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مقــــــــدمـــــــــة
مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
تتعلق إدارة ادلوارد البشرية مبجموعة السياسات وادلمارسات ادلطلوبة لتنفيذ خمتلف األنشطة ادلتعلقة بادلوارد البشرية
واليت حتتاج إليها منظمة األعمال دلمارسة وظائفها يف ظل البيئة ادلتغرية للمنظمات ولألعمال.
وىي النشاط اإلداري ادلتعلق بتحديد احتياجات ادلشروع من ادلوارد العاملة ،والعمل على توفريىا باإلعداد
والكفايات اليت تتناسب مع احتياجات ادلشروع ،والعمل على استخدام تلك ادلوارد استخداما فعاال يف حتقيق أىداف
الكفاءة اإلنتاجية.
وتواجو إدارة ادلوارد البشرية سواء يف القطاع العام أو اخلاص يف العامل ككل  ،حتديات ىائلة وىي على مشارف
القرن احلادي والعشرين الذي يعج بالتغريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية واحلضارية ،وىي تغريات
سريعة ومعقدة.
حيث يف ظل خنتلف التغريات اليت مير هبا االقتصاد العادلي (العودلة) جبانب التغريات التقنية اليت أتاحتها
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وخاصة االنرتنت والتطور يف الفكر اإلداري ،انتقلت ادلوارد البشرية من عملها التقليدي
الذي كان مضنيا يف ادلنظمات وادلؤسسات إىل موارد بشرية متطورة مستعينة باستخدام احدث التكنولوجيات ألداء
مهامها.
ومن العوامل اليت تؤثر على العوامل البشرية تأثريا كبريا ضمن ىذا التغيري يف البيئة عامل التكنولوجيا  ،حيث أن
التغريات اليت ستنتج بسبب ىذا العامل خالل السنوات القادمة تعادل التغريات اليت حدثت يف ىذا اجملال خالل السنني
السابقة.
لقد غزت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال خمتلف جوانب العمل اإلداري ي منظمات األعمال وال جند منظمة ختلو
من قواعد بيانات لوظائف إدارية خمتلفة فقد أصبحت قواعد البيانات من ضروريات ادلنظمة العصرية وبدوهنا ال تستطيع
ادلنظمة االستمرار يف العمل.
ومع ظهور االنرتنت وتطور تكنولوجيا اإلعالم وأساليب االتصال " "TICوحتويل وظائف التسويق واحملاسبة
والعمليات ادلختلفة إىل أعمال الكرتونية  ،ومع زيادة التحول التكنولوجي الرقمي للمنظمات أصبح من الضروري حتويل
الوظائف وادللفات الورقية إىل ملفات الكرتونية  ،وأصبحت العالقات بني احلكومة ومنظمات األعمال والنقابات
والعاملني والزبائن تتم عن طريق الشبكات الداخلية واخلارجية واالنرتنت.
وظهر إىل وجود مصطلحات جديدة بدءا بنظم ادلعلومات اإلدارية مرورا بالتسويق االلكرتوين"e-
 ،"marketingاألعمال االلكرتونية " ، "e-businessالتعليم االلكرتوين " ، "e-Learningاالستقطاب
" ، "e-Recrutionsوالعديد من ادلسميات اجلديدة مثل احلكومة االلكرتونية "e-
االلكرتوين
أ
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 ، "governmentادلوارد البشرية الكرتونيا " ، "e-HRMانتهاءا بادلفهوم األعم أال وىو اإلدارة االلكرتونية " é-
 ،"Managmementوتعترب ىذه األخرية فنا معرفيا حديثا  ،يدخل ضمن مواضيع العلوم اإلدارية وىي ال تشكل
بديال عن اإلدارة التقليدية بقدر ماىي منط جديد يف اإلدارة وامتداد لنمط الفكر اإلداري نتيجة لتحالف ىذا األخري مع
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.
ويطلق على استخدام ادلوارد البشرية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال أو إدارة ادلوارد البشرية الكرتونيا مصطلح "e-
 "HRMويعين تطبيق التقنيات ادلعتمدة على الويب يف النظم ادلرتبطة بادلوارد البشرية ووظائفها.
ولقد اىتمت العديد من احلكومات بإدخال البعد التكنولوجي يف برامج اإلصالح اإلداري هبا من خالل إدخال
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف إداراهتا واستخدام احلاسوب يف كافة عملياهتا اإلدارية  ،خاصة مع ظهور شبكة االنرتنت
يف التسعينيات من القرن العشرين حيث اعتمدت االنرتنت كوسيلة من وسائل اإلدارة االلكرتونية يف تقدمي اخلدمات عن
بعد وحتسني فعالية النشاط اإلداري للدولة واجلماعات احمللية ،والفاعلني احملليني يشكل آلية من اآلليات األساسية
إلصالح الدولة ،إال أن ىذا اإلصالح لن ينجح إال بوجود موارد بشرية تستخدم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف اإلدارة
وتطبق التقنيات االلكرتونية يف وظائفها( .بلحمري سمية،بوشيخي عائشة ،4102،أ.ب)
ومن اجل ىذا جاءت ىذه الدراسة يف جوىرىا عبارة عن حماولة للكشف عن معوقات استخدام االدارة
االلكرتونية يف ادارة ادلوارد البشرية مبديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة  ،واحتوت ىذه الدراسة على مقدمة ومخسة
فصول ،تضمن الفصل األول اخللفية النظرية دلتغريات البحث والدراسات السابقة
أما الفصل الثاين فقد خصص إىل اإلطار العام لدراسة وفيو الكلمات الدالة يف الدراسة اإلشكالية الدراسة
،أىدافو الدراسة ،أمهية الدراسة ،فرضيات الدراسة.
والفصل الثالث تضمن اإلجراءات ادليدانية للدراسة و فيها الدراسة االستطالعية  ،ادلنهج ادلتبع يف الدراسة ،
جمتمع وعينة الدراسة ،أدوات مجع البيانات وادلعلومات  ،إجراءات التطبيق ادليداين لألداة ،األساليب اإلحصائية .
أما الفصل الرابع فقد خصص لعرض وحتليل النتائج و تفسريىا و مناقشتها .
أما الفصل اخلامس فقد تناولنا فيو االستنتاجات العامة و االقرتاحات ،ادلراجع ادلعتمدة يف الدراسة ،ادلالحق
،وملخص الدراسة .
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الفصل االول:
الخلفية النظرية والدراسات

السابقة

 -1الخلفية النظرية لمعوقات استخدام االدارة
االلكترونية في ادارة الموارد البشرية في
المؤسسات الرياضية

 -2الدراسات السابقة

الخلفية النظرية و الدراسات السابقة

الفصل األول
 -Iالخلفية النظرية
-1المؤسسات الرياضية :
 -1-1خصائص المؤسسة :
-1-1-1المنظمة تكوين اجتماعي:

ادلؤسسة تكوين اجتماعي يضم رلموعة من األفراد بشكل دائم ،يف تفاعل فيما بينهم دبا يساعد على ربقيق أىداؼ
ادلؤسسة من خالؿ سد اجلزء األعظم من االحتياجات الفردية واالجتماعية واإلنسانية ذلك أهنا تنشأ وتتكوف أصال من
أجل:
 إشباع احلاجات احلياتية (األساسية) لألفراد (أطعمة ،مالبس ،أدوات ،أجهزة ،علوـ ،معارؼ... ،اٍف-إشباع احلاجات االجتماعية (احلب ،القبوؿ االجتماعي ،االنتماء وتقدير الذات ،األماف ،ربقيق الذات...اٍف و

ادلؤسسة كتكوين اجتماعي يعتمد ادلؤشرات اآلتية:

يتعاوف األفراد وتنسيق جهودىم لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة وفعاليتها. ىيكلة وتقسيم العماؿ وربديد ادلسؤوليات ومهاـ األفراد يسهل أداء األعماؿ. تساىم ادلؤسسة يف سد احلاجات االجتماعية واإلنسانية لألفراد ،حيث تتوُف عمليات اإلنتاج للسلع واخلدمات.(جابر عوض سيد 2003 ،م ،ص)60
 -2-1-1المؤسسة تكوين إنساني:

فهي ذبمع لألفراد مرتبط بعالقات إنسانية تؤثر بشكل فعاؿ يف سلوكيات العاملُت وادلتعاملُت مع ادلؤسسة  ،ذلك أهنا
تضمن ذلم العمل ،وتسد حاجاهتم للعالقات اإلنسانية واالجتماعية ،وتوفر الدعم االجتماعي ،واحلاجة إُف النمو وربقيق
الذات ،وتتمثل مسات ادلؤسسة كتكوين إنسآف دبا يأيت:
 ادلؤسسة مكونة من أفراد ؽلثلوف العوامل اإلنسانية من خالؿ تدعيم العالقات اإلنسانية يف ادلنظمة. ادلؤسسة وجدت خلدمة األفراد فهم وسيلتها وغايتها ولذلك فهي كياف إنسآف -ادلؤسسة عنصر مؤثر يف احلياة اإلنسانية يف كثَت من اجملاالت لألفراد واجملتمع.

 -3-1-1المؤسسة تكوين مقصود :
ادلؤسسة تعرب عن كياف مقصود يقيمو األفراد لتحقيق أىداؼ مقصودة ،وعليو فهي نشاط تنظيمي مقصود وىادؼ من
خالؿ وضع ورسم عالقات تنظيمية وأدائية ،وتتمثل ىذه السمة بادلؤشرات التالية:
 تقاـ ادلؤسسة بشكل مقصود بتحقيق أىداؼ حددىا األفراد ادلؤسسوف ،وتستمر بشكل دائم ،وتنتهي ادلؤسسة أصالبانتهاء األىداؼ احملددة ذلا.

 -ادلؤسسة تقاـ عن وعي مؤسسيها ،أي أهنا ال تقوـ بشكل عشوائي كوهنا وحدات ىادفة أنشئت لتحقيق غايات
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وأىداؼ زلددة ومقصودة( .جيمس جي مارش ،هارولد جيتركو2001،م،ص)34
 -4-1-1المؤسسة كيان ضروري :

ادلؤسسة ضرورية ألهنا وجدت إلشباع حاجات ال ؽلكن إشباعها بدوف وجود ادلؤسسات  ،فهي وحدىا القادرة على
اإلنتاج والتوزيع للحجم اذلائل من السلع واخلدمات ادلطلوبة لألفراد جملتمعات ،وىي أيضا األكفأ يف استخداـ التكنولوجيا
ادلتطورة يف عمليات اإلنتاج واألداء بغرض ربقيق أىداؼ اجملتمع ،وتتمثل ىذه السمة بادلؤشرات التالية:
 ادلؤسسة ىي األسلوب الكفء والفعاؿ يف استخداـ عناصر اإلنتاج ألداء األعماؿ. ىي األسلوب األساسي واألمثل يف ربقيق اإلشباع حلاجات األفراد واجملتمع وذلك من خالؿ تعدديتها وتنوعهاوكفاءهتا وفعاليتها.
 من خالؿ استخدامها للطرؽ واألساليب والوسائل احلديثة يف ربويل مدخالهتا إُف سلرجات ادلؤسسة ىي األقدر علىتغطية وتوفَت حجم كبَت من االحتياجات اإلنسانية وكذلك.

 -5-1-1المؤسسة كيان تطوري

ادلؤسسات ىي األساس يف استخداـ وتوزيع ادلوارد اإلنتاجية يف اجملتمع ،وىي ادلسؤولة عن تطوير ىذا اإلنتاج ،ألهنا تلعب
دورا أساسيا يف عمليات االبتكار واالخًتاع والتطوير وبشكل أكثر فاعلية من األفراد ،فادلؤسسات ىي اليت تستخدـ
التكنولوجيا ادلمكنة وتطويرىا وتطوير اجملتمعات جبعلها أكثر كفاءة إلشباع حاجاهتا و تتمثل ىذه السمة فيما يأيت:
 كل مؤسسة تسعى بشكل مستمر لتطوير فعالياهتا والتكنولوجيا وادلعارؼ اليت تستخدمها يف نشاطاهتا لتحقيق أىدافها كي تنمو ادلؤسسة البد أف تواكب عمليات التطوير ادلختلفة وزبلقها وتطبقها دبا غلعلها أقدر على ادلنافسة وأكفأ يفإشباع احلاجات
 مواكبة ادلؤسسة دلتطلبات وحاجات اجملتمع ،فلديها مسؤولية تطويرية اذباه اجملتمع من خالؿ تطوير بيئتو وظروفووأساليب أدائو...اٍف (ريتشارد ه.هال  2001 ،م ،ص )140
 -2-1مسؤوليات المؤسسة:

وتسعى ادلؤسسات باستمرار ألف تكوف أداة فاعلة يف رلتمعها كوهنا خلية أساسية لألداء وإشباع احلاجات ،ولذلك
فعليها مسؤوليات عامة ذباه البيئة واألفراد واجملتمع الذي تعمل فيو ،وتصب ىذه ادلسؤوليات يف اذباىُت:
ضماف بقاء واستمرارية اجملتمع
تطوير قدرات وإمكانيات اجملتمع دلواجهة متطلبات البقاء وعدـ التالشي
وانطالقا من ىذا ترتب على ادلؤسسة وظائف وواجبات أساسية ذباه اجملتمع ترتبط بادلسؤوليات اآلتية:
-المسؤولية االقتصادية  : Economical Responsibilityإف أساس وجود ادلؤسسة ىو أساس

اقتصادي لبناء وإلدامة اجملتمع من خالؿ إنتاج وتوفَت احتياجاتو اخلدمية والسلعية وادلادية ،واستخدامها بأسلوب عقالٓف
لتأمُت العيش ،وكذلك احلفاظ على البيئة ونظافتها من التلوث حفاظا على طبيعة وادلوارد البشرية واالبتعاد عن االحتكار
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وااللتزاـ دببادئ ادلنافسة الشريفة

-المسؤولية االجتماعية  :Social Responsibilityوىي التزاـ ادلؤسسة بتحقيق أىداؼ اجملتمع إضافة إُف

ربقيق أىدافها بشكل متوازف أف لكل من ىذين االذباىُت سلبياتو و إغلابياتو ،وما على ادلنظمة سوى ربقيق التوازف
بينهما بشكل دائم ،والعمل على تأمُت االحتياجات االجتماعية لألفراد واجملتمع بشكل فعاؿ
-المسؤولية القانونية  Legalsponsibilityو األساس فيها ىو حصوؿ ادلؤسسة على االعًتاؼ الشرعي

بتواجدىا وشلارسة نشاطاهتا والتزاـ القوانُت أثناء أدائها (قوانُت دولية وعادلية) دبا يؤمن سيادة احلق والعدالة يف التعامل
وااللتزاـ مع اآلخرين شلا يكفل تأمُت ادلسَتة النظامية للمجتمع ،وادلسؤولية القانونية ىنا ربمي الطرفُت ،ادلؤسسة من جهة
كوهنا كسبت رضاء موافقة اجملتمع على قيامها ،ومن جهة أخرى قبوؿ اجملتمع ذلذه ادلؤسسة دلمارسة نشاطها وفعالياهتا
 (.عمر وصفي عقيلي2001 ،م ،ص) 95
المسؤولية األخالقية  : Ithical responsibilityاألخالؽ جزء مهم من سلوكيات اجملتمع ،وأخالقيات
ادلؤسسة غلب أف تنطلق وأف تدعم وتسَت وفق أخالقيات اجملتمع اإلغلابية ،وعليو فادلسؤولية األخالقية للمنظمة تأخذ
بعدين:
البعد األوؿ :التزاـ ادلؤسسة بأخالقيات اجملتمع واعتمادىا يف أدائها
البعد الثآف :التزاـ ادلؤسسة بأخالقيات ادلهنة والبد أف يكوف توافق دائم بُت األخالؽ ادلهنية وأخالؽ اجملتمع .
أي التزاـ دببادئ الشرؼ العامة وادلهنية للمجتمع ،وعدـ ذباوز حقوؽ األفراد واجملتمع لصاٌف ادلؤسسة  ،والعمل على
إحداث التوازف بينهما (حقوؽ األفراد واجملتمع من جهة وحقوؽ ادلؤسسة من جهة أخرى) دبا يؤمن أخالؽ وقيم العدالة
واحلق وصحة اجملتمع ،وتطوير األفراد كجزء من ادلسؤوليات األخالقية ادلؤسسة يف احلفاظ على اإلنساف ورفع كفاءتو
وزيادة إنتاجيتو خلدمة ادلؤسسة واجملتمع على حد سواء.
-المسؤولية الذاتية  : Discretionary responsibilityتعترب ادلؤسسات جزء من اجملتمع وأنو قاعدهتا

األدائية وأف عدـ قبوذلا أو اعتمادىا من قبل اجملتمع يعٍت هنايتها ،وضمن ىذا اإلطار ترتب على نفسها مسؤوليات ذاتية
تتمثل أعلها فيما يلي :
تقدٔف اخلدمات الطوعية لتنمية وتطوير اجملتمع ،وتقدٔف التربعات وادلساعدات واالىتماـ بالظروؼ اإلنسانية وادلساعلة يفمواجهة الكوارث واألحداث الطارئة .
تقدٔف الدعم ادلادي واالقتصادي وادلعنوي للمجتمع وأفراده ،وتطوير قدراتو التقنية يف اإلنتاج والسلع اليت تنتجها
ادلؤسسات (.عمر وصفي عقيلي2001 ،م ،ص)96:
 3-1مفهوم المؤسسات الرياضية:
 -1-3-1التعريف االصطالحي:
عرفها إبراهيم عبد المقصود ،حسن أحمد الشافعي ىي رلموعة من األفراد ،تتوحد إلصلاز مهمة ما ،أي ىدؼ

ادلؤسسة  ،و ربديد اذليكل التنظيمي ادلالئم الذي ػلدد للمؤسسة وظيفة كل فرد فيها ،باإلضافة إُف عالقة الفرد باألفراد
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اآلخرين يف اجملموعة تقوـ كل دولة بتشكيل مؤسسات أو اربادات رياضية ،من أجل تدعيم رياضة معينة ،وكذلك
لتدعيم الرياضات بشكل عاـ (إبراهيم عبد المقصود ،حسن أحمد الشافعي 2004،م  ،ص)92
 -2-3-1تعريف اجرائي:

ادلؤسسة الرياضية ىي ىيئة تتكوف من موارد بشرية و مادية تعمل داخل احلركة الرياضية هتدؼ لتحقيق اىدافها و رسالتها
ذات الطابع الرياضي.
 -4-1تقسيم المؤسسات الرياضية الوطنية:

تنقسم اذليئات الرياضية إُف قسمُت أساسيُت علا  :ادلؤسسات احلكومية و ادلؤسسات الغَت حكومية

 -1-4-1المؤسسات الرياضية الغير حكومية:
بنظرة مبدئية خلريطة اذليئات األىلية الرياضة يف اهنا ربتل ادلساحة األكرب و األمشل من حيث تعدد نوعياهتا وانتشار
فروعها و إشباع رلاالت نشاطاهتا ،و مشوذلا لكل القطاعات النشء والشباب .و تتمثل اذليئات األىلية يف كل مجاعة
ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص عدة طبيعيُت أو اعتباريُت وال تستهدؼ الكسب ادلادي ،ويكوف الغرض منها
ربقيق الرعاية للشباب و إتاحة الظروؼ ادلناسبة لتنمية ملكاهتم ،وذلك عن طريق توفَت اخلدمات الرياضية واالجتماعية و
الثقافية والروحية و الصحية و الًتوػلية كل ذلك يف إطار السياسة العامة وىذه اذليئات األىلية مثل :اللجاف األودلبية
الوطنية – االربادات الرياضية – األندية – مراكز الشباب – ارباد مجعيات األنشطة الشبابية ( مروان عبد المجيد
ابراهيم 2009 ،م ،ص )45
 -2-4-1المؤسسات الرياضية الحكومية :
و ىي اذليئات اليت تفوضها الدولة عنها يف تسيَت و إدارة و متابعة أنشطة الًتبية البدينة و الرياضية مثل :وزارة الشباب و
الرياضة ،رللس أعلى للشباب و الرياضة ،رئاسة عامة للشباب و الرياضة ،مؤسسة عامة للشباب و الرياضة ،رئاسة عامة
للشباب و الرياضة ،حيث زبتلف ادلسميات من دولة إُف أخرى إُف جانب وزارة التعليم اليت تقوـ حبكم مسؤوليتهم
الرئيسية يف تربية النشئ و الشباب يف قطاعات التعليم جبميع مراحلو -و بإتاحة الفرص للطالب دلمارسة األنشطة
الرياضية جبانب األنشطة األخرى لتحقيق النمو ادلتكامل للطالب بدنيا و عقليا و روحيا ،و ذلك عن طريق دروس الًتبية
الرياضية و األنشطة الرياضية اليت يتم تنفيذىا داخل و خارج ادلدرسة.
( مروان عبد المجيد ابراهيم 2009 ،م  ،ص)46 :
 -5-1مميزات المؤسسة الرياضية :
أىم شليزات ادلؤسسة ىي:
-الهدف  :ؽلثل العنصر األساسي الذي يسمح بتحديد زبصص ادلؤسسة و ال يتم ربديده هنائيا بل يبقى قابال للنقاش

و اإلثراء

الهياكل  :سبثل العمود الفقري للمؤسسة و تعٌت بتقسيم العمل  ،تنسيق ادلهاـ ،وتوزيع السلطةالفاعلين  :سبثل ادلورد البشري للمؤسسة كأعضاء ذلم تاريخ  ،حياة  ،قيم  ،و اىتمامات شخصية ال تتعارض مع7

الخلفية النظرية و الدراسات السابقة

الفصل األول
أىداؼ ادلؤسسة اليت يستثمروف أو يعملوف

-البيئة  :سواء اجلغرافية  ،القانونية  ،االقتصادية  ،السياسية  ،االجتماعية  ،او الثقافية اليت تتواجد ادلؤسسة  ،واليت تؤثر

على وظيفتها

الثقافة المشتركة  :لكل مؤسسة ثقافة تتشكل مع مرور الوقت بسبب تطورىا  ،قوانينها اخلاصة  ،الوظيفة الروتينية ،التعرؼ على تاريخ ادلؤسسة و فهم ثقافتها يعطي القدرة على ازباذ معايَت و قوانُت غَت ىيكلية تسَت وظيفتها
)(william gasparini, 2003,p12
 -6-1مديرية الشباب و الرياضة لوالية المسيلة:
 -1-6-1التعريف بالمؤسسة:
تعترب مديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة أحد فروع وزارة الشباب و الرياضة و شلثلها على ادلستوى احمللي و ىي
بذلك تشكل الوسيط بُت اإلدارة ادلركزية و رلتمع احمللي و حلقة الوصل بُت شرػلة الشباف والسياسة ادلتبعة من طرؼ
الوزارة عبارة عن جهاز تنفيذي كباقي األجهزة األخرى ادلمثلة لوزارهتا.
وقد أنشأت مديرية الشباب والرياضة دبوجب ادلرسوـ التنفيذي رقم  234/90ادلؤرخ يف  28جويلية  1990الذي ػلدد
قواعد تنظيم مصاٌف ترقية الشباب بالوالية وعملها .
 -2-6-1مهام مديرية الشباب والرياضة

 تطوير الربامج االجتماعية الًتبوية و الًتفيهية وحركة مبادالت الشباب وفضآهتم للتعبَت وتنشيطها ومتابعة تنفيذىا. ترقية احلركة اجلمعوية للشباب والرياضة وكذا ىياكلها وتطويرىا وتنظيمها. -إعداد برامج اإلعالـ واالتصاؿ واإلصغاء للشباب وكذا تطويرىا وتنشيطها .

 تنفيذ الربامج اذلادفة لإلدماج االجتماعي للشباب وادلشاركة ادلتصفة بادلواطنة وترقية مبادراهتم وكذا مكافحة اآلفاتاالجتماعية والعنف والتهميش ،باالتصاؿ مع ادلصاٌف واذليئات ادلعنية للوالية .
 تنفيذ برامج ترقية وتعميم الًتبية البدنية والرياضية ،السيما يف الوسط الًتبوي والتكوين وإعادة الًتبية والًتقية باالتصاؿمع الصاٌف واذليئة ادلعنية للوالية .
 وضع التنظيمات وأقطاب انتقاء ادلواىب الرياضية الشابة وتكوينها وتطوير ىذه التنظيمات واألقطاب ومتابعتها وترقيةادلمارسات الرياضية النسوية.
 تنظيم أعماؿ و تكوين ادلستخدمُت ،التأطَت الدائم للعاملُت داخل احلركة اجلمعوية وذبديد معارفهم وربسُت مستواىموتأىيلهم يف اطار التنظيم ادلعموؿ بو.
-إعداد سلطط تطوير الرياضة للوالية بالتنسيق مع رلمل اذلياكل واذليئات ادلعنية.
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المـديـــــــر

مصلحة التربية البدنية و

مصلحة نشاطات الشباب

الرياضية

مكتب تطوير التربية البدنية

مكتب االتصال و إعالم

و الرياضية

الشباب و أنظمة العمل

مصلحة االستثمارات و

مصلحة التكوين و إدارة

التجهيزات

الوسائل

مكتب المنشآت والتجهيزات
الرياضية و االجتماعية و
التربوية

مكتب المستخدمين و التكوين
مكتب الميزانية و متابعة إعانات

مكتب كشف المواهب

مكتب البرامج االجتماعية

مصلحة التربية البدنية

و مساعدات الجمعيات الرياضية

الرياضية الشابة وتكوينها

و التربوية و تسلية الشباب

الرياضية

و الشبانية و مراقبتها

مكتب الجمعيات الرياضية

مكتب مشاريع الشباب و ترقية

مصلحة التربية البدنية

و

مكتب الوسائل العامة

و التظاهرات الرياضية

الحركة الجمعوية للشباب

الرياضية

الشباب والرياضة لوالية المسيلة
الشكل رقم ( :)1مخطط يوضح الهيكل التنظيمي لمديرية و
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 -2االدارة االلكترونية
 -1-2ماهية اإلدارة اإللكترونية
 -1-1-2مفهوم اإلدارة االلكترونية.

بالرغم من حداثة مصطلح اإلدارة االلكًتونية وفق ما تشَت إليو أدبيات الفكر اإلداري ادلعاصر ،إال أف ىناؾ العديد من
التعاريف اليت قدمت ذلذا ادلصطلح ،وأف كاف أغلبها قدـ لتعريف احلكومة االلكًتونية نظرا لوجود تداخل وترابط
مفاىيمي بُت مصطلح احلكومة االلكًتونية ،واإلدارة االلكًتونية ،حيث عرفت اإلدارة االلكًتونية بأهنا "استخداـ
الوسائل ،والتقنيات االلكًتونية بكل ما تقتضيو ادلمارسة ،أو التنظيم ،أو اإلجراءات أو التجارة ،أو اإلعالف"( .محمد

محمود الطعا منة 2004،م ،ص ).10،11
وانطالقا شلا تضفيو تطبيقات اإلدارة االلكًتونية على األجهزة البَتوقراطية احلكومية ،وخاصة منها اخلدمية
توجهت تعريفات لإلدارة االلكًتونية حاولت ربطها باخلدمة العامة ادلعقلنة ،إذ يرى الباحث سعيد بن معال العمري بأف
اإلدارة االلكًتونية "سبثل ربوال أساسيا يف مفهوـ الوظيفة العامة ،حبيث ترسخ قيم اخلدمة العامة ،ويصبح مجهور
ادلست فيدين من اخلدمة زلور اىتماـ مؤسسات الدولة ،كما يتعدى مفهومها ىدؼ التميز يف تقدٔف اخلدمة إُف التواصل مع
اجلمهور بادلعلومات ،وتعزيز .دوره يف ادلشاركة ،والرقابة من خالؿ تطوير عالقات اتصاؿ أفضل بُت ادلواطن والدولة".
(سعيد ،بن معال العمري2002 ،م ،ص)15 ،
يف حُت ركزت دراسات أخرى على زلاولة تبيُت مدى إمكانية اختصار الوقت والسرعة يف اصلاز ادلعامالت،
وتقريب ادلسافات ،فعرفت اإلدارة االلكًتونية بأهنا" اصلاز ادلعامالت اإلدارية ،وتقدٔف اخلدمات العامة عرب شبكة
االنًتنت ،دوف أف يضطر العمالء لالنتقاؿ إُف اإلدارات شخصيا الصلاز معامالهتم ،مع ما يًتافق من إىدار للوقت
واجلهد والطاقات" (علي حسن بالخير 2006،م ،ص)18
أما الدكتور سعد غالب إبراىيم فيقدـ تعريفا لإلدارة االلكًتونية ،انطالقا من زلاولة التمييز بينها وبُت بعض
ادلصطلحات ادلرادفة ذلا ،مثل احلكومة االلكًتونية ،واألعماؿ االلكًتونية ،ويعرؼ اإلدارة االلكًتونية باعتبارىا منظومة
متكاملة ،وبنية وظيفية وتقنية مفتوحة "ىي إطار يشمل كل من األعماؿ اإللكًتونية للداللة على اإلدارة االلكًتونية
لألعماؿ ،واحلكومة االلكًتونية للداللة على اإلدارة االلكًتونية العامة أو اإلدارة االلكًتونية ألعماؿ احلكومة ادلوجهة
للمواطنُت ،أو ادلوجهة لألعماؿ ،أو ادلوجهة دلؤسسات ودوائر احلكومة ادلختلفة"
كما عرفت اإلدارة االلكًتونية انطالقا من شكل العالقة اليت أصبحت ربدد طبيعة التواصل بُت الفواعل داخل
الدولة الوطنية ،وكيف اثر التحوؿ لتوظيف التكنولوجيا احلديثة على صياغة تلك الروابط باختالؼ أنواعها ،حيث عرفت
اإلدارة اإللكًتونية من طرؼ البنك الدوِف بأهنا مفهوـ ينطوي على استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ،بتغيَت
الطريقة اليت يتفاعل من خالذلا ادلواطنُت ،وادلؤسسات التجارية مع احلكومة للسماح دبشاركة ادلواطنُت يف عملية صنع
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القرار ،وربط طرؽ أفضل يف الوصوؿ إُف ادلعلومات ،وزيادة الشفافية ،وتعزيز اجملتمع ادلدٓف"Riadh .
)Bouriche,2009) P3

ومنو ؽلكن القوؿ أف اإلدارة االلكًتونية ىي بديل جديد يعيد النظر يف طبيعة العالقة بُت الدولة وادلواطن،
انطالقا من التغَت احلاصل يف مفاىيم اإلدارة العامة ،ومضامُت اخلدمة العامة ،كمحصلة للتحوؿ يف عمل األجهزة
وادلؤسسات احلكومية من الشكل التقليدي ،إُف شكل يرتكز أساسا على تقنيات االنًتنت ،واالنًتانت ،واالكسًتانت.
والربرليات لتلبية حاجيات ادلواطنُت بشكل يزيد ( .من رضا األفراد على عمل احلكومات ،ولعل ىذا ما ؽلكن توضيحو
يف الشكل رقم(:)1
Internet
اإلدارة اإللكترونية

LANS

اإلدارة العامة
االلكترونية الحكومة
االلكترونية
Gouvernement

األعمال
االلكترونية
e-business

Extranet

e-engineering
intrane

الشكل رقم ( :)2أبعاد مفهوم اإلدارة االلكترونية.
المصدر :ياسين ،سعد غالب2005 ،م ،ص .21
وبالتاِف إذا كانت اإلدارة االلكًتونية ىي ادلضلة اليت تطوى يف إطارىا أنشطة إدارة األعماؿ ،واإلدارة العامة،
فإهنا أيضا الفضاء الرقمي الذي يسهم يف توحيد معايَت إجراءات العمل اإللكًتوٓف ،بغض النظر عن نوع وطبيعة ادلنظمة.
( ياسين سعد غالب ،2005،ص )21
من خالؿ الشكل ادلبُت يتضح أف اإلدارة االلكًتونية مفهوـ يشمل كل األعماؿ االلكًتونية يف إشارة إُف قطاع
منظمات األعماؿ ،كما ػلتوي على احلكومة االلكًتونية (اإلدارة العامة االلكًتونية) واليت سبثل اذليئات ذات الطابع
اخلدمي احلكومي ،اليت توجو خدماهتا لألفراد أو ادلؤسسات ،يف مقابل ذلك تعمل اإلدارة االلكًتونية وفق آلية شبكية
تضم االنًتنت ،اإلكسرانت ،االنًتنت ،يف ظل وجود نظاـ معلومات.
 -2-1-2اإلدارة االلكترونية المبادئ واألهداف:
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يرتكز مفهوـ اإلدارة االلكًتونية على العديد من ادلبادئ ،واألىداؼ ،واليت سيتم تناوذلا يف اآليت:
أوال :المبادئ :يرى األستاذ الدكتور عمار بوحوش أف من مبادئ اإلدارة االلكًتونية احلكومية ما يلي( :ياسين سعد
غالب ،2005،ص )47-45
 1-2-1-2تقديم أحسن الخدمات للمواطنين (. )Citizen oriented
وىذا االىتماـ خبدمة ادلواطن يتطلب خلق بيئة عمل فيها تنوع من ادلهارات والكفاءات ،ادلهيأة مهنيا الستخداـ
التكنولوجيا احلديثة ،بشكل يسمح بالتعرؼ على كل مشكلة يتم تشخيصها ،وضرورة انتقاء ادلعلومات حوؿ جوىر
ادلوضوع ،والقياـ بتحليالت دقيقة ،وصادقة للمعلومات ادلتوفرة ،مع ربديد نقاط القوة والضعف ،واستخالص النتائج،
واقًتاح احللوؿ ادلناسبة لكل مشكلة.
 2-2-1-2التركيز على النتائج.)Rusults oriented( :

حيث ينصب اىتماـ احلكومة االلكًتونية (اإلدارة العامة االلكًتونية) على ربويل األفكار إُف نتائج رلسدة يف

أرض الواقع ،وأف ربقق فوائد للجمهور تتمثل يف زبفيف العبء عن ادلواطنُت من حيث اجلهد ،وادلاؿ والوقت ،وتوفَت
خدمة مستمرة على مدار الساعة (دفع الفواتَت عن طريق بطاقات االئتماف بدوف التنقل إُف مراكز اذلاتف ،الغاز ،لتسديد
الرسوـ ،والفواتَت ادلطلوبة.
 3-2-1-2سهولة االستعمال واإلتاحة للجميع ،أي إتاحة تقنيات احلكومة االلكًتونية للجميع يف ادلنازؿ والعمل
وادلدارس وادلكتبات لكي يتمكن كل مواطن من التواصل.
 4-2-1-2تخفيض التكاليف :ويعٍت أف االستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات ،وتعدد ادلتنافسُت على تقدٔف اخلدمات
بأسعار زىيدة ،يؤدي إُف زبفيض التكاليف.
 5-2-1-2التغير المستمر :وىو مبدأ أساسي يف اإلدارة االلكًتونية ،حبكم أهنا تسعى بانتظاـ لتحسُت وإثراء ما ىو
موجود ،ورفع مستوى األداء سواء بقصد كسب رضا الزبائن ،أو بقصد التفوؽ يف التنافس.

