال اإلدارة اإللكرتونية والتعامل مع الو�ئق اإللكرتونية

تــؤثر اإلدارة اإللكرتونيــة بدرجــة كبــرية علـــى العــاملني وذلــك مــن خــالل عصــرنة اإلدارة التقليديـــة " :الفرضــية الثالثــة
  ".مبختلف عمليا�ا ووسائلها

ة من خالل نتائج احملـور الثالـث نة الثالثة حمققة وهذا ما امجع عليه أفراد العيتبني ان الفرضي من خالل نتائج الدراسة
فقــد احنصــرت إجــا��م بــني فئــيت املوافــق واملوافــق بشــدة علــى التــأثري اإلدارة اإللكرتونيــة علــى العــاملني �ملكتبــات اجلامعيــة، 

  .املرونة يف مطابقة مواد التكنولوجيامن  اعلى ان اإلدارة اإللكرتونية أ�حت مزيدً  %58,14حيث أمجعت نسبة 
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توجـــد مجلـــة مـــن املعوقـــات حتيـــل دون تطبيـــق اإلدارة اإللكرتونيـــة والـــيت تعيـــق ســـري العمـــل داخـــل  :الفرضـــية الرابعـــة
  .املكتبة

مــن خـــالل نتـــائج الدراســـة تبـــني أن الفرضـــية الرابعــة حمققـــة وهـــو مـــا أمجـــع عليـــه أفــراد العينـــة مـــن خـــالل نتـــائج احملـــور 
التخطــيط الســليم  ضــعف: (مــن املعوقــات اإلداريــة لتطبيــق اإلدارة اإللكرتونيــة أن %69,77حيــث أمجعــت نســبة  اخلــامس،

  .جه املكتبةاعوائق اليت تو المن أكرب  )التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية لعملية

ات وصــــعوبة مــــن املعوقــــات التقنيـــة أن التغيــــري املســــتمر يف التكنولوجيـــا املعلومــــ %53,49يف حـــني أظهــــرت نســـبة 
  .مساير�ا يولد صعوبة يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية بشكل فّعال

من املعوقـات البشـرية وذلـك راجـع إىل عـدم تـوفر دورات تدريبيـة متخصصـة يف جمـال تطبيـق  %41,86وجند نسبة 
  .ة �إلضافة إىل عدم وجود موظفني متخصصني يف ا�الاإلدارة اإللكرتوني

نقـــص اإلمكانيـــات املاليـــة مـــن املعوقـــات املاليـــة، أن الســـبب راجـــع إىل  %48,84نســـبة �إلضـــافة إىل هـــذا توضـــح 
أن غيـاب القـوانني للحمايـة مـن السـطو  مـن املعوقـات األمنيـة %48,84الالزمة لتطبيـق اإلدارة اإللكرتونيـة وأظهـرت نسـبة 

 .داء العاملنيهم األسباب اليت حتيل دون تطبيق اإلدارة اإللكرتونية لتحقيق أأاإللكرتوين من 
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  :النتائج العامة: 2-2
، ميكــن أن جنمــع علــى أهــم النتــائج فيمــا خيــص اإلدارة مــن خــالل احملــاوريف هــذه الدراســة  مــن خــالل مــا تطرقنــا لــه

  :واليت ميكن إجيازها يف النقاط التالية" ألم البواقي"اإللكرتونية ودورها يف تطوير أداء العاملني يف املكتبة اجلامعية 

احلديثة الـيت تفـتح ا�ـال حنـو تطبيـق اإلدارة اإللكرتونيـة يف املكتبـة، وهـذا مـا على التكنولوجيات  اعتماد املكتبة - 1
 .يعكس حرصها على حتسني سري العمل وتوفري اجلهد والوقت

أن اســتخدام اإلدارة اإللكرتونيــة يــؤدي إىل التغلــب علــى العديــد مــن املشــاكل الــيت تعيــق مســرية العمــل داخــل  - 2
 )الوقت، حواجز املكان والزمان: (ملكتبة مثلا

