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 كلمـة شكــــر

شككا هلل ع ى ككف قه وإككس ههلل، وككداسل ه لككفهلل هككس ى ككف  عكك س ههلللقاداككسل ى ككف اكك  
 هللهاعم هللهظده ة ههللهبدطاةل هأن ه إاي إلقلدم هذهلل هللهعل .

حااا سي  ااا  "عككك ة هللاوكككقدذة ووككك اي أن أقهبكككس بدهشكككا  قإكككف  هلل هى  داكككد  ه  د
ى ككككف لككككد أوككككفقس هككككي لككككن ا كككك  هقهب ككككس هللهلشككك  ة ى كككف لكككذا قي  "حااا سي ااااس   

ههللهقككي رل قاككد بيالتهودقبككد ههقعدل بككد ه هككة ههلل، شكككدف الكككتر  قكك ة  ىكككفهللف هكككذ  هللهلككذا ةل 
 قههللععبد أوير هللا أن  بزيبد ال   هللهبزهللء. 

ى كككف أ كككف بم هاب اكككد لكككن الكككد ف و كككهقاي أن أشكككا  هللاوكككدقذة هللهكككذ ن قق لكككذاد 
 عكككك  ىل بكككككم   ظبكككككم هللا.  هككككف  فهلل ة ا وكككككة هللهع كككككهم هللفهق ككككدفوة هللهقوككككك    ههللهع كككككهم 
هللهقبد ية هى ف  أوبد ىل ف هللهك وةل ه ئكو  هوكم ى كهم هللهقوك   . الكد أشكا  هللهإكدئل ن 
ى كف لاقبكة بدلعكة ل لككف الوعك  هاشكا  اك  لككن ألكف هاكد  كف هللهعككهن ا ك  لكد اككدن 

أشككا  اكك  لككن وككدىفاد لككن  طككد هللغ ل ووككة وككها  دز  الككد هق لكك  هبككذ  هللهف هللوككة.
الاش ة  ي  ب هللء هللهف هللوة هللهل فهللاوة  ي هللاال   أشا  ف عة وكاة اداوكة لدوكق  قوك    
هللهلككههلل ف هللهبشكك ية هأقلاكككف هبككم هللهقه  كككت  ككي هللهف هللوككدغ هللهإدفلكككة.  هككف اككك  هكك فء شكككا هلل 

 بزيت.

 الباحث                                                                  
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Résumé: 
Dans cette étude, nous allons essayer 

de contrer les effets des TIC sur la gestion 
des ressources humaines avec l’étude sur le 
terrain de khenchela, focus Foundation BDB 
dans cette étude sur le rôle de chacun des 
appareils et matériel, logiciel, bases de 
données et réseaux dans le renforcement des 
fonctions de gestion des ressources 
humaines. 

Après avoir passé en revue les 
concepts théoriques de l’information et 
technologies de la communication, gestion 
des ressources humaines, le domaine des 
études pour tenter de mettre en évidence la 
réalité de l’application des TIC à khenchela 
BDB et leur impact sur la gestion des 
ressources humaines entreprise en étudiant 
l’effet de chacun des appareils et 
équipements, logiciels, bases de données et 
réseaux sur les fonctions de gestion des 
ressources humaines dans l’entreprise, où 
l’étude a révélé qu’il y avait un effet des 
technologies de l’information et des 
communications dans les quatre plus au sud 
sur la gestion des ressources humaines dans 
l’organisation. 

Mots clés : technologies de 
l’information et de communication, 
matériel et équipement, logiciels, bases 
de données, réseaux, gestion des 
ressources humaines. 

 امللخص:
معاجلة التأثريات اليت أحدثتها سنحاول يف هذه الدراسة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إدارة املوارد البشرية مع دراسة 
ميدانية ملؤسسة سونلغاز خنشلة، حيث مت تركيز االهتمام يف هذه 
الدراسة على دور كل من األجهزة واملعدات، الربجميات، قواعد 

 املوارد البشرية.البياانت، وشبكات االتصال يف تعزيز وظائف إدارة 

املفاهيم النظرية اخلاصة بتكنولوجيا  استعراضوبعد 
املعلومات واالتصال، وإدارة املوارد البشرية، أتيت الدراسة امليدانية يف 
حماولة إلبراز واقع تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف مؤسسة 

راسة سونلغاز خبنشلة وأتثريها على إدارة املوارد البشرية، وذلك بد
واقع أتثري كل من األجهزة واملعدات، الربجميات، قواعد البياانت 
وشبكات االتصال على وظائف إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة، 
حيث توصلت الدراسة إىل أنه يوجد أتثري لتكنولوجيا املعلومات 

 واالتصال أببعدها األربعة على إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة.

فتاحية: تكنولوجيا املعلومات واالتصال، األجهزة واملعدات، الكلمات امل
 الربجميات، قواعد البياانت، شبكات االتصال، إدارة املوارد البشرية.
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 مقدمة عامة       
هد العامل تطورات يف كافة جماالت احلياة وخاصة يف اجملال التكنولوجي، ونتيجة هلذه يف اآلونة األخرية ش

التطورات ظهر عصر جديد أال وهو عصر التكنولوجيا احلديثة )تكنولوجيا املعلومات واالتصال( أو ما يعرف ابقتصاد 
ث أن البعض اصطلح على تسمية املعرفة، حيث أصبحت املؤسسات تواجه نوع جديد من املنافسة مل تعرف من قبل، حي

 هذا الوضع ابلثورة اجلديدة اليت غرية جمرى احلياة يف مجيع النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
هذه التطورات فرضت نوع جديد من املوارد البشرية املعرفية، ألن األمر يتطلب البحث يف إدارة املوارد البشرية 

لالستفادة من  هذه املوارد وكيفية إدارهتا، وخلق املناخ املناسب هلا لإلبداع واالبتكار وتعظيم  واملوارد البشرية يف حد ذاهتا
استفادة إدارة املوارد البشرية من التأثريات اإلجيابية هلذا اجليل من تكنولوجيا املعلومات واالتصال، مبعىن كيف ميكن 

يف التكنولوجيا، واالستفادة منها من خالل تطوير نظم املعلومات  مساعدة إدارة املوارد البشرية من مواكبة التطور احلاصل
 املوارد البشرية يف ضوء الظروف اليت أوجدهتا تكنولوجيا املعلومات واالتصال.

فيمكن القول أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي السالح املناسب ملواجهة صعوبة االتصال وانتقال          
و خارج املؤسسة، فامتالك التكنولوجيا احلديثة أمر البد منه ولكن وجب التحكم اجليد فيها، ألن املعلومات سواء داخل أ

هدف أي مسري هو وصول املعلومة يف وقتها وكذا دقتها، فإذا اختل شرط من شروطها فقدت معناها ، إذ أن احلصول 
ستخدام اجليد لتكنولوجيا املعلومات على املعلومة اجليدة يتطلب إستخدام كفاءات ومهارات عالية إىل جانب اال

واالتصال، وهذه مسؤولية إدارة املوارد البشرية وذلك من خالل مجيع وظائفها ) ختطيط للقوى العاملة، إستقطاب، 
 (.ار، تدريب، تقيم األداء، ...إخلاختي

واليت تعترب اجلانب املبدع واخلالق ويف القرن الواحد والعشرون أصبحت إدارة املوارد البشرية أهم وظائف املؤسسة          
والذي ميكن أن يعوض النقص املوجود يف بقية املوارد األخرى، كما عرفت تكنولوجيا املعلومات واالتصال منوا كبريا 
وأصبحت ذات أتثري مباشر على مجيع املؤسسات بكافة أنواعها، سواء يف املستوى الداخلي أو اخلارجي حيث هذا 

ظائف املؤسسة مبا يف ذلك وظيفة إدارة املوارد البشرية، ومن خالل ما تقدم ميكن طرح اإلشكالية التأثري مس مجيع و 
 التالية:

 ما أتثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إدارة املوارد البشرية؟     

 ينبثق عن التساؤل األساسي التساؤالت الفرعية التالية:       
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 ت على إدارة املوارد البشرية؟هل يوجد أتثري لألجهزة واملعدا 

 هل يوجد أتثري للربجميات على إدارة املوارد البشرية؟ 

 هل يوجد أتثري لقواعد البياانت على إدارة املوارد البشرية؟ 

 هل يوجد أتثري للشبكات على إدارة املوارد البشرية؟ 

 أمهية البحث: 

 تكتسب هذه الدراسة أمهيتها نتيجة ملا يلي:       

 الدراسة الضوء على أمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات )التسيري اإللكرتوين للموارد البشرية( ومدى  تسلط هذه
 استخدامها يف املؤسسات.

 .أمهية التكنولوجيا يف التأثري على كفاءة املنظمات وتطورها بشكل عام، سواء يف القطاع العام أو اخلاص 

 دام زايدة كفاءة وفاعلية املؤسسات من خالل استخtic  يف كافة وظائف إدارة املوارد البشرية مما يعود ابلنفع
 على املؤسسة.

 : أهداف الدراسة

إن األهداف املرجوة من هذه الدراسة هي الوقوف على مظاهر الثورة اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال،        
رد البشرية، وذلك من خالل معرفة أتثر هذه على وظيفة أساسية وحساسة يف املؤسسة أال وهي وظيفة إدارة املوا

التكنولوجيا على وظائفها، كما أنمل يف طرق الباب أمام هذا امليدان حماولة منا يف إثراء املكتبة العلمية واإلسهام ولو 
 بشيء قليل يف املتاومة بني ميدانني خمتلفني مجعتهما التكنولوجيا.