ثانيا  /األهداف :تعمل اغلب مبادرات اإلدارة االلكًتونية على ربقيق انتقاؿ ،وربوؿ جذري من األساليب اإلدارية
التقليدية ،إُف العمل االلكًتوٓف ،لتجسيد عدد من األىداؼ العامة نوجزىا يف اآليت( :عبد الرزاق السالمي2002،م،
ص )39

 إدارة ادللفات ،واستعراض احملتويات بدال من حفظها ،ومراجعة زلتوى الوثيقة بدال من كتابتها.
 النحوؿ ضلو االعتماد على مراسالت الربيد االلكًتوٓف بدال من الصادر والوارد.
 اختصار الوقت وسرعة اصلاز ادلعامالت ،حيث اف التعامل االلكًتوٓف يتم بشكل آٓف دوف انتظار.
 زبفيض حدة اجلهاز البَتوقراطي وتعقيداتو ،إذ الحاجة إُف تضخم ادلستويات اإلدارية وتعددىا.
 التحوؿ ضلو اخلدمة العامة ادلعقلنة عن طريق تطوير اإلدارة العامة ،باآلليات التقنية احلديثة.
 التوجو ضلو شفافية العمل اإلداري ،وشفافية ادلعلومات وعرضها أماـ العمالء ،ادلواطنُت ،ادلوردين ...اٍف.
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وبالتاِف تعترب إدارة احلكومة اإللكًتونية ربوال أساسيا يف مفهوـ اخلدمة العامة ،دبا يرسخ قيم اخلدمة العامة ،ويصبح
اجلمهور ادلستفيد من اخلدمة زلور اىتماـ مؤسسات الدولة ،ويزيد مفهومها عن رلرد التميز يف أداء اخلدمات العامة ،إُف
خلق التواصل مع اجلمهور عن طريق ادلعلومات ،وتعزيز دوره يف ادلشاركة ،والرقابة ،كما تتضمن تعديالت ىيكلية يف البناء
التنظيمي لإلدارة.
ومن مث فاإلدارة االلكًتونية تعمل على ربويل األيدي العاملة الزائدة عن احلاجة ،إُف أيادي عاملة ذلا دور أساسي يف
تنفيذ مشاريع اإلدارة ،عن طريق إعادة التأىيل دلواكبة التطورات اجلديدة اليت طرأت على ادلؤسسة ،واالستغناء على
ادلوظفُت غَت األكفاء ،وغَت القادرين على التكيف مع الوضع اجلديد ،وتقليل معوقات ازباذ القرار ،عن طريق توفَت
البيانات ،وربطها بدوائر صنع القرار( .بدر بن محمد المالك2007،م ،ص)13
وشلا سبق يالحظ تركيز ىذه األىداؼ وادلبادئ اليت قدمت لإلدارة االلكًتونية ،على اجلوانب ادلتصلة بعمليات
اإلصالح اإلداري ،كالقضاء على الروتُت ،وزيادة فعالية األجهزة اإلدارية ،والتعامل اجليد مع طاليب اخلدمة بشكل يدعم
الثقة لدى عمالء اإلدارة ،حيث يسجل عدـ اىتمامها باحملددات البيئية ،واليت تنعكس على مستوى ادلردود ادلنتظر أف
ػلققو التحوؿ ضلو تطبيق اإلدارة االلكًتونية ،بسبب ادلشاكل اليت تفرزىا ىذه البيئة ،واليت تؤثر سلبا على زلتوى ونوع
اخلدمات االلكًتونية ،وجعل أسرار األعماؿ احلكومية عرضة للتهديد ،وسلاطر اجلرائم االلكًتونية ،كإتالؼ ادلواقع
والبيانات ،وتدمَتىا عن طريق الفَتوس ادلعلومايت.
 -2-2خصائص اإلدارة االلكترونية

لعل اختالؼ ظلط اإلدارة من الشكل التقليدي ،إُف ظلوذج إدارة الكًتونية مبٍت أساسا على استخداـ تقنيات
ادلعلومات واالتصاؿ ،غلعل ىذه األخَتة تتسم جبملة من اخلصائص ،حددىا الدكتور رأفت رضواف عند تطرقو دلكاسب

اإلدارة االلكًتونية يف مجلة من السمات واخلصائص ؽلكن إمجاذلا يف اآليت( :رأفت رضوان2004،م ،ص )4
 إدارة ومتابعة اإلدارات ادلختلفة للمؤسسة وكأهنا وحدة مركزية.
 تركيز نقطة ازباذ القرار يف نقاط العمل اخلاصة هبا مع إعطاء دعم اكرب يف مراقبتها.
 ذبميع البيانات من مصادرىا األصلية بصورة موحدة ،وتقليص معوقات ازباذ القرار عن طريق توفَت البيانات
 توفَت تكنولوجيا ادلعلومات من اجل دعم وبناء ثقة مؤسسية اغلابية لدى كافة العاملُت.
 التعلم ادلستمر وبناء ادلعرفة ،وتوفَت ادلعلومات للمستفيدين بصورة فورية ،مع زيادة الًتابط بُت العاملُت واإلدارة
العليا ،وادلتابعة واإلدارة لكافة ادلوارد.
إف اإلدارة االلكًتونية تعٍت سلتلف التدفقات اإلدارية للبيانات ،إذ يصبح شكلها الكًتونيا ،ومتداوال بُت األجهزة
وادلستويات اإلدارية ادلختلفة ،وإذ ؽليز اإلدارة االلكًتونية عن غَتىا من اإلدارات التقليدية مسات عديدة منها السرعة
والفعالية يف تقدٔف اخلدمات بشكل يقضي على العراقيل البَتوقراطية والتعقيدات اإلدارية ،كما أهنا إدارة بدوف ورؽ حيث
يستبدؿ التعامل الورقي بالربيد االلكًتوٓف ،واألرشيف االلكًتوٓف والرسائل الصوتية ونظم ادلتابعة اآللية.
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إذ أف تقليل استخداـ الورؽ يقضي على مشكلة عمليات احلفظ والتوثيق وفتح استخداـ أماكن حفظ األرشيف
إُف رلاالت أخرى ،وتسهيل االتصاالت داخل ادلؤسسة ،وخارجها ،ودقة ووضوح الوظائف اإلدارية لدى ادلنظمات.
 صفة التواصل الدائم فهي إدارة بال زماف إذ ستستمر  24ساعة متواصلة ،األمر الذي ينهي معاناة األفراد يف
طابور االنتظار ،ويرفع من جودة اخلدمات ادلقدمة للمواطن.
 مرونة تنظيمية يعكسها طابع ادلؤسسات الشبكية ،وادلؤسسات الذكية ،باعتبارىا تعتمد على صناعة ادلعرفة.
كما يضفي تطبيق اإلدارة االلكًتونية مرونة على التنظيم اإلداري ،ويوفر اخلدمات بشكل مباشر ،ويسمح
بالتخلص من التبعية اللصيقة بادلؤسسة العامة ،واخلاصة ،وحىت طبيعة اخلدمات ،وبفضل ادلهاـ ادلنوطة هبا تسمح اإلدارة
االلكًتونية برقمنة مجيع الوثائق ،وربقق وعية رفيعة يف معاجلة البيانات ،وخفض عدد العناصر اذلامة الضرورية خلدمات
غَت زلدودة( Jacques, Sauret, 2004 , p 288) .

بذلك فاإلدارة االلكًتونية ربقق مزيدا من الًتابط يف اصلاز ادلعامالت ،والقياـ بالوظائف اإلدارية بشكل ؼللق
مزيدا من التشاركية ،بُت سلتلف القطاعات احلكومية ،والعمل على زيادة ادلصداقية يف تقدٔف اخلدمة ادلدنية ،واكتماؿ

عنصر الشفافية إذا ما مت تعزيز عالقة الدولة بادلواطن ،من خالؿ اخلدمات العامة االلكًتونية .إضافة إُف ذلك سبثل اإلدارة
االلكًتونية مدخال تكامليا الستثمار اجلهد والوقت واحليز ،والكينونة االقتصادية وتعزيز اخلدمة ،وربقيق الرضا للجميع،
فضال عن أهنا عمل مستمر ( محمد محمود الطعا منة 2004،ص )12-11
حيث تتميز اإلدارة االلكًتونية بتقليل أوجو الصرؼ يف متابعة عمليات اإلدارة ادلختلفة ،وتقليل معوقات ازباذ
القرار عن طريق توفَت قاعدة للبيانات ،وربطها دبراكز ازباذ القرار ،وتوظيف تكنولوجيا ادلعلومات ،لدعم وبناء ثقافة
مؤسسية اغلابية لدى كافة العاملُت( .إيهاب خميس أحمد مير2007،م ،ص )24-23
شلا سبق ؽلكن صياغة بعض اخلصائص اجلوىرية لإلدارة االلكًتونية وفق اآليت:
أ /زيادة اإلتقان :إف اإلدارة االلكًتونية كآلية عصرية يف عمليات التطوير اإلداري ،والتغيَت التنظيمي سبثل منعرجا حامسا
يف شكل ادلهاـ ،واألنشطة اإلدارية التقليدية وتنطوي على مزايا أعلها ادلعاجلة الفورية للطلبات ،والدقة والوضوح التاـ يف
اصلاز ادلعامالت.

ب /تخفيض التكاليف :إذا كانت اإلدارة االلكًتونية يف البداية ربتاج دلشاريع مالية معتربة دفع عملية التحوؿ ،فاف

انتهاج ظلوذج ادلنظمات االلكًتونية بعد ذلك سيوفر ميزانيات مالية ضخمة ،حيث َف تعد احلاجة يف تلك ادلراحل لليد
العاملة ذات العدد الكبَت.

ج /تبسيط اإلجراءات :أماـ احلاجة للتحديث ،والعصرنة اإلدارية عملت جل اإلدارات على إدخاؿ ادلعلومات إُف
مصاحلها ،وحرصت على استخدامها االستخداـ األمثل ،دلا ذلا من إمكانيات ،وقدرات يف تلبية حاجات ادلواطنُت
بشكل مبسط وسريع ،خاصة يف ظل تنوع الفئات اليت تستهدفها أنشطة ادلنظمات العامة.

د /تحقيق الشفافية :فالشفافية الكاملة داخل ادلنظمات االلكًتونية ىي زلصلة لوجود الرقابة االلكًتونية ،اليت تضمن
احملاسبة الدورية على كل ما يقدـ من خدمات" ،إذ تعرؼ الشفافية بأهنا اجلسر الذي يربط بُت ادلواطن ،ومؤسسات

14

الخلفية النظرية و الدراسات السابقة

الفصل األول

اجملتمع ادلدٓف ،من جهة ،والسلطات ادلسؤولة عن مهاـ اخلدمة العامة من جهة أخرى ،فهي تتيح مشاركة اجملتمع بأكملو
يف الرؤية"( .أحمد درويش2007،م ،ص )03

إف خصائص تطبيق اإلدارة االلكًتونية قد مثلت دافعا أساسيا لدى القائمُت على مبادرات التحوؿ االلكًتوٓف
يف الكثَت من الدوؿ ،واحلكومات وتوج خبلق اسًتاذبيات الكًتونية متنوعة ،مقسمة على مراحل حسب الظروؼ،
واإلمكانيات ،وىذا ما ينب أف التحوؿ لإلدارة االلكًتونية البد أف يتم عرب مراحل.

 -3-2االنتقال من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية.

إذا كاف تطبيق اإلدارة االلكًتونية دفعة واحدة يؤدي إُف خلل يف إسًتاتيجية التطبيق كوف االنتقاؿ ضلو واقع

معُت يرتبط دائما بتهيئة الظروؼ وادلناخ ادلالئم ،فاف أفضل سيناريو للوصوؿ إُف تطبيق سليم إلسًتاتيجية اإلدارة
االلكًتونية ،ىو العمل على تقسيم خطة الوصوؿ إُف ادلرحلة النهائية لإلدارة االلكًتونية ،دبا يتماشى والظروؼ احمليطة
بادلنظمات ،واذليئات اإلدارية اليت تشهد عملية التحوؿ االلكًتوٓف.
لقد قدمت العديد من اإلسهامات الفكرية حوؿ ادلراحل األساسية لتطبيق اإلدارة االلكًتونية ،حيث ترى إحدى
ىذه اإلسهامات ،أف التحوؿ الناجح من ظلوذج اإلدارة التقليدية اليت تتصف جبمود اذليكل التنظيمي والروتُت ادلميز
للوظائف واألنشطة ،والتعقيد البَتوقراطي الناتج عن تضخم األجهزة اإلدارية ،وزيادة مستوياهتا التنظيمية إُف ظلوذج اإلدارة
االلكًتونية ،البد أف ؽلر دبراحل ذات أعلية ،واليت تشمل ما يلي ( :علي حسن بالخير.2006،ص)10
 -1-3-2مرحلة اإلدارة التقليدية الفاعلة :حيث يتم خالؿ ىذه ادلرحلة تفعيل اإلدارة التقليدية ،وزلاولة تنميتها
وتطويرىا ،وذلك بالتوازي مع عملية الشروع يف تنفيذ مشروع اإلدارة االلكًتونية ،إذ يستطيع ادلواطن بذلك زبليص
معامالتو ،وإجراءاتو بشكل سهل وبدوف أي روتُت ،أو شلاطلة ،يف الوقت الذي يستطيع فيو كل فرد ؽللك حاسب

شخصي ،أو عرب األكشاؾ ،االضطالع على نشرات ادلؤسسات واإلدارات والوزارات واحدث البيانات واإلعالنات عرب
الشبكة االلكًتونية ،مع إمكانية طبع أو استخراج االستمارات الالزمة ،وتعبئتها الصلاز أي معاملة.
 -2-3-2مرحلة الفاكس والتلفون الفاعل :تعد ىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة الوسيطة ،واليت يتم فيها تفعيل تكنولوجيا
اذلاتف والفاكس ،حيث يتمكن ادلتعامل أو ادلواطن االعتماد على اذلاتف ادلتوفر يف كافة األماكن وادلنازؿ ،والذي يوفر
خدمات بشكل معقوؿ التكلفة ،إذ ؽلكن األفراد من االستفسار عن اإلجراءات ،واألوراؽ والشروط الالزمة الصلاز أي
معاملة بشكل سهل ،كما ؽلكن لألشخاص يف ىذه ادلرحلة استعماؿ الفاكس إلرساؿ واستقباؿ األوراؽ واالستمارات
وغَتىا ،ويف ىذه ادلرحلة يكوف اغلب األفراد أو ادلتعاملُت وطاليب اخلدمة العامة ،قد اكتسبوا ذبربة فيما يتعلق بنمط
اإلدارة االلكًتونية.
إف اكتساب ذبربة أولية للتعامل عن طريق تقنيات اإلدارة االلكًتونية يؤدي بكبار التجار واإلداريُت وادلتعاملُت
يف ىذه ادلرحلة ،إُف التمكن من اصلاز معامالهتم عن طريق الشبكة االلكًتونية ،نظرا الف عدد مستخدمي االنًتنت يف
ىذه ادلرحلة يكوف متوسط ،كما من الطبيعي أف تكوف التعرفة يف ىذه ادلرحلة اكرب من اذلاتف والفاكس.
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 -3-3-2مرحلة اإلدارة االلكترونية الفاعلة :ىي ادلرحلة األخَتة وفق ما يرى أصحاب ىذا االذباه ،واليت يتم من
خالذلا التخلي عن الشكل التقليدي لإلدارة ،بعد أف يصبح عدد ادلستخدمُت للشبكة االلكًتونية يقارب  30بادلائة من
ادلواطنُت ،وغلب أف يصاحب ذلك توفر احلواسيب ،سواء بشكل شخصي ،أو عن طريق األكشاؾ ،أو يف مناطق
عمومية ،حبيث تكوف تكلفتها أيضا معقولة ويسَتة جلميع ادلواطنُت ،شلا يتيح وؽلكن كل األفراد من استعماؿ الشبكة
االلكًتونية الصلاز أي معاملة إدارية ،وبالشكل ادلطلوب وبأسرع وقت ،واقل جهد ،واقل تكلفة شلكنة ،وبأكثر فعالية
كمية ونوعية (جودة) ،وبذلك يكوف الرأي العاـ قد تفهم اإلدارة االلكًتونية ،تقبلها ،وتفاعل معها ،وتعلم طرؽ
استخدامها.
وادلالحظ للمراحل اخلاصة بالتحوؿ لإلدارة االلكًتونية اليت يقدمها أصحاب ىذا التوجو ،غلد أهنا ركزت على
خطة انتقاؿ تساعد على اندماج اجملتمع بشكل تدرغلي ،لكي يكوف ىناؾ تقبل طوعي إلسًتاتيجية اإلدارة االلكًتونية،
دبا يؤدي إُف زبفيض شدة مقاومة التغيَت التنظيمي ،اليت تنتج غالبا عندما يكوف ىناؾ مشروع يتعلق بتحوؿ جذري،
ومفاجئ يف األساليب اإلدارية.
إف وجهة النظر سابقة الذكر قد أولت اىتماما بادلعدات ،واألجهزة االلكًتونية الالزمة ،وىذا شيء منطقي،
انطالقا من أف التحوؿ لإلدارة االلكًتونية يتطلب توفَت البنية التحتية الداعمة لألعماؿ االلكًتونية ،غَت أف ذلك ال ؽلكن
أف يفتح اجملاؿ واسعا إلصلاح مبادرات اإلدارة االلكًتونية ،ألف ىذه األخَتة تتطلب باألساس وجود وعي ثقايف ،ومستوي
علمي مناسب ،يتماشى وبيئة العمل االلكًتونية ،فمراحل التحوؿ ضلو اإلدارة االلكًتونية البد أف يصاحبو القضاء على
األمية االلكًتونية ،عن طريق بناء رلتمع معلومات ،وتكوين حلقات التواصل اإللكًتوٓف.
مقابل ذلك تتجو بعض الدراسات يف ربديد مراحل التحوؿ لإلدارة االلكًتونية إُف طريقة تصنيف اخلدمات
االلكًتونية ،ووضعها يف شكل الكًتوٓف على شبكة االنًتنت ،وتبعا لذلك ؽلكن اختصار عملية التحوؿ لإلدارة
اإللكًتونية وفق ما تراه ىذه الدراسات يف اآليت( :عبد الرحمن تيشوري ،تاريخ االطالع 2016/03/13م)
 -1اخلدمات على االنًتنت بطريقة صحيحة تبعا لنوع اخلدمة وتشمل:

 خدمات شخصية ،خدمات ذبارية ،خدمات تعليمية ،خدمات صحية.

 -2اخلدمات االلكًتونية تبعا دلراحل العمر وتشمل:

 خدمات طلب شهادة ميالد ،الكشف الطيب ،االلتحاؽ بادلدارس ،خدمات التجنيد ،خدمات انتخابية،

خدمات التشغيل والتوظيف
 -3اخلدمات االلكًتونية تبعا لنوع ادلستفيدين من اخلدمة وتشمل:
 خدمات فردية تقدـ للمواطنُت ،خدمات مؤسسية تقدـ للشركات وللنوادي.
ويركز أصحاب ىذا االذباه دائما على ضرورة توفَت بعض ادليكًتمات الضرورة ،واليت غلب أف تكوف مصاحبة
لكل مراحل التحوؿ ضلو خدمات اإلدارة االلكًتونية واليت تتجسد يف اآليت:
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 غلب البدء بالقطاعات األكثر إحلاحا والقضاء على اذلوة بُت النظري ،والتطبيقي ،وامتالؾ الكوادر البشرية
ادلؤىلة.
 غلب احلفاظ على أمن ادلعامالت والتعامالت.

 غلب توفَت التمويل الكايف بالبحث عن مصدر رسوـ دائمة لسد نفقات التشغيل.
 توظيف العناصر ادلاىرة ،وإشاعة ثقافة التدريب ،ونشر الثقافة االلكًتونية ادلبسطة وادلتقدمة.
 توعية ادلواطنُت واإلدارات احلكومية بفوائد وعوائد اإلدارة االلكًتونية.
لقد حاوؿ ىذا االقًتاح أف يلم جبملة من ادلراحل الضرورية اخلاصة بتطبيق مبادرة اإلدارة االلكًتونية ،غَت أنو
يركز بشكل جلي على تقنية االنًتنت كشبكة معلومات ؽلكن أف يتم االستناد إليها يف تقدٔف اخلدمات االلكًتونية،
ويهمل بعض التقنيات األخرى ،واليت ىي ضرورية يف البناء اذليكلي لإلدارة االلكًتونية ،مثل شبكات االنًتانت
واالكسًتانت وخطوط اذلواتف سواء الثابت أو النقاؿ وكذا تقنية الفاكس.
يف حُت تركز إحدى الدراسات اليت تناولت موضوع اإلدارة االلكًتونية احلكومية (احلكومة االلكًتونية) على
ضرورة توفَت ثالث خطوات متكاملة يف تطبيق احلكومة االلكًتونية تشمل اآليت(:صالح مصطفى قاسم2003،م

،ص)51

 البدء يف عملية ربط كافة ادلكاتب داخل كل وزارة على حدى إلكًتونيا.
 تعزيز عملية التشبيك االلكًتوٓف بُت كافة الوزارات يف الدولة.
 تعزيز نظم اتصاؿ ىذه الوزارات دبؤسسات احلكومة.
شلا سبق ؽلكن اقًتاح بعض اخلطوات اليت ؽلكن أف تعرب عن عملية انتقاؿ سلسة ،وناجحة يف تطبيق اإلدارة
االلكًتونية واليت ؽلكن حصرىا يف ىذه النقاط:
 -1إحداث ربوؿ نوعي ليس دبكننة الوظائف احلكومية فحسب ،بل بالتأسيس رلتمع معلومات لو القدرة على
التعامل مع ادلستجدات التقنية.
 -2خلق شراكة بُت جل القطاعات وادلؤسسات ،دبا فيها ادلؤسسات العامة ،واخلاصة اليت غلب أف تتقاسم
عمليات التحضَت ،واإلعداد دلرحلة التحوؿ ضلو اإلدارة االلكًتونية.
 -3ضرورة خلق البنية التقنية والتحتية مع مراعاة عنصري األمن ادلعلومايت ،واخلصوصية أثناء تطبيق اإلدارة
االلكًتونية.
 -4تبويب ادلعلومات :إذ يكتمل ىذا العنصر بإغلاد زلتوى معلومات كامل مع تيسَت الوصوؿ اجلماىَتي دلختلف
تلك ادلعلومات ،وإقامة نظاـ تصنيف واضح على مواقع خدمات اإلدارة االلكًتونية (مثل ربديد الشرائح
ادلستهدفة باخلدمة ،وىو ما يعرؼ بالعمالء)؛ والتبويب الدقيق والواضح ألنواع اخلدمات ادلدنية.
 -5التأسيس لنظاـ قانوٓف كفيل حبماية اإلدارة االلكًتونية من سلاطر البيئة االلكًتونية مثل (سلاطر القرصنة
والتجسس االلكًتوٓف)؛ هبدؼ إزالة زبوؼ ادلتعاملُت من سلاطر العمل االلكًتوٓف ،وما ؽلكن أف يلحقو من
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أضرار على مصاحلهم أثناء اصلاز تعامالهتم مثل(سبديد امن البيانات وادلعلومات الشخصية اليت يقدمها كل عميل
وطالب للخدمة على شبكات اإلدارة االلكًتونية ادلختلفة.
وسبثل مراحل االنتقاؿ أنفة الذكر نقطة أساسية ،وىامة يف تطبيق اإلدارة االلكًتونية ،واليت يوُف ذلا قادة مبادرات
التحوؿ االلكًتوٓف اىتماما بالغا ،وىو ما غلعل العديد من تلك ادلبادرات تركز مسبقا على توفَت كل الشروط الالزمة،
لتحقيق األىداؼ ادلسطرة يف برامج وسلططات مشروع اإلدارة االلكًتونية.
 -4-2متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية

يقتضي التحوؿ ضلو تطبيق اإلدارة االلكًتونية متطلبات عديدة نذكر من أعلها:

 1-4-2المتطلبات اإلدارية واألمنية :تنحصر ادلتطلبات اإلدارية واألمنية الواجب مراعاهتا عند تطبيق اإلدارة
االلكًتونية يف العناصر التالية ( سعيد بن معال العمري ،2002 ،ص )18،21

 -1وضع اسًتاتيجيات وخطط التأسيس :واليت ؽلكن أف تشمل إدارة ،أو ىيئة على ادلستوى الوطٍت ذلا وظائف
التخطيط ،وادلتابعة ،والتنفيذ دلشاريع احلكومة االلكًتونية ،ويف ىذه ادلرحلة البد من توفَت الدعم ،والتأييد من
طرؼ اإلدارة العليا يف اذلرـ اإلداري ،مع توفَت سلصصات مالية كافية إلجراء التحوؿ ادلطلوب.
 -2توفر البنية التحتية لإلدارة االلكًتونية :إذ البد من العمل على تطوير سلتلف شبكات االتصاالت ،دبا يتوافق
مع بيئة التحوؿ اليت تستدعي شبكة واسعة ،ومستوعبة للكم اذلائل من االتصاالت ،دوف إعلاؿ التجهيزات
التقنية األخرى من معدات ،وأجهزة ،وحاسبات آلية ،وزلاولة توفَته وإتاحتو لألفراد وادلؤسسات.
 -3تطوير التنظيم اإلداري واخلدمات وادلعامالت احلكومية وفق ربوؿ تدرغلي :بإعادة تنظيم اجلوانب واحملددات
اذليكلية ،وسلتلف الوظائف احلكومية ،دبا غلعلها تنسجم ومبادئ اإلدارة االلكًتونية مثل (إلغاء إدارات،
استحداث إدارات جديدة تساير التطور التكنولوجي).
 -4متطلب الكفاءات وادلهارات ادلتخصصة :وىو ضرورة وجود يد عاملة مؤىلة ،سبتلك زادا معرفيا ػليط دببادئ
التقدـ التقٍت ،وذلا من اخلربة ما ؽلكنها من أف تصبح موردا بشريا مؤىال الستخداـ تقنيات ادلعلومات.
 -5وضع التشريعات القانونية الالزمة لتطبيق اإلدارة االلكًتونية (قبل التطبيق عن طريق ربديد اإلطار القانوٓف الذي
يقر بالتحوؿ االلكًتوٓف وأثناء التطبيق أي تكملة للنقائص والفراغ القانوٓف الالزـ ،والذي ؽلكن أف يظهر يف أي
مرحلة من مراحل التحوؿ ،وبعد التطبيق بوضع قواعد قانونية ضامنة ألمن ادلعامالت االلكًتونية وربديد
اإلجراءات العقابية اخلاصة بفئة ادلتورطُت يف جرائم اإلدارة االلكًتونية.

ويف ىذا السياؽ صلد أف الدوؿ اليت اعتمدت تطبيقات اإلدارة االلكًتونية َف تصدر تشريعات عامة ،تلزـ
اإلدارات وادلؤسسات احلكومية بأداء مجيع معامالهتا اإلدارية مع ادلواطنُت عن بعد ،بالوسائل االلكًتونية إُف جانب
الوسائل التقليدية ،حيث أف التشريعات احلديثة يف الكثَت من الدوؿ الغربية قد يًتاوح مضموهنا بُت إقرار ادلبدأ ،أي
اإلعالف عن حق ادلواطن يف احلصوؿ على ادلعامالت اإلدارية واخلدمات العامة بوسائل معلوماتية -باستثناء ما يشًتط
القانوف صراحة حضور ادلعٍت شخصيا إُف ادلراكز اإلدارية إلسبامو ،-وبُت إلزاـ اإلدارات العامة على تقدٔف بعض اخلدمات
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االلكًتونية يف رلاالت أو قطاعات مثل رلاؿ نشر القوانُت ،والقرارات اإلدارية وادلعلومات اإلدارية ،ورلاؿ وضع ظلاذج
ادلعامالت اإلدارية عرب شبكة االنًتنت ،إضافة إُف رلاالت التصاريح ادلالية والضرورية ،حبيث تلزـ الشركات التجارية،
وبعض فئات التجار بتقدٔف تلك التصاريح إلكًتونيا وفق شروط ربدد بأدوات تعاقدية.
 -6متطلب اإلصالح اإلداري :يف إطار الوصوؿ إُف ربقيق ربوؿ ناجح يف تطبيق اإلدارة العامة االلكًتونية ،يقًتح
الدكتور علي السيد الباز ضرورة اإلصالح اإلداري ،والذي يشمل التخصص الوظيفي يف تشغيل الربامج االلكًتونية،
وخرباء لتامُت ادلعلومات ،ومحاية الربامج والتعامالت ،والوثائق أي زلاولة إحداث تغيَتات جذرية ،وجوىرية يف ادلفاىيم
اإلدارية والفنية ،واحلاجة إُف قيادات واعية متحمسة وذلا القدرة اإلدارية ،وترشيدىا ،وتطوير العالقات بُت ادلنظمات
اإلدارية ادلختلفة والبحث عن حلوؿ كفيلة تؤدي إُف ربسُت اصلاز اخلدمة الوظيفية ،إضافة إُف ضرورة بسط قواعد
اإلثبات فيما يتعلق بالتصرفات اإللكًتونية (كما فعل القانوف رقم  230سنة  2000يف فرنسا) ،واحلاجة إُف
تشريعات جديدة زبص التوقيع االلكًتوٓف ،ومحايتو مثل تشريع اعتماد التوقيع االلكًتوٓف عاـ  1998يف الواليات
ادلتحدة األمريكية( .علي السيد الباز ،تاريخ اإلطالع2016-03-18 :م)
 2-4-2المتطلبات السياسية :حيث تًتمجها وجود إرادة سياسية داعمة إلسًتاتيجية التحوؿ االلكًتوٓف ،ومساندة

دلشاريع اإلدارة االلكًتونية ،عن طريق تقدٔف العوف ادلادي ،وادلعنوي ادلساعد على اجتياز العقبات وتطوير برامج التحوؿ
االلكًتوٓف واإلدارة االلكًتونية.

إذ سبثل مبادرة اإلدارة االلكًتونية العامة يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة على الصعيد العريب إحدى النماذج اليت
وجدت ذبنيد سياسي ،وإرادة لدى القيادة ،حيث انطلقت مبادرة ديب عاـ  1999دبوجب إعالف رمسي أصدره الشيخ
زلمد بن راشد آؿ مكتوـ نائب رئيس الدولة رئيس رللس الوزراء حاكم ديب ،إذ سرعاف ما ربولت ادلبادرة إُف واقع
ملموس عرب برنامج عمل يقوـ على نقاط منهاDubai e - .September 2007 p03( :
)Government ,

 اعتماد قناة موحدة خلدمة العمالء ،بالتعاوف مع إدارة اخلدمات االلكًتونية ،من أجل تعزيز مستويات الكفاءة
والفعالية.

 تبسيط عمليات احلصوؿ على اخلدمات احلكومية اعتمادا على إحداث التقنيات.
 ابتكار خدمات حكومية جديدة وربط بيئات العمل يف الدوائر احلكومية ،لتحقيق التكامل الذي ؽلهد الطريق
دلبدأ حكومة بال أوراؽ وبدوف طابور.
 ربديث اإلجراءات احلكومية ووضع مقاييس متقدمة.
 توعية اجملتمع جبدوى التحوؿ االلكًتوٓف ،وضماف احلد األدْف من ادلعرفة ،بكيفية استخداـ األدوات اليت سبكنهم
من احلصوؿ على خدماهتم من الدوائر احلكومية.
 3-4-2المتطلبات االقتصادية واالجتماعية :إذ تشمل العمل على خلق تعبئة اجتماعية مساعدة ،ومستوعبة

لضرورة التحوؿ لإلدارة االلكًتونية ،وعلى دراية كافية دبزايا تطبيق الوسائل التقنية يف األجهزة اإلدارية ،مع االستعانة
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بوسائل اإلعالـ ،ومجعيات اجملتمع ادلدٓف يف دعم اللقاءات والندوات والتجمعات التحسيسية اخلاصة بنشر فوائد تطبيق
اإلدارة االلكًتونية ،وبررلة حصص تدريبية على استعماؿ اآلالت التقنية يف سلتلف ادلستويات التعليمية (ثقافة
تكنولوجية) ،مع ضرورة توفَت ادلخصصات ادلالية الكافية لتغطية اإلنفاؽ على مشاريع اإلدارة االلكًتونية ،دوف إعلاؿ
االستثمار يف ميداف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ ،وإغلاد مصادر سبويل ذلا سبتاز بالدؽلومة على ادلستوى ادلركزي واحمللي.
 4-4-2متطلبات البنية التحتية لالتصاالت :ترتبط بإغلاد حواسيب إلكًتونية ونظم بيانات متكاملة ،وأكشاؾ

الكًتونية يف األماكن العمومية ،واذلواتف والفاكسات ،وتعمل بنية االتصاالت على زيادة الًتابط بُت سلتلف األجهزة
اإلدارية داخل الدولة .وسبثل "رؤية ادللك عبد اهلل الثآف عربيا إحدى االسًتاذبيات احملورية يف تطبيق اإلدارة العامة
اإللكًتونية من خالؿ التنمية االجتماعية واالقتصادية ،التحوؿ اُف اقتصاد ادلعرفة ،واالستفادة من ادلوارد البشرية ورأس
ادلاؿ ،واالىتماـ بإصالح القطاع العاـ ،واستخداـ التكنولوجيا كأداة سبكينية" ،وزبتلف متطلبات اإلدارة االلكًتونية بُت

مبادرة الكًتونية وأخرى ،وىذا حسب برامج التحوؿ االلكًتوٓف ،وتبعا حلجم ادلشروع الذي يستهدؼ األسبتة الكلية ،أو

اجلزئية لوظائف وأنشطة ادلنظمات اإلدارية(Naffa , khaldoun septembre 2005 p50) .
 -5-2اإلدارة االلكترونية البنية واألساسيات.