 �ملكتبـــة يف التحـــول حنـــو العمـــل يف البيئـــة اإللكرتونيـــة، وذلـــك لتنميـــة القـــدرات وز�دة الكفـــاءة رغبـــة العـــاملني - 3
 للفرد أو �لنسبة لإلدارة والفعالية سواء

 .التقليديةيف اإلدارة  أن اإلدارة اإللكرتونية تقلل من وظائف العمل اليت كانت متارس - 4
 .وحتقيق الربط اإللكرتوين بني مجيع املصاحلأن املكتبة تعمل على استخدام احلاسب اآليل يف تقدمي اخلدمات  - 5
األداء الـوظيفي للعـاملني  فعاليـةز�دة تطوير أساليب العمـل ممـا يسـاهم يف املكتبة على شبكة األنرتنت ل اعتماد - 6

 .يف املكتبة
 )RFID(إدارة املكتبة تدعم استخدام واستغالل تقنيات حديثة كتقنية  أن - 7
 .رغبة العاملني يف توفري مجيع املتطلبات الالزمة اليت يقوم عليها التحول حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية - 8
 .ل املكتيةأن املكتبة تعمل على توفري برامج ودورات تكوينية للعاملني مما يزيد القدرة على حتسني أدائهم داخ - 9

غياب التخطيط االسرتاتيجي للتوجه حنو اإلدارة اإللكرتونية يؤدي إىل عدم التطبيق الفعلي لـإلدارة اإللكرتونيـة  -10
 .يف املكتبة

نقـــص الـــدعم املـــادي للعـــاملني، �إلضـــافة إىل غيـــاب التشـــريعات والقـــوانني الـــيت تـــدعم مشـــروع تطبيـــق اإلدارة  -11
 .تفادة من مزا�ها لتحسني وتطوير أداء العاملني �ملكتبةمما يؤدي إىل عدم االس ،اإللكرتونية
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  : إقرتاحات الدراسة -3

  :بناءا على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، قمنا بصياغة جمموعة من االقرتاحات واملتمثلة يف

 بنـاءا علـى وعـي العـاملني بضـرورة  الشامل ملفهوم اإلدارة اإللكرتونيـة، بتوضيح الرؤية لدى املسؤولني واالستيعا
 .تطبيق اإلدارة اإللكرتونية �ملكتبة اجلامعية

 التقنيـــات احلديثـــة، وتـــوعيتهم بضـــرورة التوجـــه حنـــو تبـــين مشـــروع اإلدارة  تـــدريب وتكـــوين املكتبيـــني علـــى خمتلـــف
 .اإللكرتونية

 سب ومنط اإلدارة اإللكرتونيةالعمل على تدعيم إدارة املكتبة �ستخدام واستغالل تقنيات حديثة اليت تتنا. 
 تعزيز البنية التحتية املتكاملة والالزمة لتطبيق مشروع اإلدارة اإللكرتونية �ملكتبات اجلامعية. 
 ضرورة ختصيص ميزانية منفصلة عن ميزانية املكتبة ختص تطبيق مشروع اإلدارة اإللكرتونية. 
 جلزائـــري مبثـــل هـــذه املشـــاريع وذلـــك مـــن خـــالل صـــياغة قـــوانني وبـــرامج حلمايـــة البيـــا�ت ضـــرورة اهتمـــام املشـــرع ا

 .واملعلومات، من شأنه العمل على تسهيل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية �ملكتبات اجلامعية
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  :خالصة الفصل

 ذه املكتبـة تعتمـد يف أداء خـدما�ااملركزية جلامعة أم البواقي فقد الحظنـا �ن هـة للمكتبمن خالل الدراسة التطبيقية 
م مشـــروع اإلدارة طريـــق اإلجنـــاز والتطـــوير وحماولـــة ضـــ وهـــذا دليـــل علـــى أ�ـــا تســـري يفعلـــى جمموعـــة مـــن التقنيـــات احلديثـــة، 