 فرضيات البحث:

 الفرضية الرئيسية

ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أببعادها األربعة على إدارة املوارد البشرية يف  يوجد أتثر
 مؤسسة سونلغاز خنشلة.
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 الفرضيات الثانوية:

 يندرج عن الفرضية األساسية الفرضيات الفرعية التالية:       

 البشرية يف مؤسسة سونلغاز خنشلة. يوجد أتثر ذو داللة إحصائية لألجهزة واملعدات على إدارة املواد -1

 يوجد أتثر ذو داللة إحصائية للربجميات على إدارة املواد البشرية يف مؤسسة سونلغاز خنشلة. -2

 يوجد أتثر ذو داللة إحصائية لقواعد البياانت على إدارة املواد البشرية يف مؤسسة سونلغاز خنشلة. -3

 املواد البشرية يف مؤسسة سونلغاز خنشلة.يوجد أتثر ذو داللة إحصائية للشبكات على إدارة  -4

 منهجية الدراسة:

اعتمدان يف هذا البحث على املنهج الوصفي والتحليلي ابعتباره املنهج األنسب هلذا النوع من البحوث، واليت تقوم        
 ء اخلاص ابلدراسة امليدانية.على مجع وحتليل وعرض املادة العلمية مث التعليق عليها من خالل النتائج املتوصل إليها يف اجلز 

 منوذج البحث:

 : منوذج الدراسة(01-)أالشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالب ابالعتماد على دراسات سابقةاملصدر: 

 

التابعالمتغير  المتغير المستقل  

 إدارة الموارد البشرية

 وظائف إدارة الموارد البشرية

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 

 

 

 

 أبع د تكنولوجي   لمعلوم ت و التص ل
  ألجه ة و لمعد ت  
 

 لب مجي ت  

 قو عد  لبي ن ت 

 لابك ت  
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 هيكل البحث:

اإلطار النظري لتكنولوجيا املعلومات واالتصال  الفصل األولمت تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة فصول تناولنا يف        
بداية مبفاهيم عامة حول التكنولوجيا، املعلومات واالتصال مث سنتطرق لنظم املعلومات وتكنولوجيا املعلومات، وأخريا يف 

 هذا الفصل سنقوم ابلتعرف على تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا املعلومات واالتصال.

إدارة املوارد البشرية من خالل التعرف ثرياهتا على تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأتفسنتناول  الفصل الثاينأما يف        
 على املفهوم، األمهية وجماالت نشاطها يف املؤسسة ابإلضافة إىل املراحل اليت مرت هبا عرب التاريخ واليت سامهة يف تطورها

 املوارد البشرية. وسنتطرق أيضا يف هذا الفصل إىل عالقة تكنولوجيا املعلومات واالتصال مع إدارةووظائفها الرئيسية 

 (سونلغاز خنشلةواألخري اجلانب التطبيقي هلذه الدراسة )دراسة تطبيقية ملؤسسة  الفصل الثالثوسنتناول يف        
بداية نظرة عامة حول املؤسسة يف املبحث األول، مث يف البحث الثاين سنتطرق إىل أسلوب الدراسة امليدانية وحتليل 

 نتائجها

 الدراسات السابقة:

 من بني أقرب الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع هي:       

 :دراسات حول تكنولوجيا املعلومات واإلتصال 

، دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تسيري العالقة مع الزبون ابملؤسسات الصغرية دراسة: بن الرتكي زينب -1
–ماجستري، جامعة جممد خيضر  رسالة، -كرةبس-أوماش–واملتوسطة دراسة حالة مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب 

 .2007/2008،-بسكرة

 هدفت الدراسة إىل:

اإلشارة إىل ضرورة اعتماد تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة ابلنظر إىل خصائصها  -أ
 ومميزاهتا من أجل التعريف ابملؤسسة ومنتجاهتا؛

 متينة للمؤسسة بزابئنها خاصة يف ظل تكنولوجيا اإلعالم.الوقوف على مقومات وعوائق تسيري عالقة  -ب

 هتدف الدراسة امليدانية إىل:        
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حماولة تطبيق الدراسة النظرية وإسقاط ما أمكن إسقاطه من جوانبها على أرض الواقع لتتبع النتائج عن قرب هبدف  -أ
، خاصة إذا مت أخذ مثل هذه الدراسات بعني االعتبار القضاء التقليص من الفجوة املوجودة بني الدراسة النظرية وامليدانية

 لتطوير أداء املؤسسة رغم املنافسة؛

حماولة تشخيص نظام وأنشطة تسيري العالقة مع الزبون على مستوى املؤسسة حمل الدراسة وتقييمها للوقوف  -ب
 اجلزائرية جتاه.على جوانب القوة والضعف، من خالل الكشف عن واقع ثقافة املؤسسة الصغرية واملتوسطة 

 نتائج الدراسة:        

 تلعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا ابرزا يف تنشيط االقتصاد وإنعاشه بتسريع حركة النمو؛ -أ

تعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة معيارا فعاال يف قياس مدى تقدم األمم وتطور اقتصادايهتا، خاصة إذا عملت  -ب
 يات التسيري؛على إدماج التكنولوجيا ضمن عمل

للتكنولوجيا بصفة عامة دور يف زايدة نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة، أما تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  -ج
 فرتفع من احتماالت دخوهلا األسواق العاملي؛

حتتل وظيفة التسويق ابلنسبة للمؤسسة الصغرية واملتوسطة مكانة الصدارة يف ظل التوجهات والرؤى احلديثة  -د
 اتيجيات املؤسسة؛السرت 

يهتم التسويق من منظوره ألعالئقي بتسيري العالقة مع الزبون اليت تعد ثقافة مؤسسة وإسرتاتيجية أساسها التوجه  -ه
ابلزبون، يتم جتسيدها من خالل إدراك أمهية الزبون وفعالية ممارسة األنشطة التسويقية املتكاملة ملعرفة الزابئن وحاجاهتم 

 ى إشباعها كسبا لوالئهم مستقبال؛املتغرية، والعمل عل

تبين املؤسسات الصغرية واملتوسطة فلسفة تسيري العالقة مع الزبون يكون عن طريق تفعيل أنشطة تسيري هذه العالقة  -و
 بدءا بضرورة معرفة الزبون وتكوين قاعدة معطيات دقيقة عنه إىل غاية كسبه زبوان وفيا دائما للمؤسسة.

تكنولوجيا املعلومات واالتصال على االتصال التجاري دراسة حالة طهراوي للفالحة  ، أتثريدراسة: رماين أمحد -2
 .2007/2008والتجارة العامة واألشغال الكربى بسكرة، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

 هدفت هذه الدراسة إىل:

 إبراز دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف سياسة االتصال التجاري؛ -أ
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املعلومات واالتصال يف زايدة مبيعات املؤسسة من خالل أتثري االتصال يف كسب زابئن تبيان أثر تكنولوجيا  -ب
 جدد.

 نتائج الدراسة:        

 يعترب االتصال التسويقي األداة األساسية يف االتصال والتواصل بني املؤسسة والزبون؛ -أ

 إن عناصر املزيج اإلتصايل تعمل بشكل متكامل؛ -ب

 التسويقي على كفاءة وفعالية كل العناصر املشكلة هلذا املزيج؛يتوقف األداء اجليد لالتصال  -ج

 عملية االتصال التسويقي؛ رتلعب تكنولوجيا املعلومات واالتصال دور كبري يف تطوي -د

 يعد اإلعالن أقوى األسباب أو عناصر االتصال أتثريا يف حتفيز وإقناع الزبون على الشراء. -ه

 :دراسات حول إدارة املوارد البشرية 

، إدارة املوارد البشرية ودورها يف حتسني اإلنتاجية ابملؤسسة االقتصادية دراسة حالة شـركة توزيع بنيـــة عـمرسة: درا -1
ماجستري يف اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، املعهد الوطين للتخطيط واإلحصاء  رسالة، -املواد البرتولية " نفطال"

INPS ،2005/2006. 

 نتائج الدراسة:      

نتاجية عموما هي نسبة اإلنتاج إىل املستخدم من عناصر اإلنتاج، ويتضح من خالل هذا أن اإلنتاجية إن اإل -أ
ستستخدم للتعبري عن اجتاهني، األول كمؤشر لتقييم األداء العام للمؤسسة من خالل االجتاه العام الرتفاع أو اخنفاض 

املتاحة وهذا ما يعرب عنه ابإلنتاجية اإلمجالية لعناصر اإلنتاجية فيها والذي يعكس درجة إستثمار املؤسسة ملواردها 
اإلنتاج، والثاين كمؤشر لقياس أداء أحد عناصر اإلنتاج داخل املؤسسة وقياس درجة استثماره وهو ما يعرب عنه ابإلنتاجية 

 اجلزئية لعنصر اإلنتاج؛

لفعالية يف األصول إىل األهداف إن اإلنتاجية هي حمصلة ملفهومي كل من الكفاءة والفعالية فهي جتمع بني ا -ب
والكفاءة يف استغالل املوارد املتاحة ويف هذا الصدد يقول أحد الباحثني املختصني يف دراسات اإلنتاجية وهو "أالن 
الوور"اإلنتاجية هي مقياس شامل لنجاعة املؤسسة وتالحظ من مخس زوااي وهي: )األهداف، الكفاءة، الفعالية، املقارنة، 

 التقدمية(؛
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إن اإلنتاجية هي حمصلة للتفاعل عوامل عديدة داخلية و خارجية فهي عبارة عن هيكل معقد من العالقات  -ج
اإلنتاجية بني املوارد املتاحة ابملؤسسة و احمليط اخلارجي ، لذلك فإن احلديث عن العوامل املؤثرة على اإلنتاجية هي حماولة 

ل املؤثرة فيها وإمنا إبراز عوامل معينة رمبا تكون األكثر أتثريا، وانطالقا من انتقائية ال يقصد هبا حتديد أو حصر مجيع العوام
هذا قمنا بتقسيم العوامل املؤثرة على اإلنتاجية إىل صنفني ،عوامل داخلية وأخرى خارجية فالعوامل الداخلية هي عوامل 