ينطوي ظلوذج اإلدارة االلكًتونية على عدد من ادلرتكزات سبثل بناء شبكي متماسك وأنظمة الكًتونية سبكنها من
أداء وظائفها ادلختلفة ،فبلوغ األىداؼ ادلسطرة يف نظاـ اإلدارة االلكًتونية إظلا يقتضي باألساس ضرورة توفَت البٌت التحتية

وسلتلف الدعامات الرئيسية ذلذا النموذج ،واليت ؽلكن تناوذلا بشكل مركز يف ىذا ادلبحث.
 -1-5-2البناء الشبكي لإلدارة االلكترونية.
يقدـ البناء الشبكي لإلدارة االلكًتونية تنوعا من الشبكات االلكًتونية تأخذ أشكاال سلتلفة ،تبعا لطبيعة اإلدارة
ومستوى جاىزيتها ،واليت تشمل غالبا الشبكات التالية:
 1-1-5-2شبكة االنترنت Internet :وىي شبكة معلوماتية عادلية ،سبثل توصيالت تعاونية للعديد من شبكات
احلاسبات اآللية ،مكونة بذلك من حواسيب آلية سلتلفة ،مت توصيلها بطريقة مبسطة وسهلة ،حبيث تبدوا وكأهنا قطعة

واحدة ،أو نظاـ واحد( .عبد الفتاح ،بيومي حجازي2003،م ،ص)124 ،
ومن أىم اخلدمات اليت تقدمها االنًتنت لإلدارة االلكًتونية ؽلكن أف نذكر( :عبد الرحمن سعدالقرني2007م
،ص)29
خدمة منتديات احلوار )News Group( :واليت تشمل خدمة تدعم كثَتا من ادلتحاورين الذين يتواصلوف حوؿ
موضوع معُت عرب شبكة االنًتنت.
 2-1-5-2خدمةFile Transfer protocol :
 3-1-5-2خدمة المحادثات ( :)Chatingإذ سبثل وسيلة التخاطب بُت شعوب العاَف ،وتقدـ تبادؿ
ادللفات ،خدمة التخاطب رلانا ،وفق أظلاط ثالثة:

 خدمة احملادثات ادلقروءة بواسطة الطباعة على الشاشة.
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 خدمة احملادثات ادلسموعة بواسطة الصوت الالقط وتستخدـ غالبا مع الطباعة.
 احملادثات ادلرئية عن طريق الكامَتات (يشاىد كل طرؼ اآلخر)
كما توفر االنًتنت خدمات أخرى تسهل عمل اإلدارة االلكًتونية واليت منها:
 4-1-5-2خدمة االتصال عن بعد ( :)Telecommunication networkحيث سبثل برنامج
تبادؿ ادلعلومات وفق ظلاذج سلتلفة ،فقد يكوف االتصاؿ بواسطة اذلواتف ،ادليكرويف ،بواسطة األقمار الصناعية.
 5-1-5-2خدمة البريد االلكتروني :ىو احد أوجو استخداـ االنًتنت ،فالرسالة االلكًتونية ادلنقولة عرب الربيد

االلكًتوٓف ال يستغرؽ وصوذلا سوى ثواف إُف أي رقعة من العاَف ،وتأخذ رسائل الربيد االلكًتوٓف أشكاؿ متعددة ،حبيث
تكوف يف صورة بيانات ،حبوث ،كتب ،أو ملفات فيديو فضال عن إمكانية التحاور ،وادلناقشة للكثَت من ادلواضيع

والدخوؿ إُف رلاالت عديدة بواسطة الربيد االلكًتوٓف( .محمد محمود الطعا منة  ،مرجع سابق ،ص ).103
 6-1-5-2خدمة شبكة الويب ( :)www.world-wide-webإذ تشمل اجلزء الغٍت بادلعلومات يف
شبكة االنًتنت إذ يفوؽ عدد احلواسيب ادلزودة لشبكة الويب حاليا  12000حاسوب مزود ،تتقاسم ملكيتها
جامعات ،ودور نشر ،وشركات كربى ،وتتضمن تلك احلواسيب صفحات من ادلعلومات يف رلاالت متعددة (نصوص،
صور ،أصوات) وىي مبوبة بطريقة يسهل الوصوؿ إليها ،وبواسطة نقر مفتاح ادلاوس ؽلكن للمتصفح التحوؿ من
حاسوب يف كندا ،إُف آخر يف نيوزيلندا( .عالء عبد الرزاق السالمي ،2002 ،ص ).269
وبالتاِف لعبت شبكة االنًتنت دورا بارزا يف التمهيد خلدمات اإلدارة االلكًتونية ،وقدمت ذلا العديد من
التسهيالت يف ظل تطور التقنية احلديثة ،وإعادة النظر يف شكل وأسلوب اإلدارة التقليدية.
 2-5-2الشبكة الداخلية للمنظمة (االنترانت) ( )Intranetىي شبكة الشركة اخلاصة ( ،)privateوتعتمد
على تقنية االنًتانت ،وتقوـ الشبكة الداخلية للمنظمة بتقدٔف كل ادلعلومات اليت ػلتاجها كل العاملُت داخل ادلنظمة ،من
معلومات داخلية ،فهي تقتصر على العماؿ الذين ينتموف للمؤسسة ،ال ؽلكن لغَتىم الدخوؿ إُف مواقع الشبكة ،وتقدـ
لشبكة االنًتانت محاية وسيطرة ورقابة عالية على مواردىا من ادلعلومات ،بواسطة ما يطلق عليو جدراف النار ( Fire
.)Wales
 3-5-2الشبكة الداخلية للمنظمة والعمالء (االكسترانت) ( )Extranetىي عبارة عن شبكات انًتانت داخلية،
توسعت وامتدت خدماهتا إُف مستخدمُت خارجيُت ،سلولُت من داخل ادلنظمة الداخلية ،واإلكسًتانت سبثل شبكة زلمية

دورىا الربط بُت ادلنظمة ،أو الشركة ،أو اجملهزين ،أو الشركات( .عبد الستار العلي ،وآخرون2006 ،م ،ص )240
إذ ينبغي على ادلستخدمُت لشبكة االكسًتانت تقدٔف كلمة ادلرور ( )Pass wordألهنا منظمة خدماهتا ال توجو إُف
كل الناس ،بقدر ما أف استخدامها سلصص لفئة معينة.
شلا سبق ؽلكن القوؿ أف الشبكات الثالث االنًتنت ،االنًتانت ،االكسًتانت ىي شبكات تعمل بالتوازي،
وتتوفر على عنصر التكامل فشبكة االنًتنت ذلا ارتباط بشبكة ادلنظمة اخلارجية ،كما أف شبكة االنًتانت تعترب حجر
األساس ،ونقطة االنطالؽ األساسية إُف شبكة ادلنظمة اخلارجية ،ومن شبكيت (االنًتنت واإلكسًتانت) يتم االعتماد على
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تكنولوجيا ادلعلومات لالنتقاؿ بادلنظمة إُف مستوى العمل باإلدارة االلكًتونية ،سواء يف بيئتها الداخلية ،ويف إدارة عالقاهتا
مع بيئتها اخلارجية( .ياسين سعد غالب ،2005 ،ص ).68

وبالتاِف تظهر أعلية البناء الشبكي لإلدارة االلكًتونية من حيث ما يوفره من غطاء ،ؽلثل روابط اتصاؿ متناسقة،
تتحد يف إقامة نظاـ ادلعاجلة ادلعلوماتية ،واليت تتيح التواصل ،وتقدٔف اخلدمات على اخلط مباشرة ،مع االختالؼ يف ما

ؽلكن أف تقدمو الشبكات الثالث لواقع اإلدارة االلكًتونية.
 -6-2عناصر ووظائف اإلدارة االلكترونية

يتطلب تطبيق اإلدارة االلكًتونية ضرورة توفَت عناصر أساسية تًتجم أعماؿ الكًتونية ،وزبلق وظائف تندرج

ضمن سياؽ التحوؿ االلكًتوٓف يف اإلدارة التقليدية ،واليت ؽلكن توضيحها وفق التاِف:
 1-6-2عناصر اإلدارة االلكترونية :تشمل عناصر اإلدارة االلكًتونية ثالثة مكونات أساسية كالتاِف:
 -1عتاد احلاسوب ( )Hardwareيضم ادلكونات ادلادية للحاسوب ،وسلتلف نظمو وملحقاتو.
 -2الربرليات ( )Softwareتشمل برامج النظاـ مثل نظم التشغيل ( )Operating Systemsونظم إدارة
الشبكة ،اجلداوؿ االلكًتونية ،أدوات تدقيق الربرلة ،كما تضم برامج التطبيقات ،مثل برامج الربيد االلكًتوٓف ،برامج
التجارة ،قواعد البيانات ،وبرامج إدارة ادلشروعات ،إضافة إُف سلتلف الشبكات (اإلنًتنت ،اإلكسًتانت ،اإلنًتانت).
 -3صناع ادلعرفة :إذ سبثل القيادات الرقمية ( )Digital Leadershipsوكل ما يشمل الرأس ماؿ الفكري وادلديروف،
واحمللوف للموارد ادلعرفية ؛ فدور صناع ادلعرفة يكمن يف زلاولة خلق ثقافة معرفية جديدة داخل اإلدارة االلكًتونية ،عن
طريق تغيَت طرؽ التفكَت ،وترقية أساليب العمل( .اإلداري ،وفق ما يتمتعوف بو من خربات ،ومعارؼ يف رلاؿ ادلعلوماتية.
أنظرا الشكل رقم (( .)2عبد الستار العلي  ،2006 ،ص ).23،24،25
وغلدر التأكيد على ضرورة وجود عنصر التكامل أثناء التأسيس الفعلي لنموذج اإلدارة االلكًتونية ،عن طريق
إعطاء األولية لتكامل العمليات ،اليت سبثل وسيلة تتحد من خالذلا أنظمة معلومات ،ومناىج العمل ،وىذا يهدؼ ذبزئة
ادلصاٌف شلا يسمح للمستخدمُت بالتوجو ضلو شباؾ واحد(Agnés , Bradier , 2004, p 341) .
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الشكل رقم ( :)3عناصر اإلدارة اإللكترونية.
المصدر :ياسين ،سعد غالب2005 ،م ،ص .24
وانطالقا من العناصر األساسية لإلدارة االلكًتونية األنفة الذكر تقوـ ىذه األخَتة بالعديد من الوظائف ،واليت
ؽلكن التطرؽ إليها يف العنصر ادلواِف.
 2-6-2وظائف اإلدارة االلكترونية :تؤدي اإلدارة االلكًتونية عددا من الوظائف األساسية مثلت
مرتكزات ىامة يف اإلصالح اإلداري ،وتغيَتا جذريا يف أساليب اإلدارة التقليدية ،وتشمل ىذه الوظائف ما يلي:
 1-2-6-2التخطيط اإللكتروني)E-planing( :
ؼلتلف التخطيط االلكًتوٓف على التخطيط التقليدي يف ثالث مسات ( :محمد بن عبد العزيز الضافي2006،م ،
ص)23

 أف التخطيط االلكًتوٓف ؽلثل عملية دينامية يف اذباه األىداؼ الواسعة ،وادلرنة ،واآلنية ،وقصَتة األمد والقابلة
للتجديد ،والتطوير ادلستمر وادلتواصل.

 أنو عملية مستمرة بفضل ادلعلومات الرقمية دائمة التدفق.
 أنو يتجاوز فكرة تقسيم العمل التقليدية بُت اإلدارة وأعماؿ التنفيذ ،فجميع العاملُت ؽلكنهم ادلساعلة يف
التخطيط االلكًتوٓف يف كل مكاف وزماف.
تعطي البيئة الرقمية قوة للتخطيط االلكًتوٓف ،انطالقا شلا ؽليز البيئة الرقمية من التغَت بسرعة ،عرب الشبكات
احمللية ،والعادلية ،شلا ػلقق قدرة على الوصوؿ إُف اجلديد من األفكار
 ،واألسواؽ ،وادلنتجات ،واخلدمات غَت ادلوجودة ،وىذا ما يعطي ميزة ،وأفضلية لعملية التخطيط االلكًتوٓف
على حساب الشكل التقليدي.
 2-2-6-2التنظيم االلكتروني ( )E- Organizingيف ظل التحوؿ االلكًتوٓف يرى الدكتور صلم عبود أف

مكونات التنظيم قد حدث فيها انتقاؿ من النموذج التقليدي إُف التنظيم االلكًتوٓف ،من خالؿ بروز ىيكل تنظيمي
جديد قائم على بعض الوحدات الثابتة والكبَتة ،والتنظيم العمودي من األعلى إُف األسفل ،إُف شكل تنظيم يعرؼ
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بالتنظيم ادلصفويف ،يقوـ أساسا على الوحدات الصغَتة ،والشركات دوف ىيكل تنظيمي ،كما حدث التغَت يف مكونات
التنظيم.
بالتاِف يصبح التقسيم اإلداري قائما على أساس الفرؽ ،بدال من التقسيم اإلداري على أساس الوحدات
واألقساـ ،واالنتقاؿ من سلسلة األوامر اإلدارية اخلطية إُف الوحدات ادلستقلة والسلطة االستشارية ،ومن التنظيم اإلداري
الذي يربز دور الرئيس ادلباشر إُف التنظيم متعدد الرؤساء ادلباشرين ،ومن اللوائح التفصيلية إُف الفرؽ ادلدارة ذاتيا ،ومن
مركزية السلطة إُف تعدد مراكز السلطة( .نجم عبود نجم2004،م  ،ص )247،248
-3-2-6-2الرقابة االلكترونية ()E- controlling
إذا كانت الرقابة التقليدية تركز على ادلاضي ألهنا تأيت بعد التخطيط والتنفيذ ،فاف الرقابة االلكًتونية تسمح بادلراقبة اآلنية
من خالؿ شبكة ادلؤسسة أو الشركة الداخلية ،شلا يعطي إمكانية تقليص الفجوة الزمنية بُت علمية اكتشاؼ االضلراؼ ،أو
اخلطأ ،وعملية تصحيحو ،كما أهنا عملية مستمرة متجددة تكشف عن االضلراؼ أوال بأوؿ ،من خالؿ تدفق ادلعلومات
والتشبيك بُت ادلديرين ،والعاملُت ،وادلوردين ،وادلستهلكُت فاجلميع يعمل يف الوقت نفسو ،وىو ما يؤدي إُف زيادة ربقيق
الثقة االلكًتونية ،والوالء االلكًتوٓف ،سواء بُت العاملُت واإلدارة أو بُت ادلستفيدين واإلدارة ،شلا يعٍت أف الرقابة االلكًتونية
تكوف أكثر اقًتابا من الرقابة القائمة على الثقة( .محمد بن عبد العزيز الضافي2006 ،م ،ص )27
 4-2-6-2القيادة االلكترونية :أدى التغَت يف بيئة األعماؿ االلكًتونية ،والتحوؿ يف ادلفاىيم اإلدارية إُف إحداث
نقلة نوعية كاف من نتائجها االنتقاؿ إُف ظلط القيادة االلكًتونية ،واليت تنقسم لألنواع الثالثة التالية:
* القيادة التقنية العملية:
حيث ترتكز يف نشاطاهتا على استخداـ تكنولوجيا االنًتنت ،وتتسم بزيادة توفَت ادلعلومات ،وربسُت جودهتا ،إضافة إُف
سرعة احلصوؿ عليها ،وىي اليت تعرؼ بقيادة اإلحساس بالثقة ( )Technology senseوالربرليات ،وسبكن القائد
االلكًتوٓف ،من امتالؾ قدرة على ربسُت سلتلف أبعاد التطور التقٍت يف األجهزة ،والربرليات ،والشبكات والتطبيقات،
إضافة إُف أهنا تتصف بأهنا قيادة اإلحساس بالوقت دبعٌت أهنا ذبعل القائد االلكًتوٓف يتسم دبواصفات جديدة ،ىي سرعة
احلركة ،واالستجابة وادلبادرة على تسيَت األعماؿ ،وازباذ القرارات.
* القيادة البشرية الناعمة:

تطرح فكرة القيادة الناعمة ضرورة وجود قائد ؽلتاز باحلرفية ،والزاد ادلعريف وحسن التعامل مع الزبائن ،الذين يبحثوف عن
سرعة االستجابة دلطالبهم ،وتتسم القيادة الناعمة بالقدرة العالية على إدارة ادلنافسة ،والوصوؿ إُف السوؽ ،وبالًتكيز على

عنصر التجديد يف توفَت اخلدمات للمتعاملُت.
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القيادة الذاتية:

ترتكز القيادة الذاتية على مجلة من ادلواصفات ،غلب أف يتصف هبا القائد ضمن إدارة األعماؿ عرب االنًتنت ،وىو ما
غلعل قيادة الذات تتصف بالقدرة على ربفيز النفس ،والًتكيز على اصلاز ادلهمات ،والرغبة يف ادلبادرة ،إضافة إُف ادلهارة
العالية ،ومرونة التكيف مع مستجدات البيئة ادلتغَتة( .نجم عبود نجم ،2004 ،ص )266-260
إف التحوؿ يف وظائف اإلدارة االلكًتونية على حساب الوظائف التقليدية لإلدارة ،يؤدي إُف نتيجة تتمثل يف
القضاء على إبداعات الفرد داخل ادلنظمة اإلدارية ،والتخلي على روح العمل اجلماعي الذي ينتج عن االتصاؿ ادلباشر
بُت ادلرتفقُت وأجهزة اإلدارة ،وضرورة أف تتم مراعاة ىذا اجلانب ،خاصة أف ىناؾ نظريات تركز على العامل اإلنسآف يف
ادلنظمة ،وذلا ما ؽلثلها (مدرسة العالقات اإلنسانية يف التنظيم).
 -7-2التحول لإلدارة االلكترونية ومجتمع المعرفة

سباشيا مع متطلبات الدخوؿ يف عصر ادلعلومات ،وما يفرضو من تنمية قوى اجملتمع دبا يواكب التحضَت النوعي

اخلاص بتطبيق مفاىيم اإلدارة االلكًتونية والعمل االلكًتوٓف ،يتطلب األمر إعادة بناء الثقافة اجملتمعية ،وتوفَت زلددات
رلتمع ادلعرفة.
 1-7-2تعريف مجتمع المعرفة

عرؼ رلتمع ادلعرفة بأنو "وصف التطور الراىن واألحدث ،من مسَتة التقدـ البشري ،كما يتبلور يف اجملتمعات

األكثر تقدما ،وادلقصود دبجتمع ادلعرفة ىنا ذلك اجملتمع الذي يقوـ على نشر ادلعرفة وإنتاجها ،وتوظيفها يف مجيع رلاالت
النشاط اجملتمعي :االقتصاد واجملتمع ادلدٓف ،والسياسة ،واحلياة اخلاصة ،وصوال لًتقية احلالة اإلنسانية باطراد ،أي إقامة
التنمية اإلنسانية( .نحو إقامة مجتمع المعرفة " ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية"2003 ،م ،ص )40-39
إف ىذا التعريف رلتمع ادلعرفة يدؿ على تصورات فحواىا ،أف ادلعرفة لبنة مركزية لتنظيم العيش يف اجملتمع ،وال
ؽلكن التنبؤ بتنمية اجملتمع اإلنسآف إال يف حالة ربكيم عامل ادلعرفة ،كأداة لالرتقاء والتطوير ،وبذلك فاجملتمع الذي ال
يستغل ظروؼ اكتساب ادلعرفة ،ويعمل على توظيفها بشكل كامل ػلكم على مستقبلو بالًتدي ادلعريف .فمن خالؿ
الواقع صلد ىناؾ ارتباط وثيق بُت رلتمع ادلعرفة والتنمية البشرية ،الف وجود رؤوس األمواؿ يف اجملتمعات ادلعرفية قد اقًتف
بوجود موارد بشرية عالية ،وىذه ادلوارد البشرية ال ربقق إال من خالؿ التعليم.
 2-7-2مجتمع المعرفة المراحل والخصائص ( :عبد الرحمن عبد السالم جامل ،ومحمد عبد الرزاق" ،
إبراهيم2006،م،ص)10-7
توجد عدة مراحل مًتابطة فيما بينها تؤدي يف النهاية اُف تكوين رلتمع ادلعرفة ؽلكن إغلازىا يف اآليت:
 المرحلة األولى :يكوف منطلقها وجود رأس ماؿ بشري يشكل طليعةرلتمع ادلعرفة ،وؽلكنو ربت ظروؼ مغايرة
أف يكوف بنية أساسية لقياـ النهضة التنموية (وجود طليعة رلتمع دلعرفة ومستخدمي التقانة احلديثة).
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 المرحلة الثانية :تتطلب تكثيف اإلصالح ،واستخداـ العلم والتكنولوجيا احلديثة يف كل ادلسافات ،شلا يشكل
األرضية ،والبيئة ،وادلناخ الصاٌف لنمو رلتمع ادلعرفة ،عن طريق إعداد اإلنساف القادر على استخداـ ادلعلومات
والتكنولوجيا ،يف سلتلف مناحي احلياة على ثالث مستويات:
مستوى تربوي :يتعلم فيو األفراد طرؽ بررلة ادلعلومات اجلديدة يف إطار ادلعرفة ،فيزداد وعيهم ادلعريف إتساعا وإدراكو
للقوة.
مستوى بحثي :ؽلكن من سَت أغوار األشياء ،واستكشاؼ القوانُت ،واستخداـ ادلفاىيم.
مستوى العمل التجريبي :الذي ػلوؿ ادلعلومة اُف معرفة ،وادلعرفة اُف ابتكار ،وبالتاِف إغلاد طلبة من ادلفكرين وادلبدعُت،
تكوف قادرة على إنتاج أعماؿ متميزة ،تضيف أشياء اُف ادلعرفة ،أو ربسُت استخداـ ادلعرفة والتكنولوجيا بعمل تطبيقي.
المرحلة الثالثة :إذ سبثل تكامل رلتمع ادلعرفة ومستخدمي التقنية احلديثة ،وضمن ىذه ادلرحلة يتكامل رلتمع ادلعرفة،
ويرتفع عدد ادلستخدمُت للتقانة ،والذي يصاحبو زيادة ادلبتكرين وادلبدعُت ،ومن متطلبات ىذه ادلرحلة دعم البحث

العلمي والتطوير ،وكذا اقامة البٌت التحتية لالتصاالت ،ودعم التعليم االلكًتوٓف.
وبالتاِف فوجود التكنولوجيا احلديثة ،وتأمُت مواكبة اجملتمع للتحوؿ االلكًتوٓف ،ىو حباجة ماسة إُف اغلاد رلتمع
ادلعرفة ،كبديل جديد يؤسس يف النهاية إُف استقرار تطبيق االدارة االلكًتونية ،واألعماؿ االلكًتونية ،حيث يتطرؽ العديد
من الدراسات إُف مشكل اذلوة ،أو الفجوة الرقمية اليت ذبابو دوؿ العاَف الثالث يف تطوير رلتمع ادلعرفة ،والتحوؿ الرقمي،
وبذلك فادلشكلة َف تأخذ شكل التساؤؿ حوؿ من ال ؽللكوف  /وؽللكوف للتقنيات ،ألف الفجوة احلقيقية أصبحت بُت
رلتمعات وضفت ادلعرفة الرقمية للتواصل ،وأخرى بقيت جامدة ،وىنا يطرح التفاوت ،خاصة أف ادلعرفة تتم يف سياؽ
ثقايف واجتماعي.
وقد كشف تقرير للبنك الدولي بعنوان "المعرفة طريق التنمية" عن أوضاع ادلعرفة ،وفجواهتا بُت الشماؿ

واجلنوب يف هناية القرف العشرين ،وبُت ىذا التقرير أف  5.2مليوف عادلا يف ادلعمورة يتوزعوف بشكل غَت متوازف ،وغَت
عادؿ بُت بلداف الشماؿ ،واجلنوب على النحو التاِف :أوروبا ،% %20.2 ،أمريكا الشمالية  ،17.8 %آسيا 32.4
 ،%أمَتكا الالتينية والكريييب  3.1%الدوؿ العربية  1.5 %وأفريقيا  .0.7 %كآخر نسبة( .لمين علوطي2008،م،
العدد )38

أما خصائص رلتمع ادلعرفة فهي تستمد من مسات تكنولوجيا ادلعلومات يف حد ذاهتا ،وىي تتمثل يف اآليت:

 إف سر الواقع االجتماعي العميق لتكنولوجيا ادلعلومات ىو قيامو بالًتكيز على العمل الذىٍت ،وتعميقو من خالؿ
إبداع ادلعرفة ،وحل ادلشكالت ،وتنمية الفرص ادلتعددة أماـ االنساف.
 ادلنفعة ادلعلوماتية من خالؿ انشاء بنية ربتية معلوماتية ،تقوـ على أساس احلواسيب اآللية لكل الناس يف صورة
شبكات ادلعلومات ادلختلفة ،وبنوؾ ادلعلومات اليت ستصبح رمز اجملتمع.
 يتميز رلتمع ادلعرفة ادلعاصر بتواجد فئات كبَتة تتعامل مع ادلعلومات ،وتشتغل هبا ،وسبثل اغلبية القوى العاملة
احلالية.
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 تنظم اجهزة ادلعلومات ادلعاصرة ،وتدار عن طريق استخداـ التقنيات ادلتطورة ،بدال من ادلهاـ اليدوية ،أو ادليكنة
التقليدية ،واليت تتطلب عمال متواصال.
يف حُت يقدـ بعض ادلفكرين مؤشرات التوجو إُف رلتمع ادلعرفة من خالؿ الًتكيز على:

 نسبة الصناعة ادلبنية على التقنية ادلتقدمة ،ونسبة الصادرات التقنية ادلتقدمة من بُت رلمل الصادرات.
 زيادة نسبة ادلستخدمُت لشبكة االنًتنت ،والتزايد ادلستمر يف عدد مستخدمي الربيد االلكًتوٓف.
 احلد من نسبة األمية ونشر الثقافة اإللكًتونية( .محي الدين حسانة2006،م ،ص )56
شلا سبق ؽلكن القوؿ أف تطبيق اإلدارة اإللكًتونية ،إظلا ىو حباجة إُف إعادة بناء نسيج رلتمع ادلعرفة يف مجيع
أطواره ،ومكوناتو ،ألف إغلاد رلتمع يتواصل مع التحوؿ للتعامل اإللكًتوٓف بدوف صعوبات ،ىو رىُت التأسيس الكامل
رلتمع ادلعرفة ،الذي ؽلتاز بالقدرات ،وادلعارؼ العلمية ،والتقنية العالية ،خاصة وأف التوافق غلب أف يتم بُت ادلنتج
وادلستهلك ،فال ؽلكن بأي حاؿ إستَتاد أنظمة الكًتونية ،أو توظيفها يف النشاط اإلداري ،يف ظرؼ تفتقد فيو ادلنظمة إُف
الطرؽ ،وادلعرفة الكافية باستخدامها وتوظيفها.
 -8-2اإلدارة االلكترونية ومجتمع المعلومات
جاء مصطلح رلتمع ادلعلومات تزامنا مع ظهور احلوسبة كأحد ( )Computerizationأوجو التطور التقٍت
وادلعلومايت ،وبالتاِف فاحلاجة إُف التواصل عرب العاَف االفًتاضي ،واضلصار اجملموعات اإلنسانية يف دائرة األمية االلكًتونية،
جعل ضرورة البحث عن إغلاد رلتمع معلومايت يتواكب مع التطور احلاصل يف التقنيات واألساليب العلمية والتكنولوجية.
 1-8-2تعريف مجتمع المعلومات.
عرؼ رلتمع ادلعلومات بأنو ذلك اجملتمع الذي يبٌت على مفاىيم تكنولوجيا ادلعلومات ،وىو ادلساحة االفًتاضية
اليت خلقها التواصل بُت شبكات احلواسيب ادلختلفة ،مع ما ربملو من بررليات :جعلت اآللة تنطلق دبحتوياهتا ،وتوضع
يف خدمة اإلنساف الذي الينفصل بدوره عن اجملتمع (محمد بن عبد العزيز الضافي  ،2006،ص )11
كما عرفت ادلوسوعة العربية رلتمع ادلعلومات بأنو "رلتمع تتاح فيو االتصاالت العادلية ،وتنتج فيو ادلعلومات بكميات
ضخمة ،كما توزع توزيعا واسعا ،واليت تصبح فيو ادلعلومات ذلا تأثَت على االقتصاد"( .أحمد السيد ،تاريخ االطالع:
2016/04/12م)
ويركز البعض على تقدٔف رلموعة من العناصر ،ؽلكن االعتماد عليها لتحويل اجملتمع إُف رلتمع معلومايت وىي( :عبد
الرحمن عبد السالم جامل ،ومحمد عبد الرزاق إبراهيم ،2006 ،ص )132-130

 إعادة ىندسة السياسات الوطنية والبيئة التشريعية التنظيمية لتكنولوجيا ادلعلومات ،بصياغة سياسات وطنية
إقليمية واضحة ،وإغلاد جهود وبرامج إسًتاتيجية ربقق تنمية وطنية.

 إزالة العوائق االجتماعية والثقافية أماـ التحوؿ إُف رلتمع ادلعلومات كاألمية والفقر.
 إصالح ادلسائل القانونية والتنظيمية والسياسية ،بإغلاد إطار قانوٓف داعم ،ومعلوـ سلفا لتعزيز الثقة يف تكنولوجيا
ادلعلومات.
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 اعتماد ادلعايَت والقواعد اليت تعٌت باحتياجات ادلستعملُت يف تبادؿ ادلعلومات.
 البنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ،وفق إسًتاتيجية تعزيز ،وإدماج البنية التحتية لتقليص الفجوة
الرقمية.
 2-8-2سمات مجتمع المعلومات
اىتمت بعض الدراسات بتحديد مسات رلتمع ادلعلومات ،وحصرىا يف عدد من العناصر ،يف ستة أركاف سبثل
مالمح البنية األساسية ( )Tofflerحيث صلد تلك السمات اليت حددىا توفلر للمجتمع االلكًتوٓف ( .حميد جاعد
محسن الدليمي2002،م ،ص )77
قابلية احلركة ( )Connectivityقابلية التحويل ( ،)Mobilityالتفاعلية ،)Interactivity( ،الشيوع
واالنتشار ،)Ubiquity( ،التوصيلية ،)Convertibility( ،التدويل (.)Globalization
ويرى توفلر أف ادلبادئ الستة السابقة الذكر باجتماعها تؤدي إُف ربوؿ ليس يف الطريقة اليت نوجو هبا الرسائل،
من طرؼ إُف طرؼ فحسب ،بل يتعدى األمر إُف التحوؿ يف طرؽ التفكَت ،ويف النظرة إُف العاَف بأسره.
حيث أف التفاعلية بعد عشرة سنوات من تنبؤ توفلر أصبحت واقعا ،بواسطة تقنية االتصاالت ،وأجهزة اإلعالـ
الشاملة ،وقابلية التحرؾ ،واحلركة ىي األخرى أصبحت موجودة بواسطة شبكة أقمار االتصاالت ،واأللياؼ البصرية،
ومثاؿ ذلك اذلواتف النقالة ،وشبكات االنًتنت اليت طورت من حركة االتصاؿ ،أما قابلية التحويل فأصبحت ىي
األخرى موجودة ،يف مقدمتها الًتمجة من لغة إُف أخرى وخاصة الوثائق ،مع حضور السمة التوصيلية عرب شبكات
ادلعلومات ادلتخصصة ،من خالؿ ادلراكز أو أي نظاـ اتصاالت ،أما مسة الشيوع واالنتشار مازالت سبثل مشكلة ،وَف
يتحقق االنتشار بالرغم من توسع استخداـ احلاسوب ،يف حُت قطعت مسة التوصيل أشواطا عديدة ،بدءا بشبكة
االتصاؿ الفضائية ،وانتهاء بشبكة ادلعلومات العادلية( .عالء عبد الرزاق السالمي  ،2002،ص )78
وسبثل القمة العالمية لمجتمع المعلومات ادلنعقدة ببَتوت يف فيفري  ،2003أىم ىذه ادلبادرات اإلقليمية

على ادلستوى العريب ،اليت أكدت على انو ينبغي أف يكوف حق ادلواطنُت والدوؿ يف االتصاؿ والنفاذ إُف ادلعلومات،

وكذلك االعًتاؼ حبقوؽ ادللكية الفكرية ،وتطبيقها ومبدأ حرية تدفق ادلعلومات ،جزءاً ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف
األساسية ،ودعت إُف ضرورة البحث عن الطريقة الكفيلة بتحويل رلتمع ادلعلومات إُف أداة خلدمة احتياجات البلداف
النامية بطريقة مباشرة ،وهتدؼ الرؤية اإلقليمية للوصوؿ إُف نقطة ربوؿ ،تتاح عندىا الفرصة للبلداف لتسخَت تكنولوجيا
ادلعلومات واالتصاالت ،من أجل تشكيل مستقبلها ،دوف ادلخاطرة بضياع ىويتها الثقافية"( .القمة العالمية لمجتمع
المعلومات 2003،م ،ص )3

إف إتاحة الفرصة إلفراد اجملتمع لإلنصهار يف رلتمع ادلعلومات إظلا يبٌت باألساس على ضرورة خلق قنوات
لالتصاؿ ،بُت ادلواطن ودوائر احلكومة ومؤسساهتا ،خاصة أف ما يشهده العاَف اليوـ من نقلة نوعية يف مستوى التفاعل

بُت احلكومات ومجاىَتىا ػلتم الدخوؿ واالستفادة من ىذه التطورات.
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ىذه الثورة اليت ربدث يف ادلصنع ،وادلكتب ستقود إُف ثورة أخرى يف اإلنتاج واجملتمع ،سيمتد أثرىا إُف البيت،
وقد عرب ألفُت توفلر ( ،)Tofflerعلى ىذا ادلعٌت بالكوخ االلكًتوٓف ،أو البيت اإللكًتوٓف ،وىو البيت ادلزود بأحدث
وسائل االتصاؿ االلكًتوٓف اليت تتيح شلارسة األعماؿ دوف مغادرة البيت ،حيث يرى توفلر أف من عوامل إشاعة البيت
اإللكًتوٓف ىو احلاجة إُف االتصاؿ( .محمد صالح سالم2002،م ،ص )31
 3-8-2مجتمع المعلومات وإشكالية الفجوة الرقمية

تشَت الفجوة الرقمية إُف اخللل يف معادلة حيازة تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت بشكلها احلديث ،وحيازة
ادلهارات اليت يتطلبها التعامل معها ،دبا ؽلكن من منح أفضلية اجتماعية واقتصادية للحائزين عليها ،على من ال ػلوزىا،
سواء كانوا دوال أو مؤسسات ،أو أفراد ،حيث تعٍت ىذه األفضلية بالنسبة لألفراد الفرؽ بُت الفقر والرفاىية ،وبالنسبة
للدوؿ أو اجملتمعات النجاح يف االنضماـ لالقتصاد العادلي ،أو االنعزاؿ عنو( .طارق محمود عباس2004،م،
ص)105
إف الفجوة الرقمية بُت الدوؿ ادلتقدمة ،والدوؿ النامية اليوـ مقاسة بعدد مستخدمي االنًتنت ،اليت أصبحت أداة
زيادة يف اإلنتاج والتطوير ،وتنتشر يف كل مكاف ،وبأشكاؿ متعددة
(يف اذلاتف النقاؿ ،يف التلفزيوف الرقمي) ،ومع ذلك مازاؿ الوصوؿ اليها أساسا من خالؿ احلاسوب ،وىو ما
يشكل عائقا أماـ الدوؿ النامية( .طارق محمود عباس ،2004 ،ص )106
بشكل عاـ يتطلب بناء رلتمع ادلعلومات إسًتاتيجيات واضحة ،يتم تغطية مراحلها ادلختلفة بالدعم ادلاِف
والسياسي ،مع ضرورة ربديد ورسم األىداؼ والغايات ادلنتظرة ،كما ؽلكن القوؿ أف بناء رلتمع ادلعلومات كأساس
للدخوؿ يف مرحلة النمو والرقي والتطور ،الذي يفرضو منطق التحوؿ التقٍت والتكنولوجي ،يتأتى باألساس من السياسات
الرشيدة ،إُف جانب ضرورة االىتماـ على مستوى الدولة الوطنية ،دبا ػلقق خلق البيئة ادلناسبة إلقامة رلتمع ادلعلومات،
كمرحلة ىامة يف التحوؿ لإلدارة العامة االلكًتونية.
 -9-2معوقات استخدام اإلدارة االلكترونية
غلابو تطبيق اإلدارة االلكًتونية ربديات سلتلفة تتباين من ظلوذج إُف آخر ،تبعا لنوع البيئة اليت تعمل يف زليطها
كل مبادرة ،وعموما ؽلكن التطرؽ إُف بعض التحديات اليت تكاد تعًتض أغلب برامج اإلدارة االلكًتونية فيما يلي:
 1-9-2المعوقات اإلدارية :تتجو بعض الدراسات إُف ربديد ،وزلاولة حصر ادلعوقات اإلدارية يف تطبيق :اإلدارة
االلكًتونية ،وترجعها إُف األسباب اآلتية( :حمد قبالن آل فطيح2008،م ،ص )42
 ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى اإلدارة العليا لربامج اإلدارة االلكًتونية.

 عدـ القياـ بالتغَتات التنظيمية ادلطلوبة إلدخاؿ اإلدارة االلكًتونية ،من إضافة أو دمج بعض اإلدارات ،أو
التقسيمات ،وربديد السلطات والعالقات بُت اإلدارات ،وتدفق العمل بينها.
 غياب الرؤية اإلسًتاتيجية الواضحة بشاف استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ،دبا ؼلدـ التحوؿ ضلو
منظمات ادلستقبل االلكًتونية.
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 ادلستويات اإلدارية والتنظيمية واعتمادىا على أساليب تقليدية ،وزلاولة التمسك دببادئ اإلدارة التقليدية.
 مقاومة التغيَت يف ادلنظمات ،وادلؤسسات الوطنية من طرؼ العاملُت اليت تربز ضد تطبيق التقنيات احلديثة خوفا
على مناصبهم ،ومستقبلهم الوظيفي.
 -2-9-2المعوقات السياسية والقانونية :تشمل ىذه ادلعوقات ما يلي:
 غياب اإلرادة السياسية الفاعلة ،والداعمة إلحداث نقلة نوعية يف التحوؿ ضلو اإلدارات االلكًتونية ،وتقدٔف
الدعم السياسي الالزـ إلقناع اجلهات اإلدارية بضرورة تطبيق التكنولوجيا احلديثة ومواكبة العصر الرقمي.
 غياب ىيئات على مستويات عليا يف األجهزة احلكومية تتبادؿ تشاور سياسي ،وتنظر يف تقارير اللجاف ادلكلفة
بتقؤف برامج التحوؿ االلكًتوٓف ،الزباذ القرارات الالزمة لرفع مؤشر اجلاىزية االلكًتونية وترقيتو.
 عدـ وجود بيئة عمل الكًتونية زلمية وفق اطر قانونية ،ربدد شروط التعامل االلكًتوٓف مثل غياب تشريعات
قانونية ربرـ اخًتاؽ ،وزبريب برامج اإلدارة االلكًتونية ،وربدد عقوبات رادعة دلرتكبيها ( .حمد قبالن آل
فطيح  ،2008،ص )44

إضافة إُف اإلشكاالت اليت تطرح يف ظل التحوؿ ضلو شكل التوقيع االلكًتوٓف وحجية اإلثبات يف ادلراسالت

االلكًتونية ،وصعوبة معرفة ادلتعاملُت عرب الشبكات ،يف ظل غياب تشريع قانوٓف يؤدي إُف التحقق من ىوية العميل،
وكل ما يتعلق بعنصر اخلصوصية ،والسرية يف التعامالت االلكًتونية.
 -3-9-2المعوقات المالية والتقنية :حيث تتمحور حوؿ:
 ارتفاع تكاليف ذبهيز البٌت التحتية لإلدارة االلكًتونية ،وىو ما ػلد من تقدـ مشاريع التحوؿ االلكًتوٓف.
 قلة ادلوارد ادلالية لتقدٔف برامج تدريبية ،واالستعانة خبربات معلوماتية يف ميداف تكنولوجيا ادلعلومات ذلك كفاءة
عالية.

 ضعف ادلوارد ادلالية ادلخصصة دلشاريع اإلدارة االلكًتونية ،ومشكل الصيانة التقنية لربامج اإلدارة االلكًتونية.
 صعوبة الوصوؿ ادلتكافئ خلدمات شبكة االنًتنت ،نتيجة ارتفاع تكاليف االستخداـ لدى الكثَت من األفراد.
 معوقات فنية تتعلق بتكنولوجيا ادلعلومات على مستويات عديدة.
 -4-9-2المعوقات البشرية :وؽلكن ربديدىا يف اآليت:

 األمية االلكًتونية لدى العديد من شعوب الدوؿ النامية ،وصعوبة التواصل عرب التقنية احلديثة.
 غياب الدورات التكوينية ،ورسكلة موظفي اإلدارة ،واألجهزة التنظيمية يف ظل التحوؿ لإلدارة االلكًتونية.
 الفقر واطلفاض الدخل الفردي ،أدى إُف صعوبة التواصل عرب شبكات اإلدارة االلكًتونية.