ت �عتبارهــا اإللكرتونيـة ومتطلبا�ــا، ومــن هنـا ميكــن القــول أن اإلدارة اإللكرتونيـة يف اجلزائــر تشــهد تطـور ملحوظــا يف املكتبــا
 .كومة اإللكرتونيةمشروع احلطوة أوىل إنطالقا من خ
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دراســة حالــة مؤسســة صــناعة : دور تقيــيم أداء العــاملني يف حتديــد احتياجــات التــدريب. بــن عيشــي، عمــار -26

. 2006دمحم بوضــياف �ملســيلة، جامعــة : علــوم جتاريــة: رســالة ماجســتري. - بســكرة- الكوابــل الكهر�ئيــة 
  )http://hrdiscussion.com: (تاحة على اخلطم

مؤسســة صــناعة : دراســة حالــة: �هيــل املــوارد البشــرية لتحســني أداء املؤسســة االقتصــادية. بــو جمــان، عــادل -27
متاحـة  .2015معـة دمحم خيضـر ببسـكرة، جا: علـوم التسـيري: أطروحـة دكتـوراه. فرع جنرال كابل - الكوابل

  ) Thesis.univ-biskra.dz>gest-d10-2015: (على اخلط
دراسـة ميدانيـة علـى العمـال املنفـذين : اإلتصال التنظيمي وعالقته �ألداء الـوظيفي. بوعطيط، جالل الدين -28

. 2009جامعـة منتـوري بقسـنطينة، : علـم الـنفس عمـل وتنظـيم: رسالة ماجستري. مبؤسسة سو�لغاز عنابة
  ) http://bu-umc.edz>Abou3008( :متاحة على اخلط

دراســة ميدانيــة : أســاليب تنميــة املــوارد البشــرية يف املؤسســة االقتصــادية العموميــة اجلزائريــة. بوكفــوس، هشــام -29
جامعـــة اإلخـــوة منتـــوري بقســـنطينة، : تنميـــة املـــوارد البشـــرية: رســـالة ماجيســـرت. مبؤسســـة  ســـونطراك فرجيـــوة

 )http//www.mthakirat-ta.com>pdf(:متاحة على اخلط . 2007
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دراســة حالــة �ملؤسســة العموميــة : دور اإلدارة االلكرتونيــة يف حتســني أداء اخلدمــة العموميــة. �رقــي، يــونس -30
متاحـة .  2017جامعـة قاصـدي مـر�ح بورقلـة، : علـوم التسـيري: مـذكرة ماسـرت. بلدية أوالد عيسـى �درار

  ) http://despace.univ-ouargla.dz>bitstream( :على اخلط
أثــر احلــوافز املاديــة واملعنويــة يف حتســني العــاملني يف وزارة الرتبيــة والتعلــيم بســلطنة . اجلساســي، دمحم، عبــد هللا -31

ـــــــــــــــى اخلـــــــــــــــط. 2011الربيطانيـــــــــــــــة للتعلـــــــــــــــيم العـــــــــــــــايل، األكادمييـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة . عمـــــــــــــــان : متاحـــــــــــــــة عل
)www.abahe.couk>research>papers (  

العالقـــــة بـــــني بعـــــض املتغـــــريات التنظيميـــــة وتطبيـــــق اإلدارة . جعفـــــر حجـــــاج، خليـــــل، ســـــليم اآلغـــــا، مـــــروان -32
جامعــة األزهـــر بغـــزة، : إدارة األعمـــال: رســالة ماجســـتري. اإللكرتونيــة يف اجلامعـــات الفلســطينية بقطـــاع غـــزة

   )www.alazhar.edu.ps>attachefile: (متاحة على اخلط. 2011
: دراســة حالــة: يف أداء العــاملني 9000أثــر املطابقــة وفــق اإليــزو. ، فــاروق، محــاميي، عبــد احلكــيمجهــالن -33

ــدي: إدارة أعمــــال: مــــذكرة ليســــانس. مؤسســــة لينــــدغاز اجلزائــــر وحــــدة ورقلــــة مــــر�ح بورقلــــة،  جامعــــة قاصــ
   )http://dspace.univ-ourgla.dz>handle: (متاحة على اخلط. 2013