رأس املال املتمثل  ،ومن أمثلها اليد العاملة نتاجيةميكن لإلدارة ابملؤسسة السيطرة عليها و توجيهها منو هدف حتسني  اإل
يف اآلالت واملعدات ،املواد الداخلة يف العملية اإلنتاجية، أساليب وطرق التسيري...اخل ،أما العوامل اخلارجية فهي عوامل 

اجية ومن بني هذه ال ميكن لإلدارة السيطرة عليها وإمنـا جيب عليها التـكيف معها وحمــاولة احتواءها بغيـة حتسيـن اإلنت
 العوامل ) وضعية االقتصاد ، مستوى النشاط االقتصادي، درجة املنافسة، القوانني والتشريعات احلكومية ...اخل(

إن قياس اإلنتاجية سواء كانت اإلمجالية أم اجلزئية يعتمد على توفر البياانت  اإلحصائية واملعلومات واألهداف  -د
ذا الصدد تتعدد طرق قياس اإلنتاجية فمنها الطريقة املادية الطبيعية والطريقة النقدية املتوفاة حىت عملية القياس ،ويف ه

وتتفرع هاتني الطريقتني إىل عدة طرق إال أن كل منها مزااي وعيوب خاصة هبا، ومبا إن اإلنتاجية تعرب عن قدرة املؤسسة 
لطريقة النقدية ابألسعار الثابتة، أما لقياس اإلنتاجيات على اإلنتاج فإننا نرى أفضل طريقة لقياس اإلنتاجية اإلمجالية هي ا

 اجلزئية فان الطريقة املادية أو الطبيعية هي الطريقة املناسبة يف هذه احلالة ؛

إن حتسني اإلنتاجية يعد مطلبا أساسيا جلميع املستوايت سواء على مستوى الوحدات االقتصادية أو على  -ه
 إىل أن اإلنتاجية تعرب عن احلالة اليت تكون فيها املؤسسة منتجة إهنا املفهوم الذي املستوى القومي، ويف هذا الصدد نشري

يوجه ويرشد إدارة النظام اإلنتاجي ويقيس جناحها وهي اجلودة اليت تشري إىل مدى جودة الطاقات املستخدمة  وجودة 
املؤسسة وتنمية القدرة التنافسية ملنتجاهتا العمالة ورأس املال واخلامات ، إن حتسني اإلنتاجية يؤدي إىل زايدة رحبية 

ابإلضافة إىل رفع مستوايت لليد العاملة ،كما إن حتسني اإلنتاجية يساعد على السيطرة على التضخم واملسامهة يف رفع 
 مستوى املعيشة لألفراد وحتقيق التنمية للدول النامية أو املتقدمة على حد السواء ؛

ؤثرة على اإلنتاجية أدى إىل تعدد األساليب اليت ميكن إن تؤدي إىل حتسينها إذا ما إن تعدد و اختالف العوامل امل -و
توافرت هلا املقومات األساسية لذلك، سواء ارتبطت هذه املقومات ابحلكومات و اهليئات احمللية أو ارتبطت ابإلدارة و 

ؤدي إىل نتائج ملموسة ويف هذا الصدد قمنا العمال ابملؤسسة ،فإذا ما توفرت املقومات فانه ميكن هلذه األساليب أن ت
بتقسيم أساليب حتسني اإلنتاجية حسب الوظائف األساسية للمؤسسة )وظيفة إدارة اإلنتاج و وظيفة إدارة التسويق و 
وظيفة إدارة املشرتايت و املخازن( فبعض هذه األساليب يؤدي إىل تقليل التكاليف و السيطرة على املوارد املتاحة 
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ة و اليت متثل مقام معادلة اإلنتاجية و البعض األخر منها يؤدي إىل زايدة خمرجات املؤسسة سواء كان إنتاج أو ابملؤسس
 مبيعات أو إيرادات كلية واليت متثل بسط معادلة اإلنتاجية؛

رسم اخلطط إن املوارد البشرية ابملؤسسات متثل جوهر العملية أو النشاط اإلنتاجي، وتشتد احلاجة إىل هذه املوارد ل -ز
واالسرتاتيجيات واختاذ القرارات الفعالة اليت تؤدي إما إىل جناح املؤسسة وحتقيق النمو واالزدهار أو تؤدي إىل الفشل 
واالهنيار. كما تعد املوارد البشرية ابملؤسسة املتغرية املوجهة للتكنولوجيات وجعلها ذات جدوى وفاعلية لتحسني اإلنتاجية 

فسية وحتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة بصفة عامة، فإذا كانت املوارد البشرية تعد الدعامة وتنمية القدرات التنا
األساسية لتحسني إنتاجية املؤسسات فإن وضيفة إدارة املوارد البشرية متثل اجلهة اإلدارية املكلفة إبدارة هذه املوارد وتفجري 

توجيه سلوكه حنو األداء الفعال مبا يساهم يف بلوغه مستوايت أعلى من طاقاته الفكرية واإلبداعية وتنمية وتطوير أداءه و 
 اإلنتاجية؛

تساهم إدارة املوارد البشرية مسامهة فعالة يف حتسني اإلنتاجية من خالل أنشطتها املتكاملة واملرتابطة واليت هتدف  -ح
ا املختلفة على أداء ورضا وسلوك األفراد واليت إىل ترشيد استغالل املوارد البشرية املتاحة ابملنظمة  من خالل أتثري وظائفه

تعترب املتغريات الضمنية للعنصر البشري املؤثر على اإلنتاجية وابلتايل فإن استهداف التأثري على هذه املكوانت يؤدي إىل 
م األداء حتسني اإلنتاجية، ومن هذا املنطلق يعترب حتليل األعمال وختطيط القوى العاملة والتدريب والتحفيز وتقيي

 األساليب احلرجة املوجهة هلذا األداء والرضا والسلوك وتوجيهها حنو هدف حتسني اإلنتاجية.

 -، دور نظم املعلومات يف تفعيل أداء املوارد البشرية دراسة حالة املؤسسة الوطنية للدهن عمامرة كرميدراسة: – 2
 .2009/2010خيضر بسكرة،  ماجستري يف علوم التسيري، جامعة حممد رسالة، -وحدة سوق أهراس

 النتائج اليت توصلت هلا هذه الدراسة:

املؤسسات اجلزائرية كانت تسري يف وقت مضى على طرق مبنية على احلدس عكس املؤسسات الغربية اليت تسري  -أ
تها وفق طرق مبنية على التحليل وإشراك األفراد يف حل املشاكل اليت تصادف املؤسسة، وهذا انعكس سلبا على تنافسي

 مع االنفتاح االقتصادي؛

األوضاع اجلديدة يف احمليط فرضت على املؤسسات اجلزائرية ضرورة التخلي عن التسيري البريوقراطي واستبداهلا  -ب
 ابألساليب احلديثة والتطبيقات اجلديدة واجليدة يف اإلدارة؛
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ويتها، واالستفادة من املزااي اليت يعترب برانمج التأهيل من أحد الفرص الكبرية اليت ال ينبغي على املؤسسات تف -ج
مينحها خاصة فيما يتعلق إبعداد خطة التأهيل حىت تتمكن املؤسسة من معرفة وضعيتها، أهدافها والقدرات والوسائل 

 الالزمة لتحقيقها، عكس ما كانت تسري عليه يف السابق؛

وإن كانت موجودة فمن الصعوبة عدم توفر املعلومات الكافية حول القطاع الذي تنشط فيه شركة مامي، حىت  -د
احلصول عليها، وهذا ما يعيق القيام بعملية التحليل االسرتاتيجي على أسس واقعية وصادقة، والتايل صعوبة اقرتاح 

 اسرتاتيجية صحيحة للمؤسسة؛

، خاصة رغبة الشركة يف التأهيل واخنراطها يف هذا الربانمج جعلها تستفيد من الدعم املقدم يف إطار برانمج ميدا -ه
 فيما يتعلق برفع العراقيل يف اجلانب التكويين وكذا يف تقنيات التسيري؛

انتهاج الشركة، يف إطار اندماجها يف برانمج التأهيل، لثالث حماور أساسية من اإلصالحات، متس ابلدرجة األوىل،  -و
التسويقية، وظيفة املوارد البشرية، إعادة تنظيم وحدات األعمال اإلسرتاتيجية والوظائف األساسية للمؤسسة مثل الوظيفة 

 الوظيفة املالية خصوصا من انحية تسيري التكاليف.

 دراسات حول املتغريين معا:

، أثر استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على زايدة فعالية إدارة املوارد البشرية ابملؤسسات دراسة: سهيلة حناشي -1
ماجستري يف علوم التسيري،  رسالةنقاوس ابتنة،  -يبود للتجهيزات املخربية الصغرية واملتوسطة دراسة حالة: مؤسسة تر 

 .2008/2009جامعة بسكرة،

 هدف هذه الدراسة:      

تسليط الضوء على موضوع إدارة املوارد البشرية ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال  -أ
 وتطبيقاهتا يف هذه املؤسسات؛

 بيق وممارسة هذه الوظيفة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛إظهار مدى تط -ب

 حماولة السعي من خالل استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال للوصول إىل فعالية إدارة املوارد البشرية؛ -ج

لفت انتباه للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أبمهية العنصر البشري يف حتقيق استقرار املؤسسة ودفعها لتحقيق  -د
 ا؛أهدافه
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 املسامهة يف إخراج البحث العلمي من احمليط الداخلي للجامعة إىل امليدان العملي؛ -ه

توفري مادة نظرية وميدانية حول هذا املوضوع لزمالئنا الباحثني ومن مث إثراء املكتبة ببحث جديد يكون دعما ملن  -و
 يريد تعميق البحث يف هذا املوضوع.