 تزايد الفوارؽ االجتماعية بُت فئات اجملتمع وانقسامو (فئات سبتلك أجهزة حاسوبية ومعدات وأخرى تفتقدىا)،
أدى إُف ازدياد حدة التفرؽ ،وأضعف مشاريع اإلدارة االلكًتونية.

 إشكاالت البطالة اليت ؽلكن أف تنجم عن تطبيق اإلدارة االلكًتونية ،وحلوؿ اآللة زلل اإلنساف ،ىذا األخَت
الذي يرفض ويقاوـ التحوؿ االلكًتوٓف خوفا عن امتيازاتو ومنصبو.
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 -3الموارد البشرية
-1-3التطور التاريخي الدارة الموارد البشرية

نقدـ من خالذلا سلتلف ادلراحل اليت مرت هبا إدارة ادلوارد البشرية :

 1- 1-3قبل الثورة الصناعية :
و تتميز ىده احلقبة التارؼلية بطرؽ اإلنتاج اليدوية حيث كانت معظم السلع تصنع من مصانع صغَتة  ،و يف بيت
صاحب العمل  ،ففي نظاـ العبودية اعترب العامل شلتلكات صاحب العمل يبيعو و يشًتيو شأنو شاف كل السلع  ،فال
حقوؽ قانونية أو إنسانية لو و كانت السلطة ادلطلقة بيد ادلالك مث تلي ىدا النظاـ نظاـ الصناعة اليدوية و فيو برزت فئة
سبلك اخلربة و ادلهارة  ،بدأت تعمل مقابل األجر الذي يعد أجر الكفاؼ  ،إُف أف جاء نظاـ الطوائف و بو شكلت كل
طائفة ذلا قانوهنا يوضح شروط الدخوؿ للمهنة و أجورىم و مستويات إنتاجهم  ،و ؽلثل ىدا النظاـ احتكارا للصناعة أو
احلرفة (مهدي حسن زويلف  1994،م ،ص )10
 2-1-3مرحلة الثورة الصناعية :

ظهرت ىذه الثورة يف العاَف الغريب يف القرف الثامن عشر  ،و ظهرت يف العاَف العريب يف القرنُت التاسع عشر و
العشرين  ،و أىم ما كاف ؽليزىػا ظهور اآلالت و ادلصػانع الكبػَتة و استغنائها أحيانا عن العماؿ  ،و احتياجها أحيانا
إُف عمالة متخصصة  .كما أدى ذلك إُف سوء ظروؼ العمل ساعات عمل طويلة  ،و ضوضاء  ،و أتربة  ،و أخبرة و
غَتىا كما أدى األمر إُف ظهور فئة مالحظُت و مشرفُت أساءوا أحيانا إُف العاملُت ربت أمرهتم  .كما أدى األمر أيضا
إُف رقابة و روتينية العمل و ساـ العاملُت و لقد أظهرت ىده الفًتة االحتياج إُف ضرورة ربسُت ظروؼ العاملُت (أحمد
ماهر 2001،م ،ص )35
 3-1-3مرحلة القرن العشرين:
شهدت ىذه ادلرحلة أحداثا أترث على إدارة األفراد و من أبرزىا (مهدي حسن زويلف ، 1994 ،ص)11
 1-3-1-3اإلدارة العلمية :
و اليت تقًتف باسم فريد يريك تايلر الذي اىتم بإنتاج أقصى حد شلكن من خالؿ رلموعات العمل اليت يشرؼ
عليها  ،حيث قاـ بداية ذباربو ادلشهورة يف رلاالت رفع الكتل ادلعدنية  ،و قطع ادلعادف  .و من نتائجو إدراؾ باف اإلدارة
ؽلكنها أف تكوف علما لو قوانينػػو و مبادئو  ،و قد اعتربت اإلدارة العلمي كوهنا طريق دلعاجلة مشاكل اإلدارة  ،حيث بُت
تايلر أف اإلدارة مسؤولة عن اختيار العاملُت و تدريبهم على كيفية أداء العمل  ،فالرب غم من النتائج اليت توصل إليها
تايلر يف زيادة اإلنتاج إُف أف ادلدرسة ذباىلت العامل اإلنساف يف العمل .
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 2-3-1-3الحرب العالمية األولى :

خالؿ احلرب العادلية األوُف  ،و مع تضخم اإلنتاج إذ ربتم على اإلدارة توفَت احتياجاهتا من العاملُت  ،رغم ظروؼ
احلرب و ما سببتو من نقص يف عرض القوى العاملة  ،و لدا فقد فكرة اإلدارة و جبدية يف إنشاء إدارات متخصصة تتوُف
أنشطة إدارة األفراد .
و رغم ما مر اإلنساف من خالؿ ىده ادلسَتة التارؼلية فقد استمر اىتماـ اإلدارة مًتكزا على رفع الكفاءة اإلنتاجية
لألفراد .
 3-3-1-3مدرسة العالقات اإلنسانية :
بعد الًتكيز على األساليب ادلادية لرفع الكفاءة اإلنتاجية  ،جاءت ىذه ادلدرسة و ركزت على اإلنساف و حاجاتو ،
فقد رأى "التوف مايو" على وجو التحديد أف معاجلة ادلشاكل ادلتعلقة باإلنتاجية ؽلكن معاجلتها عن طريق االىتماـ
بالعنصر اإلنسآف  ،و اىتمت ىده ادلدرسة بالًتكيز على تدريب ادلشرفُت على أساس ادلعاملة اإلنسانية للقوى العاملة .
 4-3-1-3الحرب العالمية الثانية :
خالذلا استمر الًتكيز على العناية باإلنساف و الذي ىو زلور اإلنتاج  ،و بالتاِف أوجبت العناية بإدارة األفراد .
 -2-3مفهوم إدارة الموارد البشرية
من خالؿ التطور التارؼلي الدي عرفتو إدارة ادلوارد البشرية  ،و دلك من مفهومها كقوى عاملة إُف مفهوـ أوسع و
أمشل منو  ،وىو ادلوارد البشرية ؽلكن إعطاء بعض التعاريف ادلتعلقة بإدارة ادلوارد البشرية.
 -1-2-3التعريف األول :
يتلخص اذلدؼ الرئيسي الدارة األفراد يف تكوين قوة عمل مستقرة و فعالة  ،أي رلموعة متفاعلة من ادلوظفُت و
العماؿ القادرين على العمل و الراغبُت فيو  ،فاف إدارة األفراد ؽلكن تعريفها » النشاط اإلداري ادلتعلق بتحديد احتياجات
ادلنظمة من قوى العاملة و توفَتىا باإلعداد و الكفاءات احملددة و تنسيق االستفادة من ىده الثروة البشرية بأعلى كفاءة
شلكنة« ( .مصطفى نجيب شاوش  1996 ،م ،ص ) 27
 2-2-3التعريف الثاني :
عرفت إدارة األفراد بدراسة السياسات ادلتعلقة باختيار و تعيُت و تدريب و معاملة األفراد يف مجيع ادلستويات  ،و
العمل على تنظيم القوى العاملة داخل ادلؤسسة  ،و زيادة ثقتها يف عدالة اإلدارة و خلق روح تعاونية بينها  ،للوصوؿ
بادلؤسسة إُف أعلى طاقاهتا اإلنتاجية (مهدي حسن زويلف  ، 1994 ،ص )9
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 3-2-3التعريف الثالث :

عرؼ مفهوـ إدارة األفراد من انو العلم الذي يؤدي إُف احلصوؿ على األفراد الالزمُت ألداء األعماؿ و العمل على
احملافظة عليهم .
 4-2-3التعريف الرابع :
يعرؼ آخروف مفهوـ إدارة األفراد من كونو احلصوؿ على أفضل ما ؽلكن من األفراد للمنظمة  ،و رعايتهم و ترغيبهم
يف البقاء ضمن ادلنظمة و إعطاء كل ما يف وسعهم ألعماذلم .
و بناءا على التعريفات السابقة  ،ؽلكن اخلروج بتعريف شامل عن إدارة ادلوارد البشريػة
»ىي اإلدارة اليت زبتص بتسيَت شؤوف األفراد يف ادلنظمة  .بغية وضع الفرد ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب  ،وذلك من أجل
ربقيق أىداؼ ادلنظمة« .
 -3-3أهداف إدارة الموارد البشرية و كيفية تحقيقها

إذا اتفقنا أف اذلدؼ ىو نتيجة زلددة  ،ينبغي الوصوؿ إليها دبستوى معُت من الدقة  ،و الكفاءة نستطيع أف نركز

أىداؼ إدارة ادلوارد البشرية فيما يلي( :علي السلمي 1985،م  ،ص )19
 تكوين قوة عمل مستقرة و منتجة .

 تنمية القوى العاملة و ربسُت كفاءهتا يف اإلنتاج .
 صيانة القوى العاملة و احملافظة على سالمتها  ،و مستوى مهارهتا يف األداء.

 تعويض أفراد القوى العاملة عن جهودىم ماديا و معنويا و خلق درجة كافية من الرضا و اإلقباؿ على العمل .
 احملافظة على القوى العاملة ادلدربة ذات الكفاءة و تأىيل مساعلتها ادلستمرة يف صلاح أىداؼ ادلنظمة.
و ؽلكن تصور طريقتُت لتحقيق ىذه األىداؼ .
 الطريق األوؿ :أف تتحقق األىداؼ دبحض الصدفة أي بسبب متغَتات ال دخل لنا فيها . الطريق الثآف :أف تتحقق األىداؼ بالعمل اجلاد و التفكَت اجليد و استثمار الطاقات و اإلمكانياتادلتاحة .
 -4-3سياسات تسيير الموارد البشرية
يهتم علم اإلدارة بالعنصر البشري  ،و يعتربه العامل الرئيسي يف بناء االقتصاد الوطٍت و كوف ىذا ادلورد مهم
بالنسبة للمنظمة فكانت الضرورة لوجود إدارة تعمل على تسيَته من اجل جلب أحسن األفراد ليكونوا جديرين
بتحقيق أىدافها .
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و على ىذا األساس اقتضى األمر بوجود خطط ربكم التفكَت  ،و التصرفات يف الظروؼ ادلتشاهبة و ادلتكررة ،
اليت ربدث أثناء الربامج ادلوضوعة يف رلاالت ادلوارد البشرية .
 1-4-3مفهوم سياسات تسيير الموارد البشرية
زبتص سياسات تسيَت ادلوارد البشرية بدراسة قواعد العمل  ،اليت تسًتشد هبا اإلدارة يف معامالهتا مع األفراد .
فاف اذلدؼ الرئيسي لسياسة إدارة ادلوارد البشرية ىو العمل على تكوين قوة عمل مستقرة و فعالة و متعاونة و بدؿ
جهد يف سبيل تنميتها باستمرار  .إذ غلب على اإلدارة أف تبدؿ عنايتها العداد و تنمية القوى العاملة  ،فالعنصر
البشري ىو الدعامة األساسية ألي منظمة  ،و هتتم الدولة يف كثَت من اجملتمعات بتنظيم عالقات العمػل و تفرض
القواعد و الضوابط اليت تضمن استقرار العالقات بُت اإلدارة من ناحيػة و بُت العاملُت من ناحية أخرى .
لذلك ربتل سياسات تسيَت ادلوارد البشرية أعلية خاصة يف ادلنظمات على اختالؼ أنواعهػا و تعترب اجلهود ادلبذولة يف
سبيل إعداد و تنمية ىذه السياسات من أنواع العمل اإلداري ادلثمر ( .علي السلمي 1995،م ،ص )43
 2-4-3األسس الرئيسية التي تقوم عليها سياسات تسيير الموارد البشرية

ؼلتلف نوع النشاط من منظمة ألخرى  ،سواء كانت ىده ادلنظمة ذات طابع ذباري أو صناعي  ،أو خدمايت ،
لكن األسس اليت تقوـ عليها سياسات تسيَت ادلوارد البشرية تبقى واحدة تعمل هبا كل منظمة  ،لدا غلب التقيد هبا

يف رلاؿ إدارة ادلوارد البشرية و ؽلكن أف نذكر بعض األسس الرئيسية و ىي كما يلي( :عادل حسن1998،م
،ص)18

 وضع مستويات عادلة لألجور و ساعات العمل و شروطو  ،إذ يكوف ىدؼ اإلدارة ىو ربقيق العدالة يف
معاملتها للعماؿ عن طريق دراسة مستويات ىذه النواحي يف ادلنظمات األخرى  ،و حبث طلبات العماؿ ،
و اقًتاحات ادلديرين ادلشرفُت يف ىذا اجملاؿ و االستجابة ذلا .

 ال تكفي أف تكوف األسس عادلة بل غلب إقناع العماؿ بعدالتها .
 مد العماؿ بادلعلومات و األسباب الرئيسية اليت تربر موقف اإلدارة يف معاملتها لألفراد على شكل معُت .
فكثَتا ما سبتنع اإلدارة مثال عن االستجابة إُف طلب العماؿ أو نقابتهم بشأف إعطائهم بيانات عن درجة
صلاح ادلنظمة يف السوؽ و مقدار أرباحها حبجة أف دلك ليس من اختصاصاهتم بل من أسرار اإلدارة .

 دراسة قوة النقابات العمالية على حقيقتها و درجة ذكاء قادهتا  .إذ أنو من مصلحة اإلدارة اشًتاؾ العماؿ
يف ازباذ القرارات ادلتعلقة هبم و األخذ بآرائهم و اقًتاحاهتم فيما ػلدث داخل ادلنظمة .
 3-4-3مختلف سياسات تسيير الموارد البشرية

إف سياسة البحث و التنقيب عن العناصر البشرية  ،ادلتميزة يف الداخل و اخلارج  .ىي أىم سياسة بالنسبة

لتسيَت ادلوارد البشرية  ،و غلب العمل على ترغيبهم و ىدا بتقدٔف عدة حوافز و مكافآت جللبهم  ،وسياسػات تسيَت
ادلوارد البشرية سبكن يف تنمية ادلهػػارات و تدريب ادلستخدمُت  ،و ىذا التحقيق األىداؼ ادلسػطرة  .و تتمثل ىذه
السياسػات فيما يلي:
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 1-3-4-3تحليل العمل :

ىو عملية ربديد و تسجيل ادلعلومات ادلرتبطة بطبيعة وظيفة معينة  .فهو ػلدد ادلهاـ اليت تتكوف منها الوظيفة ،
و ادلهارات  ،و ادلعرفة  ،و القدرات و ادلسؤوليات ادلطلوبة من الفرد شاغل الوظيفة لكي ػلقق أداء ناجح ( .راوية
محمد حسن  1999.1998،م ،ص )58
 2-3-4-3تخطيط القوى العاملة :

يعرؼ بأنو عملية احلصوؿ على العدد الصحيح من األفراد ادلؤىلُت للوظائف ادلناسبػة و يف الوقت ادلناسب  ،و
بطريقة أخرى فاف زبطيط ادلوارد البشرية ىو نظاـ توافق أو مقابلة عرض األفراد داخليا األفراد ادلوجودين فعال  .و

خارجيا ىؤالء الدين سيتم تعيينهم أو البحث عنهم مع الوظائف ادلتاحة اليت تتوقع ادلنظمة وجودىا عرب فًتة زمنية
زلددة (راوية محمد حسن 1999.1998 ،م ،ص )75
 3-3-4-3االختيار و التعيين :
و هتتم ىذه السياسة بالبحث عن العاملُت يف سوؽ العمل  ،و تصنيفهم من خالؿ طلبات التوظيف  ،و
االختيارات و ادلقابالت الشخصية و غَتىا من األساليب  ،و ذلك ضمانا لوضع الفرد ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب.
(أحمد ماهر 2001 ،م  ،ص )29
 4-3-4-3تصميم هيكل األجور :

و هتتم ىذه السياسة بتحديد القيمة و األعلية النسػبية لكل وظيفة  ،و ربديد أجرىػػا و ربديد درجات أجرية
للوظائف  .كما هتتم ىاتو السياسة بإدارة سليمة لنظاـ األجور حىت يتم ضماف مقابل سليم للقيم و األعليات

ادلختلفة للوظائف ادلختلفة .
 5-3-4-3تصميم أنظمة الحوافز :

و تعٍت ىاتو السياسة دبنح مقابل عادؿ لألداء ادلتميز و ؽلكن ربفز العاملُت على أدائهم الفردي  ،و أدائهم

اجلماعي  ،فتظهر احلوافز الفردية  ،واحلوافز اجلماعية  ،و أيضا ىناؾ حوافز على أساس أداء ادلنظمة ككل .
 6-3-4-3تقييم األداء:

هتتم كل ادلنظمات تقريبا بتقييم أداء موظيفها  ،و يتم ذلك من خالؿ أساليب معينػػة و غالبا ما يقو بتقييم
الرؤساء ادلباشرين بغرض التعرؼ على الكفاءة العاملة للعاملُت  ،و منو التعرؼ على أوجو القصور يف ىذا األداء .
 7-3-4-3التدريب :
يعرؼ التدريب بأنو اجلهود اإلدارية  ،أو التنظيمية اليت هتدؼ إُف ربسُت قدرة اإلنساف على أداء عمل معُت ،
أو القياـ بدور زلدد يف ادلنظمة اليت يعمل فيها  ،و يعرؼ أيضا بأنو إجراء منظم من شأنو أف يزيد من ادلعلومات و
مهارات اإلنساف لتحقيق ىدؼ معُت ( .مصطفى نجيب شاوش  ، 1996 ،ص )232
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 8-3-4-3تصميم أنظمة المزايا و خدمات العاملين :

هتتم ادلنظمات دبنح عامليها مزايػا معينة مثل ادلعاشػات و التأمينػات اخلاصة بادلرضى و العجزة و البطالة  ،كما
هتتم ادلنظمات بتقدٔف خدمات للعاملُت يف شكل خدمات مالية  ،اجتماعية  ،و قد سبتد إُف اإلسكاف و ادلواصالت
و غَتىا ( .أحمد ماهر  ، 2001 ،ص )30
 9-3-4-3تخطيط المسار الوظيفي :

هتتم ىاتو السياسة بالتخطيط للتحركات الوظيفية ادلختلفة للعاملُت بادلنظمة  ،و على األخص فيما ؼلص النقل
 ،الًتقية  ،و التدريب و ػلتاج ىدا إُف التعرؼ على نقاط القػوة و الضعف لدى الفرد .

 10-3-4-3العالقة مع النقابات:
و ىي سياسة هتتم بتنظيم العالقة مع التنظيمات العادلية أي النقابات و التطرؽ دلوضوعات مثل الشكاوي و
النزاعات العمالية  ،و التأديب و الفصل يف اخلدمة .
 11-3-4-3ساعات و جداول العمل :

و هتتم ىاتو السياسة بتحديد ساعات العمل  ،و العمل  ،و الجازات وفقا لنظاـ يناسب طبيعة ادلنظمة ،
ووضع نظاـ يكفل كفاءة العمل .

 12-3-4-3أمن و سالمة العاملين :

و هتتم ىاتو السياسة بإجراءات احلفاظ على محاية سالمة العاملُت  ،و األمن  ،و الصحة و االذباىات
النفسية السليمة ذلم .

 -5-3اختصاص وعائد إدارة الموارد البشرية
زبتلف إدارة أنشطة ادلوارد البشرية من منظمة ألخرى  ،نظرا ألف وظيفة ادلوارد البشرية من الوظائف ادلرتبطة
بادلنظمة ذاهتا و ظروفها  ،أي أهنا متميزة عن باقي الوظائف فهناؾ العديد من الوظائف تقوـ هبا إدارة ادلوارد البشرية
منفردة مثل برامج ربليل العمل  ،خدمات األفراد  ،و منها ما تقوـ بو باالشًتاؾ مع إدارات أخرى يف ادلنظمة
كادلقابالت الشخصية  ،برامج التنمية و التدريب و تقييم األداء .
 1-5-3اختصاص إدارة الموارد البشرية

يقوـ كل ادلديرين ببعض األنشطة ادلتعلقة بادلوارد البشرية يف فًتة أو يف أخرى فمثال يشًتؾ معظم ادلديرين يف

أنشطة التدريب ف التطوير  ،وتقييم األفراد .
ففي ادلنظمات الصغَتة يقوـ صاحب العماؿ أو ادلديروف التشغيليوف دبعظم وظائف األفراد  ،أما يف ادلنظمات
الكبَتة احلجم فإهنا عادة ما يكوف لديهم قسم أو إدارة ادلوارد البشرية يكوف مسؤوال عن توجيو أنشطة ووظائف
ادلوارد البشرية( .راوية محمد حسن  ،1999.1998 ،ص )25
و يعمل يف ىدا القسم واحد أو أكثر من ادلتخصصُت يف ادلوارد البشرية و الذي يقوـ بتدريبهم يف رلاؿ أو أكثر من
رلاالت إدارة ادلوارد البشرية .
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يرى البعض أف وظيفة إدارة ادلوارد البشرية ىي من اختصاص تلك الوحدة التنظيمية اليت تسمى إدارة ادلوارد
البشرية أو إدارة األفراد و إدارة شؤوف العاملُت ( .أحمد ماهر 2001 ،م  ،ص )31

و يعزز أصحاب ىذا الرأي وجهة نظرىم باف أخصائي ادلوارد البشرية ىم الكفء الناس يف إدارة ادلوارد البشرية و
تسيَت ىدا الرأي مع مبدأ التخصص و الذي ينادي بتوفَت أشخاص لديهم ادلعرفة و ادلهارة و الوقت الالزـ للقياـ

بعمل أصبح متخصصا و لو علم مستقل يتدرب عليو العاملوف  .بل أف التعيُت ادلناسب يف مناصب ادلوارد البشرية
يف بعض الدوؿ ادلتقدمة أصبح شروطا باحلصوؿ على إجازات و تصاريح من منظمات متخصصة  ،و ىذه ادلنظمة
تشًتط مواصفات معينة يف من يشغل وظائف ادلوارد البشرية .
و يرى أصحاب الرأي الثآف أف كل مدير يف موقعو ىو مسؤوؿ عن تفنيد أعمالو من خالؿ ادلوارد البشرية ادلتاحة
لو  ،و دبا انو مسؤوؿ عن ادلوارد البشرية فالبد أف يعطي السلطة و الصالحية إلدارهتا( .أحمد ماهر ، 2001 ،
ص )31
كما أف صاحب ىذا الرأي يعًتفوف حبقيقة أساسية و ىي أهنم قد ينقصهم أحيانا ادلهارة و ادلعرفة و الوقت الدارة
مواردىم البشرية بكفاءة و يعًتفوف بضرورة وجود من يساعدىم يف التخطيط للوظائف ادلختلفة للموارد البشرية  ،و
يف التنسيق بُت اإلدارات ادلختلفة أي أهنم يعًتفوف حباجاهتم ألخصائيُت يف ادلوارد البشرية
 2-5-3العائد و التكلفة من إدارة الموارد البشرية
يضن الكثَت من ادلديرين يف اإلدارة العليا أف اإلدارة ادلسؤولة عن ادلوارد البشرية تنفق على أنشطتها و برارلها
دوف أف يؤدي دلك إُف عائد ملموس  ،و بالتاِف فهي مركز تكلفة و ليست مركز رحبية  .و لذلك فاف مدير ادلوارد
البشرية مطالب أف يقدـ من وقت ألخر لإلدارة العليا و باقي ادلديرين معلومات تفيد جدوى وعائد الربامج اليت
يديرىا  .و من أىم ىذه ادلعلومات ما يلي:

 معلومات عن مدى مسػاعلة إدارة ادلوارد البشػرية يف ربقيق األىداؼ الكليػػة و اإلسًتاتيجية للمنظمة  .و إف
اسًتاتيجيات و خطط إدارة ادلوارد البشرية ألغٌت عنها لتحقيق اسًتاتيجيات و خطط ادلنظمة .

 معلومات تفيد باف أنشطة و برامج إدارة ادلوارد البشرية تعمل دبنطق إدارة األعماؿ و الربح و ليس دبنطق
تقدٔف خدمة رلردة من الربح .

 معلومات تفيد باف إدارة ادلوارد البشرية قادرة على تقدٔف معلومات واقعية و كمية عن تكاليف األنشطة  ،و
عن نتائج و جدوى ىذه األنشطة .
 معلومات تفيد باف إدارة ادلوارد البشرية تستخدـ سياسات زلددة كما أهنا تستخدـ ظلاذج و برامج مثل
برامج الكمبيوتر حديثة يف رلاالت ربديد االحتياجات من القوى العاملة  .و االختيار و التدريب  ،و
تقييم األداء  ،و األجػور  ،و احلػوافز و زبطيط ادلسار الوظيفي للعاملُت .

 معلومات تفيد باف إدارة ادلوارد البشرية تعاًف مشاكل زلددة و قوى تظهر من وقت الخر  ،و أهنا ربل

مشػاكل على ادلستػوى الشخصي للعػاملُت  ،و أهنػا تدرس و تتفاعل مع مشاكل ادلوارد البشرية يف البيئة احمليطة
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و ؽلكن وضع ىده ادلعلومات السابقة يف شكل تقارير للمراجعة اإلدارية  ،و يف شكل تقارير تضم تطور أرقاـ و
نسب أنشطة إدارة ادلوارد البشرية  ،و على ىذا فاف من أىم أشكاؿ ادلعلومات ادلقدمة من إدارة ادلوارد البشرية ىي:
 1-2-5-3تقارير المراجعة اإلدارية :
و ىي تضم معلومات عن:

 التطور يف التنظيػم اإلداري للمػوارد البشػرية  ،و ذلك من حيث إسًتاتيجياتو
و خططو و ىيكلو التنظيمي  ،و عالقتو بباقي إدارات ادلنظمة .
 التطور يف عدد العاملُت بإدارة ادلوارد البشرية  ،و مؤىالهتم  ،و تدريبهم .
 مدى توافر معلومات عن ادلوارد البشرية  ،و طريقة توفَتىا للمديرين  ،و كيفية طلبها  ،و درجة سريتها .
 التطور يف إمكانيات إدارة ادلوارد البشرية  ،و على األخص األنظمة و الربامج ادلستخدمة على األخص على
الكمبيوتر و ادلعدات و األجهزة ادلساعدة.

 التطور يف أنشطة إدارة ادلوارد البشرية  ،و ذلك يف رلاالت زبطيط ادلوارد البشػرية و االختيار و التدريب ،
و تقييم األداء  ،و األجور  ،و غَتىا .
 2-2-5-3تقارير أرقام و نسب النشاط :
يفيد عرض التطور يف أرقاـ ونسب أنشطة إدارة ادلوارد البشرية  ،فمثال ؽلكن عرض ميزانية إدارة ادلوارد
البشرية  ،و تطورىا  ،و معناىا كما يفيد عرض بعض النسب اخلاصة بأنشطة ادلوارد البشرية .
و فيما يلي سنعطي بعض النسب العامة و اخلاصة بقياس العائد العاـ من إدارة ادلوارد البشرية:
إمجاِف ادلخرجات (كمية أو سعر )
إنتاجية العامل الواحد =
عدد العاملُت
ميزانية ادلوارد البشرية
حصة العامل من ميزانية ادلوارد البشرية =
عدد العاملُت
إمجاِف ادلخرجات (كمية أو سعر )
إنتاجية ساعة العمل الواحد =
إمجاِف ساعات العمل
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و ال تتحقق الفائدة من استعراض أرقاـ و نسب ادلوارد البشرية إال من خالؿ مقارنتها بنفس األرقاـ و النسب ،
و ذلك من سنة ألخػرى  ،و بُت إدارات ادلؤسسة و بُت ادلؤسسػػة و ادلؤسسات األخرى ادلتشاهبة إف أمكن .
غلب أف نشَت إُف أف قياس التكلفة اسهل بكثَت من قياس العائد من ادلوارد البشريػػة و ذلك بنود التكلفة ؽلكن
ربديدىا بوضوح  .وذلك يف شكل أجور و أنظمة و برامج ووقت .أما عائد إدارة ادلوارد البشرية فهو ضمٍت وموزع
على الناتج النهائي للمنظمة  ،فهو عائد غَت مباشر الدارة ادلوارد البشرية  ،أما العائد ادلباشر فهو يف شكل معنوي
يظهر يف حسن أداء الوظائف ادلتخصصة من اختيار  ،و تقييم أداء  ،و زبطيط ادلسػار الوظيفػػي و غَتىا .
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 -IIالدراسات السابقة:

تعترب الدراسات السابقة ذات الصلة دبوضوع البحث من أىم العناصر اليت تنَت طريق الباحث يف حل مشكلة البحثية دلا
ذلا من إسهامات سواء يف التوجيو أو يف فهم ادلوضوع أكثر وضبطو ،كما تفيد يف التحليل وادلقارنة الف البحث ىو ما
تفرغت منو اثر القياـ بو أفاؽ وتصورات جديدة للبحث فينطلق حبث جديد على أساس ما توصل إليو سابقو الف العلم
تراكمي و إف موضوع االدارة االلكًتونية ورغم أعليتو داخل التنظيمات احلديثة َف ينل حقو من الدراسات ادليدانية خاصة
ادلرتبطة بادارة ادلوارد البشرية  ،وبالرغم من ظهور دراسة حديثة إال أهنا تشكوا من انعداـ إطار نظري موحد لالدارة
االلكًتونية واستخدامها يف ادارة ادلوارد البشرية .وفيما ؼلص الدراسات السابقة ادلرتبطة ببحثنا ىذا سأحاوؿ عرض بعض
ىذه الدراسات
 -1الدراسات التي تناولت االدارة االلكترونية :
 1-1الدراسة األولى :
 صاحب الدراسة:الطالبة فطيمي سعاد عنوان الدراسة  :دور االدارة االلكًتونية يف ربسُت اخلدمة العمومية ،دراسة ميدانية دبؤسسة بريد –ورقلة2014 -2015/

 الهدف العام من الدراسة :وهتدؼ اُف البحث يف سلتلف اجلوانب موضوع االدارة االلكًتونية ودورىا يف ربسُتاخلدمة العمومية اليت اصبحت زلل اىتماـ كل ادلؤسسات االدارية وغَتىا

 تساؤالت الدراسة :جاءت تساؤالت الدراسة كتاِف: ماىي اسباب ظهور االدارة االلكًتونية كيف ساعلت االدارة االلكًتونية يف ربقيق الفعالية وادلرونة يف خدمة الزبوف ماطبيعة العالقة ادلوجودة بُت االدارة االلكًتونية واخلدمة العمومية يف قطاع بريد اجلزائر المنهج المتبع في الدراسة :ادلنهج الوصفي التحليلي وأسلوب دراسة حالة يف شقو التطبيقي
 عينة الدراسة وطريقة اختيارها : عينة عشوائية من الزبائن على مستوى ادارة مؤسسة بريد اجلزائر ورقلة وكاف عددىم  60زبوف األدوات المستخدمة في الدراسةاالستبانة وذلك من اجل مجع ادلعلومات والبيانات ادليدانية
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 -أهم النتائج المتوصل إليها:

 اف افراد عينة الدراسة يتمتعوف دبستوى تعليمي جيد وىذا مامسح بالتعامل مع اخلدمة االلكًتونية عدـ وجود بنية ربتية كافية شلا يعيق بعض اخلدمات الربيدية للمؤسسة نقص الوعي وثقافة االلكًتونية لدى العديد من ادلتعاملُت مع ادلؤسسةتوظيف ىذه الدراسة
 2-1الدراسة الثانية :
 صاحب الدراسة :اؽلاف حسن مصطفى خلوؼ عنوان الدراسة :واقع تطبيق االدارة االلكًتونية يف ادلدارس احلكومية الثانوية يف الضفة الغربية من وجهة نظر ادلديرينوادلديرات ()2010
الهدف العام من الدراسة :تعرؼ واقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف ادلدارس احلكومية الثانوية
يف الضفة الغربية ،من وجهة نظر ادلديرين وادلديرات
تساؤالت الدراسة :جاءت تساؤالت الدراسة كتاِف:
 ما مستوى الثقافة اإللكًتونية لدى مديري ادلدارس احلكومية الثانوية ،يف زلافظات الضفة الغربية ؟ ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف واقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف ادلدارس احلكومية الثانوية يف الضفةالغربية ،من وجهة نظر ادلديرين وادلديرات ،تعزى دلتغَت اجلنس؟
 ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف واقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف ادلدارس احلكومية الثانوية يف الضفةالغربية ،من وجهة نظر ادلديرين وادلديرات ،تعزى دلتغَت عدد سنوات اخلربة اإلدارية؟
 ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف واقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف ادلدارس احلكومية الثانوية يف الضفةالغربية ،من وجهة نظر ادلديرين وادلديرات ،تعزى دلتغَت ادلؤىل العلمي؟
 ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف واقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف ادلدارس احلكومية الثانوية يف الضفةالغربية ،من وجهة نظر ادلديرين وادلديرات ،تعزى دلتغَت رلاؿ التخصص؟
 المنهج المتبع في الدراسة :استخدمت الباحثة  :ادلنهج الوصفي ادلسحي التحليلي
 عينة الدراسة وطريقة اختيارها :تكونت عينة الدراسة من مديري ومديرات ادلدارس احلكومية الثانوية يف الضفة الغربية وكانت  322مدير ومديرة أي
مايقارب  49.4بادلئة من رلتمع الدراسة
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 األدوات المستخدمة في الدراسةاعتمد الباحث على أداة االستمارة كأداة جلمع البيانات
 -أهم النتائج المتوصل إليها:

 ىناؾ واقع منخفض لتطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف ادلدارس احلكومية الثانوية يف الضفة الغربية ،من وجهة نظرادلديرين وادلديرات.
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.05يف واقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف ادلدارساحلكومية الثانوية يف الضفة الغربية ،من وجهة نظر ادلديرين وادلديرات،تعزى دلتغَت اجلنس ،ولصاٌف الذكور .ودلتغَت
ادلؤىل العلمي ،ولصاٌف محلة ادلاجستَت فأعلى .ودلتغَت ادلوقع اجلغرايف ،ولصاٌف ادلدينة ،ودلتغَت عدد الدورات التدريبية

يف رلاؿ اإلدارة اإللكًتونية ،ولصاٌف الذين تدربوا دورة تدريبية واحدة أو أكثر يف رلاؿ اإلدارة اإللكًتونية
 -.ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05يف واقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف ادلدارس
احلكومية الثانوية يف الضفة الغربية ،من وجهة نظر ادلديرين وادلديرات،تعزى دلتغَتات اخلربة اإلدارية ،أو رلاؿ التخصص،
أو موقع احملافظة.
 -توظيف هذه الدراسة

بالنسبة ذلذه الدراسة فقد حاولت التعرؼ على ادلعوقات اإلدارية واإلنسانية والفنية اليت ربد من استخداـ
احلاسب االلكًتوٓف يف العمل اإلداري فهي تناولت جانبا مهما لو عالقة بدراسيت احلالية وىو ادلعوقات لذلك
فقد مت االستفادة منها من ناحية ادلعلومات

 -2الدراسات التي تناولت الموارد البشرية :
 1-2الدراسة األولى :
 صاحب الدراسة :اسعوف عمر عنوان الدراسة  :اعادة ىندسة عمليات تطوير ادارة ادلوارد البشرية يف االدارة اجلزائرية ()2013 الهدف العام من الدراسة:تسليط الضوء على واقع إدارة ادلوارد البشرية يف اإلدارة اجلزا ئرية ،والتعرض إُف أىم العراقيل اليت تقف أماـ برامج تنمية
وتطوير العنصر البشري ،وىذا بالنظر إُف تراجع مستوى األداء ،الذي يتناىف يف رلملو مع اإلمكانيات ادلتاحة.
 تساؤالت الدراسة :جاءت تساؤالت الدراسة كتالي: ماىي التوجهات ادلبادرة الدارة ادلوارد البشرية لتحقيق التكيف بُت التغَتات التكنولوجية واالفراد؟ -ماىي السبل الناجحة ذلؤالء ادلخططُت يف ادارة ادلوارد البشرية ليكونوا سندا ودعما خلطط تدريب فاعلة؟
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 ىل تصميم نظاـ حوافز عادؿ سيشجع على رفع االداء لالفراد وبالتاِف تسهل عملية التاقلم مع ادلتغَتاتالتكنولوجية؟
 ىل استعدت ادارة ادلوارد البشرية العداد وهت يئة اسًتاتيجية تدريبية قادرة على ربديد وبناء احتياجات تدريبية يف بيئةسريعة التغيَت التكنولوجي؟
 المنهج المتبع في الدراسة :ادلنهج الوصفي ادلسحي