واقـــع تطبيـــق اإلدارة اإللكرتونيـــة يف املـــدارس احلكوميـــة الثانويـــة يف الضـــفة . إميـــان حســـن مصـــطفى خلـــوف، -34
ــــة مــــن وجهــــة نظــــر املــــديرين واملــــديرات ــــة: رســــالة ماجســــتري. الغربي ــــة جام: اإلدارة الرتبوي عــــة النجــــاح الوطني

  (http ://drhussein.net>pdfs): متاحة على اخلط. 2010بفلسطني، 
إدارة :رســــالة ماجســــتري . Approche to Management: مــــدخل إىل اإلدارة .درة، عمــــر دمحم -35

 : متاحـــــــــــــــة علـــــــــــــــى اخلـــــــــــــــط . 17ص. 2009جامعـــــــــــــــة عـــــــــــــــني مشـــــــــــــــس، : األعمـــــــــــــــال
(http://www.researchgot.net.linqs>approch to management,PD)    

أســــاتذة كليــــة العلــــوم  دراســــة حالــــة: دور الثقافــــة التنظيميــــة القويــــة يف حتســــني أداء العـــاملني. شـــاطري، دمحم -36
جامعــة دمحم خيضـــر ببســـكرة، : تســـيري املــوارد البشـــرية: مــذكرة ماســـرت. االقتصــادية والتجاريـــة وعلــوم التســـيري

 )despase-univ-biskra.dz>jspui: (متاحة على اخلط. 2016
. ر التنظيمــيواقــع اإلدارة اإللكرتونيــة يف اجلامعــة اإلســالمية وأثرهــا علــى التطــوي. شــليب، مجانــة عبــد الوهــاب -37

: متاحـــــــــــة علـــــــــــى اخلـــــــــــط. 2006اجلامعـــــــــــة اإلســـــــــــالمية بغـــــــــــزة، : لإدارة األعمـــــــــــا: رســـــــــــالة ماجســـــــــــتري
)www.library.iugaze.edu.ps.thesis ( 

. اســة ميدانيــة مبكتبــة ددر : اإلدارة االلكرتونيــة ودورهـا يف حتســني األداء �ملكتبــات اجلامعيـة. طيـاب، خالــدة -38
لعلـوم جامعـة األمـري عبـد القـادر ل: تكنولوجيـا جديـدة وأنظمـة معلومـات و�ئقيـة: مذكرة ماسـرت. أمحد عروة

  ) www.univ_constantine2.dz>opac(متاحة على اخلط . 2015اإلسالمية قسنطينة، 
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. دراسة سيسيولوجية ببلديـة الكـاليتوس العاصـمة: ئرحتد�ت اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزا. عّبان، عبد القادر -39
ــــــــــى اخلــــــــــط. 2016جامعــــــــــة دمحم خيضــــــــــر ببســــــــــكرة، : لإدارة وعمــــــــــ: أطروحــــــــــة دكتــــــــــوراه : متاحــــــــــة عل

)(http:/core.ac.uk>download>pdf   
االلكرتونيـــة يف ترشـــيد اخلدمـــة العموميـــة يف الـــوال�ت املتحـــدة األمريكيـــة  دور اإلدارة. عشـــور، عبـــد الكـــرمي -40

: متاحــة علــى اخلــط. 2010امعــة منتــوري بقســنطينة، ج: الدميقراطيــة والرشــادة: رســالة ماجســتري. واجلزائــر
)http:/bu.unc.edu.dz>AACH3147 (  

رسـالة . لـة مؤسسـة سـو�طراكدراسـة حا: التعلم التنظيمي كمـدخل لتحسـني أداء املؤسسـة. عيشوش، خرية -41
: متاحــــــــــة علــــــــــى اخلــــــــــط.. 2011جامعــــــــــة أيب بكــــــــــر بلقايــــــــــد بتلمســــــــــان، : ماليــــــــــة دوليــــــــــة: ماجســــــــــتري