 نتائج هذه الدراسة:     

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بشكل كبري؛ املؤسسة تستخدم -أ

 أهم استخدامات التكنولوجيا متمثلة يف اهلاتف وتطبيقات احلاسوب واالنرتنت والربجميات؛ -ب

 املؤسسة فتية، عماهلا شباب متحمسني، ومديرها طموح حيب مواكبة التطور؛ -ج

 ؛9001تسعى املؤسسة للحصول على شهادة اإليزو  -د

 منتج؛ املؤسسة موجهة حنو الزبون/ -ه

 املسريين هلم مستوايت علمية عالية لكنها بعيدة عن جمال التسيري؛ -و

 ال توجد رقابة على املنتوج وال على املوارد البشرية؛ -ز

 وجود صلة قرابة بني بعض املوظفني واملالكني؛ -ح

 إدارة املوارد البشرية كإدارة متطورة فاعلة غري موجودة إال أن ممارسة معظم وظائفها موجودة؛ -ط

 جد معايري علمية ومنهجية لنظام املكافآت؛ال تو  -ي

  ال تقوم املؤسسة بتخطيط للقوى العاملة؛ -ك

 املؤسسة تعطي اهتمام للتدريب على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف جمال عملها ولكنه غري كاف؛ -ل

 التعليق على الدراسات السابقة.

  تكنولوجيا املعلومات واالتصال من اجلانب النظري؛تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف تناوهلا ملوضوع 

 تتفق الدارسة احلالية مع الدراسات السابقة يف تناوهلا ملوضوع إدارة املوارد البشرية من اجلانب النظري؛ 

 ختتلف الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف اإلطارين املكاين والزماين للدراسة؛ 
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 عض الدراسات السابقة يف املتغري املستقل؛ختتلف الدراسة احلالية مع ب 

 ختتلف الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف املتغري التابع؛ 

 .ختتلف الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف األبعاد اليت مت من خالهلا دراسة العالقة بني متغريي الدراسة 

إثراء اجلانب النظري لكل أمهها تفدان يف العديد من النواحي قد اسفالسابقة ومن خالل اطالعنا على الدراسات        
 من تكنولوجيا املعلومات واالتصال وإدارة املوارد البشرية.

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول

 كنولوجيا املعلومات واالتصالت



 

 

 
 متهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد:

تطورات ظهور ما يسمى ة ومن هذه الديثاحلتكنولوجيا شهد العامل تطورات هائلة خاصة يف ظل تطور ال
استخدام هذه حيث أصبح لزاما على األفراد واملؤسسات مسايرة هذه التطورات و  ،بتكنولوجيا املعلومات واالتصال

 .لكي تستطيع البقاء واالستمرار يف نشاطهاالتكنولوجيا 
مات واالتصال يف جمموعة من املفاهيم ذات الصلة مبصطلح تكنولوجيا املعلو سنحاول يف هذا الفصل التطرق إىل 

املبحث األول، أما يف املبحث الثاين سنقوم ابلتعرف على عالقة نظم املعلومات بتكنولوجيا املعلومات وذلك بعد إعطاء 
 مفهوم لكال املصطلحني، أما يف األخري سنقوم ابلتطرق إىل تكنولوجيا االتصال، مث تكنولوجيا املعلومات واالتصال.
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 واالتصالل: مفاهيم عامة حول التكنولوجيا املعلومات األو املبحث 
سنتطرق يف هذا املبحث إىل أهم املفاهيم اليت نراها مناسبة لفهم املقصود بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، بداية 

اانت والوقوف سنحاول تعريف املعلومات وذلك بداية مبعرفة ماهية البيوكذا أنواعها، مث مبفهوم التكنولوجيا وخصائصها 
املعلومات واملعرفة، ويف األخري يان العالقة بني كل من البياانت، تعريف املعرفة وتبملعلومات وأنواعها مث على خصائص ا

 .مفهوم االتصال وأنواعه التطرق إىل
 

 مفاهيم عامة حول التكنولوجيااملطلب األول: 
 ول: مفهوم التكنولوجيا وخصائصهاالفرع األ

 كنولوجياالتمفهوم أوال 
( والذي يعين Technoهي كلمة يواننية مركبة من لفظني يواننيني يتكون من مقطعني، األول تكنو )" لغة:

 1".( والذي يعين علمLogiaالفن والصناعة، واملقطع الثاين لوجيا )
ستخدمة : هي جمموعة من النظم والقواعد التطبيقية وأساليب العمل اليت تستقر لتطبيق املعطيات املصطالحاا

واليت متثل جمموعة  ،ات املكتسبةهنا التطبيق املنظم للمعرفة واخلرب لبحوث ودراسات مبتكرة يف جمال اإلنتاج واخلدمات كو 
وابلتايل فهي مركب قوامه املعدات  ،اليت يستخدمها اإلنسان يف خمتلف نواحي حياته العملية واألساليب الفنيةالرسائل 

 2واملعرفة اإلنسانية.
، فالتكنولوجيا عبارة واالستيعابفهوم احلديث للتكنولوجيا فيشمل اإلبداع واخللق ابإلضافة إىل االقتباس أما امل

واليت تتم من خالل مراحل النمو عن مجيع االخرتاعات واالبداعات الالزمة لعملية التطور االقتصادي واالجتماعي، 
 3املختلفة.

العمليات املستعملة يف انتاج السلع واخلدمات او بلوغ اهداف جمموع التقنيات، املهارات و " :أهناعلى وتعرف 
 4"معينة كالبحث العلمي

 من التعاريف السابقة نستخلص أن التكنولوجيا تشمل:

                                                           
رسالة ماجستري يف عالقة تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق امليزة التنافسية من وجهة نظر العاملني يف شركة جوال يف الضفة الغربية،  ،سرين عبد اجمليد الناظر1

 .15ص  ،2011، ، فلسطنياخلليل –األعمال، جامعة اخلليل  إدارة
 2، ص 2010اجلزائر،  ،بياركنوز احلكيمة للنشر والتوزيع، األ،  احلديثة )االستخدام والتأثري( تكنولوجيا االتصال واالعالمحممد الفاتح محدي، وآخرون، 2
 .2نفس املرجع، ص 3

4https://en.wikipedia.org/wiki/Technology, 15/03/2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Technology
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 جمموعة من التقنيات؛ -
 جمموعة من االخرتاعات واالبداعات؛ -
 جمموعة من النظم. -

 اثنيا خصائص التكنولوجيا:
 1:نذكر منها ما يلين اخلصائص جموعة متتميز التكنولوجيا مب       

 التكنولوجيا علم مستقل له أصوله وأهدافه ونظرايته؛ 
 التكنولوجيا علم تطبيقي يسعى لتطبيق املعرفة؛ 
 التكنولوجيا عملية تشتمل مدخالت وعمليات وخمرجات؛ 
 التطوير واإلدارة؛جلميع العمليات اخلاصة ابلتصميم، التكنولوجيا عملية شاملة  
 عملية ديناميكية أي أهنا حالة من التفاعل النشط املستمر بني املكوانت؛التكنولوجيا  
 للوصول إىل حل املشكالت؛ التكنولوجيا هادفة تسعى 
 .نيالتعديل والتحستستمر دائما يف عمليات املراجعة، التكنولوجيا متطورة ذاتيا  

 أنواع التكنولوجيا :الفرع الثاين
 :وكل تصنيف يندرج عنه عدة أنواع نذكر منها ما يليعدة أسس ا وفقا لوجد عدة تصنيفات للتكنولوجيت       

 2ويضم: على أساس درجة التحكم:التكنولوجيا أوال: تصنيف 
درجة التحكم فيها  كها املؤسسات الصناعة، و متتلوهي تكنولوجيا مشاعة تقريبا التكنولوجيا األساسية:  -1

 ؛كبرية جدا
حمدودة من عدد سابق، حيث متلكها مؤسسة واحدة أو وهي عكس النوع التكنولوجيا التمايز:  -2

 املؤسسات الصناعية، وهي التكنولوجيا اليت تتميز هبا عن بقية منافسيها املباشرين.
 3وتضم: على أساس موضوعها: التكنولوجيااثنيا: التصنيف 

 يف املنتوج النهائي واملكونة له؛ ةااحملتو وهي التكنولوجيا تكنولوجيا املنتوج:  -1
 وهي تلك املستخدمة يف عمليات التصنع، وعمليات الرتكيب واملراقبة؛لوجيا أسلوب اإلنتاج: تكنو  -2

                                                           
1www.ankawa.com/forum/index.php?topic=157884.0, 20/12/2015. 

–أتثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال على االتصال التجاري )دراسة حالة شركة طهراوي للفالحة والتجارة العامة واألشغال الكربى رماين أمحد، 2
 .7، ص 2008-2007، رسالة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة بسكرة، -بسكرة

 .7، ص نفس املرجع3
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التنظيم، وتسيري تدفقات املوارد، ومن وهي اخلدمة يف معاجلة مشاكل التصميم،  تكنولوجيا التسيري: -3
 (؛إخل ... املديرين،نظم دعم  أمثلتها الربامج والتطبيقات التسيريية )نظم دعم القرارات،

 ، كالتصميم مبساعدة احلاسوب؛دم يف نشاطات التصميماليت تستخ :التصميمتكنولوجيا  -4
وتتزايد دم يف معاجلة املعلومات واملعطيات ونقلها، وهي اليت تستخ :واالتصالتكنولوجيا املعلومات  -5

 .عتمد على مجع وبث املعلوماتنظرا للدور الذي تلعبه يف عملية التسيري، وتستمرار أمهيتها اب
 1:وتضممن زاوية أمهيتها التنافسية: تصنيف التكنولوجيا اثلثا: 
التكنولوجيا القاعدية، وهي جد مهمة ملمارسة النشاط، كما أهنا  أيضاويطلق عليها التكنولوجيا األساسية:  -1

واسعة االستعمال من طرف املؤسسات، وتكون معروفة لدى املنافسني وابلتايل مل يعد هلا أتثري تنافسي، 
يس لديها القدرة على حتقيق التميز، غري أن ضرورة التحكم فيها مهم جدا للمؤسسة بغرض استمرارها  ول

 .كمنافس فعال بني املنافسني عادة تكون هذه التكنولوجيا يف هناية حياهتا )مرحلة الرتاجع(
االستغالل من طرف ويطلق عليها أيضا التكنولوجيا املفتاح، ألهنا مازالت يف طريق  التكنولوجيا الرئيسية: -2

املؤسسة، وهي يف مرحلة النضج، حيث درجة حتكم املؤسسة فيها عالية وهلا وقع تنافسي كبري، ومتكن 
إضافة خواص جديدة على املنتجات وحتقيق مستوى نشاط عال، وليس عليها منافسة كبرية املؤسسة من 

 ألن املنافسني يف مرحلة البحث عنها.
لتكنولوجيا الرئيسية يف املستقبل، ومازالت يف مرحلة التجربة يف شكل منوذج فقط، وهي االتكنولوجيا الرائدة:  -3

 وتعطي إمكانيات كبرية للمؤسسة لكن حتقق األداء املتميز، وهي اليت حتدد مستقبل املؤسسة.
يها ويطلق عليها أيضا التكنولوجيا اجلنينة، فهي تكنولوجيا يف مرحلة البحث ويتحكم فالتكنولوجيا الوليدة:  -4

عدد حمدود جدا من املؤسسات، وقدرهتا الكامنة يف حتقيق التميز والتنويع غري أكيدة، غري أنه إبمكاهنا 
 حتقيق مزااي تنافسية مستقبال.

 2وتضم: دامها:على أساس حمل استختصنيف التكنولوجيا رابعا: 
الكفاءة  وتكون درجة التحكم فيها ذات مستوى عال منتكنولوجيا مستخدمة داخل املؤسسة:  -1

 واخلربة وبفضلها تكون املؤسسة مستقلة عن احمليط اخلارجي؛

                                                           
فرع -تغيري التكنولوجي وأثره على أداء املؤسسات االقتصادية من منظور بطاقة األداء املتوازن دراسة حالة: مؤسسة صناعة الكوابل الحممد قريشي، 1

 .110 -109، ص ص 2013/2014أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، جامعة بسكرة، بسكرة،  –جنرال كابل 
 .8رماين أمحد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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عدم توفر هذه التكنولوجيا داخل املؤسسة ألسباب أو أخرى،  تكنولوجيا مستخدمة خارج املؤسسة: -2
 مي تراخيص استغالهلا.دموردي أو مق، و جتعلها ترتبط ابلتبعية للمحيط اخلارجي

 1ضم:يو  كثافة رأس املال:على أساس  تصنيف التكنولوجيا خامسا: 
أس مال الوحدة من اإلنتاج، وهي تلك اليت تؤدي إىل ختفيض نسبة ر التكنولوجيا املكثفة للعمل:  -1

املوارد د وحدات العمل الالزمة لإلنتاج، ويفضل تطبيقاهتا يف املؤسسات ذات تتطلب زايدة يف عدو 
 ؛احملدودة ورؤوس األموال

وهي اليت تزيد من رأس املال الالزم إلنتاج وحدة من اإلنتاج مقابل  التكنولوجيا املكثفة لرأس املال: -2
 اليت تتوفر على رؤوس أموال كبرية؛ ل، وهي تتناسب يف الغالب مع املؤسساتختفيض وحدة عم

هي تكنولوجيا تتغري فيها معامل رأس املال والعمل بنسبة واحدة، لذلك فإهنا التكنولوجيا احملايدة:  -3
  أغلب األحيان بنسبة واحدة.تبقى على املعامل يف

 2:وجند فيها أساس درجة التعقيد:تصنيف التكنولوجيا على سادسا: 
 شديدة التعقيد واليت من الصعب على املؤسساتالتكنولوجيا  وهيالعالية: التكنولوجيا ذات الدرجة  -1

 استغالهلا إال بطلب املعونة من صاحب الرباءة؛الوطنية يف الدول النامية 
ة،  يف الدول النامينيوهي أقل تعقيدا من سابقتها، وميكن للفنيني واملختصني احمللييا العادية: التكنولوج -2

ستثمار، والصعوابت اليت تصادف الدول النامية يف إال أهنا تتميز بضخامة تكاليف اال استيعاهبا
 احلصول على براءهتا مع املعرفة الفنية.

اج ابملعىن ة يف اإلنت استغالل املعرفة العلمية للزايداملنظمة الرامية إىلهي تلك اجلهود  ن التكنولوجياأميكن القول 
( وحتقيق رفاهية وتقدم اجملتمع، هذا ما أتكده املنتجات املختلفة اجلديدة حيث ال تعترب الواسع )سلعة أو خدمة

 تكنولوجيا يف حد ذاهتا وإمنا نتيجة التكنولوجيا.
 لومات:املطلب الثاين: مفاهيم عامة حول املع

 :«Data»البياانت  : تعريفالفرع األول
متثيل حلقائق أو مبادئ وتعليمات يف شكل " أهنا:البياانت على  sheily & cachmanيعرف كل من 

 1".األتوماتيكيةرمسي لالتصال والتفسري، والتشغيل بواسطة األفراد أو اآلالت 

                                                           
 .8رجع، ص نفس امل1
 .9-8ص  نفس املرجع، ص2
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متثل  على أهناو الرموز البديلة اليت عليها اتفاق عام "اللغة أو الرايضيات أ أبهنا:ونيا حممد البكري صوتعرفها 
 2الناس، واألهداف، أحداث ومفاهيم".

سلسة غري مرتابطة من احلقائق املوضوعية اليت ميكن احلصول عليها عن طريق املالحظة، أو عن  "وتعرف أيضا:
 3.طريق البحث والتسجيل، أو جمموعة من الرسائل أو االشارات

عبارة عن األعداد واألحرف والكلمات والرموز اليت تقوم  على أهناالبياانت ميكن تعريف  بناءا على ما سبق
تحول إىل تإلنسان أو األجهزة االلكرتونية لميكن فيه ترمجتها أو معاجلتها من قبل ا ،بتمثيل احلقائق واملفاهيم بشكل مالئم

 .عمل األسبوعيةنتائج، واألمثلة كثرية عن البياانت فقد تتمثل يف عدد ساعات ال
 Informationاملعلومات    :لفرع الثاينا

 أوال: تعريف املعلومات
أشار يوزوا )الباحث الصيين( إىل أن مفهوم املعلومات له أكثر من ثالمثائة تعريف وهو يعود اشتقاقيا إىل  لغة:

أن املعلومات كاجلاذبية ويعين عملية توصيل أو شيء يتم توصيله، ويرى البعض  ،Informationاملصطلح الالتيين 
 4والكهرابء ال نستطيع وصفها بدقة، ولكننا نعرف كيف تعمل وندرك أثرها.

تعترب املعلومات مبثابة الدم يف عرق اإلنسان، فهي تغذي مجيع وحدات وأقسام املنظمة مبا حتتاج إليه ألداء 
ابملواصفات املطلوبة من حيث الدقة والوقت أعماهلا ومهامها، إذ تشكل موردا اسرتاتيجيا هلا، والذي ينبغي توفريه 

 5والثقة.
من و هي من يعطي لنا املعرفة، ومن حيسن نظرتنا للعامل، " املعلومة:فإن  R. Rieixحسب إصطالحا: 

   6."ينقص من حالة عدم التأكد

                                                                                                                                                                                                 
، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل: متطلبات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة املعلومات مدخل لتحقيق امليزة التنافسيةبن انفلة قدور، 1

 .02، ص 2006أفريل  -18-17حسيبة بن بوعلي الشلف، 
 .02ص  ،نفس املرجع2
 .10ص  .مرجع سبق ذكره، ،اجمليد الناضر سريين عبد 3
دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسني االتصال الداخلي يف املؤسسات االستشفائية العمومية اجلزائرية )دراسة حالة مستشفى حممد بشري كاوجة، 4

 .9، ص 2012/2013، جامعة قاصدي مرابح ورقلة،يف علوم التسيري ماجستري رسالة، بوضياف بورقلة(
 .  9نفس املرجع، ص 5
 .10نفس املرجع، ص 6
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دمني وتعرف أيضا على أهنا: بياانت مت تنظيمها ومعاجلتها لكي تصبح ذات معىن للمستخدم، حيتاج املستخ
فإن املستخدمني لتلك املعلومة من أجل اختاذ القرار املناسب أو من أجل تطوير وحتسني عملية اختاذ القرار بشكل عام 

 1للمعلومات يتمكنون من اخاذ قرار مناسب عندما تزداد كمية ونوعية املعلومات املتوفرة.
واصل مبوجبها أي أهنا جمموعة من البياانت وتعرف أيضا أبهنا: "بياانت منسقة ومرتبة اليت ميكن التفاهم والت

حبيث تعطي معىن خاص، وتركيبة متجانسة من األفكار واملفاهيم متكن اإلنسان من  توليفيةاملنظمة واملنسقة بطريقة 
 2.واكتشافهااالستفادة منها والوصول إىل املعرفة 

 اثنيا: خصائص املعلومات
اقتصادية، وميكن تلخيصها يف  املعلومات لكي تكون انفعة وذات قيمة هبا هناك خصائص عامة ينبغي أن تتصف        

 3:اآليت
إن التوقيت املناسب لتقدمي املعلومة ملتخذ القرار، يعترب املعيار األساسي جلودهتا، فال قيمة التوقيت املناسب:  .أ

لوقت املناسب للمستفيد حيقق له بل على العكس فإن وصوهلا يف ا ،ل يف الوقت املناسب ملتخذ القرارللمعلومة إذا مل تص
 عدة مزااي من أمهها:

 متكني اإلدارة من سرعة التصرف ومعاجلة املشكالت قبل تفاقمها؛ -

 تقليل اإلسراف يف استخدام املوارد املتاحة ابملنشاة؛ -

 التمكن من متابعة األفكار اجلديدة وتنفيذها. -
مالئمة املعلومات الحتياجات املستخدمني، والصالحية تعين صالحية املعلومات للغرض املستهدف منها:  .ب

 وجيب أن تتالءم املعلومات مع احتياجات املستخدمني هلا يف املستوايت اإلدارية املختلفة؛
لكي تصبح املعلومات موضع ثقة املستخدمني، ومتكنهم من االعتماد عليها يف اختاذ  الثقة يف املعلومات: .ج

 ألربعة التالية:قراراهتم، جيب أن تتوافر فيها العناصر ا
 :وهي تعين نسبة املعلومات الصحيحة إىل جمموع املعلومات الكلية خالل فرتة زمنية  الدقة

وضع القرارات و معينة فإذا مل تكن املعلومات املتوفرة عن الظاهر دقيقة وصحيحة، فهذا سينعكس بتوجيه األعمال 
حسب املدى الزمين الذي تغطيه هذه املعلومات، ختتلف درجة الدقة املطلوبة يف املعلومات و ابجتاهات خاطئة، 

                                                           
 .17، ص 2014دار المسيرة، عمان،  نظم المعلومات المحاسبية، نظال محمد الرمخي، زياد عبد الحليم الذيبة،  1
 .102، ص 2010دار صفاء للنشر، عمان، اقتصاد المعلومات، ريخي مصطفى عليان،  2
 .04-30 ص بن انفلة قدور، مرجع سبق ذكره، ص3
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 فإذا كانت املعلومات عبارة عن تنبؤات مستقبلية، فإن درجة دقتها تقل كلما تناولت مستقبال بعيدا والعكس صحيح؛
 :املوضوعية تعين خلو املعلومات من التحيز، أي غياب النية يف تعديل أو حتريف  املوضوعية

 ، أو لتحقيق أغراض خاصة؛قيلتاملعلومات للتأثري على امل
 :وتعين درجة االتفاق املكتسبة بني خمتلف املستفيدين ملراجعة وفحص نفس  قابلية التحقيق

ذا قام شخصان أو أكثر هلم نفس درجة التأهيل بفحص نفس البياانت سيصلون إىل نفس إاملعلومات، فمثال 
 املقاييس أو نفس النتائج؛

 :لى عرض املعلومات يف شكل كمي ليسهل عملية إجراء املقارانت، وأال وتعين القدرة ع قابلية القياس
 تكون املعلومات يف شكل وصفي كلما أمكن.

يقصد هبذه اخلاصية كمية املعلومات املناسبة اليت جيب أن تتوافر لدى متخذ القرار، واليت متكنه من اإلحاطة د. الكمية: 
دون تفصيل زائد أو إجياز يفقدها معناها، والكمية املناسبة  الشاملة بكافة جوانب املشكلة موضع البحث، وذلك

 للمعلومات تتحدد يف ضوء العاملني التاليني:
  :أي احتواء املعلومات على احلقائق األساسية لكافة جوانب املشكلة؛الشمول 
 :ن ذلك من حصائيات، إذا أذ القرار يف حبر من البياانت واإلال جيب فهم الشمول أبنه إغراق متخ اإلجياز

شأنه أن يضع من وقت متخذ القرار ويقلل من فائدة املعلومات يف جمموعها ابلنسبة له، ولكن املطلوب هو أن تتوافر 
معلومات خمتصرة تركز على مواضع االحنراف أو االختالف عن اخلطط املوضوعة، أي أنه جيب أن تصطحب خاصية 

 أخرى هامة هي اإلجياز.
بيئية احمليطة ابملؤسسات سريعة التغري وتستلزم من القائمني على إدارة هذه املؤسسات أن إن الظروف اله. احلداثة: 

يكونوا على علم أوال أبول بكل ما يطرأ عليها من تغيريات، والقرار املبين على معلومات متقادمة غالبا ما يفشل، وتكون 
 النتيجة ضياع فرص كثرية على املنظمة.

 علومات لتتناسب مع عملية اختاذ القرارات.وتعين تكيف امل و. املرونة:
ابإلضافة إىل ما سبق جيب أن تكون املعلومات بسيطة وغري معقدة، حىت يسهل على متخذ القرار فهم املعلومات        

ع تكلف املنشأة أكثر مما يتوق الواردة، وال يبذل جهد لتحليلها وتبسيطها، وجيب أن تكون املعلومات اقتصادية، مبعىن أال
 أن تفيدها.
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 اثلثا: مصادر املعلومات
 1املعلومات وفيما يلي نذكر أبرزها: احلصول على تتعدد مصادر 

 ؛هبا ميكن احلصول على أجوبة جزئية ملشكل معني عن طريق مالحظة األحداث املرتبطة املالحظة: -
. إخل( لتجارب ختضع وذلك عن طريقة إخضاع مصادر املعلومات )األنشطة، األفراد، اآلالت، ..التجربة:  -

 للحكم، وكلما كان تصميم التجربة جيدا كلما كانت النتائج موثوق فيها؛
وهو مصدر معلومات غين حيتاج إىل التخطيط اجليد وخاصة فيما خيص إعداد قوائم االستبيان املسح:  -

 واختيار العينة، ويكتسي هذا املصدر أمهية ابلغة يف الدراسة التسويقية؛
ن خالل ما توفره من مصدر هام جدا خاصة مواليت تعد ل خمتلف التقارير اليت تعدها من خالاملؤسسة:  -

 ح االحنرافات ومعاجلة املشكالت اليت تواجهه املؤسسة؛يتصح حولمعلومات 
تمثل يف املعلومات اليت ميكن احلصول عليها من مكاتب البحوث، اإلحصاء، تالبيئة اخلارجية للمؤسسة:  -

املختلفة هليئات خاصة أو حكومية، لكن جيب توخي احلذر يف استعمال مثل هذه  االستشارات والنشرات
املعلومات وال جيب اعتبارها يف مجيع األحوال صحيحة بصفة مطلقة، كما أن تعدد مصادر املعلومة الواحدة 

 مفيد جدا يف تقييم مدى دقتها ومتثيلها للواقع.
 رابعا: أنواع املعلومات

لومات املطلوبة ختتلف من مشكلة إىل أخرى، وميكن تلخيص أنواع املعلومات يف النقاط إن نوع البياانت واملع
 2التالية:
غالبا ما جتمع البياانت واملعلومات اخلاصة ابملشكلة حمل الدراسة من  البياانت واملعلومات األولية: -أ

لتنظيم وخصائص الصناعة وطبيعتها، مصادرها األولية، واليت هلا أمهية أكثر من املصادر الثانوية، نتيجة الختالف ا
 ابإلضافة إىل اجملاالت الوظيفية املختلفة، وذلك عن طريق االتصال املباشر ابجلهة ذات العالقة.

البياانت الكمية عبارة من بياانت رايضية إحصائية، تربز عالقات  البياانت واملعلومات الكمية والنوعية: -ب
 ، وهي تتميز بدقتها ألهنا تقوم على األرقام واإلحصائيات والنسب احملددة.حمددة بني عدد من العوامل أو املتغريات

أما البياانت واملعلومات النوعية فهي عبارة عن تقييمات أو تقديرات غري حمددة األرقام، ولذلك فإهنا تتميز عن 
                                                           

مطبوعة مقدمة لطلبة املاجستري، ختصص تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  تكنولوجيات ونظم املعلومات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة،ابراهيم خبيت، 1
 .15، ص 2005-2004جامعة قصدي مرابح ورقلة، 

 رسالة( l.a. batnaملؤسسات الصغرية واملتوسطة )دراسة حالة ملبنة األوراس دور تكنولوجيا املعلومات يف عملية التنبؤ ابملبيعات يف اسطحاوي عزيز، 2
 .59-58ص  ، ص2008-2007ماجستري يف علوم التسيري، جامعة بسكرة، 
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لألفراد، واليت قد يشوهبا  البياانت الكمية أبهنا معرضة لألخطاء اليت تكون يف الغالب انبعة من التقديرات الشخصية
 النسيان أو التحيز أو عدم املوضوعية أو عدم التوافق واملالئمة الحتياجات متخذ القرار.

تتمثل يف اآلراء اليت يقدمها خرباء ومستشارو الوحدات االستشارية، واليت تتضمن  اآلراء واحلقائق: -ج
حد كبري يف إلقاء املزيد من الضوء على املشكلة حمل االقرتاحات والتوصيات اليت تقدم للمدير، واليت تساهم إىل 

الدراسة من خالل حتديد احلقائق املتعلقة هبا وربطها ببعضها وبيان مدى ضرورهتا متهيدا للوصول إىل البديل الذي 
 حيقق اهلدف.

ن وهي معلومات مركبة بطريقة جتعل وسيلة االتصال اتمة دون غموض، سهلة اإلرسال بدو  معلومات منظمة: -د
 أخطاء وبتكلفة أقل وهو االتصال اآليل الذي ال يعطي فيه اإلنسان قيمة إضافية.

ختص املعلومات اليت لديها قيمة معلومة ولكن غري منظمة وغري مقننة، أي أن قيمتها  معلومات قابلة للتنظيم: -ه
 معروفة ولكن طريقة إرساهلا وتطبيقها ليست جيدة.