 عينة الدراسة وطريقة اختيارها  :دراسة حالة ( مؤسسة اتصاالت اجلزائر " مستغاّف" ) وكانت عينة الدراسة 90فردا ( اطارات عاديوف – اعواف مؤىلُت – اعواف التنفيذ)
 األدوات المستخدمة في الدراسةاعتمد الباحث على أداة االستمارة وذلك بغية مجع البيانات وادلعلومات حوؿ موضوع حبثو
 أهم النتائج المتوصل إليها: اعلية تنظيم دورات تدريبية مستمرة لالستفادة من برارلها الف ذلك يساعد على رفع القدرات وادلهارات وبالتاِفربسُت االداء والتكيف مع التكنولوجيا احلديثة
 القدرات وادلهارات ادلكتسبة من الدورات التدريبية تساعد كثَتا يف استخداـ التكنولوجيا احلديثة عدـ االىتماـ ادارة ادلوارد البشرية بتقدٔف حوافز مادية وجعلها تتوافق مع حاجات الفرد ومهاراتو وخصائص كفاءتوزبفض يف االداء
 التشجيع من طرؼ ادارة ادلوارد البشرية لعماذلا لتقدٔف احسن ما لديهم وتطوير خرباهتم ومهاراهتم وافكارىم توظيف هذه الدراسةوقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة احلالية يف كوهنا تناولت بعض جوانب معوقات استخداـ احلاسب اآلِف وتتمثل يف
ادلعوقات اإلدارية والتطبيقية ،كما اتفقت يف منهج الدراسة ،ولكنها خالفتها يف رلاؿ التطبيق حيث مت تطبيقها على
األجهزة األمنية دبدينة الرياض.
 2-2الدراسة الثانية :
 صاحب الدراسة :علياف بن عبد اهلل الرشيد عنواف الدراسة  :تنمية ادلوارد البشرية ودورىا يف تفعيل اإلدارة اإللكًتونية  :دراسة تطبيقية على العاملُت يف األمن العاـدبدينة الرياض2007
 -اذلدؼ العاـ من الدراسة:
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التعرؼ على تنمية ادلوارد البشرية وخصائصها وأىدافها يف إدارات شؤوف الضباط واالفراد العاملُت يف االمن العاـ  ,وبياف
معوقات تنمية ادلوارد البشرية يف االدارة االلكًتونية .
 تساؤالت الدراسة :جاءت تساؤالت الدراسة كتاِف: ما مدى اسهاـ ادارات شؤوف الضباط واالفراد باالمن العاـ يف تنمية ادلوارد البشرية؟-

ماىي ادلربرات اليت تدعو اُف التحوؿ للعمل باالدارة االلكًتونية باالمن العاـ؟
ما ادلعوقات اليت ربوؿ دوف تفعيل االدارة االلكًتونية يف االمن العاـ؟
ما ادلقًتحات الكفيلة بنجاح تفعيل االدارة االلكًتونية يف االمن العاـ؟
ما دور جهود تنمية ادلوارد البشرية يف صلاح تفعيل االدارة االلكًتونية؟

 ادلنهج ادلتبع يف الدراسة :ادلنهج الوصفي
 عينة الدراسة وطريقة اختيارىا :أخذ الباحث عينة بسيطة من رلتمع الدراسة بنسبة  % 25من كل الضباط واالفراد العاملُت باالمن العاـ حيث
تكونت العينة من  125ضابط و  250فرد اي ما رلموعو  375فرد
 األدوات ادلستخدمة يف الدراسةاعتمد الباحث على أداة االستمارة وذلك بغية مجع البيانات وادلعلومات حوؿ موضوع حبثو
 أىم النتائج ادلتوصل إليها: أفراد عينة الدراسة موافقُت على أف ىناؾ مربرات تدعو اُف التحوؿ للعمل باإلدارة اإللكًتونية. أفراد عينة الدراسة موافقُت على أف ىناؾ معوقات مالية ربوؿ دوف تفعيل اإلدارة اإللكًتونية. أفراد عينة الدراسة موافقُت بشدة على أف ىناؾ مقًتحات كفيلة بنجاح تفعيل اإلدارة اإللكًتونية يف االمن العاـ. أفراد عينة الدراسة موافقُت على اهنم راضُت عن التنمية ادلتبعة يف ظل اإلدارة اإللكًتونية.توظيف ىذه الدراسة
واتفقت تلك الدراسة مع الدراسة احلالية يف اهنا تناولت يف احد زلاورىا معوقات تطبيق اإلدارة اإللكًتوينة كما تطرقت
دلقًتحات صلاح تفعيل اإلدارة اإللكًتونية  ،واتقفت معها يف تركيزىا على جانب تنمية ادلوراد البشرية ودورىا يف تفعيل
اإلدارة اإللكًتونية  ،واختلفت عنها يف رلاؿ التطبيق حيث طبقت يف االمن العاـ بالرياض.
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 -3الدراسات التي تناولت االدارة االلكترونية والموارد البشرية :
 1-3الدراسة األولى :
صاحب الدراسة  :محداش عبد ادلالك ،عاشور بوعكاز عبد العاِف

 -عنوان الدراسة :أثر تكنولوجيا ادلعلومات على ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة اإلقتصادية دراسة حالة :ادلؤسسة الوطنية

للسيارات الصناعية بالرويبة)2012( -SNVI-
 -الهدف العام من الدراسة:

استجالء الغموض و توضيح الرؤى ذباه موضوع تكنولوجيا ادلعلومات ،و بعص ادلصطلحات الشائعة و ادلتداولة حوذلا
كتكنولوجيا اإلعالـ و االتصاؿ ،التكنولوجيات اجلديدة لإلعالـ و اإلتصاؿ ،التقارب التكنولوجي ،رلتمع ادلعلومات و
تقدٔف تصور مقًتح حوؿ طبيعة ادلوارد البشرية يف عصر ادلعلومات ،و ما ىي ادلتطلبات اليت ينبغي توفَتىا يف ىذا ادلورد
للنجاح يف عصر ادلعلومات.
تساؤالت الدراسة :جاءت تساؤالت الدراسة كتالي:
 ما ىو مفهوـ عصر ادلعلومات؟ و ماىي أدواتو؟ و كذا مقوماتو؟ كيف أصبحت األعماؿ يف عصر ادلعلومات؟ و ما ىي أىم التطورات اليت طرأت على إدارة األعماؿ يف ىذاالعصر؟
 ما ىو أثر ىذه التطورات اليت طرأت على األعماؿ على ادلوارد البشرية؟ و ما ىي أىم اجلوانب اليت مستها ىذهالتطورات؟
 ما ىو واقع تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلؤسسة اجلزائرية ،و ما ىي اآلثار اليت خلفتها على ادلوارد البشرية يف ادلؤسسةالوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة  SNVI؟
 المنهج المتبع في الدراسة :ادلنهج الوصفي

 عينة الدراسة وطريقة اختيارها :مشلت الدراسة مجيع ادلوظفُت يف ادلؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة و األقساـ ادلوجودة فيها ،حيث تركزت ىذه
الدراسة أساسا على الفئات من ادلوظفُت الذين ىم أكثر استخداما ذلذه التكنولوجيا داخل ادلؤسسة ،أخذنا عينة منهم
تتكوف من  06موظفا.
و مت اختيارىم بصفة عشوائية منتظمة ،عشوائية ألننا َف ضلدد األؼ ا رد حبد ذاهتم و لكن اكتفينا بأهنم يستعملوف ىذه
التكنولوجيا ،
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 األدوات المستخدمة في الدراسةاعتمد الباحث على أداة االستمارة كاداة جلمع ادلعلومات
أهم النتائج المتوصل إليها:

 إف غالبية أفراد العينة بنسبة َ 06 %ف يلتحقوا بأية دورة تدريبية يف رلاؿ استخداـ الوسائل التقنية العديدة ،و ىذاشلا يعود باألثر السليب على إعداد و هتيئة ادلوارد البشرية يف عصر ادلعلوماتية.
 -و كانت نسبة  %38,54من أفراد العينة قد أثرت عليهم ىذه الربامج بشكل متوسط ،يف حُت %3775ىم

فقط من تأثروا بشكل كبَت ،وَ 20783 %ف تؤثر عليهم بتاتا ،ذلذا نرى غياب فاعلية الدو ا رت التدريبية يف رفع
كفاءات ادلوارد البشرية يف رلاؿ ادلعلوماتية.
 لقد اتضح من خالؿ أجوبة أفراد العينة أف درجة معرفتهم باألجهزة التقنية كاف مقبوال ،يف حُت كاف معدوما عندآخرين و ىذا ما سوؼ ينعكس سلبا على أدائهم.
 اتضح أف غالبية الوسائل التقنية ادلستخدمة من طرؼ عينة الدراسة ىي وسائل تقنية شائعة يف ادلكاتب مثل :احلاسوب ،و الطابعات ،يف حُت غياب األجهزة التقنية األكثر حداثة.
 اتفق أفراد العينة على أف للوسائل التقنية إغلابيات كثَتة و عديدة يف تدعيم الوظائف االدارية و الرفع يف كفاءةالعمل ادلنجز.
 أكد أفراد عينة الد ا رسة من خالؿ إجاباهتم على أف الضعف يف التدريب على استخداـ الوسائل التقنية احلديثةيعد من أبرز ادلعوقات اليت حالت دوف تطبيق التطور التقٍت داخل ادلؤسسة.
 نوه أفراد العينة من خالؿ إجاباهتم إُف أنو ىناؾ العديد من ادلعوقات اليت تواجو التطور التقٍت يف ادلؤسسة و كذااألعماؿ االدارية ،من بينها ضعف ادلستوى التعليمي للموظفُت ،االعتماد على اخلربات الشخصية يف ازباذ
القرارات داخل ادلؤسسة و كذا احلصوؿ على ادلعلومات ،و ىذا باإلضافة إُف ضعف اىتماـ االدارة العليا دبشاريع
التطور التقٍت داخل ادلؤسسة شلا أدى إُف زلدوديتو.
توصيات الدراسة:

 االىتماـ بالتدريب ادلتخصص يف رلاالت تكنولوجية ادلعلومات جلميع ادلوارد البشرية داخل ادلؤسسة ،و ذلك باتباعبرامج زلددة و منظمة خاصة بتكنولوجية ادلعلومات حسب حاجة كل قسم من أقساـ ادلؤسسة ،و السهر على
متابعة التغَتات و التطورات اليت طرات و نتجت عن ىذه الربامج.
 ربفيز وتوعية كافة ادلوارد البشرية داخل ادلؤسسة بأعلية ىذه التكنولوجيا و وسائلها ادلتعددة يف رفع مستوى أدائهم،و أهنا ليست ربدي ذلم و إظلا أداة فعالة لتسهيل أداء مهامهم.
 دعم نشاطات و وظائف ادلوارد البشرية داخل ادلؤسسة بشبكيت األنًتنت و األنًتانت و تسخَتعلا ذلم ،نظرا دلا ذلمامن فضل يف تطوير و ربسُت أداء ادلوارد البشرية داخل ادلؤسسات ،ىذا باإلضافة إُف تسهيل االتصاالت و الربط
بُت سلتلف اإلدارات داخل ادلؤسسة.
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 توسيع شبكات االتصاؿ و تطويرىا و دعمها بالوسائل التقنية ادلتط ورة ،و ذلك لربط مجيع االدا ا رت داخلادلؤسسة و كذا ربسُت انتقاؿ ادلعلومات بينها ،و بالتاِف ربسُت أداء ادلوارد البشرية خاصة يف ازباذ الق ا ر ا رت.
 ربديد النقائص و االحتياجات يف الوسائل التقنية داخل ادلؤسسة ،و حصر التقنيات ادلتوفرة ،و كذا تقييم مدىاالستفادة منها.
 تطوير نظاـ معلومات ادلوارد البشرية ،إُف نظاـ قادر على توفَت مجيع ادلعلومات ادلتعلقة بادلوارد البشرية داخلادلؤسسة ،و بصورة أسهل و أسرع شلا ىي عليو اآلف.
 إقناع اإلدارة العليا بضرورة التحوؿ إُف التطور التكنولوجي الذي أصبح ضرورة ال مفر منها يف عصرنا احلاِف ،وواجب على كل مؤسسة تريد البقاء يف ىذا العصر.
 ضرورة إش ا رؾ العنصر البشري بقوة يف بناء االست ا رتيجيات و ازباذ الق ا ر ا رت ،و ذلك عن طريق إش ا رؾكافة ادلستويات االدارية داخل ادلؤسسة ،للحصوؿ على ؽ ا ر ا رت و است ا رتيجيات أكثر كفاءة ،شلا يؤدي
إُف السَت خبطى ثابتة ضلو األىداؼ ادلسطرة.

 2-3الدراسة الثانية :
 صاحب الدراسة :الباحث إيهاب مخيس امحد ادلدير عنوان الدراسة  :متطلبات تنمية ادلوارد البشرية لتطبيق االدارة االلكًتونية :دراسة تطبيقية على العاملُت باالدارةالعامة للمرور بوزارة الداخلية يف شللكة البحرين 2007

 الهدف العام من الدراسة:التعرؼ على متطلبات تنمية ادلوارد البشرية لتطبيق االدارة االلكًتونية
 تساؤالت الدراسة :جاءت تساؤالت الدراسة كتاِف:ماىي سياسة تنمية ادلوارد البشرية ادلطلوبة لتطبيق االلدارة االلكًتونية باالدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية يف شللكة
البحرين؟
كيف يتم زبطيط لتنمية ادلوارد البشرية الالزمة لتهيئة تطبيق االدارة االلكًتونية باالدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية
يف شللكة البحرين؟
كيف تتم متابعة وتقؤف جهود التدريب للتحوؿ لالدارة االلكًتونية باالدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية يف شللكة
البحرين؟
ماالجراءات ادلتبعة لتصميم الربامج التدريبية ادلطلوبة لتاىيل العمل باالدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية يف شللكة
البحرين
 -المنهج المتبع في الدراسة :

ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يهدؼ إُف ربديد مستويات الظاىرة ادلدروسة
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 -عينة الدراسة وطريقة اختيارها :

يتكوف رلتمع الدراسة من مجيع العاملُت باالدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية يف شللكة البحرين وعددىم  1221عامل
وكانت عينة الدراسة قوامها  292عامل من رلتمع الدراسة وفقا لالساليب العلمية الخلتيار العينة العشوائية البسيطة
 األدوات المستخدمة في الدراسةاعتمد الباحث على أداة االستمارة
 -أهم النتائج المتوصل إليها:

 -اف افراد عينة الدراسة موافقُت على سياسات تنمية ادلوارد البشرية ادلطلوبة لتطبيق االدارة االلكًتونية باالدارة العامة

للمرور بوزارة الداخلية يف شللكة البحرين
 اف االفراد عينة الدراسة موافقُت اُف حد ما على اف ىناؾ زبطيط شامل لتنمية ادلوارد البشرية الالزمة لتهيئةتطبيق العمل باالدارة االلكًتونية باالدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية يف شللكة البحرين
 اف االفراد عينة الدراسة موافقُت على طرؽ متابعة وتقؤف جهود التدريب للتحوؿ لالدارة االلكًتونية باالدارةالعامة للمرور بوزارة الداخلية يف شللكة البحرين
 اف االفراد عينة الدراسة موافقُت على االجراءات ادلتبعة لتصميم الربامج التدريبية ادلطلوبة لتاىيل العمل باالدارةالعامة للمرور بوزارة الداخلية يف شللكة البحرين
 -4التعليق على الدراسات السابقة:
احتوت الدراسات السابقة على عدد من األفكار اليت مدت الباحث ببعض التوجيهات واألفكار ادلهمة يف رلاؿ الدراسة
احلالية  ،فقد أشارت اغلب الدراسات السابقة وادلشاهبة إُف االدارة االلكًتونية وكذلك ادلوارد البشرية يف سلتلف اجملاالت
"الصناعية واألمنية والتجارية "لذلك كاف البد من دراستها وتطبيقها يف اجملاؿ الرياضي ،كما أف االدارة االلكًتونية توثر
على ادلؤسسات ومن ىنا تأيت ضرورة االىتماـ باالدارة االلكًتونية للمؤسسات وتوظيف سلتلف اإلمكانيات ادلتاحة
لتسهيل سلتلف األعماؿ وربقيق قفزة نوعية يف رلاؿ التكنوجليا وادلعلومات داخل ادلؤسسات وكل ىذا يؤدي إُف ربقيق
أىدافها  ،وتدؿ الدراسات السابقة على أعلية الدراسة وموضوعها  ،وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة
يف عدة جوانب أعلها مايلي :
 ربديد اجلوانب اليت سبق حبثها ودراستها فيما يتعلق دبوضوع الدراسة  ،وكذلك اجلوانب اليت َف يتم دراستها ليتمكنالباحث من أف يبدأ البحث من حيث انتهى من سبقو .
 ادلساعدة يف ربديد مشكلة الدراسة  ،وبياف أعلية الدراسة توجيو الباحث لالستفادة من العديد من الكتب وادلراجع ادلتعلقة دبشكلة الدراسة .48

الخلفية النظرية و الدراسات السابقة

الفصل األول

 مساعدة الباحث يف ربديد منهج الدراسة واختيار أدوات الدراسة األكثر مالئمة . االستفادة من توصيات الدراسات السابقة . االستفادة من نتائج الدراسات السابقة .من خالؿ استعراض الدراسات السابقة يتضح أهنا تقًتب من الدراسة احلالية يف دراسة ادلوضوع معوقات استخداـ االدارة
االلكًتونية يف ادارة ادلوارد البشرية  ،إال أف الدراسة احلالية تنفرد وتتميز دبحاولة الوقوؼ على أعلية ادلوارد البشرية يف
مديرية الشباب والرياضة و دورىا يف استخداـ االدارة االلكًتونية
وقد اختلف ىذه الدراسات السابقة عن الدراسة احلالية باف لكل منهم رلاؿ سلتلف عن الدراسة احلالية  ،حيث تركز
الدراسة احلالية أعلية معوقات استخداـ االدارة االلكًتونية يف ادارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات الرياضية أي اجملاؿ
الرياضي بشكل خاص  ،وكذلك الدراسة احلالية تنفرد بالوقوؼ على أشكاؿ ادلعوقات ( البشرية  -ادلادية  -ادلالية -
والتقنية ) وىذا من اجل االستخداـ األمثل لإلدارة اإللكًتونية لدى عماؿ مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة  ،ومن
مث الوصوؿ إُف مرحلة معينة تساعد على ربقيق أىداؼ ادلنظمة  ،كما اختلفت ىذه الدراسة عن سابقتها من الدراسات
من حيث ىدفها  ،ورلتمع وعينة الدراسة  ،وكذلك اخللفية النظرية للدراسة .
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اإلطار العام للدراسة

الفصل الثاني
 -1الكلمات الدالة في الدراسة :

تعترب ادلصطلحات عمل علمي و منهجي يتطلبو إجناز أي حبث علمي ،ولقد جلأنا يف ىذا البحث لتعريف
بعض ادلصطلحات الواردة يف دراستنا ىذه ،بغية نزع اللبس والغموض عليها وإبرازىا للقارئ الكرمي ليتسٌت لو فهمها بكل
سهولة ووضوح .
 1-1مفهوم المعوقات ) ( Obstacles
 1-1-1لغة:
العوق  :العائق ومن اليزال يعوقو أمر عن حاجتو  ,وعاقو (.عن الشئ – عوقا منعو منو وشغلو عنو (المعجم الوسيط
1972م ،ص) 637
 2-1-1اصطالحا

العائق ىو" عبارة عن عن حاجز أو مانع مادي أو معنوي أو نفسي أو اجتماعي  ,يقف كالسد بني ادلرء وبني طموحو
أو حتقيق حاجاتو" (جرجس ميشال2005 ،م ،ص) 360
ادلعوقات بأهنا " كل االشياء أو االشخاص أو األشكال االجتماعية الىت ميكن أن تكون عائقا حيول دون أن حيقق
اإلنسان أىدافو وطموحاتو" (جرجس ميشال2005 ،م،ص) 508
 3-1-1التعريف اإلجرائي
كل العوامل والضروف الىت حتول دون أن تستخدم إدارة ادلوارد البشرية اإلدارة اإللكًتونية بالصورة ادلتكاملة.
 4-1-1المعوقات اإلدارية : Management obstacles

أي ادلعوقات ادلتعلقة باجلوانب اإلدارية من حيث الوظائف والسياسات وادلبادئ ورسم اخلطط وحتديد األىداف وتنفيذىا
واذلياكل التنظيمية وأساليب العمل هبا.
 5-1-1المعوقات التقنية Technical obstacles

التقنية ىي االجهزة وادلعدات وماتنتجو من مواد وتعٌت يف ىذه الدراسة  :ادلعوقات الىت تتعلق باإلجهزة واألدوات التقنية
الالزمة للدخول يف البيئة اإللكًتونية وتشمل تقنيات احلاسب اآليل والربرليات والنظم ادلختلفة وشبكات االتصاالت
اإللكًتونية.
 6-1-1المعوقات البشرية Human obstacles
أي ادلعوقات ادلتعلقة بالعاملني يف الوحدات اإلدارية عند استخدامهم لتطبيقات اإلدارة اإللكًتونية.
 7-1-1المعوقات المالية ) :( Financial obstacles

أي ادلعوقات ادلرتبطة بالنواحي ادلالية من حيث حتديد النفقات وادلصروفات لشراء وصيانة األجهزة وادلعدات التقنية
والربامج وحتديد ميزانية خاصة بادلوارد البشرية.
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 2-1مفهوم اإلدارة) : (Management
 1-2-1اصطالحا

ىي النشاط ادلوجو حنو التعاون ادلثمر والتنسيق الفعال بني اجلهود البشرية ادلختلفة العاملة من أجل حتقيق ىدف معني
بدرجة عالية من الكفاءة( النمر  ،هانى يوسف  2006م،ص) 5
 2-2-1التعريف اإلجرائي

إجناز الوظائف اإلدارية لتحقيق األىداف ادلرجوة باالستخدام األمثل لإلمكانيات ادلتاحة من إمكانيات مادية وبشرية
وتقنية ومالية.
 3-1اإلدارة اإللكترونية) :(Electronic Management
 1-3-1إصطالحا

ىي منظمة إلكًتونية متكاملة تعتمد على تقنيات االتصاالت وادلعلومات لتحويل العمل اإلداري اليدوي اىل اعمال تنفذ
بواسطة التقنيات الرقمية احلديثة( .عامر طارق عبدالرؤوف 2007م،ص) 28
 2-3-1التعريف اإلجرائي

استخدام كافة التقنيات اإلدارية احلديثة وشبكات االتصاالت إلجناز العمليات اإلدارية من ختطيط وتنظيم

وتوجيو ورقابة لكي تتمكن إدارة ادلوارد البشرية من حتقيق اىدافها بأقل وقت وجهد ممكن.
 4-1مفهوم الموارد البشرية) :(Human Resources
 1-4-1إصطالحا
وكما يرى م )بأن مفهوم ادلوارد البشرية يعترب مرادفا دلفاىيم أخرى ىي  :القوى البشرية والعناصر البشرية ورأس ادلال
البشري  .ولقد كرم هلل سبحانو وتعاىل اإلنسان حيث قال " ولقد كرمنا بنى ءادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم
من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال" وىذا يفرض على أي رلتمع أو منظمة أو إدارة أال تعامل
اإلنسان كعنصر من عناصر اإلنتاج  :يشًتى ويستغل  ,بل جيب توفري احلياة الكرمية لو_ ليس فقط داخل العمل بل
خارج العمل أيضا _ واحًتام كرامتو ومشاعره وآراءه( ( .ابو النصر ،محمد مدحت 2007 ،م،ص) 31- 30
 2-4-1التعريف اإلجرائي:
ىي ادلوارد الكامنة يف اي منشأة  ،وىي مصدر كل جناح ،إذا مت إدارهتا بشكل جيد  .وىي مصدر كل
فشل إذا ساءت إدراهتا.
 5-1مفهوم المؤسسات الرياضية:
 1-5-1التعريف االصطالحي :
عرفها إبراهيم عبد المقصود و حسن أحمد الشافعي ىي رلموعة من األفراد ،تتوحد إلجناز مهمة ما ،أي ىدف

ادلؤسسة ،و حتديد اذليكل التنظيمي ادلالئم الذي حيدد للمؤسسة وظيفة كل فرد فيها ،باإلضافة إىل عالقة الفرد باألفراد
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اآلخرين يف اجملموعة تقوم كل دولة بتشكيل مؤسسات أو احتادات رياضية ،من أجل تدعيم رياضة معينة ،وكذلك
لتدعيم الرياضات بشكل عام (إبراهيم عبد المقصود ،حسن أحمد الشافعي2004م  ،ص)22
 -2إشكالية الدراسة:

تعد تقنية اإلدارة اإللكًتونية من أبرز التطبيقات اإلدارية احلديثة الىت ظهرت يف الوقت احلايل واليت ترتبط بثورة ادلعلومات
والتكنولوجيا احلديثة .لذا أخذت الدول وادلؤسسات تتنافس يف تطبيق ىذه التقنيات احلديثة يف إدارهتا.
اإلدارة اإللكًتونية الرقمية ىي ادلدرسة األحدث يف اإلدارة تقوم على استخدام اإلنًتنت وشبكات األعمال يف اجناز
وظائف اإلدارة من ختطيط وتنظيم وقيادة ورقابة الكًتونيا( .نجم عبود نجم  2004م،ص(173
ويف ضوء التقدم ادلتزايد يف استخدام التكنولوجيا احلديثة والتطبيقات احلاسوبية أصبح دور استخدام اإلدارة اإللكًتونية
مطلب وضرورة ال غٌت عنها يف إدارات ادلوارد البشرية ,دلا حتققو من نتائج إجيابية حنو حتسني األدا ء فيها ورفع كفاءاهتا ,
ولكن ذلك اليأتى اإلبتجاوز ادلشكالت وادلعوقات الىت تعًتض طبيقها يف تلك اإلدارات البد من االعتماد على
اسًتاتيجية واضحة تنطلق من دراسة الواقع ومشكالتو قبل االنتقال إىل البيئة الرقمية )السالمي والسليطي2008 ،م،
ص)95

كما أكدت بعض الدراسات العلمية وجود بعض ادلعوقات الىت حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكًتونية واالستفادة منها  ,و
جيب األخذ يف االعتبار العقبات الىت قد حتول دون تنفيذ ىذا النظام اجلديد .
وميكن حتديد أربعة أنواع من العقبات الىت قد تواجو تنفيذ أي نظام جديد ,ومن أمهها  :العقبات ادلالية والفنية واخلاصة
بالعمل والثقافية( .هوبكنز-ماركهام  2007،م ،ص) 99
وجود معوقات تعوق اسخدام ,اإلدارة اإللكًتونية وتتمثل يف ادلعوقات اإلدارية  ,والبشرية  ,الثقافية االجتماعية ,
التنظيمية اذليكيلة ,التقنية  ,البيئية( Seresht & Others2008 -p5) .

لذا من األمهية التأكيد ىنا ,على أن وعي االداريني بتلك ادلعوقات وحتديدىا يدفعهم إىل وضع اخلطط اإلسًتاتيجية
ادلالئمة دلواجهتها ووضع احللول الالزمة للتغلب عليها .
أن فهم زلددات استخدام اإلدارة اإللكًتونية يساعد يف وضع احللول العملية ادلالئمة إلشكالية ختطيط وتطبيق برامج
اإلارة اإللكًتونية بكفاءة وفعالية  ,كما يوفر فرص ا ًذتينة لتجاوز ادلعوقات االساسية اليت تواجو مشروع اإلدارة اإللكًتونية
يف ادلنظمات العربية ((ياسين سعد غالب  2005،م،ص.( 25

ايف أساليب
فاإلدارة اإللكًتونية باعتبارىا منهجا إداريا حديث ,تستدعي بالضررة قدرات بشرية عالية كما تتطلب تغيري ً
اإلدارة واذلياكل التنظيمية وتوفري ادلوارد ادلالية الكافية  ,لكي تتمكن من خالذلا ادلنظمات من رفع مستوى خدماهتا
ولتحقيق ذلك البد أن يكون ىناك فهم أفضل للمعوقات الىت تعًتض جناح تطبيقها.
ضرورة التصدي دلا قد يعيق االستفادة من ىذه التقنيات الفعالة دتهيدا للدخول اىل رلتمع ادلعلومات الذي يعترب مسة
القرن الواحد والعشرين( .نصير يوسف  2002م،ص( 88
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وبناءا على ماسبق ،تتضح أمهية اإلدارة اإللكًتونية وضروة استخدامها يف إدارة ادلوارد البشريو ،وبالتايل يتطلب ذلك
السعي اجلاد وادلنظم للتعرف على تلك ادلعوقات ووضع اخلطط اإلسًتاتيجية واحللول ادلالئمة دلواجهتها والتغلب عليها،
وضرورة مواكبة التغريات العادلية يف رتيع اجملاالت ،واألخذ باألساليب احلديثة وتطوير إداراهتا مبا يتماشى مع ادلستجدات
احلديثة ،والسيما يف ظل التوسع يف إستخدام التقنية الرقمية؛لكي تتمكن من تقدمي خداماهتا بأعلى درجو من الكفاءه
واجلوده.
ومن ىنا حتاول الدراسة احلالية الكشف عن أبرز ادلعوقات اليت حتول دون استخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد
البشرية يف ادلنشئات الرياضية.
تًتكز ىذه الدراسة يف االجابة على السؤال الرئيس التايل:
ماهي اهم معوقات استخدام االدارة االلكترونية في إداراة الموارد البشرية في المؤسسات الرياضية.ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة التالية:

 هل هناك معوقات إدارية تحول دون استخدام اإلداراة اإللكترونية في إداراة الموارد البشرية في المؤسساتالرياضية ؟
 هل هناك معوقات تقنية تحول دون استخدام اإلداره اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية في المؤسساتالرياضية ؟
 هل هناك معوقات بشرية التي تحول دون استخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية فيالمؤسسات الرياضية ؟
 هل هناك معوقات مالية التي تحول دون استخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية في المؤسساتالرياضية ؟
 -3أهداف الدراسة:
 زلاولةالتعرف على أىم ادلعوقات اإلدارية اليت حتول دون إستخدام األدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية يفادلؤسسات الرياضية.
 السعي للتعرف على أىم ادلعوقات التقنية اليت حتول دون إستخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية يفادلؤسسات الرياضية.
 التعرف على أىم ادلعوقات البشرية اليت حتول دون إستخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسساتالرياضية.
 التعرف على أىم ادلعوقات ادلالية اليت حتول دون إستخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسساتالرياضية.
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 -4أهمية الدراسة:

 تكمن أمهية الدراسة يف حيوية موضوعها وأمهيتو  ,حيث تتصدى دلوضوع اإلدارة اإللكًتونية وادلعوقات الىت حتولدون االستفادة من مزاياىا العديدة يف إدارة ادلوار البشرية.
 وتفتح ىذه الدراسة أمام اإلداريني وادلهتمني بتطويرالعمل اإلدارى ونشر الوعي مبفهوم االدارة االلكًتونية ومدىتأثريىا يف إدارة ادلوارد البشرية.
 وتسهم ىذه الدراسة أيضا يف التعرف على أىم اآلليات واالسًتاتيجيات واليت تساعد يف تذليل تلك ادلعوقاتوالتغلب عليها  ,وادلسامهة يف تطوير إدارة ادلوارد البشرية.
 تقدمي توصيات ومقًتحات لصناع القرار واإلداريني يف ادلؤسسات الرياضية عن كيفية التغلب على ادلعوقات الىتتواجو بشكل خاص إدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات وادلنظمات عند تطبيقها لإلدارة اإللكًتونية ،وبالتايل
تساعد ادلنظمات الىت تتبٌت تطبيقات اإلدارة اإللكًتونية بالكشف عن ابرز ادلعوقات الىت حتول دون التوسع يف
استخدام ىذه التطبيقات وكيفية التغلب عليها.
 واتطلع اىل أن تكون ىذه الدراسة إضافة علمية جديدة حلقل ادلعرفة العلمية ,وان يفتح ذلا أفاقا جديدة للباحثنييف رلال العمل اإللكًتوين.
 -5الفرضي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الفرضة العامة
لإلدارة اإللكترونية معوقات (إدارية ،بشرية ،تقنية ،مالية) تحول دون استخدامها في إدارة الموارد البشرية في
المؤسسات الرياضية
الفرضيات الجزئية

 توجد معوقات ادارية حتول دون استخدام االدارة االلكًتونية يف ادارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات الرياضية. توجد معوقات تقنية تعرقل استخدام االدارة االلكًتونية يف ادارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات الرياضية. توجد معوقات بشرية تعرقل استخدام االدارة االلكًتونية يف ادارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات الرياضية. -توجد معوقات مالية تعرقل استخدام االدارة االلكًتونية يف ادارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات الرياضية.
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االجراءات الميدانية للدراسة

الفصل الثالث

:تمهيد

تعد الدراسة ادليدانية وسيلة ىامة من أجل الوصول إىل احلقائق ادلوجودة يف رلتمع الدراسة ،عن طريق
ادليدان ،حيث ديكننا من رتع البيانات وحتليلها وىذا كلو لتدعيم اجلانب النظري وتأكيده ،ويف ىذا الفصل
نستعرض اإلجراءات ادلنهجية اليت اتبعناىا وذلك بإعطاء فكرة حول رلال الدراسة ادلكاين ،البشري والزمٍت
باإلضافة إىل ذكر األدوات ادلستعملة يف رتع البيانات.
وكما ىو معلوم أن اذلدف من الدراسة ادليدانية ىو الربىنة على صحة الفروض أو خطأىا ،لذلك سنحاول أن
نلم جبميع اإلجراءات ادليدانية قصد الوصول إىل الغاية اليت تسعى إليها البحوث عموما وىي الوصول إىل
األىداف ادلسطرة.
بعد دراستنا للجانب النظري سنحاول االنتقال إىل الفصل التطبيقي بدراسة ادليدان على أرض الواقع حىت نعطي
منهجية علمية ،ومت ذلك باستجوابنا للعينة اليت حددناه لإلجابة على فرضياتنا ادلقًتحة.
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-1الدراسة االستطالعية:

ال ختتلف الدراسات االستطالعية يف جوىرىا عن الدراسات ادلسحية الوصفية إال يف أغراضها ،ذلك

ألنو ال تزال الكثَت من ادليادين السلوكية واالجتماعية جديدة ،شلا يشكل للباحث صعوبة يف التعرف على
ادلشكالت اجلديرة بالبحث ،حىت إذا أحس بالرغبة يف حبث مشكلة ما أو ظاىرة معينة فإنو قد جيد صعوبة يف
صياغتها صياغة علمية دقيقة ،أو يف حتديد الفروض اليت تساعده على االجتاه مباشرة إىل احلقائق العلمية
والبيانات اليت ينبغي لو أن يبحث عنها ،ومن ىنا أصبح إجراء الدراسات االستطالعية أمرا ضروريا يلجأ إليو
كثَت من الباحثُت( .رشيد زرواتي،2008،ص) 176
حيث يقوم الباحث بأداء دراسة استطالعية تتعلق مبوضوع البحث الذي يقًتح إجراءه ،وىدف الدراسة
االستطالعية إىل تعميق ادلعرفة بادلوضوع ادلقًتح ،للبحث سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية وجتميع مالحظات
ومشاىدات عن رلموع الظواىر اخلاصة للبحث ،وكذا التعرف على أمهية البحث وحتديد فروضو ،والبدء يف وضع
النقاط األوىل لتخطيط البحث األىداف ،اإلطار وظرف البحث (منسي محمود عبد الحليم
،2003،ص)61
إن اخلطوة األوىل اليت قمنا هبا يف حبثنا ىي الدراسة االستطالعية اليت ذلا أمهية كبَتة ،حيث تعترب القاعدة اليتيبٍت عليها الباحث تصوراتو األولية حول دراستو وميدان تطبيقها ،وعن طريقها أيضا يقوم بتفسَت النواحي
اخلاضعة للدراسة ،من ادلمارسة ادليدانية ادلهنية للباحث
ولقد مت االتصال مبديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة من اجل اخذ معلومات عن عدد العمال
التابعُت ذلا ذلدف استطالعي الغرض منو التعرف على معوقات استخدام االدارة االلكًتونية يف ادارة ادلوارد
البشرية .
-1-1المجال المكاني و الزماني:
 1 -1- 1المجال المكاني :يتمثل اجملال ادلكاين الذي مت فيو إصلاز الدراسة االستطالعية ،اليت قمنا هبا يف

مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة والدراسة ادليدانية(.أنظر الصفحة( )09التعريف مبديرية الشباب والرياضة)
 2-1- 1المجال الزمني :
اجلانب النظري 82 :جانفي .8102اجلانب التطبيقي 80 :مارس  .8102اىل غاية  82افريل .8102-2المنهج المتبع في الدراسة :
مل يعد األساس يف التقدم العلمي اليوم ىو احلصول على كم معريف أكثر وإمنا األساس ىو الوسيلة اليت
دتكننا من احلصول على ىدا الكم واستثماره يف اقصر وقت شلكن وبأبسط اجلهود ،والوسيلة يف دلك ىي ادلنهج
العلمي بكل معطياتو ،وذلذا يعترب ادلنهج العلمي الطريق الذي يتبعو الباحث للوصول إىل تعليمات أو نتائج
بطريقة علمية دقيقة وكذلك رلموعة القواعد العامة اليت توجو البحث للوصول إىل احلقيقة العلمية
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وادلنهج ىو طريقة تساعد يف البحث وال يستطيع الباحث العلمي االستغناء عنو وبدون ادلنهج يكون البحث رلرد
جتميع للمعلومات ال عالقة لو بالواقع العلمي ،وخيتلف ادلنهج من دراسة إىل أخرى على حسب طبيعة ومشكلة
موضوع البحث وتبعا الختالف الباحثُت وقدراهتم وإمكاناهتم .واستنادا إىل كتب ادلنهجية فان ادلنهج الوصفي
ىو األكثر كفاءة يف الكشف عن حقيقة الظاىرة وإبراز خصائصها ،فحُت يريد الباحث أن يدرس ظاىرة ما فان
أول خطوة يقوم هبا ىي وصف الظاىرة اليت يريد دراستها ورتع معطيات ومعلومات دقيقة عنها فادلنهج الوصفي
يقوم بدراسة الظاىرة كما توجد يف الواقع ووصفها وصفا دقيقا ،والتعبَت عنها تعبَتا كيفيا أو تعبَتا كميا.
(انجرس ،2004،ص)102
وعليو ديكن تعريف ادلنهج الوصفي بأنو رلموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاىرة اعتمادا على
رتع احلقائق والبيانات وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها حتليال كافيا ودقيقا ،الستخالص دالالهتا والوصول إىل نتائج
وتعميمات عن الظاىرة أو ادلوضوع زلل البحث( .ملحم ،2002،ص)352

ودتاشيا مع أىداف وطبيعة موضوع الدراسة فقد اعتمدنا على تطبيق األسلوب الوصفي ادلسحي من خالل
زلاولة التعرف على معوقات استخدام االدارة االلكًتونية يف ادارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب
الرياضة لوالية ادلسيلة .
 -3مجتمع وعينة الدراسة
 1-3مجتمع الدراسة :
ىم عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة ويضم رلتمع الدراسة ( ) 10فردا
( )07عمال مت حذفهم النو مت اجراء عليهم الدراسة االستطالعية أصبح لدينا اجملتمع األصلي يتكون من()41
عامال.
ومن خالل أن رلتمع الدراسة الذي ىو اقل من  011فردا فقد ارتأينا ان نقوم بدراسة مسحية وذلك لضمان
التمثيلية أكثر ،وبالتايل عينة البحث ستكون ىي رلتمع الدراسة.
 2- 3العينة:

العينة ليست رلرد جزء من رلتمع البحث حسبما اتفق عليو ،ولكنها اختيار واعي تراعى فيو قواعد

واعتبارات علمية معينة لكي تكون نتائجها قابلة للتعميم على اجملتمع األصلي ،وتعرف العينة على أهنا رلتمع
الدراسة الذي تؤخذ منو البيانات ادليدانية ،إهنا جزء من الكل ،مبعٌت آخر ىي رلموعة من أفراد اجملتمع تكون
شلثلة لو  ،لتجرى عليها الدراسة والعينة ليست إال مثاال أو رلموعة من أمثلة يستخلص منها أحكام فيها قدر من
االحتمال وديكن االستعانة هبا يف بعض اإلجراءات العملية أو االستنتاجات النظرية ،وحدات العينة قد تكون
أشخاصا ،كما قد تكون أحياء أو شوارع آو مدن أو غَت ذلك (.بشير صابح الراشدي 2000،ص ) 62 :
ويف دراستنا ىذه فان العينة ىي رلمع الدراسة وتتكون من ( )41فرد

وذلذا فلقد مت توزيع  41استمارة على عينة الدراسة ومت اسًتجاعها بالكامل
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-3- 3ضبط متغيرات الدراسة :

إذا عرفنا اقًتانا على رلموعة القيم اليت يأخذىا ادلتغَت س وذلك على الصورة ص=ق (س) )فإننا نسمي

س متغَتا مستقال وص متغَتا تابعا ،حيث ضلدد قيمة ص مبعرفة قيمة س ،وال يعٍت وجود مصطلح
مستقل"و"تابع"وجود عالقة سببية بينهما وقد يكون يف العالقة أكثر من متغَت مستقل واحد مثل مستوى
الطالب ،يف اقًتان الطالب لسلعة ما صلد أنو يتوقف على عدة عوامل كالدخل ،عدد ادلستهلكُت والبيئة
االجتماعية ذلم.
ويف البحوث عادة ما يشار إىل ادلتغَت الذي يعتقد بأنو يتأثر أو يعدل ببعض ادلعاجلات بأنو متغَت تابع بينما يشار
إىل ادلتغَت ادلستقل بأنو ذلك ادلتغَت الذي يؤثر على نتائج التجربة ويقع حتت سيطرة الباحث متغَت ادلعاجلة فعلى
سبيل ادلثال إذا كان الباحث مهتما بأثر تطبيق اجلودة يف منشأة صناعية ما على زيادة حجم ادلبيعات فإن حجم
ادلبيعات يف ىذه احلالة يعترب متغَتا معتمدا على ادلتغَت ادلستقل تطبيق أنظمة اجلودة (.فريد كامل أبو زينة،
 ،2006ص)28، 27
-1-3- 3المتغير المستقل :
ىو ادلتغَت أو العامل الذي يغَت الباحث يف مقداره ليدرس اآلثار ادلًتتبة على ذلك يف متغَت أخر.
(عبد الفتاح محمد دويدار ، 2007،ص) 72
وادلتغَت ادلستقل يف حبثنا ىو االدارة االلكًتونية .
 -2-3- 3المتغير التابع :

ىو ادلتغَت الذي يتغَت بتغَت ادلتغَت ادلستقل وىو ما ينعكس عليو آثار ما حيدث من تغَت يف ادلتغَت

ادلستقل ،إذا كانت ذتة عالقة بُت متغَتين (عبد الفتاح محمد دويدار ، 2007،ص.) 72
وادلتغَت التابع ادلوارد البشرية .
-4أدوات جمع البيانات والمعلومات :

يركز الباحث على تقنيات جلمع ادلعطيات والبيانات اخلاصة بالظاىرة ادلراد دراستها واختيار التقنية أو

الوسيلة ادلعتمد عليها يتوقف أساسا على طبيعة موضوع الدراسة ،واذلدف ادلراد الوصول إليو ومبا أننا بصدد
معرفة دور بيئة العمل الداخلية يف حتقيق االلتزام التنظيمي لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة ،
ودتاشيا مع طبيعة ادلوضوع فقد اٍعتمدنا على ٍ
االستمارة ،إذ تعترب ىده األخَتة من أنسب الوسائل ادلستعملة و
أكًتىا شيوعا يف احلصول على البيانات اليت تكون كمنطلق أساسي للباحث من أجل اإلجابة والتحليل على
األسئلة اليت طرحها يف بداية البحث ،وتعرف ٍ
االستمارة على أنو النموذج يضم رلموعة أسئلة توجو إىل األفراد
من أجل احلصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة البحث ويتم تنفيذ االستمارة عن طريق ادلقابلة
الشخصية( .عبد الفتاح محمد دويدار ، 2007 ،ص )74
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وانطالقا من مشكلة حبثنا فقد مت تصميم االستمارة انطالقا من موضوع حبثنا،حيت مت تقسيم االستمارة إىل :
أ  -البيانات األولية:
اشتملت االستمارة على اخلصائص الدديوغرافية دلفردات الدراسة وتكونت من مخسة متغَتات ىي :اجلنس،
والسن ،وادلستوى التعليمي ،واالقدمية يف العمل ،عدد الدورات التدريبية ادلتحصل عليها يف رلال العمل مبديرية
الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة ،
ب  -محاور الدراسة

اشتملت الدراسة على أربعة زلاور رئيسة تضمنت (  )01عبارة بواقع )  08عبارة لكل من احملور األول والرابع،
و(  )04عبارة لكل من احملور الثاين والثالث ،وقد استخدم الباحث مقياس ( ديكارت ) اخلماسي حسب التنوع
(مرتفع جداً ،مرتفع ،متوسط ،منخفض ،منخفض جداً) للمحور الرابع ،و(موافق بشدة ،موافق ،زلايد ،غَت
موافق ،غَت موافق على اإلطالق ) لبقية احملاور،
حيث يعرب الرقم ( )0عن أكرب درجة (مرتفع جداً ،أو موافق بشدة) ويعرب الرقم (  )0عن أصغر درجة
(منخفض جداً ،أو غَت موافق مطلقاً).

وقد جاءت احملاور على النحو التايل:
احملور األول  :أىم ادلعوقات اإلدارية الىت حتول دون إستخدام اإلدرة اإللكًتونية يف ادرة ادلوارد البشرية لدىعمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة
احملور الثاين  :أىم ادلعوقات التقنية اليت حتول دون إستخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديريةالشباب والرياضة لوالية ادلسيلة
احملور الثالث  :أىم ادلعوقات البشرية اليت حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديريةالشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة
احملور الرابع  :أىم ادلعوقات ادلالية اليت حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديريةالشباب والرياضة لوالية ادلسيلة
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 1-4الخصائص السيكومترية لألداة
1-1- 4صدق االستمارة:
صدق المحكمين:

حيث حيسب ىذا الصدق (صدق احملكمُت) بعد عرضو على عدد من ادلختصُت واخلرباء يف اجملال
الذي يقيسو االختبار فإذا أقر اخلرباء أن ىذا االختبار يقيس السلوك الذي وضع لقياسو ،وبذلك ديكن للباحث
االعتماد على حكم اخلرباء (خير الدين علي أحمد عويس ، 1997 ،ص.) 38

وللوقوف على مدى تناسب بنود االستمارة مع البيئة اجلزائرية ،قمنا بعرضها على رلموعة من األساتذة سلتلفي
الدرجات العلمية شوىد ذلم جتربة وخربة يف رلال البحث العلمي والذين كان عددىم ثالثة (  )11قصد
حتكيمها ،حيث ارتع رتيع األساتذة علي مناسبة االستمارة بعد ادخال التعديالت الالزمة والضرورية  ،وقد
أرتعوا على صدق زلتوى االستمارة وحتقيق الغرض الذي وضعت من أجلو و حول مدى صدقها وكفاءهتا يف
قياس متغَتات الدراسة ،ويف ضوء ادلالحظات ادلقدمة ضمن إطار الصدق الظاىري مت إدخال التعديالت
الضرورية والالزمة .
صدق االتساق الداخلي الداة الدراسة :

قام الباحث بعد التأكد من الصدق الظاىري ألدوات الدراسة بتحديد مدى التجانس الداخلي ألداة الدراسة
من خالل حساب معامالت االرتباط بُت درجة كل عبارة والدرجة الكلية لعبارات احملور الذي تنتمي إليو،

وحساب معامل ألفا إذا حذف العنصر .واجلدول رقم ( )8يوضح معامالت صدق وثبات رتيع عبارات
اإلستبانة بالدرجة الكلية جلميع عبارات احملور الذي تنتمي إليو.
داال
وقد اضهرت مستويات االختبار بالنسبة جلميع زلاور اإلستبانة أن رتيع عباراهتا مرتبطة ارتباطاً ً

إحصائياً مع عبارات احملاور اليت تنتمي اليها عند مستوى معنوية (.)1.10
كما اتضح من اجلدول رقم ( )8أن رتيع العناصر (يف رتيع احملاور) كان معامل الثبات (ألفا) يف حالة حذفها
أقل من قيمة ألفا للمحور ككل ،شلا يعٍت أن رتيع العناصر (داخل احملاور ادلختلفة) مهمة و غياهبا عن احملور
يؤثر سلباً على مقياس احملور ،أي أنو عنصر ثابت ويؤثر يف ثبات احملور ككل وبالتايل اإلستبانة ككل.
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معامل االرتباط

الفا كرونباخ

عبارة

اذا حذف العنصر

معامل االرتباط

الفا كرونباخ
اذا حذف العنصر

المحور الرابع

المحور االول
10

0,810

1,743

01

0,780

0.826

18

0,813

1,683

02

0,785

0.751

14

0,813

1,0.918

03

0,805

1.222

11

0,832

1,547

04

0,788

0.715

10

0,808

1,744

05

0,804

0.564

12

0,817

1,679

06

0,803

0.781

10

0,817

1,685

07

0,814

1.202

12

0,832

1,696

08

0,811

0.830

12

0,808

1.683

09

0,793

0.676

01

0,810

0.467

10

0,782

0.763

00

0,813

0.257

11

0,701

0.718

08

0,823

0.592

12

0,790

0.699

قيمة معامل الفا كرونباخ للمحور االول =0.846

قيمة معامل الفا كورنباخ للمحور الرابع =0.816
المحور الثالث

المحور الثاني
10

0,589

0.554

01

0,937

0.521

18

0,715

0.778

02

0,937

0.675

14

0,695

0.620

03

0,910

0.544

11

0,712

1.211

04

0,930

0.780

10

0,787

1.000

05

0,941

0.588

12

0,706

0.684

06

0,947

0.673

10

0,671

0.635

07

0,940

0.899

12

0,688

0.712

08

0,932

1.221

12

0,683

0.667

09

0,933

0.839

01

0,784

0.510

10

0,931

0.632

00

0,702

1.214

11

0,937

0.661

12

0,690

0.570

12

0,928

0.775

13

0,673

0.588

13

0,930

0.866

قيمة معامل الفا كرونباخ للمحور الثاين =0.729

قيمة معامل الفا كرونباخ للمحور الثالث=0.942

جدول رقم ()01
يوضح معامل الفا كرونباخ ومعامل االرتباط
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ويتضح من اجلدول رقم ( )18أن معامالت االرتباط بُت درجة كل عبارة والدرجة الكلية جلميع
العبارات اليت يتضمنها احملور تتمثل فيما يلي :
 -10تراوحت معامالت االرتباط بُت درجة كل عبارة والدرجة الكلية
لعبارات احملور األول ما بُت ( ،)1.202-1.022وىي معامالت ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى
معنوية ()1.10
 -18تراوحت معامالت االرتباط بُت درجة كل عبارة والدرجة الكلية
لعبارات احملور الثاين ما بُت ( ) 1.214 – 1.001وىي معامالت ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى
معنوية (.)1.10
 -14تراوحت معامالت االرتباط بُت درجة كل عبارة والدرجة الكلية
لعبارات احملور الثالث ما بُت (  ، ) 1.222 – 1.080وىي معامالت ارتباط دالة إحصائياً عند
مستوى معنوية (.)1.10
 -11تراوحت معامالت االرتباط بُت درجة كل عبارة والدرجة الكلية
لعبارات احملور الرابع ما بُت (  ،) 1.241 – 1.021وىي معامالت ارتباط دالة إحصائياً عند

مستوى معنوية (.)1.10
يتضح شلا سبق أن غالبية معامالت االرتباط الدالة إحصائياً تتمتع عباراهتا عام ًة بثبات االتساق
الداخلي بُت كل عبارة واحملور الذي تنتمي إليو ،وبذلك يتحقق لإلستبانة الصدق البنائي وتعد صاحلة
للقياس.
وكان معامل االرتباط بعد القيام بالعمليات احلسابية حصلنا على معامل ارتباط يقدر ب  1.212وىو معامل
ارتباط ذو عالقة موجبة قوية  ،وعليو فان االستمارة قابلة للتطبيق.

الجدول رقم ( :)02معامل االرتباط
العينة

معامل االرتباط
0.908

 07افراد
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 2-1- 4ثبات االستمارة:

قام الباحث بالتاكيد من ثبات اداة الدراسة الختبار معامل الثبات باستخدام طريقة االتساق الذايت  ،وىي

طريقة الفا كرونباخ  ،وكانت النتائج كما يلي يف اجلدول التايل :
جدول رقم ( )03ثبات االستمارة
محور

الحور واالبعاد

عدد العبارات

عدد الحاالت

معامل الثبات

1

المحور االول

12

07

0.846

2

المحور الثاني

04

07

0.729

3

المحور الثالث

13

07

0.942

4

المحور الرابع

08

07

0.816

وقد اضهر حساب ثبات االستبانة باستخدام طريقة الفا كرزنباخ ان قيمة ثبات احملور االول (أىم ادلعوقات
اإلدارية الىت حتول دون إستخدام اإلدرة اإللكًتونية يف ادرة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة
لوالية ادلسيلة) ىي  1.212وثبات قيمة احملور الثاين (أىم ادلعوقات التقنية اليت حتول دون إستخدام اإلدارة
اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة) ىي 1.082
وثبات قيمة احملور الثالث (أىم ادلعوقات البشرية اليت حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية
لدى عمال مديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة) ىي  1.218وثبات قيمة زلور الرابع (أىم ادلعوقات ادلالية
اليت حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية
ادلسيلة) ىي 1.202
وىذا يعٍت ان رتيع ىذه ادلعامالت ذات قيمة مقبولة  ،وىذه القيمة مؤشرا لصالح اداة الدراسة بغرض حتقيق
اىدافها من خالل االجابة على اسئلتها  ،شلا يشَت اىل امكانية ثبات النتائج اليت ديكن ان تسفر عنها عند
تطبيقها .
3-1- 4الموضوعية :

من العوامل ادلهمة اليت جيب أن تتوفر يف االختبار اجليد شرط ادلوضوعية والذي يعٍت التحرر من التحيز

أو التعصب وعدم إدخال العوامل الشخصية للمخترب كآرائو وأىوائو الذاتية وميولو الشخصي وحىت حتيزه أو
تعصبو ،فادلوضوعية تعٍت أن تصف قدرات الفرد كما ىي موجودة فعال ال كما نريدىا أن تكون .
(مروان عبد المجيد إبراهيم ، 1999 ،ص) 13
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 -5إجراءات التطبيق الميداني لألداة:

بعد إكمالنا للجانب النظري توجهنا للجانب التطبيقي الذي قمنا فيو بضبط اإلستمارة اخلاصة بعمال
مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة ،حيث قمنا بتوزيع عليهم  34استمارة ابتداء من  00افريل  8102إىل
غاية 80أفريل من نفس السنة ألخذ ومعرفة رأيهم حول معرفة معوقات استخدام االدارة االلكًتونية يف ادارة
ادلوارد البشرية لدي عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة.
مت اسًتجاع االستمارة ادلوزعة عليهم ابتداء من  81أفريل  8102إىل غاية  80أفريل من نفس السنة وبعد ذلك
قمنا بتفريغ البيانات ووضعها يف جداول  ،مث حللنا النتائج ادلتحصل عليها دلعرفة ما إذا كانت فرضيتنا زلققة أو
عكس ذلك.
 -6األساليب اإلحصائية:
 الحزم اإلحصائية :spss
ىو احد واىم وأشهر حزم الربامج اجلاىزة يف رلال ادلعاجلة اإلحصائية للبيانات ،إذ يتمتع ىذا الربنامج بالعديد
من اخلصائص الفريدة اليت دتيزه عن باقي الربامج ادلماثلة ،واىم ىذه اخلصائص ،بساطة االستخدام وسهولة
الفهم ( .أسامة أمين ربيع ، 2007 ،ص  )15فتم حساب كل من:
أ  -معامل ارتباط بَتسون ) (Pearsonبُت درجة العبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليو لتحديد
مدى الصدق البنائي واالتساق الداخلي ألداة الدراسة.
ب  -معامل ألفا كرونباخ )(Cronbach's alphaلتحديد معامل ثبات أداة الدراسة.
تضمنت المعالجة األساليب اإلحصائية التالية:
 - 0التكرارات والنسب ادلئوية لوصف خصائص أفراد رلتمع الدراسة ،ولتحديد االستجابة جتاه زلاور الدراسة
اليت تضمنتها أداة الدراسة.
 - 8حساب ادلتوسط احلسايب ،واالضلراف ادلعياري ،لتحديد استجابات أفراد رلتمع الدراسة ضلو زلاور الدراسة
ادلختلفة.
-4متوسط الوزن النسيب لتحديد االمهية النسبية اليت تقيس معوقات استخدام االدارة االلكًتونية يف ادارة ادلوارد
البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادليسلة وذلك بضرب استجابات ( مرتفع جدا او موافق
بشدة ) يف (×) ، 0واستجابات ( مرتفع او موافق ) يف (×) ، 1واستجابات ( متوسط او زلايد ) يف ، )×(4
واستجابات ( منخفض او غَت موافق ) يف(×)  8واستجابات ( منخفض جدا  ،او غَت موافق على االطالق )
يف(×) 0
ومن خالل ذلك ديكن احلصول على ادلتوسطات ادلرجحة التالية :
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 من  1.81إىل  0يشَت إىل مستوى مرتفع جداً ،أو موافق بشدة.
 من  4.11إىل  1.02يشَت إىل مستوى مرتفع ،أو موافق.
 من  8.21إىل  4.42يشَت إىل مستوى متوسط ،أو زلايد.
 من  0.21إىل  8.02يشَت إىل مستوى منخفض أو غَت موافق.
 من  0إىل  0.02يشَت إىل مستوى منخفض جداً ،أو غَت موافق مطلقاً.
 - 1اختبار(كا )8حلسن ادلطابقة الختبار ما إذا كان أفراد اجملتمع توزع بالتساوي على االستجابات اخلمسة
ادلختلفة (مرتفع جداً ،مرتفع ،متوسط ،منخفض ،منخفض جداً) للمحور الرابع  ،و(موافق بشدة،
موافق ،زلايد ،غَت موافق ،غَت موافق مطلقاً) لبقية احملاور.
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خالصة:

من خالل ىذا الفصل بينا اخلطوات ادلنهجية اليت يتبعها الباحث من أجل ضبط اإلجراءات ادليدانية
اخلاصة بالدراسة ،وكذا توضيح أىم الطرق واألدوات ادلستعملة يف رتع ادلعلومات وتنظيمها ،كما قمنا بعرض
ىذه الطرق واألدوات بالتفصيل وتوضيح كيفية استعماذلا ،باإلضافة إىل اجملاالت اليت دتت فيها الدراسة من رلال
مكاين وزماين ،كما أننا حددنا كل من رلتمع وعينة البحث اليت دتحورت حولو الدراسة ،كل ىذه اإلجراءات
تعمل على رتع ادلعلومات يف أحسن الظروف وعرضها يف أحسن الصور ولكن رتع ىذه ادلعلومات ليس ىو
الغاية وإمنا الغاية ىي الوصول إىل نتائج مصاغة بطريقة علمية تساعد على إجياد حلول للمشكلة ادلطروحة
سابقا .وىذا الفصل ذو أمهية كبَتة يف البحوث العلمية حيث أنو ال خيلو أي حبث من وجود ىذا الفصل من
بُت فصول الدراسة ،ألنو يعترب الركيزة ادلنهجية اليت يعتمد عليها الباحث لرسم خريطة عمل واضحة ادلعامل
واألبعاد ،كما أنو حيدد اإلطار ادلنهجي والعلمي الذي جيب على الباحث أن يلتزم بو ليعطى مصداقية علمية
لبحثو.
ويف األخَت ديكن القول أن الباحث الذي يتبع ىذه اخلطوات واإلجراءات أثناء إصلازه لبحثو يكون قد حقق
خطوة كبَتة يف إثبات صدق عملو وكذا توضيح الركائز العلمية اليت اعتمد عليها للوصول إىل نتائج علمية
ودقيقة ديكن االعتماد عليها مستقبال وحىت إمكانية تعميمها.
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عرض النتائج وتفسيرها
ومناقشتها

تمهيد

 -1تحليل وتفسير نتائج الدراسة و

مناقشتها في ضوء الفرضيات الجزئية
خالصة

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

الفصل الرابع
متهيد

حتقيقا الىداف الدراسة يف الكشف عن معوقات استخدام االدارة االلكًتونية يف ادارة ادلوارد البشرية لدى عمال
مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة قام الباحث باجراء ىذه الدراسة الستطالع روؤية موضفي مديرية الشباب
والرياضة لوالية ادلسيلة  ،وخيص ىذا الفصل بعرض النتائج اليت توصلت اليها الدراسة ادلسحية وحتليلها وتفسريىا .
ويتضمن ىذا الفصل مخسة عناصر توضح خصائص افراد عينة الدراسة جبانب االجابة عن اسئلة الدراسة وىي
أىم ادلعوقات اإلدارية الىت حتول دون إستخدام اإلدرة اإللكًتونية يف ادرة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية
الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة  ،الثاين  :أىم ادلعوقات التقنية اليت حتول دون إستخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة
ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة  ،الثالث  :أىم ادلعوقات البشرية اليت حتول دون
استخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة  ،أىم
ادلعوقات ادلالية اليت حتول دون إستخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب
والرياضة لوالية ادلسيلة  ،ويقوم الباحث يف كل عنصر من تلك العناصر بعرض وحتليل االجابة عنو  ،مث الوصول
اىل استنتاجات ترتبط بو  ،مث تفسري تلك النتائج  ،وذلك بعد عرض اجلداول اليت توضح اخلصائص الفراد رلتمع
الدراسة .
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اوال  :خصائص افراد عينة الدراسة

يتسم افراد عينة الدراسة بعدد من اخلصائص حددهتا نوعية ادلتغريات الدديوغرافية اليت تناولتها الدراسة وديكن
توضيحها فيمايلي :
 -1الجنس :
يوضح اجلدول رقم ( )05توزيع افراد العينة حسب اجلنس .
اجلنس

التكرار

النسبة ادلئوية

ذكور

27

79.4

اناث

7

20.6

اجملموع

34

100

نالحظ من خالل اجلدول اعاله ان توزيع افراد عينة البحث حسب فئة اجلنس حيث سجلت ند الذكور نسبة
( )79.4يف حني سجلت عند االناث نسبة ()20.6
وما ديكن قولو ىو ان غالبية افراد ادلتواجدين داخل ادلؤسسة ىم من جنس الذكور وذلك لطبيعة العمل داخل
ادلؤسسة حيث صلد ان الذكور ىم من يقومون بالعمل ادليداين مثل التنقالت عري سلتلف البلديات الوالية اما
االناث فنجدىم يقومون بعمل استقبال الزبائن وخدمتهم واحملاسبة
 - 2العمر
يوضح اجلدول رقم ( )06توزيع افراد عينة الدراسة وفقا للعمر
العمر

التكرار

النسبة ادلئوية

اقل من  30سنة

8

23.5

من  30اىل اقل من  40سنة

11

32.5

من  40اىل اقل من  50سنة

11

32.5

 50سنة فاكثر

4

11.8

اجملموع

34

100
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يتضح من اجلدول رقم ( )06ان اعلى نسبة من افراد عينة الدراسة ىي ( )32.5تًتاوح اعمارىم مابني ( 30
اىل اقل من  40سنة )وكذلك الذين تًتاوح اعمارىم مابني (  40اىل اقل من  50سنة ) يليهم الذين تقل
اعمارىم عن ( 30سنة ) بنسبة ( )23.5و اخريا الذين تبلغ اعمارىم (  50سنة فاكثر ) بنسبة ()11.8
وتدل النتيجة السابقة على التنوع يف اعمار افراد عينة الدراسة مع االرتفاع نسبيا  ،شلا يعكس توافر عامل اخلربة ،
وخيدم اىداف الدراسة  ،االمر الذي يعين التعرف على اراء افراد ذوي مستويات عمرية سلتلفة مبا حيملونو من
خربات مًتاكمة ضلو حتديد معوقات استخدام االدارة االلكًتونية يف ادارة ادلوارد البشرية لذى عمال مديرية
الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة
 - 3المؤهل التعليمي :
يوضح اجلدول رقم ( ) 07توزيع افراد عينة الدراسة وفقا للمؤىل التعليمي .
ادلستوى التعليمي

التكرار

النسبة ادلئوية

متوسط

2

5.9

ثانوي

5

14.7

جامعي

27

79.4

غري ذلك

0

00

اجملموع

34

100

نالحظ من خالل معطيات اجلدول ان اعلى نسبة سجلت لدى ادلستوى اجلامعي بنسبة ( ) 79.4وتليها
بنسبة ( )14.7للعمال ذوي ادلستوى التعليمي الثانوي يف حني سجلت نسبة ( )5.9عند ذوي ادلستوى
التعليمي ادلتوسط
ومن اىم ادلالحظات اليت ديكن تسجيلها من خالل القراءة االحصائيات ذلذا اجلدول ىو ارتفاع نسبة ادلستوى
التعليمي اجلامعي داخل ادلؤسسة فكلما ارتفع مستوى الفرد التعليمي كلما زادت طموحاتو وتوقعاتو داخل
ادلؤسسة وتصبح لديو رغبة قوية الشباع حاجاتو االجتماعية والنفسية
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 -4اقدمية االعمل داخل المؤسسة :
جدول رقم ( ) 08ينب توزيع فراد عينة الدراسة حسب االقدمية يف العمل
االقدمية يف العمل

التكرار

النسبة ادلئوية

اقل من  5سنة

7

20.6

من  5اىل اقل من  10سنوات

9

26.5

من  10اىل اقل من  20سنة

9

26.5

من  20اىل اقل من  30سنة

6

17.6

 30سنة فاكثر

3

8.8

اجملموع

34

100

يتضح من اجلدول رقم ( )08ان اعلى نسبة افراد عينة الدراسة ( )26.5تًتاوح اقدميتهم يف العمل مابني (من 5
اىل اقل من  10سنوات ) وكذلك نفس النسبة العمال الذين تًتاوح اعمارىم مابني ( 10من اىل اقل من 20
سنة )  ،وان ( )20.6تبلغ اقدميتهم (اقل من  5سنوات ) وان ( )17.6تًتاوح اقدميتهم يف العمل مابني (20
اىل اقل من  30سنة ) بينما االقل تزيد خربهتم عن (30سنة ) بنسبة () 8.8
تدل النتيجة السابقة على تنوع اخلربات العلمية الفراد الدراسة  ،شلا جيعلهم قادرين على تكوين اراء اجيابية او
سلبية اكثر دقة  ،حيث تعد اخلربة من اكثر العوامل ادلؤثرة على اراء االفراد ضلو االشياء  ،الن اخلربات ادلًتاكمة
عرب التجارب تسهم اىل حد كبري يف تكوين اجتاىات اجيابية او سلبية ضلو موضوع معني .
 -5عدد الدورات التدريبية المتحصل عليها العمال في مجال العمل بمديرية الشباب والرياضة لوالية
المسيلة :
جدول رقم ( )09يبني توزيع افراد عينة الدراسة وفقا لعدد الدورات التدريبية
عدد الدورات التدريبية

التكرار

النسبة ادلئوية

مل التحق باية دورة

5

14.7

دورة واحدة

15

44.1

دورتان

7

20.6

ثالث دورات فاكثر

7

20.6

اجملموع

34

100
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يتضح من اجلدول رقم (  )09ان اعلى نسبة من افراد عينة الدراسة ( )44.1حصلوا على دورة واحدة  ،وان
( )20.6حصلوا على دورتني  ،ومنهم من حصلوا على ثالث دورات فاكثر بنفس النسبة بينما االقلية مل
يلتحقوا باية دورة و كانت بنسبتهم ()14.7
وتشري النتيجة السابقة اىل اىتمام باحلاق عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة بدورات تدريبية يف رلال
العمل وذلك من اجل توسيع مداركهم ومعلوماهتم
ثانيا  :أهم المعوقات اإلدارية التي تحول دون استخدام اإلداراة اإللكترونية في إداراة الموارد البشرية لدى
عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة :
لالجابة عن السؤال االول  :ىل ىناك معوقات إدارية حتول دون استخدام اإلداراة اإللكًتونية يف إداراة ادلوارد
البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة؟ مت اجراء حتليل احصائي وصفي للبيانات من خالل
التكرار  ،والنسبة ادلئوية  ،واالضلراف ادلعياري  ،وادلتوسطات احلسابية  ،باالضافة اىل اختبار االحصائي ( كاي
تربيع  ) Chi-Squareحلسن ادلطابقة لكل عبارة من العبارات اليت حيتويو ىذا السؤال .
ويوضح اجلدول رقم ( )10استجابات مجيع افراد عينة الدراسة لتحديد ادلعوقات االدارية اليت حتول دون إستخدام
االدارة االلكًتونية يف ادارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة .
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العبـ ـ ـ ـ ـارة

االستجابات
مواقف
بشدة

موافق محايد

المتوسط

غير

موافق

غير

الجسابي

االنحراف
المعياري

موافق
على

10

اإلجراءاث انروتٍنٍت تإخر ػًهٍت انتحىل نحى اإلدارة
اإلنكترونٍت.

12

نقض انذوراث انتذرٌبٍت نًىظفً انًىارد انبشرٌت فً
يجال اإلدارة اإلنكترونٍت.

13

ضؼف انتحفٍز بنىػٍه )انًادي /انًؼنىي( الستخذاو
انتقنٍاث اإلنكترونٍت

14

قهت يشاركت يىظفً انًىارد انبشرٌت فً انتخطٍط
نًشروع اإلدارة اإلنكترونٍت

15

قهت انفرص انًتاحت نًىظفً انًىارد انبشرٌت نحضىر
اننذواث وانًإتًراث انًتؼهقت باإلدارة اإلنكترونٍت

16

ضؼف انىػً بأهًٍت تطبٍق اإلدارة اإلنكترونٍت.

17

ضؼف انتنسٍق بٍن انىاحذاث اإلدارٌت.

تكرار

32

01

نسبة %

6.96

3.92

39.

تكرار

2

3.

3

نسبة %

898

8.92

.9.

تكرار

.

32

0

نسبة %

369.

6196

39.

تكرار

31

02

0

نسبة %

.898

2893

39.

تكرار

03

0.

2

نسبة %

2.92

..9.

898

تكرار

0.

08

0

نسبة %

2290

.39.

39.

تكرار

.

0.

6

نسبة %

369.

..9.

0696

كا  2لحساب المطابقة

مستوى معنوية ()1015
القيمة

االطالق
0

االختبارات االحصائية

4.6471

4.02

4.20

4.55

4.26

4.41
4.08

0.54397

0.388

0.591

0.560

0.618

0.556
0.668

21,58

41,35

24,059

16,294

11,35

14,529
8,176

ترتيب العبارة من حيث
المتوسط الحسابي

االحتمالية
0,000

10

0,000

02

0,000

18

0,000

0,003

12
17

0,001

13

0,017

00

جدول رقم ()01
يوضح أهم المعوقات اإلدارية التي تحول دون استخدام اإلداراة اإللكترونية في إداراة الموارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة
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رقم

العبارة

08

االفتقار انى انتخطٍط انسهٍى نؼًهٍت انتحىل نحى اإلدارة
اإلنكترونٍت

09

انًركزٌت انشذٌذة فً ئدارة انًىارد انبشرٌت

10

ضؼف اقتناع وتأٌٍذ اإلدارة انؼهٍا بانًنظًت نًشروع
اإلدارة اإلنكترونٍت

11

غًىض انرؤٌت انًستقبهٍت نتطبٍق اإلدارة اإلنكترونٍت.

12

انهٍاكم انتنظًٍٍت انحانٍت التتىافق يغ تطبٍقاث اإلدارة
اإلنكترونٍت
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االستجابات
مواقف

موافق

محاي

تكرار

31

31

1

نسبة %

1183

9385

181

تكرار

33

35

4

نسبة %

1384

9985

3381

تكرار

31

39

1

نسبة %

4.83

4483

181

تكرار

31

33

نسبة %

1183

1381

بشدة

د

المتوسط

غير

موافق

غير

الجسابي

االنحراف
المعياري

موافق
على

مستوى معنوية ()1015
4.29

4.20

4.38

4.38

تكرار

33

31

9

نسبة %

1981

4.83

348.