)despace.univ-telemcen.dz>bitstream>Aichouch ( 
دراســـة ميدانيــة مبكتبـــات : نظـــم التصــنيف العامليـــة وتطبيقا�ــا يف املكتبـــات اجلامعيــة. كساســرة، حمـــي الــدين -42

متاحـــة علـــى . 2007وري قســـنطينة، جامعـــة منتـــ: علـــم املكتبـــات: رســـالة ماجســـتري. بقســـنطينةاجلامعيـــة 
 )www.univ-constantine2.dz>opac-css: (اخلط

ل العربيــة، رسـالة ماجســتري �ثـري اإلدارة اإللكرتونيــة علـى إدارة املرفــق العـام وتطبيقا�ــا يف الـدو . خمتـار، محــاد -43
: متاحــة علــى اخلــط. 2007العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة، جامعــة اجلزائــر بــن يوســف بــن خــدة، :
)biblio.unive-alger.dz>jespui>bitstream(. 

علــم : أطروحــة دكتــوراه. جمتمــع املعلومــات وأثــره يف املكتبــات اجلامعيــة مدينــة قســنطينة منوذجــا. مــراد، كــرمي -44
ــــــــــوري قســــــــــنطينة، : بــــــــــاتتاملك -http://www.univ( :متاحــــــــــة علــــــــــى اخلــــــــــط. 2008جامعــــــــــة منت

saida.dz>doc-num( 

دراســة حالــة يف : احلــوافز و�ثريهــا علــى مســتوى أداء العــاملني يف املؤسســة. ميلــودي، أمســاء، محــادي، وفــاء -45
. 2016بســـعيدة، الطـــاهر مـــوالي - جامعـــة د: إدارة املشـــاريع: مـــذكرة ماســـرت. املؤسســـة إتصـــاالت اجلزائـــر

 )http://www.univ.saida.dz>doc-num: (متاحة على اخلط
دور اإلدارة اإللكرتونيــة يف حتســني األداء الــوظيفي لــدى العــاملني مبؤسســات التعلــيم العــايل . نبشــي، إســراء -46

: متاحـــــة علـــــى اخلـــــط. 2013جامعـــــة دمحم خيضـــــر ببســـــكرة، : علـــــوم التســـــيري: مـــــذكرة ماســـــرت. اجلزائريـــــة
)despace-unive-biskra.dz :8080 ( 

دراسـة ميدانيـة مبركـب : واقع تسيري األداء الوظيفي للمورد البشري يف املؤسسة االقتصادية. هروم، عز الدين -47
متاحـة  .2008جامعة منتوري بقسـنطينة، : علوم التسيري: رسالة ماجستري). CPG(ا�ارف والرافعات 

  ) http://bu.umc.2du.dz>AHAR2579: (على اخلط
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دراســة حالــة البنــك املوريتــاين للتجــارة الدوليــة : دور املــوارد البشــرية يف التــأثري علــى األداء. ولــد ســيدن، ��ه -48
BCMI .متاحـــــة علــــــى اخلــــــط. 2010جامعــــــة أيب بكـــــر بلقايــــــد، : إدارة أعمـــــال: رســـــالة ماجســــــتري :

)despace.univ.tlemcen.dz>bitstream>oueldsidna-babh(   

يف اجلامعـات الفلسـطينية  E-HRMواقع إدارة املوارد البشـرية إلكرتونيـا . يوسف أبو أمونة، يوسف دمحم -49
متاحـــة علـــى . 2009اجلامعـــة اإلســـالمية بغـــزة، : إدارة أعمـــال: رســـالة ماجســـتري. - قطـــاع غـــزة–النظاميـــة 

 ) library.iugaze.edu.ps>thesis: (اخلط
  :مقاالت الدور�ت

، متاحة علـى ]على اخلط. [دور اإلدارة اإللكرتونية يف رفع كفاءة مؤسسات األعمال. يداملغريب، عبد احلم -50
  )  <21dgepmagazine.oeالعدد: (العنوان