منة للفرد وتكون املعلومات غري معروفة وغري منظمة وليست كمية ختص الثروة الكا معلومات غري منظمة: -و
راسخة يف عقل ووجدان كل فرد، وإذا مت إرساهلا كما هي ستكون غامضة ومعقدة، فهي خليط من املشاعر واألحاسيس، 

 ... إخل. واالبتكار، أما ابلنسبة للمجموعة فتتمثل يف اخلربة، االنتماء
 Connaissance الفرع الثالث: املعرفة

أطلق الكثري من املفكرين والباحثني على العصر احلايل بعصر املعرفة أو عصر ثورة املعرفة بعد أن تداخلت أنواع 
ومل يرد لفظ املعرفة يف القرآن الكرمي بل وردت له اشتقاقات كثرية تعرب عن فعال ، املعرفة وجماالهتا يف مجيع جوانب احلياة

 1لشيء بتفكر وتدبر ألثره. صادرا من اإلنسان تعين إدراكا
وجاءت املعرفة مبعىن "إدراك الشيء بتفكره وتدبر ألثره" ووردت بصيغة "عّرف" مبعىن بني واعلم، وجاءت املعرفة  

وتعين املعرفة أيضا فهم واضح، مؤكد ألحد ؛ يف املورد أبهنا علم، دراية، مدى اطالع شخص أو فهمه، إدراك، إطالع
 2(.Webster, new world Dictionaryو يستوعبه العقل من خربة عملية ومهارة )األشياء وكل ما يدركه أ

املرتاكمة أو األفعال أو احلقائق اليت تعرب عن حالة  هيكل احلقائق واملفاهيم اإلنسانية" أبهنا:وميكن تعريفها 
من تلك املعلومات، ويرتبط الفهم املعرفة أكثر من جمرد تراكم بعض املعلومات، إهنا تكمن فيما يفهمه األفراد ف، معرفية

 1.ابالعتقادات، اخلربات، الكفاءات، التعلم، وترمجة كل ذلك إىل فعل أو اختاذ قرار معني"
                                                           

تحدي التنافسي املعرفة الركيزة اجلديدة وال، مداخلة مقدمة يف دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمليات إدارة املعرفةسناء عبد الكرمي اخلناق، 1
 .242 ، ص2005نوفمرب  13و 12معة بسكرة،جا للمؤسسات االقتصادية،

 .242، ص نفس املرجع2
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، متميزة يف مضموهنا، منافية لقوانني السلع intangibleف املعرفة على أهنا سلعة غري منظورة يتعر وميكن         
كوهنا تعتمد على العقل البشري، وال ختضع لقانون تناقص الغلة   – scarecityاملنظورة؛ فهي ال ختضع لقانون الندرة 

( وأخرى tacit أو ضمنية) implicit تنقسم املعرفة إىل معرفة ابطنةلعكس فهي حتقق عوائد متزايدة. و بل اب
جانبا من  حيث يقصد ابألوىل املعرفة اليت حملها العقل واليت تشّكل، ( codified)أو مقيدة  explicitظاهرة

الرأمسال البشري، بينما يقصد ابلثانية املعرفة اليت تتمثل يف الكتب، براءات االخرتاع، قواعد املعلومات، األقراص 
 2املضغوطة وغريها واليت تثري مشكلة امللكية الفكرية.

يم، التخطيط، وتعترب املعرفة مورد أساسي يف املنظمات ومرتكز ألنشطتها يف اختاذ القرارات، التنبؤ، التصم 
ة، التشخيص وكافة األحكام احلدسية وهي تعبري عن )احلقائق، املصطلحات الفنية، التصنيفات، التقنيات احملدود

حصائيات بسيطة، وتتوقف املعرفة على البياانت أو املعلومات اليت مت تنظيمها ومعاجلتها إالقوانني، النظرايت، حساابت و 
 .تجربة، التعلم املرتاكم واخلربة عند تطبيقها على مشكلة جارية أو نشاطلتصبح قادرة على توصيل الفهم، ال

وختتلف املعرفة عن البياانت واملعلومات ألن العامل اإلنساين يشكل يف املعرفة عنصر أساسي، فالكتب حتتوي  
عرفة هي االستنتاج إن امل ؛على جمموعة من املعلومات اليت تصبح معرفة عندما يستوعبها الفرد ويضعها يف االستخدام

(، as already knownالذي يستمد من املعلومات املرتابطة مع املعلومات األخرى ومناظرهتا كما هو معروف )
فإننا جندها يف األعمال احلرفية وكذلك يف الصناعات املتقدمة  ولذلكوتعرب املعرفة عن جتارب الفرد املؤثرة يف تفكريه 

 3جدا.
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
ماجستري يف علوم  رسالة مسامهة الثقافة التنظيمية يف جناح تطبيق إدارة املعرفة دراسة حالة: بعض وكالت البنوك العمومية ابملسيلة،رايض عيشوش، 1
 .4 ، ص2010/2011سيري، جامعة بسكرة، الت
 اقتصادمداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول  دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تكييف التعلم مع اقتصاد املعرفة،فيصل بوطيبة، خدجية خالدي، 2

 .312، ص 2005املعرفة، جامعة بسكرة، نوفمرب 
 .243 الكرمي اخلناق، مرجع سبق ذكره، صسناء عبد 3
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 واملعرفة قة بني البياانت واملعلوماتالفرع الرابع: العال
من االستعراض السابق ملفهوم كل من البياانت، املعلومات واملعرفة، ميكن القول أبن عالقة البياانت ابملعلومات 
مثل عالقة املواد اخلام ابملنتج النهائي، فإذا كانت البياانت تشكل املواد اخلام ألي نظام من املعلومات، فإن املعلومات 

لها وتبويبها وتصنيفها، حىت يتم ي املواد املصنعة اجلاهزة لالستخدام، بدءا بتلقي البياانت من مصادرها املختلفة مث حتليه
ختتلف مبعناها عن املعلومات فهذه  اوبذلك فإهن ،( يعرب عن هذه الفكرة01-01رساهلا إىل اجلهات املعنية، والشكل )إ

 1األخرية تبدأ من حيث تنتهي البياانت.
 ت إىل معلومات الختاذ قرار خمطط يبني كيفية حتويل البياان (:01-01شكل )

 
 
 
 
 
 

مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل بعنوان متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  ،املعلومات مدخل لتحقيق امليزة التنافسية، بن انفلة قدور املصدر:
 .1221، ص 2006أفريل  18-17الدول العربية، جامعة الشلف، 

 أما املعرفة فهي عبارة عن عملية تراكم للمعلومات.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .02رجع سبق ذكره، ص بن انفلة قدور، م1

 عملية اتخاذ القرار المعلومات البيانات العشوائية 

 فرز 

 تنقيح

 تبويب

 تلخيص
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 (:01-02)الشكل وميكن توضيح عالقة املعرفة ابملعلومات والبياانت يف 
 العالقة بني البياانت واملعلومات واملعرفة (:01-02الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علومات السابقة.ابالعتماد على امل من إعداد الطالباملصدر: 
 
 
 
 
 
 

 البياانت

 أرقام، رموز، صور، عبارات، ...

 املعلومات

 جمموعة من البياانت متت معاجلتها

 املعرفة

 جمموعة من البياانت واملعلومات مت استخدامها

 الب
جلة

معا
انت

يا
 

دام
ستخ

م وا
راك

 ت
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 املطلب الثالث مفاهيم عامة حول االتصال
 الفرع األول: مفهوم االتصال

 : تعددت تعاريف اليت تطرقت إىل االتصال ونذكر منها       
، ومعناها communisالكلمة الالتينية  إىل «communication»"يرجع أصل كلمة "اتصال لغة:

common لتايل فإن: االتصال كعملية يتضمن املشاركة أو التفاهم حول شيء أو فكرة أو أي "مشرتك" أو "عام"، واب
 1إحساس أو اجتاه أو سلوك أو فعل ما.

أما يف اللغة العربية فقد ورد حتديدها يف قاموس احمليط ولسان العرب، على أهنا مشتقة من وصل والذي يعين         
 وال، وتوصل إليه أي انتهى إليه، ويعين أيضا املواصالت والبالغ.وص الشيءإىل  الشيءالصلة وبلوغ الغاية، فوصل 

 :اصطالحا
منبهات )عادة رموز  ابالتصال" االتصال على أنه: "العملية اليت يقدم خالهلا القائم كارل هوفلندويعرفه "

 2مستقبلي الرسالة'"."لكي يعدل سلوك األفراد اآلخرين ، لغوية(
ات الفيزايئية والنفسانية اليت من خالهلا حتدث عملية تبادل ومترير معلومة من جمموعة من العمليويعرف أبنه: "

 3."شخص يسمى الباعث إىل شخص يسمى مستقبل، وكذلك لتحقيق أهداف معينة
كون عبارة عن يو  " ذلك التفاعل بواسطة العالمات والرموز،إىل:يشري  االتصال" أن جورج لندبرجويرى "

تعمل كمنبه للسلوك أي أن االتصال هو نوع من التفاعل الذي حيدث بواسطة  آخر، شيءحركات أو صور أو 
 4الرموز".

 5وتعرف مجعية إدارة األعمال األمريكية االتصال أبنه: أي سلوك ينتج عنه تبادل املعىن.
هذا التفاعل  التعاريف السابقة ميكننا القول أن االتصال عبارة عن تفاعل بني جهتني أو أكثر ينتج عنخالل من        

 تبادل ومترير املعلومات بني أطراف االتصال )الباعث واملستقبل للمعلومات(.
 

                                                           
استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية )دراسة ميدانية مبؤسسة سونلغاز فرع تسيري شبكة نقل الغاز حورية بولعويدات، 1

 .10، ص 2007/2008ماجستري، جامعة منتوري قسنطينة،  رسالة ،GTRGقسنطينة ابلشرق
 .10نفس املرجع، ص 2
ماجستري،  رسالة سوانطراك، dmlأثر شبكة اإلنرتانت على أداء العامل يف املؤسسة اجلزائرية: دراسة حالة مديرية الصيانة األغواط عون الطيب،  ابن3

 .22 ، ص2007/2008احلاج خلضر ابتنة،  العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة
 .10ص  ،ذكره حورية بولعويدات، مرجع سبق4
 .22 ، صذكره سبق مرجعيب، ابن عون الط5



 واالتصالتكنولوجيا املعلومات .... ............................................... األول:لفصل ا
 

 
16 

 االتصالالفرع الثاين: أنواع 
 يصنف االتصال على أساس جمموعة من املعايري وهي: 

 1يصنف االتصال حسب هذا املعيار إىل نوعني ومها: أوال حسب درجة الرمسية:

 االتصال الرمسي -01

أما االتصال غري  ،دده وتضع خطوطه وقنواته ومضمونهتصال الرمسي فإن إدارة املؤسسة هي اليت حتابلنسبة لال 
 الرمسي فيتم تلقائيا ما بني اجلماعات سواء داخل املؤسسة أو خارجها، وهو ما يساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها.