385

متوسط استجابات افراد مجتمع الدراسة على المحور

المتوسط الحسابي

كا  2لحساب المطابقة

االطالق

3

االختبارات االحصائية

ترتيب العبارة من حيث

4.14

4814

0.629

0.640

0.652

0.493

0.783

48139

القيمة

االحتمالية

10,294

0,006

9,941

9,23

1,882

16,118

24,47

0,007

0,010

0,170

0,001

16
19
14
15
01

0,027

أهم المعوقات اإلدارية التي تحول دون استخدام اإلداراة اإللكترونية في إداراة الموارد البشرية
لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة

تابع للجدول رقم ()01
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يوضح كا 2عدم تطابق يف استجابات افراد عينة الدراسة يف مجيع الفقرات والعبارات اخلاصة بأىم ادلعوقات
اإلدارية اليت حتول دون استخدام اإلداراة اإللكًتونية يف إداراة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة
لوالية ادلسيلة وذلك عند مستوى داللة ( . )0.05
وبالنظر اىل عبارات احملور االول يف اجلدول رقم ( )10الذي يتضمن استجابات افراد عينة الدراسة على السؤال
االول من اسئلة الدراسة وىو ماأىم ادلعوقات اإلدارية اليت حتول دون استخدام اإلداراة اإللكًتونية يف إداراة ادلوارد
البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة؟ يتضح ان ادلتوسط احلسايب العام ذلذا السؤال قد بلغ
( )4.30وباضلراف معياري قدره ( )0.315ومبا ان ادلتوسط احلسايب العام يقع بني (4.21اىل  )5.00عند
حدود الثقة (، ) 95وىذه احلدود ىي ضمن ادلعيار الذي حدده الباحث يف الصفحة () الذي ينص على ان
ادلتوسط اذا كان بني (4.21اىل  ) 5.00فهذا يعين ان احملور او العبارة تشري اىل ان ادلستوى مرتفع جدا ،
ومبا ان متوسط أىم ادلعوقات اإلدارية اليت حتول دون استخدام اإلداراة اإللكًتونية يف إداراة ادلوارد البشرية لدى
عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة يقع يف تلك احلدود فاءن ذلك يشري اىل ارتفاع أىم ادلعوقات اإلدارية
اليت حتول دون استخدام اإلداراة اإللكًتونية يف إداراة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية
ادلسيلة .
وبتحليل كل عبارة من عبارات ماأىم ادلعوقات اإلدارية اليت حتول دون استخدام اإلداراة اإللكًتونية يف إداراة ادلوارد
البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة كما وردت يف اجلدول رقم ( )10يتضح االيت :
 -01كانت اجابات افراد عينة الدراسة مبستوى مرتفع على اإلجراءات الروتينية تؤخر عملية التحول
نحو اإلدارة اإللكترونية  ،وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز االول مبتوسط حسايب قدره ()4.64%

حيث اجاب ما نسبتو ( )69.6%على اىم موافقون بشدة  ،واجاب ما نسبتو ( )% 29.4على
اهنم موافقون  ،وبدمج االجابتني يتضح اهنم يشكالن ( )99%وىي نسبة مرتفعة .

 -02كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة قلة مشاركة موظفي
الموارد البشرية في التخطيط لمشروع اإلدارة اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثاين
مبتوسط حسايب قدره ( )4.55حيث أجاب ما نسبتو ( ) %58.8متهم على أهنم موافقون
بشدة  ،وأجاب ما نسبتو ( )%38.2منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح
إهنما يشكالن ( )97%وىي نسبة مرتفعة
 -03كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة ضعف الوعي بأهمية
تطبيق اإلدارة اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثالث مبتوسط حسايب قدره ()4.41

حيث أجاب ما نسبتو ( )%44.1متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو
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( )52.9%منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ()97%
وىي نسبة مرتفعة
 -04كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة ضعف اقتناع وتأييد
اإلدارة العليا بالمنظمة لمشروع اإلدارة اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الرابع
مبتوسط حسايب قدره ( )4.38حيث أجاب ما نسبتو ( )%47.1متهم على أهنم موافقون بشدة
 ،وأجاب ما نسبتو ( )%44.1منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما
يشكالن ( )91.2%وىي نسبة مرتفعة
 -05كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة غموض الرؤية
المستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز اخلامس مبتوسط حسايب

قدره ( )4.38حيث أجاب ما نسبتو ( )38.2%متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما
نسبتو ( )62.8%منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن
( )100%وىي نسبة مرتفعة
 -06كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة االفتقار الى

التخطيط السليم لعملية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز السادس

مبتوسط حسايب قدره ( )4.29حيث أجاب ما نسبتو ( )%38.2متهم على أهنم موافقون بشدة
 ،وأجاب ما نسبتو ( )%52.9منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما
يشكالن ( )%91.1وىي نسبة مرتفعة
 -07كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة قلة الفرص المتاحة
لموظفي الموارد البشرية لحضور الندوات والمؤتمرات المتعلقة باإلدارة اإللكترونية وقد
احتلت ىذه العبارة ادلركز السابع مبتوسط حسايب قدره ( )4.26حيث أجاب ما نسبتو
( )%35.3متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو ( )%55.9منهم على العبارة
بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ( )%91.2وىي نسبة مرتفعة
 -08كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة ضعف التحفيز
بنوعيه )المادي /المعنوي( الستخدام التقنيات اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثامن
مبتوسط حسايب قدره ( )4.20حيث أجاب ما نسبتو ( )%26.5متهم على أهنم موافقون بشدة
 ،وأجاب ما نسبتو ( )%70.6منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما
يشكالن ( )%97.1وىي نسبة مرتفعة .
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 -09كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة المركزية الشديدة في
إدارة الموارد البشرية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز التاسع مبتوسط حسايب قدره ()4.20

حيث أجاب ما نسبتو ( )%32.4متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو

( )%55.9منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ()88.3%
وىي نسبة مرتفعة
 -10كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة الهياكل التنظيمية
الحالية التتوافق مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز العاشر مبتوسط
حسايب قدره ( )4.14حيث أجاب ما نسبتو ( )35.3%متهم على أهنم موافقون بشدة ،
وأجاب ما نسبتو ( )%47.1منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما
يشكالن ( )82.4%وىي نسبة مرتفعة
 -11كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة ضعف التنسيق بين
الواحدات اإلدارية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز احلادي عشر

مبتوسط حسايب قدره

( )4.08حيث أجاب ما نسبتو ( )%26.5متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو
( )%55.9منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ()%82.4
وىي نسبة مرتفعة
 -12كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة نقص الدورات
التدريبية لموظفي الموارد البشرية في مجال اإلدارة اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز

الثاين عشر مبتوسط حسايب قدره ( )4.02حيث أجاب ما نسبتو ( )%8.8متهم على أهنم
موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو ( )85.3%منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني
يتضح إهنما يشكالن ( )%94.1وىي نسبة مرتفعة

ويف ضوء ذلك ديكن استنتاج ما يلي :
توجد معوقات ادارية حتول دون استخدام االدارة االلكًتونية يف ادارة ادلوارد البيشرية لدى عمال مديرية الشباب
والرياضة لوالية ادلسيلة وذلك بدرجة مرتفعة وىي:
-

اإلجراءات الروتينية تؤخر عملية التحول ضلو اإلدارة اإللكًتونية

-

نقص الدورات التدريبية دلوظفي ادلوارد البشرية يف رلال اإلدارة اإللكًتونية

-

ضعف التحفيز بنوعيو )ادلادي /ادلعنوي( الستخدام التقنيات اإللكًتونية

-

قلة مشاركة موظفي ادلوارد البشرية يف التخطيط دلشروع اإلدارة اإللكًتونية
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-

قلة الفرص ادلتاحة دلوظفي ادلوارد البشرية حلضور الندوات وادلؤمترات ادلتعلقة باإلدارة اإللكًتونية

-

ضعف الوعي بأمهية تطبيق اإلدارة اإللكًتونية

 ضعف التنسيق بني الواحدات اإلدارية-

االفتقار اىل التخطيط السليم لعملية التحول ضلو اإلدارة اإللكًتونية

-

ادلركزية الشديدة يف إدارة ادلوارد البشرية

-

ضعف اقتناع وتأييد اإلدارة العليا بادلنظمة دلشروع اإلدارة اإللكًتونية

-

غموض الرؤية ادلستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكًتونية

-

اذلياكل التنظيمية احلالية التتوافق مع تطبيقات اإلدارة اإللكًتونية

وتتفق ىذه النتيجة مع النتائج الىت توصلت اليها دراسة كال من:
تتفق ىذه الدراسة جزئيا مع ما توصلت اليو دراسة (فطميي سعاد ، )2014نقص الوعي وثقافة االلكًتونية لدى
العديد من ادلتعاملني مع ادلؤسسة و ان افراد عينة الدراسة يتمتعون مبستوى تعليمي جيد وىذا مامسح بالتعامل مع
اخلدمة االلكًتونية  ،كما تتفق جزئيا مع دراسة (اسعون عمر  )2013امهية تنظيم دورات تدريبية مستمرة
لالستفادة من برارلها و عدم االىتمام ادارة ادلوارد البشرية بتقدمي حوافز مادية وجعلها تتوافق مع حاجات الفرد
ومهاراتو وخصائص كفاءتو،كما تتفق جزئيا مع دراسة (محداش عبد ادلالك ،عاشور بوعكاز عبد العايل )2012
على أن الضعف يف التدريب على استخدام الوسائل التقنية احلديثة يعد من أبرز ادلعوقات و أنو ىناك العديد من
ادلعوقات اليت تواجو التطور التقين يف ادلؤسسة و كذا األعمال االدارية
وديكن تفسري النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يف انو:
رمبا يرجع السبب يف ذلك إىل مركزية العمل اإلداري داخل ادلؤسسات الرياضية باإلضافة إىل عدم الثقة يف
ادلعامالت اإلدارية اإللكًتونية  ،كما أنو قد يكون ىناك نقصا يف إعداد اإلداريات للتحول إىل اإلدارة اإللكًتونية،
وىذا يرتبط بالدرجة األوىل باجتاه اإلداريات ضلو إدارة التغيري  ،والذي حيتاج إىل العديد من الندوات واحملاضرات،
باإلضافة إىل التدريب ادلناسب على الربامج اإللكًتونية اليت ستطبق ويؤكد ىذا التفسري رلئ العبارات :اإلجراءات
الروتينية تؤخر عملية التحول ضلو اإلدارة اإللكًتونية  ،ونقص الدورات التدريبية دلوظفي ادلوارد البشرية يف رلال
اإلدارة اإللكًتونية  ،وىذا يؤكده ضعف التحفيز بنوعيو )ادلادي  /ادلعنوي(الستخدام التقنيات اإللكًتونية والذي
جاء يف ادلراتب األوىل من عبارات ىذا احملور.
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بينما تقل ادلعوقات اإلدارية وادلتعلقة بضعف اقتناع وتأييد اإلدارة العليا بادلنظمة دلشروع اإلدارة اإللكًتونية  ،وىذا
يكون راجع لغموض الرؤية ادلستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكًتونية  ،وأن اذلياكل التنظيمية احلالية ال تتوافق مع
تطبيقات اإلدارة اإللكًتونية  ،ويؤكد ىذا رلئ العبارات  :ضعف اقتناع وتأييد اإلدارة العليا بادلنظمة دلشروع اإلدارة
اإللكًتونية  ،و غموض الرؤية ادلستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكًتونية  ،وأن اذلياكل التنظيمية احلالية ال تتوافق مع
تطبيقات اإلدارة اإللكًتونية
ثالثا  :أهم المعوقات التقنية التي تحول دون إستخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية لدى
عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة :
لإلجابة عن السؤال الثاين  :ىل ىناك معوقات تقنية حتول دون إستخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد
البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة ؟
مت اجراء حتليل إحصائي وصفي للبيانات من خالل التكرار  ،والنسبة ادلئوية  ،واالضلراف ادلعياري  ،وادلتوسطات
احلسابية  ،باالضافة اىل اختبار االحصائي ( كاي تربيع  ) Chi-Squareحلسن ادلطابقة لكل عبارة من
العبارات اليت حيتويو ىذا السؤال .
ويوضح اجلدول رقم ( )11استجابات مجيع افراد عينة الدراسة لتحديد أىم ادلعوقات التقنية اليت حتول دون
إستخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة .
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االستجابات

العبارة

مواقف

موافق

تكرار

33

35

1

نسبة %

1981

9985

181

1
3189

31
.189

بشدة

محاي

المتوسط

د

غير

موافق

غير

الجسابي

االنحراف
المعياري

موافق

01
02

سرعة تطور أجهزة الحاسب اآللي وأنظمتها

تكرار
نسبة %

03

ضعف الصيانة والمتابعة لألجهزة.

04

نقص استخدام شبكات االتصاالت اإللكترونية المتقدمة (شبكة

تكرار

31

31

1

نسبة %

1183

9385

181

تكرار

31

31

اإلنترنت /اإلنترانت /اإلكسترانت(

نسبة %

4.83

9385

05

قلة كفاية أجهزة الحاسب المتوفرة في المنظمة

تكرار

39

39

9

نسبة %

4383

4483

348.

06

ضعف برامج الحماية للبيانات والمعلومات بإدارات المنظمة

تكرار

3.

31

3

نسبة %

94

4.83

385

07

نقص استخدام مختلف أشكال االتصال اإللكتروني (البريد

تكرار

34

35

3

نسبة %

4383

9985

385

اإللكتروني /البريد الصوتي /الموتمرات اإللكترونية .

المتوسط الحسابي

كا  2لحساب المطابقة

على

مستوى معنوية ()1015

االطالق
صعوبة تعريب )األنظمة /البرامج ( األجنبية

االختبارات االحصائية

ترتيب العبارة من حيث

القيمة
4.17

0.833

11,35

االحتمالية
0,003

03

4.23

0.43

9,529

0,002

02

4.29

0.62

10,294

0,006

01

0,732

14

4.47

4.26

4.47

4.38

0.50

0.70

0.563

0.551

01..0,

5,353

14,176

15,235

0,069

0,001

0,000

00
15
16

جدول رقم 00
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االستجابات

العبارة

المتوسط

مواقف

موافق

محاي

غير

تكرار

31

33

3

3

نسبة %

9385

1981

985

985

تكرار

35

33

3

3

نسبة %

9985

1384

985

985

تكرار

33

33

3

148.

1384

385

33

3
385
3
385

بشدة

د

موافق

غير

الجسابي

االنحراف
المعياري

موافق

08
09

سرعة التغيير في تكنولوجيا المعلومات وصعوبة مسايرتها.

10

نقص األدلة األرشادية الموضحة آلليات تطبيق اإلدارة

اإللكترونية

نسبة %

11

االفتقار إلى قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة

تكرار

33

نسبة %

1381

1981

12

ضعف المتابعة والتطوير للبرمجيات المطبقة.

تكرار

31

34

1

نسبة %

4.83

4383

181

13

ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

تكرار

35

39

نسبة %

9985

4483

على

مستوى معنوية ()1015
4.35

4.32

4.617

4.58
4.32

4.55

متوسط استجابات افراد مجتمع الدراسة على المحور أهم المعوقات التقنية التي تحول دون إستخدام

المتوسط الحسابي

كا  2لحساب المطابقة

االطالق
سهولة اختراق شبكة االنترنت.

االختبارات االحصائية

ترتيب العبارة من حيث

4811

0.848

1.036

0.551

0.556
0.767

0.503

48133

القيمة

االحتمالية

22,000

0,000

23,64
19,47

17,70

20,353

014..

14,94

0,000
0,000

17
18
10

0,000

12

0,000

19

0,493

13

0,456
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يوضح كا 2عدم تطابق يف استجابات افراد عينة الدراسة يف مجيع الفقرات والعبارات اخلاصة أىم ادلعوقات التقنية

اليت حتول دون إستخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة
وذلك عند مستوى داللة ( . )0.05
وبالنظر اىل عبارات احملور الثاين يف اجلدول رقم ( )11الذي يتضمن استجابات افراد عينة الدراسة على السؤال
الثاين من أسئلة الدراسة وىو ما أىم ادلعوقات التقنية اليت حتول دون إستخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية لدى
عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة ؟
يتضح ان ادلتوسط احلسايب العام ذلذا السؤال قد بلغ ( )4.38وباضلراف معياري قدره ( )0.321ومبا ان
ادلتوسط احلسايب يقع بني ( 4.21اىل  )5.00عند حدود الثقة (، ) 95وىذه احلدود ىي ضمن ادلعيار الذي
حدده الباحث الذي ينص على ان ادلتوسط اذا كان بني (4.21اىل  ) 5.00فهذا يعين ان احملور او العبارة تشري
اىل ان ادلستوى مرتفع جدا  ،ومبا ان متوسط أىم ادلعوقات التقنية اليت حتول دون إستخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد
البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة يقع
يف تلك حدود فاءن ذلك يشري اىل موافقة افراد عينة الدراسة بدرجة مرتفعة على وجود معوقات تقنية حتول دون
إستخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة لدى عمال
مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة .
وبتحليل كل عبارة من عبارات ما أىم ادلعوقات التقنية اليت حتول دون إستخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية

لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة كما وردت
يف اجلدول رقم ( )11يتضح االيت :
 -01كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة نقص األدلة
األرشادية الموضحة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز االول

مبتوسط حسايب قدره ( )4.61حيث أجاب ما نسبتو ( )% 64.7منهم على أهنم موافقون
بشدة  ،وأجاب ما نسبتو ( )32.4%منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح

إهنما يشكالن ( )97.1%.وىي نسبة مرتفعة
 -02كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة االفتقار إلى قواعد
بيانات دقيقة ومتكاملة وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثاين مبتوسط حسايب قدره ()4.58
حيث أجاب ما نسبتو ( )% 61.8متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو
( )%35.3منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ()%97.1
وىي نسبة مرتفعة

86

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

الفصل الرابع

 -03كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة ضعف مستوى البنية
التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثالث مبتوسط حسايب

قدره ( )4.55حيث أجاب ما نسبتو ( )%55.9متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما
نسبتو ( )%44.1منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن
( )%100وىي نسبة مرتفعة
 -04كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة نقص استخدام
شبكات االتصاالت اإللكترونية المتقدمة (شبكة اإلنترنت /اإلنترانت /اإلكسترانت( وقد
احتلت ىذه العبارة ادلركز الرابع مبتوسط حسايب قدره ( )4.47حيث أجاب ما نسبتو
( )47.1%متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو ( )%52.9منهم على العبارة
بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ( )100%وىي نسبة مرتفعة
 -05كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة ضعف برامج
الحماية للبيانات والمعلومات بإدارات المنظمة  .وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز اخلامس

مبتوسط حسايب قدره ( )4.47حيث أجاب ما نسبتو ( )50%متهم على أهنم موافقون بشدة ،
وأجاب ما نسبتو ( )%47.1منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما
يشكالن ( )%97.1وىي نسبة مرتفعة
 -06كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة نقص استخدام
مختلف أشكال االتصال اإللكتروني (البريد اإللكتروني /البريد الصوتي /الموتمرات
اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز السادس

مبتوسط حسايب قدره ( )4.38حيث

أجاب ما نسبتو ( )%41.2متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو ( )%55.9منهم
على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ( )97.1%وىي نسبة مرتفعة
 -07كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة سهولة اختراق شبكة
االنترنت وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز السابع مبتوسط حسايب قدره ( )4.35حيث أجاب
ما نسبتو ( )52.9%متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو ( )%35.3منهم على
العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ( )%88.2وىي نسبة مرتفعة
 -08كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة سرعة التغيير في
تكنولوجيا المعلومات وصعوبة مسايرتها وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثامن مبتوسط حسايب

قدره ( )4.32حيث أجاب ما نسبتو ( )55.9%متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما
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نسبتو ( )32.4%منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن
( )87.3%وىي نسبة مرتفعة
 -09كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة ضعف المتابعة
والتطوير للبرمجيات المطبقة وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز التاسع

مبتوسط حسايب قدره

( )4.32حيث أجاب ما نسبتو ( )%47.1متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو
( )%41.2منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ()88.3%
وىي نسبة مرتفعة
 -10كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة ضعف الصيانة
والمتابعة لألجهزة وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز العاشر

مبتوسط حسايب قدره ()4.29

حيث أجاب ما نسبتو ( )38.2%متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو

( )%52.9منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ()%92.1
وىي نسبة مرتفعة
 -11كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة قلة كفاية أجهزة
الحاسب المتوفرة في المنظمة وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز احلادي عشر

مبتوسط حسايب

قدره ( )4.26حيث أجاب ما نسبتو ( )41.2%متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما
نسبتو ( )%44.1منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن
( )%85.3وىي نسبة مرتفعة
 -12كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة سرعة تطور أجهزة
الحاسب اآللي وأنظمتها وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثاين عشر

مبتوسط حسايب قدره

( )4.23حيث أجاب ما نسبتو ( )%23.5متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو
( )76.5%منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ()100%
وىي نسبة مرتفعة
 -13كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة صعوبة تعريب )
األنظمة /البرامج ( األجنبية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثالث عشر مبتوسط حسايب قدره
( )4.17حيث أجاب ما نسبتو ( )35.3%متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو
( )%55.9منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ()%91.2
وىي نسبة مرتفعة
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ويف ضوء ذلك ديكن استنتاج ما يلي :

انو توجد متطلبات مهمة للمعوقات التقنية التي تحول دون إستخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية لدى
عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة وذلك بدرجة مرتفعة وىي:
 نقص األدلة األرشادية ادلوضحة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكًتونية االفتقار إىل قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكًتونية نقص استخدام شبكات االتصاالت اإللكًتونية ادلتقدمة (شبكة اإلنًتنت /اإلنًتانت /اإلكسًتانت( ضعف برامج احلماية للبيانات وادلعلومات بإدارات ادلنظمة. نقص استخدام سلتلف أشكال االتصال اإللكًتوين (الربيد اإللكًتوين،الربيد الصويت،ادلومترات اإللكًتونية) سهولة اخًتاق شبكة االنًتنت. سرعة التغيري يف تكنولوجيا ادلعلومات وصعوبة مسايرهتا. ضعف ادلتابعة والتطوير للربرليات ادلطبقة. ضعف الصيانة وادلتابعة لألجهزة. قلة كفاية أجهزة احلاسب ادلتوفرة يف ادلنظمة -سرعة تطور أجهزة احلاسب اآليل وأنظمتها

-

صعوبة تعريب )األنظمة /الربامج ( األجنبية

تتفق ىذه الدراسة جزئيا مع ماتوصلت اليو دراسة (فطمي سعاد  )2014عدم وجود بنية حتتية كافية شلا يعيق
بعض اخلدمات الربيدية للمؤسسة كما تتفق جزئيا مع دراسة (محداش عبد ادلالك و عاشور بوعكاز عبد العايل
 )2013توسيع شبكات االتصال و تطويرىا و دعمها بالوسائل التقنية ادلتطورة و للوسائل التقنية إجيابيات كثرية
و عديدة يف تدعيم الوظائف االدارية و الرفع يف كفاءة العمل ادلنجز.كما تتفق جزئيا مع دراسة (عليان عبد
الرشيد  )2007على ان أفراد عينة الدراسة موافقني على اهنم راضني عن التنمية ادلتبعة يف ظل اإلدارة اإللكًتونية
تحليل النتائج وتفسيرها

رمبا يرجع السبب يف ذلك إىل أن نقص األدلة اإلرشادية ادلوضحة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكًتونية تعترب من
ادلعوقات التقنية واليت تؤدي إىل صعوبة فهم التقنيات احلديثة اليت تدخلها ادلنظمة وشلا يؤدي اىل سوء استخدامها
وعدم تنمية ادلوارد البشرية  ،كما أن ذلك سيؤدي إىل االفتقار إىل قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة شلا يؤدي اىل
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معوق من معوقات تطبيق اإلدارة االلكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية ،وىذا يرتبط بضعف مستوى البنية التحتية
الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكًتونية  ،ويؤكد ىذا التفسري رلئ العبارات :نقص األدلة اإلرشادية ادلوضحة آلليات
تطبيق اإلدارة اإللكًتونية  ،و االفتقار إىل قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة و ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة
لتطبيق اإلدارة اإللكًتونية  .والذي جاء يف ادلراتب األوىل من عبارات ىذا احملور.
بينما تقل ادلعوقات التقنية وادلتعلقة بقلة كفاية أجهزة احلاسب ادلتوفرة يف ادلنظمة ،و سرعة تطور أجهزة احلاسب
اآليل وأنظمتها  ،و صعوبة تعريب( األنظمة/الربامج ) األجنبية  ،ويؤكد ىذا رلئ العبارات  :قلة كفاية أجهزة
احلاسب ادلتوفرة يف ادلنظمة ،وصعوبة تعريب) األنظمة /الربامج األجنبية(  ،واليت جاءت يف ادلراتب األخرية من
عبارات ىذا احملور.
رابعا  :أهم المعوقات البشرية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية لدى
عمال مديرية الشباب و الرياضة لوالية المسيلة:
لإلجابة عن السؤال الرابع  :ىل ىناك معوقات بشرية حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية
لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة ؟مت إجراء حتليل إحصائي وصفي للبيانات من خالل التكرار ،
والنسبة ادلئوية  ،واالضلراف ادلعياري  ،وادلتوسطات احلسابية  ،باإلضافة إىل اختبار اإلحصائي ( كاي تربيع
 ) Chi-Squareحلسن ادلطابقة لكل عبارة من العبارات اليت حيتويو ىذا السؤال .
ويوضح اجلدول رقم ( )12استجابات مجيع أفراد عينة الدراسة لتحديد ادلعوقات البشرية اليت حتول دون تطبيق
اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة ؟.
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االستجابات

العبارة

المتوسط

مواقف

موافق

محاي

تكرار

31

34

3

نسبة %

1.81

3584

385

تكرار

9

31

1

348.

.189

181

31

3

3

385

385
1

3
385

بشدة

د

غير

موافق

غير

الجسابي

االنحراف
المعياري

موافق
على

01
02

خىف يىظفي انًىارد انبشريت يٍ فقذاٌ يراكسهى
انىظيفيت

نسبة %

03

قهت انًؼرفت انكافيت بتقُياث انحاسب اآلني

تكرار

5

نسبة %

3189

1.81

04

َقض انىػي بأهًيت انحًايت واأليٍ انًؼهىياتي نذي
بؼغ يىظفي انًىارد انبشريت

تكرار

34

3.

1

نسبة %

3584

94

181

181

05

خىف يىظفي انًىارد انبشريت يٍ زيادة انًهاو
واألػباء اإلداريت

تكرار

31

31

3

3

3

نسبة %

9385

1183

385

385

385

06

ػؼف اقتُاع بؼغ يىظفي انًىارد انبشريت بجذوي
تطبيق اإلدارة اإلنكتروَيت

تكرار

39

31

3

3

3

نسبة %

4483

4.83

385

385

385

07

قهت انثقت نذي يىظفي انًىارد انبشريت في كافت
انتؼايالث اإلنكتروَيت

تكرار

33

34

3

نسبة %

1384

9181

385

كا  2لحساب المطابقة

مستوى معنوية ()1015
القيمة

االطالق
اَخفاع ثقت يىظفي انًىارد انبشريت بقذرتهى ػهً
استخذاو تطبيقاث اإلدارة اإلنكتروَيت

االختبارات االحصائية

4.64

4.05

4.17

3.94
4.35

4.26

4.23

0.543

0.488

0.626

1.013
0.917

0.898

0.605

21,58

28,647

38,00

26,00
38,94

37,17

12,765
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حيث المتوسط

الحسابي

االحتمالية
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,002

10
02
16
03
12
14
15

جدول رقم02
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العبارة

المتوسط

االستجابات
مواقف

موافق

محاي

غير

تكرار

3.

31

3

3

نسبة %

94

1183

985

985

تكرار

34

39

3

1

3

نسبة %

4383

4483

385

181

385

تكرار

34

33

3

3

4.08

نسبة %
تكرار

3584
33

1381
35

385
1

985
3

4.17

نسبة %

1384

9985

181

385

تكرار

34

39

3

1

نسبة %

4383

4483

985

181

تكرار

31

31

3

1

3

نسبة %

4.83

1183

385

181

385

بشدة

د

موافق

غير

الجسابي

االنحراف
المعياري

موافق
على

08
09

َقض تذريب يىظفي انًىارد انبشريت نهتؼايم يغ
تطبيقاث اإلدارة اإلنكتروَيت بكفاءة ػانيت

10

انُقض في ػذد انًىظفيٍ انًتخظظيٍ في تشغيم
وطياَت أجهسة انحاسب اآلني

11

خىف بؼغ يىظفي انًىارد انبشريت يٍ انًساءنت في
حانت تؼطم أحذ األجهسة اإلنكتروَيت

12

ػؼف يهاراث انهغاث االجُبيت نذي بؼغ يىظفي
انًىارد انبشريت
خىف بؼض يىظفً انًىارد انبشرٌت ين انتغٍٍر

13

4.32

4.11

4.17

متوسط استجابات افراد مجتمع الدراسة على المحور أهم المعوقات البشرية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية

كا  2لحساب المطابقة

مستوى معنوية ()1015
القيمة

االطالق
بطء استجابت إدارة انًىارد انبشريت نًطانب انتغيير

االختبارات االحصائية

4.17

4833

0.842

1.037

0.933

0.716

0.903
1.058

48943

20,82

29,52

30,235

23,882

17,05
201.3

23122

حيث المتوسط

الحسابي

االحتمالية
0,000

13

0,000

01

0,000

00

0,000

0,001
0,000

0,001

في إدارة الموارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب و الرياضة لوالية المسيلة
تابع للجدول رقم 02
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يوضح كا 2عدم تطابق يف استجابات افراد عينة الدراسة يف مجيع الفقرات والعبارات اخلاصة بأهم المعوقات
البشرية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب و
الرياضة لوالية المسيلة وذلك عند مستوى داللة ( . )0.05
وبالنظر اىل عبارات احملور الثالث يف اجلدول رقم ( )12الذي يتضمن استجابات افراد عينة الدراسة على السؤال
الثالث من أسئلة الدراسة وىو أهم المعوقات البشرية التي تحول دون إستخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة
الموارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب و الرياضة لوالية المسيلة لدى عمال مديرية الشباب والرياضة

لوالية ادلسيلة ؟ يتضح ان ادلتوسط احلسايب العام ذلذا السؤال قد بلغ ( )4.21وباضلراف معياري قدره
( )0.541ومبا ان حدود ادلتوسط يف العينة تقع بني ( 4.21اىل  )5.00عند حدود الثقة (، ) 95وىذه احلدود
ىي ضمن ادلعيار الذي حدده الباحث يف الصفحة () الذي ينص على ان ادلتوسط اذا كان بني (4.21اىل
 ) 5.00فهذا يعين ان احملور او العبارة تشري اىل ان ادلستوى مرتفع جدا  ،ومبا ان متوسط معوقات البشرية التي
تحول دون إستخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية
ادلسيلة يقع يف تلك حدود فاءن ذلك يشري اىل موافقة افراد عينة الدراسة بدرجة مرتفعة على وجود معوقات
حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية
ادلسيلة .

وبتحليل كل عبارة من عبارات أهم المعوقات البشرية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة
الموارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب و الرياضة لوالية المسيلة كما وردت يف اجلدول رقم ( )12يتضح
االيت :

 -01كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة انخفاض ثقة موظفي
الموارد البشرية بقدرتهم على استخدام تطبيقات اإلدارة اإللكترونية .وقد احتلت ىذه العبارة
ادلركز االول مبتوسط حسايب قدره ( )4.64حيث أجاب ما نسبتو ( )% 67.6منهم على أهنم
موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو ( )%29.4منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني
يتضح إهنما يشكالن ( )%97.1.وىي نسبة مرتفعة
 -02كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة خوف موظفي
الموارد البشرية من زيادة المهام واألعباء اإلدارية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثاين مبتوسط

حسايب قدره ( )4.35حيث أجاب ما نسبتو ( )% 52.9متهم على أهنم موافقون بشدة ،
وأجاب ما نسبتو ( )%38.3منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما
يشكالن ( )%91.2وىي نسبة مرتفعة
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 -03كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة بطء استجابة إدارة
الموارد البشرية لمطالب التغيير وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثالث مبتوسط حسايب قدره

( )4.32حيث أجاب ما نسبتو ( )%50منهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو
( )%38.2منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ()88.2%
وىي نسبة مرتفعة
 -04كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة ضعف اقتناع بعض
موظفي الموارد البشرية بجدوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الرابع
مبتوسط حسايب قدره ( )4.26حيث أجاب ما نسبتو ( )%44.1متهم على أهنم موافقون بشدة
 ،وأجاب ما نسبتو ( )%47.1منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما
يشكالن ( )91.2%وىي نسبة مرتفعة
 -05كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة قلة الثقة لدى
موظفي الموارد البشرية في كافة التعامالت اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز اخلامس

مبتوسط حسايب قدره ( )4.23حيث أجاب ما نسبتو ( )%32.4متهم على أهنم موافقون بشدة

 ،وأجاب ما نسبتو ( )%58.8منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما
يشكالن ( )%97.1وىي نسبة مرتفعة
 -06كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة قلة المعرفة الكافية
بتقنيات الحاسب اآللي وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز السادس

مبتوسط حسايب قدره

( )4.17حيث أجاب ما نسبتو ( )%26.5متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو
( )%67.6منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ()94.1%
وىي نسبة مرتفعة
 -07كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة خوف بعض موظفي
الموارد البشرية من المساءلة في حالة تعطل أحد األجهزة اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة
ادلركز السابع مبتوسط حسايب قدره ( )4.17حيث أجاب ما نسبتو ( )%32.4متهم على
أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو ( )%55.9منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج
اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ( )%88.3وىي نسبة مرتفعة
 -08كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة ضعف مهارات اللغة
االنجليزية لدى بعض موظفي الموارد البشرية احتلت ىذه العبارة ادلركز الثامن

مبتوسط

حسايب قدره ( )4.17حيث أجاب ما نسبتو ( )%41.2متهم على أهنم موافقون بشدة ،
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وأجاب ما نسبتو ( )%44.1منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما
يشكالن ( )%85.3وىي نسبة مرتفعة
 -09كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة خوف بعض موظفي
الموارد البشرية من التغيير وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز التاسع

مبتوسط حسايب قدره

( )4.17حيث أجاب ما نسبتو ( )47.1%متهم على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو
( )%38.2منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ()%85.3
وىي نسبة مرتفعة
 -10كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة نقص تدريب موظفي
الموارد البشرية للتعامل مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بكفاءة عالية وقد احتلت ىذه العبارة
ادلركز العاشر

مبتوسط حسايب قدره ( )4.11حيث أجاب ما نسبتو ( )41.2%متهم على

أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو ( )44.1%منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج
اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ( )%85.3وىي نسبة مرتفعة
 -11كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة النقص في عدد
الموظفين المتخصصين في تشغيل وصيانة أجهزة الحاسب اآللي وقد احتلت ىذه العبارة

ادلركز احلادي عشر مبتوسط حسايب قدره ( )4.08حيث أجاب ما نسبتو ( )%29.4متهم
على أهنم موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو ( )%61.8منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج
اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ( )%81.2وىي نسبة مرتفعة

 -12كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة خوف موظفي
الموارد البشرية من فقدان مراكزهم الوظيفية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثاين عشر
مبتوسط حسايب قدره ( )4.05حيث أجاب ما نسبتو ( )%14.7متهم على أهنم موافقون بشدة
 ،وأجاب ما نسبتو ( )76.5%منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما
يشكالن ( )%91.2وىي نسبة مرتفعة
 -13كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم بدرجة مرتفعة على عبارة نقص الوعي بأهمية
الحماية واألمن المعلوماتي لدى بعض موظفي الموارد البشرية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز
الثالث عشر مبتوسط حسايب قدره ( )3.94حيث أجاب ما نسبتو ( )%29.4متهم على أهنم
موافقون بشدة  ،وأجاب ما نسبتو ( )%50منهم على العبارة بأهنم موافقون  ،وبدمج اإلجابتني
يتضح إهنما يشكالن ( )79.4%وىي نسبة مرتفعة
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ويف ضوء ذلك ديكن استنتاج ما يلي :

انو توجد معوقات بشرية حتول دون إستخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب
و الرياضة لوالية ادلسيلة وذلك بدرجة مرتفعة وىي:
-