اد�ت جملــة إقتصــ - تنميــة املــوارد البشــرية وأمهيتهــا يف حتســني اإلنتاجيــة وحتقيــق امليــزة التنافســية. �رك، نعيمــة -51
 ) www.univ-chlef.dz: (اخلطمتاحة على . ، اجلزائر7مشال إفريقيا، ع

دراسـة ميدانيـة ملؤسسـة  : دور اإلدارة االلكرتونيـة يف تفعيـل عمليـة التخطـيط. رمحاين، سناء، رمحاين، موسى -52
ــدور بـــــــرج بـــــــوعريريج : متاحـــــــة علـــــــى اخلـــــــط. 4.ع. جملـــــــة إدارة األعمـــــــال والدراســـــــات اإلقتصـــــــادية. كونـــــ

)http://www.asjp.cerist.dz>article (  
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  بیانات شخصیة عن المبحوث :المحور األول

 .                       أنثى              ذكر   :    الجنس -1
 .                        دكتوراه        : المستوى العلمي -2

  .                      ماجستیر

  .                         ماستر

  .                        لیسانس

  .                    تقني سامي

 .......................................................................مستوى آخر

 : ...............................................................التخصص -3
 ذ.             سنوات 10إلى  6ن م         سنوات    5أقل من ): األقدمیة(الخبرة  -4

  .                       سنة15من  أكثر         سنة     15إلى  11من  

  لكترونیة لدى العاملین بالمكتبةمفھوم اإلدارة اإل :المحور الثاني

موافق   العبارات  الرقم
ال   محاید  موافق  بشدة

  أوافق
ال أوافق 

  مطلقا
            اإلدارة اإللكترونیة مفھومأعي أدرك و  01

موارد المادیة والبشریة وتقنیات الإدارة شاملة من  ھي اإلدارة اإللكترونیة  02
            البرمجة الحدیثة

توفیر  من أجلأعتقد أن اإلدارة اإللكترونیة ھي خیار ضروري البد منھ   03
            الجھد لدى العاملین

شبكة قدمھا المكتبة تكون بطریقة آلیة من خالل كل الخدمات التي ت  04
            األنترنیت والحواسیب 

ساعد في إنجاز عدة وظائف لتقویة أعمال  ةدخول نظام اإلدارة اإللكترونی  05
            المكتبة كالتخطیط اإللكتروني

تتواصل المكتبة مع الناشرین والموردین باستخدام تقنیات االتصال   06
            التكنولوجیةوالوسائل 

بعد إدخال الحواسیب لم یعد ھناك استعمال لنفس كمیة الورق وذلك من   07
            خالل تقدیم كل الخدمات بطریقة آلیة
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  المتطلبات الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة :لثالمحور الثا
  :المتطلبات اإلداریة

موافق   العبارات  الرقم
ال   محاید  موافق  بشدة

  أوافق
ال أوافق 

  مطلقا
            نمط اإلدارة اإللكترونیة ھو األجدر بتحسین سیر العمل في مكتبتكم  01

            وضع برامج وخطط مبدئیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة  02

            تدعم إدارة المكتبة استخدام واستغالل تقنیات حدیثة  03

            تنظیم دورات تكوینیة في مجال اإلدارة اإللكترونیة  04

  :المتطلبات التقنیة

موافق   العبارات  الرقم
ال   محاید  موافق  بشدة

  أوافق
ال أوافق 

  مطلقا
            عداتضرورة تحدیث األجھزة والم  01

            المكتبةتوفیر برمجیات تتناسب مع طبیعة العمل المطلوب في   02

            باستخدام شبكة األنترنت المكتبةاتصال أجھزة الحاسوب فیما بینھا داخل   03

  :المتطلبات البشریة

موافق   العبارات  الرقم
ال   محاید  موافق  بشدة

  أوافق
ال أوافق 

  مطلقا
            زیادة رغبة العاملین في التغییر نحو اإلدارة اإللكترونیة  01

            الحرص على التنویع في أسالیب وتدریب وتطویر العاملین  02

موظفین متخصصین في مجال اإلدارة اإللكترونیة والتعامل مع  توفیر  03
            الوثائق اإللكترونیة