اطلفاض ثقة موظفي ادلوارد البشرية بقدرهتم على استخدام تطبيقات اإلدارة اإللكًتونية

-

خوف موظفي ادلوارد البشرية من زيادة ادلهام واألعباء اإلدارية

-

بطء استجابة إدارة ادلوارد البشرية دلطالب التغيري

-

ضعف اقتناع بعض موظفي ادلوارد البشرية جبدوى تطبيق اإلدارة اإللكًتونية

-

قلة الثقة لدى موظفي ادلوارد البشرية يف كافة التعامالت اإللكًتونية

-

قلة ادلعرفة الكافية بتقنيات احلاسب اآليل

-

خوف بعض موظفي ادلوارد البشرية من ادلساءلة يف حالة تعطل أحد األجهزة اإللكًتونية

-

ضعف مهارات اللغة االصلليزية لدى بعض موظفي ادلوارد البشرية

-

خوف بعض موظفي ادلوارد البشرية من التغيري

-

نقص تدريب موظفي ادلوارد البشرية للتعامل مع تطبيقات اإلدارة اإللكًتونية بكفاءة عالية

-

النقص يف عدد ادلوظفني ادلتخصصني يف تشغيل وصيانة أجهزة احلاسب اآليل

-

خوف موظفي ادلوارد البشرية من فقدان مراكزىم الوظيفية

-

نقص الوعي بأمهية احلماية واألمن ادلعلومايت لدى بعض موظفي ادلوارد البشرية

تتفق ىذه الدراسة جزئيا مع ماتوصلت اليو دراسة (اسعون عمر )2103التشجيع من طرف ادارة ادلوارد البشرية
لعماذلا لتقدمي احسن ما لديهم وتطوير خرباهتم ومهاراهتم وافكارىم و امهية تنظيم دورات تدريبية مستمرة
لالستفادة من برارلها الن ذلك يساعد على رفع القدرات وادلهارات وبالتايل حتسني االداء والتكيف مع

التكنولوجيا احلديثة كما تتوافق جزئيا مع دراسة (عليان عبد اهلل الرشيد )2117أفراد عينة الدراسة موافقني على

اهنم راضني عن التنمية ادلتبعة يف ظل اإلدارة اإللكًتونية وايضا أفراد عينة الدراسة موافقني على أن ىناك مربرات
تدعو اىل التحول للعمل باإلدارة اإللكًتونية  ،كما تتوافق جزئيا مع دراسة (حمداش عبد المالك ،عاشور
بوعكاز عبد العالي )2102درجة معرفتهم باألجهزة التقنية كان مقبوال ،يف حني كان معدوما عند آخرين و
ىذا ما سوف ينعكس سلبا على أدائهم كما تتفق جزئيا مع دراسة (ايمان حسن مصطفى خلوف)2101
ىناك واقع منخفض لتطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف ادلدارس احلكومية الثانوية يف الضفة الغربية ،من وجهة نظر
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ادلديرين وادلديرات .كما تتفق جزئيا مع دراسة (إيهاب مخيس امحد ادلدير ) 2007ادلوافقة على سياسات تنمية
ادلوارد البشرية ادلطلوبة لتطبيق االدارة االلكًتونية و ادلوافقة على طرق متابعة وتقومي جهود التدريب للتحول لالدارة
االلكًتونية

تحليل وتفسير النتائج
وديكن تفسري النتائج التالية ادلتوصل اليها يف الدراسة :رمبا يرجع السبب يف ذلك إىل اطلفاض ثقة موظفي ادلوارد
البشرية بقدرهتم على استخدام تطبيقات اإلدارة اإللكًتونية  ،و خوف موظفي ادلوارد البشرية من زيادة ادلهام
واألعباء اإلدارية و بطء استجابة إدارة ادلوارد البشرية دلطالب التغيري  ،حيث أهنا جاءت يف ادلرتبة األوىل من
عبارات ىذا احملور.
بينما تقل ادلعوقات البشرية وادلتعلقة النقص يف عدد ادلوظفني ادلتخصصني يف تشغيل وصيانة أجهزة احلاسب اآليل
و خوف موظفي ادلوارد البشرية من فقدان مراكزىم الوظيفية و نقص الوعي بأمهية احلماية واألمن ادلعلومايت لدى
بعض موظفي ادلوارد البشرية  ،واليت جاءت يف ادلراتب األخرية من عبارات ىذا احملور.
خامسا  :أهم المعوقات المالية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية لدى
عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة:
لإلجابة عن السؤال الرابع  : :ىل ىناك معوقات مالية حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية
لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة ؟مت إجراء حتليل إحصائي وصفي للبيانات من خالل التكرار ،
والنسبة ادلئوية  ،واالضلراف ادلعياري  ،وادلتوسطات احلسابية  ،باإلضافة إىل اختبار اإلحصائي ( كاي تربيع
 ) Chi-Squareحلسن ادلطابقة لكل عبارة من العبارات اليت حيتويو ىذا السؤال .
ويوضح اجلدول رقم ( )12استجابات مجيع أفراد عينة الدراسة لتحديد مستويات االلتزام التنظيمي لدى عمال
مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة ؟.
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رقم

العبارة

01

ػؼف انًخظظاث انًانيت بإداراث انًُظًت نتُظيى
(انًحاػراث ،انُذواث ،ورش انؼًم)

02

قهت كفايت انًىارد انًانيت نظياَت األجهسة

03

َقض اإليكاَياث انًانيت انالزيت نتطبيق اإلدارة
اإلنكتروَيت

04

ارتفاع أسؼار بؼغ األجهسة وانًؼذاث اإلنكتروَيت

05

ػؼف انذػى انًاني انًخظض نهبحىث وانذراساث في
يجال تقُياث انًؼهىياث

06

قهت انًخظظاث انًانيت نبرايج انتذريب نًىظفي
انًىارد انبشريت في يجال اإلدارة اإلنكتروَيت

07

ػؼف اإليكاَياث انًاديت في يجال انتؼاوٌ يغ انًؼاهذ
انتذريبيت واالستشاريت
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االستجابات
موافق

موافق

محايد

تكرار

30

2

2

نسبة %

88.2

5.9

5.9

بشدة

المتوسط

غير

موافق

غير موافق

الحسابي

االنحراف
المعياري

على

4.82

تكرار

11

20

1

1

نسبة %

32.4

58.8

2.9

2.9

2.9

تكرار

13

19

2

نسبة %

38.2

55.9

5.9

تكرار

19

13

1

1

نسبة %

55.9

38.2

2.9

2.9

تكرار

24

8

2

نسبة %

70.6

23.5

5.9

تكرار

21

13

نسبة %

61.8

38.2

تكرار

20

14

نسبة %

58.8

41.2

كا 2لحساب المطابقة

مستوى معنوية ()1015
القيمة

االطالق

1

االختبارات االحصائية

4.14

4.32

4.47
4.64

4.61
4.58

0.520

0.857

0.588

0.70
0.597

0.493
0.499

46,11
43,059

13,11
28,58
22,824

1,882
1,059

ترتيب العبارة من حيث

المتوسط الحسابي

االحتمالية
0,000
0,000

0,001

10
00
02

0,000

17

0,000

12

0,170

13

0,303

14

جدول رقم 02

أهم المعوقات المالية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة
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رقم

العبارة

08

ػؼف انذػى انًاني انًخظض نهبحىث وانذراساث في
يجال تقُياث انًؼهىياث

09

يحذوديت دور انقطاع انخاص في انًساهًت
(انًانيت/انؼيُيت ) نذػى تطبيقاث اإلدارة اإلنكتروَيت

نسبة %

10

ارتفاع أسؼار انبريجياث اإلنكتروَيت

تكرار

33

نسبة %

1381

3584

11

ػؼف انًيساَياث انًخظظت نشراء أَظًت حًايت
انًؼهىياث

تكرار

39

3.

3

نسبة %

4483

94

985

12

قهت كفايت انًيساَيت انًخظظت نتظًيى وتطىير برايج
وتطبيقاث انحاسب اآلني

تكرار

33

33

3

نسبة %

1381

1384

985

االستجابات
مواقف

موافق

تكرار

39

35

نسبة %

9985

4483

تكرار

35

33

4

9985

1384

3381

34

1
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بشدة

محاي

د

المتوسط

غير

موافق

غير

الجسابي

االنحراف
المعياري

موافق
على

كا  2لحساب المطابقة

مستوى معنوية ()1015
القيمة

االطالق
4.41

متوسط استجابات افراد مجتمع الدراسة على المحور مستويات االلتزام التنظيمي لدى عمال مديرية الشباب

االختبارات االحصائية

4.44

4.52

4.38

4.55

4845

0.503

0.704

0.662

0.603

0.612

4819.

0,471

9,941

14,529

11,70
15,94

18,41

ترتيب العبارة من حيث

المتوسط الحسابي

االحتمالية
0,493

19

0,007

18

0,001

16

0,003
0,000

01
15

0,048

والرياضة لوالية المسيلة

تابع للجدول رقم 02

أهم المعوقات المالية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة
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يوضح كا 2عدم تطابق يف استجابات افراد عينة الدراسة يف مجيع الفقرات والعبارات اخلاصة باىم ادلعوقات ادلالية
اليت حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة
وذلك عند مستوى داللة ( . )0.05
وبالنظر اىل عبارات احملور الرابع يف اجلدول رقم ( )12الذي يتضمن استجابات افراد عينة الدراسة على السؤال
الرابع من أسئلة الدراسة وىو ما أىم ادلعوقات ادلالية اليت حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد
البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة ؟ يتضح ان ادلتوسط احلسايب العام ذلذا السؤال قد بلغ
( )4.49وباضلراف معياري قدره ( )0.357ومبا ان حدود ادلتوسط يف العينة تقع بني ( 4.21اىل  )5.00عند
حدود الثقة (، ) 95وىذه احلدود ىي ضمن ادلعيار الذي حدده الباحث يف الصفحة () الذي ينص على ان
ادلتوسط اذا كان بني (4.21اىل  ) 5.00فهذا يعين ان احملور او العبارة تشري اىل ان ادلستوى مرتفع جدا  ،ومبا
ان متوسط مستويات االلتزام التنظيمي لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة يقع يف تلك احلدود
فاءن ذلك يشري اىل ارتفاع مستويات االلتزام التنظيمي لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة .
وبتحليل كل عبارة من عبارات مستويات االلتزام التنظيمي لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة كما
وردت يف اجلدول رقم ( )12يتضح االيت :
 -01كانت اجابات أفراد عينة الدراسة مبستوى مرتفع على عبارة ضعف المخصصات المالية بإدارات
المنظمة لتنظيم (المحاضرات ،الندوات ،ورش العمل) وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز االول
مبتوسط حسايب قدره ( )4.82حيث أجاب ما نسبتو ( )% 88.2منهم على العبارة بان
مستوى االلتزام مرتفع جدا  ،وأجاب ما نسبتو ( )%5.9منهم على العبارة بان مستوى االلتزام
مرتفع  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ( )%94.1.وىي نسبة مرتفعة
 -02كانت اجابات أفراد عينة الدراسة مبستوى مرتفع على عبارة ضعف الدعم المالي المخصص
للبحوث والدراسات في مجال تقنيات المعلومات وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثاين مبتوسط

حسايب قدره ( )4.64حيث أجاب ما نسبتو ( )%70.6منهم على العبارة بان مستوى االلتزام
مرتفع جدا  ،وأجاب ما نسبتو ( )%23.5منهم على العبارة بان مستوى االلتزام مرتفع  ،وبدمج
اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ( )%94.1.وىي نسبة مرتفعة
 -03كانت اجابات أفراد عينة الدراسة مبستوى مرتفع على عبارة قلة المخصصات المالية لبرامج
التدريب لموظفي الموارد البشرية في مجال اإلدارة اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز
الثالث مبتوسط حسايب قدره ( )4.61حيث أجاب ما نسبتو ( )% 61.8منهم على العبارة
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بان مستوى االلتزام مرتفع جدا  ،وأجاب ما نسبتو ( )%38.2منهم على العبارة بان مستوى
االلتزام مرتفع  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ( )%100.وىي نسبة مرتفعة
 -04كانت اجابات أفراد عينة الدراسة مبستوى مرتفع على عبارة ضعف اإلمكانيات المادية في مجال
التعاون مع المعاهد التدريبية واالستشارية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الرابع مبتوسط حسايب
قدره ( )4.58حيث أجاب ما نسبتو ( )% 58.8منهم على العبارة بان مستوى االلتزام مرتفع
جدا  ،وأجاب ما نسبتو ( )%41.2منهم على العبارة بان مستوى االلتزام مرتفع  ،وبدمج
اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ( )%100وىي نسبة مرتفعة
 -05كانت اجابات أفراد عينة الدراسة مبستوى مرتفع على عبارة قلة كفاية الميزانية المخصصة
لتصميم وتطوير برامج وتطبيقات الحاسب اآللي وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز اخلامس مبتوسط

حسايب قدره ( )4.55حيث أجاب ما نسبتو ( )% 61.8منهم على العبارة بان مستوى االلتزام
مرتفع جدا  ،وأجاب ما نسبتو ( )%32.4منهم على العبارة بان مستوى االلتزام مرتفع  ،وبدمج
اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ( )%94.1.وىي نسبة مرتفعة
 -06كانت اجابات أفراد عينة الدراسة مبستوى مرتفع على عبارة ارتفاع أسعار البرمجيات اإللكترونية
وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز السادس مبتوسط حسايب قدره ( )4.52حيث أجاب ما نسبتو

( )% 61.8منهم على العبارة بان مستوى االلتزام مرتفع جدا  ،وأجاب ما نسبتو ()%29.4
منهم على العبارة بان مستوى االلتزام مرتفع  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ()%91.2.
وىي نسبة مرتفعة
 -07كانت اجابات أفراد عينة الدراسة مبستوى مرتفع على عبارة ارتفاع أسعار بعض األجهزة
والمعدات اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز السابع مبتوسط حسايب قدره ()4.47
حيث أجاب ما نسبتو ( )% 55.9منهم على العبارة بان مستوى االلتزام مرتفع جدا  ،وأجاب
ما نسبتو ( )38.2%منهم على العبارة بان مستوى االلتزام مرتفع  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما
يشكالن ( )%94.1.وىي نسبة مرتفعة
 -08كانت اجابات أفراد عينة الدراسة مبستوى مرتفع على عبارة محدودية دور القطاع الخاص في
المساهمة( المالية/العينية ) لدعم تطبيقات اإلدارة اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز
الثامن مبتوسط حسايب قدره ( )4.44حيث أجاب ما نسبتو ( )% 55.9منهم على العبارة بان
مستوى االلتزام مرتفع جدا  ،وأجاب ما نسبتو ( )%32.4منهم على العبارة بان مستوى االلتزام
مرتفع  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ( )%88.2وىي نسبة مرتفعة
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 -09كانت اجابات أفراد عينة الدراسة مبستوى مرتفع على عبارة ضعف المخصصات المالية بإدارات
المنظمة لتنظيم( المحاضرات ،الندوات ،ورش العمل وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز التاسع

مبتوسط حسايب قدره ( )4.41حيث أجاب ما نسبتو ( )% 55.9منهم على العبارة بان

مستوى االلتزام مرتفع جدا  ،وأجاب ما نسبتو ( )%44.1منهم على العبارة بان مستوى االلتزام
مرتفع  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن ( )%100وىي نسبة مرتفعة
 -10كانت اجابات أفراد عينة الدراسة مبستوى مرتفع على عبارة ضعف الميزانيات المخصصة لشراء
أنظمة حماية المعلومات وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز العاشر مبتوسط حسايب قدره ()4.38
حيث أجاب ما نسبتو ( ) 44.1%منهم على العبارة بان مستوى االلتزام مرتفع جدا  ،وأجاب
ما نسبتو ( )%50منهم على العبارة بان مستوى االلتزام مرتفع  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما
يشكالن ( )%94.1.وىي نسبة مرتفعة
 -11كانت اجابات أفراد عينة الدراسة مبستوى مرتفع على عبارة قلة كفاية الموارد المالية لصيانة
األجهزة وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز احلادي عشر مبتوسط حسايب قدره ( )4.32حيث

أجاب ما نسبتو ( )% 38.2منهم على العبارة بان مستوى االلتزام مرتفع جدا  ،وأجاب ما نسبتو
( )55.9%منهم على العبارة بان مستوى االلتزام مرتفع  ،وبدمج اإلجابتني يتضح إهنما يشكالن
( )94.1%.وىي نسبة مرتفعة
 -12كانت اجابات أفراد عينة الدراسة مبستوى مرتفع على عبارة نقص اإلمكانيات المالية الالزمة
لتطبيق اإلدارة اإللكترونية وقد احتلت ىذه العبارة ادلركز الثاين عشر مبتوسط حسايب قدره

( )4.14حيث أجاب ما نسبتو ( )% 32.4منهم على العبارة بان مستوى االلتزام مرتفع جدا ،
وأجاب ما نسبتو ( )58.8%منهم على العبارة بان مستوى االلتزام مرتفع  ،وبدمج اإلجابتني
يتضح إهنما يشكالن ( )%91.2وىي نسبة مرتفعة
ويف ضوء ذلك ديكن استنتاج ما يلي :
انو توجد معوقات مالية حتول دون إستخدام اإلدارة اإللكًتونية يف إدارة ادلوارد البشرية لدى عمال مديرية
الشباب و الرياضة لوالية ادلسيلة وذلك بدرجة مرتفعة وىي:
-

ضعف ادلخصصات ادلالية بإدارات ادلنظمة لتنظيم (احملاضرات ،الندوات ،ورش العمل)

-

ضعف الدعم ادلايل ادلخصص للبحوث والدراسات يف رلال تقنيات ادلعلومات

-

قلة ادلخصصات ادلالية لربامج التدريب دلوظفي ادلوارد البشرية يف رلال اإلدارة اإللكًتونية

-

ضعف اإلمكانيات ادلادية يف رلال التعاون مع ادلعاىد التدريبية واالستشارية
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-

قلة كفاية ادليزانية ادلخصصة لتصميم وتطوير برامج وتطبيقات احلاسب اآليل

-

ارتفاع أسعار الربرليات اإللكًتونية

-

ارتفاع أسعار بعض األجهزة وادلعدات اإللكًتونية

-

زلدودية دور القطاع اخلاص يف ادلسامهة( ادلالية/العينية ) لدعم تطبيقات اإلدارة اإللكًتونية

-

ضعف ادليزانيات ادلخصصة لشراء أنظمة محاية ادلعلومات

-

قلة كفاية ادلوارد ادلالية لصيانة األجهزة

-

نقص اإلمكانيات ادلالية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكًتونية

تتفق ىذه الدراسة جزئيا مع ماتوصلت اليو دراسة (عليان عبد اهلل الرشيد )2007أفراد عينة الدراسة موافقني على
أن ىناك معوقات مالية حتول دون تفعيل اإلدارة اإللكًتونية كما تتفق جزئيا مع دراسة (محداش عبد ادلالك و
عاشور بوعكاز عبد العايل )2012ضعف اىتمام االدارة العليا مبشاريع التطور التقين داخل ادلؤسسة شلا أدى إىل
زلدوديتو و درجة معرفة بعض ادلوارد البشرية باألجهزة التقنية كان مقبوال ،يف حني كان معدوما عند آخرين و
ىذا ما سوف ينعكس سلبا على أدائهم

تحليل وتفسير النتائج
وديكن تفسري النتائج التالية ادلتوصل اليها يف الدراسة :ترجع ادلعوقات ادلالية يف ادلراتب األوىل اىل ضعف
ادلخصصات ادلالية بإدارات ادلنظمة لتنظيم(احملاضرات ،الندوات  ،ورش العمل ) و ضعف الدعم ادلايل ادلخصص
للبحوث والدراسات يف رلال تقنيات ادلعلومات و قلة ادلخصصات ادلالية لربامج التدريب دلوظفي ادلوارد البشرية يف
رلال اإلدارة اإللكًتونية.
وباالضافة اىل ذلك ضعف ادليزانيات ادلخصصة لشراء أنظمة محاية ادلعلومات وقلة كفاية ادلوارد ادلالية لصيانة
األجهزة و نقص اإلمكانيات ادلالية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكًتونية.
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استنتاجات واقتراحات
استنتاجات عامة

بعد دراسد معوقدتت اسددا اا اادارة اارتونية د د ادارة ادلدوارد ارتة د
يبتسدق اء اجل ايل ي حتل لهت يتفسريهت جتءت ةدتيج دراسدنت كترتدتيل:

 ،يبدطة د اسسدترت

اإلحصدتي ادلنتسدة

أبرز نتائج الدراسة:
- 1أظه ت ارتندتيج يجود معوقتت إدار تدمثل د :
 اإلج اءات ارت يت ن تؤخ عمل ارتدحول حنو اإلدارة اإلرتونية ةقص ارت يرات ارتد ر ة دلوظفي ادلوارد ارتة د جمتل اإلدارة اإلرتونية ضعف ارتدحف ز بنوع ه ) ادلتدي  /ادلعنوي( اسدا اا ارتدقن تت اإلرتونية .- 2أظه ت ارتندتيج يجود معوقتت تقن تدمثل د:
 ةقص اسدرت اإلرشتد ادلوضح آلرت تت تطة اإلدارة اإلرتونية . اافدقتر إىل قواع ب تةتت دق ق يمدوتمل . ضعف مسدوى ارتةن ارتدحد ارتالزم رتدطة اإلدارة اإلرتونية .-3أظه ت ارتندتيج يجود معوقتت ب تدمثل د:
قل ارتثق رت ى موظفي ادلوارد ارتة د كتف ارتدعتمالت اإلرتونية .
ارتنقص د ع د ادلوظفني ادلداصصني د ت غ ل يص تة أجهزة احلتس اآليل .
.

ضعف مهترات ارتلغ ااجنل ز رت ى بعض موظفي ادلوارد ارتة
- 4أظه ت ارتندتيج يجود معوقتت مترت تدمثل د:
 ضعف ادلاصصتت ادلترت بإدارات ادلنظم رتدنظ م )احملتض ات ،ارتن يات ،يرش ارتعمل(. ضعف ارت عم ادلتيل ادلاصص رتلةحوث يارت راستت د جمتل تقن تت ادلعلومتت . قل ادلاصصتت ادلترت رتربامج ارتد ر دلوظفي ادلوارد ارتة د جمتل اإلدارة اإلرتونية . - 5يجود عالق ارتةتط ه موجة بني معوقتت اسدا اا اإلدارة اإلرتونية .
توصيات الدراسة:
 تةس ط اإلج اءات ارت يت ن ارتيت تؤخ عمل ارتدحول حنو اإلدارة اإلرتونية . ز تدة ارت يرات ارتد ر ة دلوظفي ادلوارد ارتة د جمتل اإلدارة اإلرتونية . رفع مهترات ارتلغ ااجنل ز رت ى بعض موظفي ادلوارد ارتة . رفع ارتثق رت ى موظفي ادلوارد ارتة د كتف ارتدعتمالت اإلرتونية . ز تدة ارت عم ادلتيل ادلاصص إلقتم احملتض ات يارتةحوث يب امج ارتد ر -تعم ارتوعي مبفهوا اإلدارة اارتونية .

103

د جمتل اإلدارة اارتونية .

استنتاجات واقتراحات

الفصل الخامس
االفاق المستقبلية
إج اء دراستت ممتثل رتالدارة اارتونية مع إدختل مدغريات أخ ى د ارت راس مثل:
-

اادارة اارتونية يعالقدهت بتإلب اع اإلداري من يجه ةظ ارتعتملني مب ارت ةتب يارت تض .
دير اادارة اارتونية د ارتدقل ل من ضغوط ارتعمل داخل ادلنظمتت ارت تض .
عالق اادارة اارتونية بتاداء ارتوظ في رتلموظفني داخل ادلؤسستت.
دير اادارة اادارة اارتونية د حتسني اخل م ارتعموم .

 -مدطلةتت تنم ادلوارد ارتة

رتدطة اادارة اارتونية .
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة المسيلة
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم إدارة وتسيير رياضي

االستمارة
يشرفين أن أتقدم إليكم هبذه االستمارة واليت ختص الدراسة اليت أقوم هبا حتت عنوان " معوقات استخدام االدارة
االلكترونية في ادارة الموارد البشرية لدى عمال مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة " وىذا الستكمال نيل
شهادة املاسرت ختصص إدارة وتنظيم رياضي
وارجوا منكم تعبئة االستمارة بعناية ودقة واختيار اإلجابة اليت تروهنا مناسبة علما بان اإلجابة ستحاط بسرية ولن
تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

وشكرا على اىتمامكم وتعاونكم

إشراف األستاذ

إعداد

د  :بوساق امساء

عايد ابراىيم

السنة الجامعية
5102/5102

البيانات الشخصية
 - 1الجنس :
انثى

ذكر
 -2السن :

من  01إىل اقل  01سنة

اقل من  01سنة

21سنة فأكثر

من  01إىل اقل  21سنة
 -3المستوى التعليمي :

متوسط

ثانوي

غري ذلك

جامعي

 -4االقدمية في المؤسسة
اقل من  2سنوات

من 2اىل اقل من 01سنوات

من  51اىل اقل من  01سنة

من  01اىل اقل من 51سنة
01سنة فاكثر

 -5عدد الدورات التدريبية التي حصلت عليها في مجال العمل بمديرية الشباب والرياضة

لم التحق بأي دورة

دورة واحدة

دورتان

ثالث دورات فأكثر

محور :11أهم المعوقات اإلدارية التى تحول دون استخدام االدارة االلكترونية في ادارة الموارد البشرية في
المؤسسات الرياضية
العبارة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق

على

االطالق
11

اإلجراءات الروتينية تؤخر عملية التحول حنو اإلدارة
اإللكرتونية.

12

نقص الدورات التدريبية ملوظفي املوارد البشرية يف جمال
اإلدارة اإللكرتونية.

13

ضعف التحفيز بنوعيو )املادي /املعنوي( الستخدام
التقنيات اإللكرتونية

14

قلة مشاركة موظفي املوارد البشرية يف التخطيط ملشروع
اإلدارة اإللكرتونية

15

قلة الفرص املتاحة ملوظفي املوارد البشرية حلضور الندوات
واملؤدترات املتعلقة باإلدارة اإللكرتونية

16

ضعف الوعي بأمهية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.

17

ضعف التنسيق بني الواحدات اإلدارية.

18

االفتقار اىل التخطيط السليم لعملية التحول حنو اإلدارة
اإللكرتونية

19

املركزية الشديدة يف إدارة املوارد البشرية

11

ضعف اقتناع وتأييد اإلدارة العليا باملنظمة ملشروع اإلدارة
اإللكرتونية

11

غموض الرؤية املستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية

 12اهلياكل التنظيمية احلالية التتوافق مع تطبيقات اإلدارة
اإللكرتونية

محور أهم المعوقات التقنية التى تحول دون استخدام االدارة االلكترونية في ادارة الموارد البشرية لدى عمال
مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة
العبارة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق

على

االطالق
11

صعوبة تعريب )األنظمة /الربامج ( األجنبية

12

سرعة تطور أجهزة احلاسب اآليل وأنظمتها

13

ضعف الصيانة واملتابعة لألجهزة.

14

نقص استخدام شبكات االتصاالت اإللكرتونية املتقدمة (شبكة
اإلنرتنت /اإلنرتانت /اإلكسرتانت(

15

قلة كفاية أجهزة احلاسب املتوفرة يف املنظمة

16

ضعف برامج احلماية للبيانات واملعلومات بإدارات املنظمة

17

نقص استخدام خمتلف أشكال االتصال اإللكرتوين (الربيد
اإللكرتوين /الربيد الصويت /املودترات اإللكرتونية .

18

سهولة اخرتاق شبكة االنرتنت.

19

سرعة التغيري يف تكنولوجيا املعلومات وصعوبة مسايرهتا.

11

نقص األدلة األرشادية املوضحة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية

11

االفتقار إىل قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة

12
13

ضعف املتابعة والتطوير للربجميات املطبقة.
ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية

محور أهم المعوقات البشرية التى تحول دون استخدام االدارة االلكترونية في ادارة الموارد البشرية لدى عمال
مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة
العبارة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
على

االطالق
11

اخنفاض ثقة موظفي املوارد البشرية بقدرهتم على استخدام
تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية

12

خوف موظفي املوارد البشرية من فقدان مراكزىم الوظيفية

13

قلة املعرفة الكافية بتقنيات احلاسب اآليل

14

نقص الوعي بأمهية احلماية واألمن املعلومايت لدى بعض موظفي
املوارد البشرية

15

خوف موظفي املوارد البشرية من زيادة املهام واألعباء اإلدارية

16

ضعف اقتناع بعض موظفي املوارد البشرية جبدوى تطبيق اإلدارة
اإللكرتونية

17

قلة الثقة لدى موظفي املوارد البشرية يف كافة التعامالت
اإللكرتونية

18

بطء استجابة إدارة املوارد البشرية ملطالب التغيري

19

نقص تدريب موظفي املوارد البشرية للتعامل مع تطبيقات اإلدارة
اإللكرتونية بكفاءة عالية

11

النقص يف عدد املوظفني املتخصصني يف تشغيل وصيانة أجهزة
احلاسب اآليل

11

خوف بعض موظفي املوارد البشرية من املساءلة يف حالة تعطل
أحد األجهزة اإللكرتونية

12

ضعف مهارات اللغات االجنبية لدى بعض موظفي املوارد البشرية

13

خوف بعض موظفي املوارد البشرية من التغيري

محور أهم المعوقات المالية التى تحول دون استخدام االدارة االلكترونية في ادارة الموارد البشرية لدى عمال
مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة
العبارة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
عل

االطالق
11

ضعف المخصصات المالية بإدارات المنظمة لتنظيم
(المحاضرات ،الندوات ،ورش العمل)

12

قلة كفاية الموارد المالية لصيانة األجهزة

13

نقص اإلمكانيات المالية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

14

ارتفاع أسعار بعض األجهزة والمعدات اإللكترونية

15

ضعف الدعم المالي المخصص للبحوث والدراسات في
مجال تقنيات المعلومات

16

قلة المخصصات المالية لبرامج التدريب لموظفي الموارد
البشرية في مجال اإلدارة اإللكترونية

17

ضعف اإلمكانيات المادية في مجال التعاون مع المعاهد
التدريبية واالستشارية

18
19

محدودية دور القطاع الخاص في المساهمة
(المالية/العينية ) لدعم تطبيقات اإلدارة اإللكترونية

11

ارتفاع أسعار البرمجيات اإللكترونية

11

ضعف الميزانيات المخصصة لشراء أنظمة حماية
المعلومات

 05قلة كفاية الميزانية المخصصة لتصميم وتطوير برامج
وتطبيقات الحاسب اآللي

جــــامعة محمد بوضيــاف بالمســــــــــيلة

كلُت – الوعهذ:هعهذ علىم وتقنُاث النشاطاث البذنُت والشَاضُت
قسن  :إداسة وتسُُش سَاضٍ

هزكشة هكولت لنُل شهادة
تخصص :

 :الوـــــــاستش

فٍ :

 :إداسة وتنظُن سَاضٍ

العىــــــــــــــوان
هعىقاث إستخذام االداسة االلكتشونُت فٍ إداسة الوىاسد البششَت بالوؤسساث الشَاضُت
دساست هُذانُت علً هستىي هذَشَت الشباب والشَاضت بالوسُلت
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تاريخ المىاقشة 2012/00/22:
أمام لجىة المىاقشة المكووة مه السادة :
 بىساق أسوـــــاء (الشتبت) .أستارة هحاضشة –ب -هششفا. -هجادٌ سابـــح
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السنت الجاهعُت2012/ 2010

ملخص الدراسة:
عنوان الدراسة :معوقات استخدام االدارة االلكرتونية يف ادارة املوارد البشرية يف املؤسسات الرياضية
أهداف الدراسة  :التعرف على معوقات استخدام االدارة االلكرتونية يف إدارة املوارد البشرية وتتمثل يف(املعوقات اإلدارية
,التقنية  ,البشرية  ,املالية) والتعرف على ابرز اآلليات املقرتحة للتغلب على تلك املعوقات يف املؤسسات الرياضية
مشكلة الدراسة :ماهي اهم معوقات استخدام االدارة االلكرتونية يف إداراة املوارد البشرية يف املؤسسات الرياضية.
فرضيات الدراسة
-

توجد معوقات ادارية حتول دون استخدام االدارة االلكرتونية يف ادارة املوارد البشرية يف املؤسسات الرياضية.
توجد معوقات تقنية تعرقل استخدام االدارة االلكرتونية يف ادارة املوارد البشرية يف املؤسسات الرياضية.
توجد معوقات بشرية تعرقل استخدام االدارة االلكرتونية يف ادارة املوارد البشرية يف املؤسسات الرياضية.
توجد معوقات مالية تعرقل استخدام االدارة االلكرتونية يف ادارة املوارد البشرية يف املؤسسات الرياضية.

عينة الدراسة :عينة قصديه مسحية (املسح الشامل )
منهج الدراسة :املنهج الوصفي
أدوات الدراسة :استخدمنا استمارة استبيانية  +نظام spss
النتائج المتوصل اليها:

- 1وجود معوقات إدارية تتمثل يف  :اإلجراءات الروتينية تؤخر عملية التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية ،
نقص الدورات التدريبية ملوظفي املوارد البشرية يف جمال اإلدارة اإللكرتونية ،

ضعف التحفيز بنوعيه (املادي  /املعنوي ) الستخدام التقنيات اإللكرتونية.
- 2وجود معوقات تقنية تتمثل يف  :نقص األدلة اإلرشادية املوضحة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية  ،االفتقار إىل
قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة  ،ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
- 3وجود معوقات بشرية تتمثل يف  :قلة الثقة لدى موظفي املوارد البشرية يف كافة التعامالت اإللكرتونية ،
النقص يف عدد املوظفني املتخصصني يف تشغيل وصيانة أجهزة احلاسب اآليل،
ضعف مهارات اللغة االجنليزية لدى بعض موظفي املوارد البشرية.
- 4وجود معوقات مالية تتمثل يف  :ضعف املخصصات املالية بإدارات املنظمة لتنظيم احملاضرات ،
الندوات ،ورش العمل )،ضعف الدعم املايل املخصص للبحوث والدراسات يف جمال تقنيات املعلومات ،
قلة املخصصات املالية لربامج التدريب ملوظفي املوارد البشرية يف جمال اإلدارة اإللكرتونية.
توصيات الدراسة:
تبسيط اإلجراءات الروتينية اليت تؤخر عملية التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية  ،وزيادة الدورات التدريبية ملوظفي املوارد
البشرية يف جمال اإلدارة اإللكرتونية  ،ورفع مهارات اللغة االجنليزية لدى بعض موظفي املوارد البشرية  ،لرفع الثقة لدى

 وزيادة الدعم املايل املخصص إلقامة احملاضرات والبحوث وبرامج، موظفي املوارد البشرية يف كافة التعامالت اإللكرتونية
. لتعميق الوعي مبفهوم اإلدارة االلكرتونية، التدريب يف جمال اإلدارة االلكرتونية
The summary of reseach
Tite: the disadvantages of using the electronic control or admiinistation in
controling or pervicing humane ressources in sports institutions.
The ains: from the research or study :
To find out the handicaps or disadvontages of using electronic administation in
supervising empmoyees(technical،human،and financial
Also to try and find the main processes the help us one come those handicapsin
sports institutions
The main problem of the research :what are the main handicaps in using the
electronic administration in supervising human resources in sports institutions
Hypothesis of the research or study:
- We found our that there are Administative handicaps that doesnot facilitare
the use of the electronic administration in supervising human resources in
sports institutions
- We found our that there are technical handicaps that does not facilitare the
use of the electronic administration in supervising human resources in sports
institutions
- We found our that there are human handicaps that does not facilitare the use
of the electronic administration in supervising human resources in sports
institutions
- We found our that there are financial handicaps that doesnot facilitare the use
of the electronic administration in supervising human resources in sports
institutions
Sample of study:
The process of the study: Descriptive process

The tools used: hand outs to carry on the survey and the research، the process of
SPSS
Conclusion and results:

1_There exist administrative handicaps like the habitual or montonous
administrative processes that hinders the change to the electronic administration
and the lock of traning sessions for the employees in the domaine or field of
electronic administration
2_lack of motivation (financial and moral) to use those techniques
Technical handicaps: lack of guiding or instructive brochures en how to apply
this electronic administration and no clear and precise instructions
3_Human handicaps: lack of confidence from the employees in all electronic
transactions، not enough specialised employees that have a knowledge in the field
of computing in how to use it or to repair it (software and hardware)
;
another handicap is the fact that some employees do not master the englich
language.
Financial handicaps: lacke of financial support to organise seminars and
conferences، training work shops،
some advisable procedure to help in solving the problem
to simplify the habitual processes that hinders the change to an electronic
administration and to schedule training workshops for the employees of human
resources in the field of electronice the level of the employee in the englich
language in order to make then more confident and trust electronic proceses and
transactions
also increase the financial support fiven to organise seminars researches،
conferences and training sessions in the field of the electronic adminictration so as
to enrance the awareness about the electronic administration.