  :المتطلبات المالیة

موافق   العبارات  الرقم
ال   محاید  موافق  بشدة

  أوافق
ال أوافق 

  مطلقا
            تخصیص میزانیة لتطبیق مشروع اإلدارة اإللكترونیة  01

            میزانیة محكمة لتدریب العاملین تخصیص  02

            تخصیص حوافز مادیة للعاملین  03



 

126 

  العاملین بالمكتبات الجامعیةعلى اإلدارة اإللكترونیة  أثر :المحور الرابع

موافق   العبارات  الرقم
ال   محاید  موافق  بشدة

  أوافق

ال 
أوافق 
  مطلقا

            بمرونةتساعد اإلدارة االلكترونیة في تقدیم الخدمة   01

تتیح اإلدارة االلكترونیة مزیدا من المرونة في مطابقة موارد تكنولوجیا   02
            المعلومات

تقلل اإلدارة االلكترونیة من وظائف العمل التي كانت تعتمد على أسالیب   03
            اإلدارة التقلیدیة

            تعزز اإلدارة اإللكترونیة من مشاركة مصادر المعلومات  04

            تقدم اإلدارة اإللكترونیة إمكانیة الربط بین عدة خدمات إلكترونیة   05

            تقلل اإلدارة اإللكترونیة من تكلفة أخطاء العاملین  06

تساعد اإلدارة اإللكترونیة العاملین على تأدیة أعمالھم بالكفاءة والفعالیة   07
            المطلوبة

            في ضمان جودة تقدیم الخدمات اإلدارة اإللكترونیة تساعد العاملین  08

            تساعد اإلدارة اإللكترونیة في تدفق المعلومات بسھولة  09

  :معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة لتحقیق تطویر أداء العاملین بالمكتبات الجامعیة: المحور الخامس

  :والتي تحول دون تطبیق اإلدارة اإللكترونیة لتحقیق تطویر أداء العاملین :معوقات إداریة

موافق   العبارات  الرقم
ال   محاید  موافق  بشدة

  أوافق

ال 
أوافق 
  مطلقا

            ضعف التخطیط السلیم لعملیة التحول نحو اإلدارة اإللكترونیة  01

            غموض الرؤیة المستقبلیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة  02

            نقص الدورات التدریبیة للعاملین في مجال اإلدارة اإللكترونیة  03
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  والتي تحول دون تطبیق اإلدارة اإللكترونیة لتحقیق تطویر أداء العاملین :تقنیةمعوقات 

ال أوافق   ال أوافق  محاید  موافق  موافق بشدة  العبارات  الرقم
  مطلقا

            لتطبیق اإلدارة اإللكترونیةضعف مستوى البنیة التحتیة  الالزمة   01

            التغیر المستمر في تكنولوجیا المعلومات وصعوبة مسایرتھا  02

            عدم القدرة على اقتناء األجھزة والمعدات  03

  :والتي تحول دون تطبیق اإلدارة اإللكترونیة لتحقیق تطویر أداء العاملین :بشریةمعوقات 

موافق   العبارات  الرقم
ال   محاید  موافق  بشدة

  أوافق

ال 
أوافق 
  مطلقا

            ضعف ثقة العاملین بقدرتھم على استخدام اإلدارة اإللكترونیة  01

            عدم وجود موظفین متخصصین في المجال  02

            عدم توفر دورات تدریبیة متخصصة في مجال تطبیق اإلدارة اإللكترونیة  03

  :والتي تحول دون تطبیق اإلدارة اإللكترونیة لتحقیق تطویر أداء العاملین :مالیةمعوقات 

موافق   العبارات  الرقم
ال   محاید  موافق  بشدة

  أوافق

ال 
أوافق 
  مطلقا

            نقص اإلمكانیات المالیة الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة  01

            ارتفاع أسعار األجھزة والمعدات اإللكترونیة  02

            ارتفاع أسعار البرمجیات اإللكترونیة  03

  :والتي تحول دون تطبیق اإلدارة اإللكترونیة لتحقیق تطویر أداء العاملین :أمنیةمعوقات 

موافق   العبارات  الرقم
ال   محاید  موافق  بشدة

  أوافق

ال 
أوافق 
  مطلقا

            غیاب القوانین للحمایة من السطو اإللكتروني  01

ضعف برامج حمایة البیانات والمعلومات داخل األجھزة من شأنھ   02
            تعریضھا للقرصنة

            عدم وجود سوق وطنیة لتقنیة وأمن المعلومات  03
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  :صـــــــــامللخ

حيـث  ،"اإلدارة اإللكرتونيـة ودورهـا يف تطـوير أداء العـاملني �ملكتبـات اجلامعيـة"تناولنا يف هذه الدراسـة موضـوع 
�ــــدف هــــذه الدراســــة إىل حماولــــة التعــــرف علــــى اإلدارة اإللكرتونيــــة ودورهــــا يف تطــــوير األداء الــــوظيفي مــــن وجهــــة نظــــر 

  -أم البواقي  - تبة املركزية جلامعة العريب بن مهيديالعاملني وذلك من خالل إجراء دراسة ميدانية �ملك

ل التطــرق إىل مجيــع العناصــر الــيت ختــدم موضــوع نــاول املوضــوع مــن اجلانــب النظــري، وذلــك مــن خــالبدايــة مت ت
أم البـــواقي، وقـــد  لـــى مســـتوى املكتبـــة اجلامعيـــة بواليـــةيدانيـــة عيف حـــني مت إجـــراء الدراســـة امل. الدراســـة �ملكتبـــة اجلامعيـــة

اعتمد� يف هذه الدراسة علـى اسـتمارة االسـتبيان املوزعـة علـى العـاملني كـأداة مـن بـني األدوات جلمـع البيـا�ت وحتليلهـا 
لـــإلدارة اإللكرتونيـــة ومســـامهتها يف  واحلصـــول علـــى نتـــائج الـــيت وضـــحت مـــدى تطبيـــق املكتبـــة املركزيـــة جلامعـــة أم البـــواقي

  .سينهتطوير أداء العاملني وحت

تطبيــــق التكنولوجيــــا احلديثــــة وقــــد خلصــــت دراســــتنا مبجموعــــة مــــن االســــتنتاجات واالقرتاحــــات حــــول ضــــرورة 
  .للمعلومات واالتصاالت، من أجل ترسيخ منط اإلدارة اإللكرتونية �ملكتبات اجلامعية

  :الكلمات املفتاحية

 البواقي؛ اجلزائر؛ املكتبات اجلامعية؛ جامعة أم ؛ أداء العاملنياإلدارة اإللكرتونية
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Résumé : 

Le but de cette étude est de démontrer l’impact de l’administration électronique sur le 
développement de la performance des employés des bibliothèques universitaires à travers une 
étude de terrain au sein de la bibliothèque central de l’université–El Arbi BEN MHIDI d’Oum 
El Bouaghi. La première partie de notre travail consiste en un aspect théorique traitant le sujet 
de l’administration électronique et sa relation avec la performance des employés en général et 
ceux des bibliothèques en particulier. La seconde partie de notre travail consiste en une 
enquête de terrain dont le but est d’identifier l’existence de l’E-Administration, son 
appropriation dans la bibliothèque centrale de l’université d’Oum El Bouaghi ainsi que sa 
contribution au développement et à l’amélioration des performances des employés de cette 
même bibliothèque.  A cet effet, une enquête par questionnaire a été réalisée auprès du 
personnels de la bibliothèque afin de collecter les données nécessaires à notre étude qui a 
permis d’apporter des éclairages sur la nécessité d’adopter des technologies  modernes de 
l’information et de la communication afin de consolider ce nouveau mode de gestion à travers 
les bibliothèques universitaires. 

Mots - Clés : 

Administration électronique ; Performance des bibliothécaires ; Bibliothèque universitaire ;  
Université Oum  El Bouaghi ; Algérie 

 