اءات وقواعد رمسية حمددة ومعروفة، كما أنه غالبا ما ويتم االتصال الرمسي عادة يف إطار التنظيم، ويسري وفق أساليب وإجر 
يكون موثقا بصور مكتوبة ورمسية. وعادة تتدفق املعلومات يف االتصال الرمسي مبا يتماشى والتنظيم الرمسي من أعلى إىل 

 أسفل، أو من األسفل إىل أعلى، أو بشكل أفقي.

 وتتصف االتصاالت الرمسية عادة مبا يلي:

 قانونية؛ 
 ؛مكتوبة 
 تتعلق ابلعمل مباشرة؛ 
  ؛وتتعلق هباتتم داخل املؤسسة 
 .ملزمة لألطراف ذات العالقة 

 االتصال غري الرسـمي -02

االتصال غري الرمسي هو اتصال غري مباشر وأيخذ الشكل العنقودي ال خيضع لقواعد وإجراءات وقوانني إدارية 
رمسي. ويتم غالبا عرب قنوات خارجية عن القنوات الرمسية مثبتة ومكتوبة ورمسية ومتفق عليها كما هو احلال يف االتصال ال

 داخل املؤسسة، كما يتم بني مستوايت إدارية خمتلفة متخطيا خطوط السلطة الرمسية.

                                                           
ماجستري يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر،  رسالة تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأتثريها على حتسني األداء االقتصادي للمؤسسة،ملني علوطي،  1

 .16 ، ص2003/2004
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وال يتم االتصال غري الرمسي داخل املؤسسة فقط، بل قد يتعداه إىل خارج املؤسسة من خالل االتصاالت 
وجيب على اإلدارة استغالل االتصال غري الرمسي ، ت واالجتماعات غري الرمسيةالرحالالشخصية واللقاءات واحلفالت و 

 إجيابيا، وعدم السماح له ابلتأثري سلبا على املؤسسة من خالل التشويش أبشكاله املختلفة كاإلشاعات الكاذبة وغريها.

راء واألطراف األخرى وهناك نوعان من االتصال سيما االتصال اخلارجي ويشمل االتصاالت اجلارية بني املد
خارج املؤسسة مثل املؤسسات والدوائر ذات العالقة، والوزارات واألجهزة احلكومية وغريها. وتسهم االتصاالت اخلارجية 

كما تلعب دورا مهما يف اإلعالم والتسويق والتعاون ،  داري واالستثمار األفضل للموارديف زايدة فاعلية وكفاءة األداء اإل
 .وتبادل اخلربات

 اثنيا حسب درجة التدرج وطريقة االتصال:
 1:ويصنف االتصال حسب درجة التدرج وطريقة االتصال إىل ثالثة أنواع وهي

 :شرح األهداف ذات األولوية ويسمى االتصال الوظيفي أو السلمي هذا النوع موجه أساسا ل االتصال النازل
هذه الشروحات هلا غاية أساسية  مستوى املصاحل واألفراد، قعية علىاألساسية، وموجهة التحدايت الوا للعمال، امللفات

هي مهمته يف املؤسسة(، وغاية أخرى ال تقل أمهية عن  هي إمتام املهمة على الوجه الصحيح، )كل فرد يعرف ابلضبط ما
 .حتفيز العمال على أداء أحسناألوىل هي 

 :ليا( كما يتوجه أيضا إىل املصاحل العرضية األكثر وهو االتصال املوجه حنو األعلى )اإلدارة الع االتصال الصاعد
ختصصا، ال يعترب االتصال جمرد تغذية عكسية أو ردود أفعال عن االتصال النازل، بل أكثر من ذلك، اتصال فيه اعرتاف 

الذي   F. Taylorبفضل العمال وكفاءهتم وحتسيسهم أبهنم مصدر مهم للمعلومة. وعلى عكس أفكار فريدريك اتيلور 
 ن يرى أن العمال غري قادرين على إنتاج املعلومة وما عليهم إال التنفيذ، ومنه غاييت االتصال مها:كا

 رفع الفعالية بصعود نظامي للمعلومات املالئمة حنو مستوايت اإلدارة العليا؛ -
 تثمني العمال واالعرتاف هلم خبدماهتم واإلنصات النشغاالهتم. -

 :ال بعضهم ببعض على نفس املستوى، أو بني املصاحل، تتبىن املؤسسات أو الذي يربط العم االتصال العرضي
اليوم هياكل تنظيمية تشجع على وجود اللجان، الفرق وجمموعات العمل بني املصاحل، ومشاريع بيئية وعلى رأس هذه 

د العمال يف هذا اهلياكل املصفوفات واإلدارة ابملشاريع. الغرض منه هو تدعيم املناخ التنظيمي وثقافة املؤسسة، وجي
االتصال اشباعا حلاجة االنتماء، كلما تعززت كثافة هذه االتصاالت بني العمال كان مؤشرا جيدا عن املناخ اجليد والرضا 

 ابلعمل.
                                                           

 .31 ، صذكره بقابن عون الطيب، مرجع س1
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أبشكال خمتلفة تنساب فيها املعلومات ابجتاهات شىت، وميكن التمييز بني االتصاالت حسب  االتصاالتتظهر       
 كما هو موضح يف اجلدول التايل:  العديد من املعايري

 أنواع االتصاالت (:01-01اجلدول رقم )
حسب  حسب التدرج

درجة 
 الرمسية

 حسب الطريقة املستخدمة مستقبلي االتصال حسب حسب طريقة االتصال

 اتصاالت تدرجية
اتصاالت  -

 صاعدة
اتصاالت  -

 انزلة
 اتصاالت وظيفية

عالقة السلطة  -
)حسب 

 اتيلور(
عالقة تناصح  -

 )حسب
 فايول(

اتصاال
ت 

 رمسية؛
اتصاال

ت غري 
 رمسية.

اتصاالت  -
 صاعدة؛

اتصاالت  -
 انزلة؛

اتصاالت  -
 أفقية.

اتصاالت  -
 شخصية؛

اتصاالت  -
 مجاهريية؛

اتصاالت  -
 مؤسساتية.

اتصاالت  -
 مكتوبة؛

اتصاالت  -
 شفهية؛

اتصاالت  -
 مرئية.

 
ماجستري يف  رسالة، توسطة دراسة حالة مؤسسة ملبنة احلضنة ابملسيلةاملعلومات يف املؤسسات الصغرية وامل تكنولوجياتطبيقات ، قروش عيسىاملصدر: 

 .78، ص 2007/2008بسكرة،  علوم التسيري، جامعة
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 تكنولوجيا املعلوماتنظم املعلومات و  :املبحث الثاين
وجب يف هذا املبحث سنحاول التعرف على تكنولوجيا املعلومات لكن قبل التطرق إىل تكنولوجيا املعلومات 

علينا معرفة ماهية نظم املعلومات أوال كذا مكوانته وأنواع نظم املعلومات ووظائفها، ألن تكنولوجيا املعلومات هي اجلانب 
التكنولوجي لنظم املعلومات وهذا سنبينه الحقا ويف األخري سنقوم بتعريف تكنولوجيا املعلومات وأمهيتها يف إدارة 

 األعمال.
 وماتاملطلب األول: نظم املعل

قبل التطرق لنظم املعلومات سنقوم أوال ابلتطرق إىل النظام، أما ابلنسبة إىل املعلومات فقد تناولناها يف املبحث 
 النظام؟هو  األول، فما

يعترب النظام ببساطة جمموعة من األجزاء املرتابطة واليت تعمل معا لتحقيق األهداف، وقد يكون النظام طبيعي أو 
نظام حدوده اليت تفصله عن البيئة احمليطة به، ومعظم النظم حتصل على مدخالهتا من البيئة  من صنع البشر، ولكل

 1احمليطة هبا وتقدم خمرجاهتا هلا، ومن مث تتفاعل أجزائها مع العناصر األخرى خارج حدود النظام.
ضمن تنسيق  ويعرف النظام أبنه: "الكل املكون من أجزاء، عناصر، أو مكوانت مرتابطة ومتكاملة تعمل

 ."2وتعاضد هبدف حتقيق غاايت وأهداف جوهرية ومشرتكة
"ذلك الكل املكون من عناصر وأجزاء مرتابطة ومتكاملة فيما بينها فالنظم بصفة عامة سواء   أبنه:يعرف أيضا 

ظام حيتوي كانت نظم اجتماعية، إنسانية، بيولوجية، ميكانيكية تتكون من عناصر متفاعلة ومرتابطة فيما بينها، وكل ن
 3على عنصرين كحد أدىن يربط بينهما تفاعل مشرتك وعالقة اعتمادية يتشكل يف إطارها النظام كوحدة متكاملة واحدة.

 4ويتميز النظام مبجموعة من اخلصائص أبرزها:
 حتويل املدخالت إىل خمرجات مرورا ابلعمليات؛  - 
 ستفادة منها يف جمال االدارة؛النظم التطبيقية : ميكن تطبيق اجملاالت املختلفة لال - 
 ينظر إليه على أنه جزء ال يتجزأ مع عدم إغفال أنه يتكون من جمموعة من األجزاء؛ - 
 النظم أدائها يفوق أداء األجزاء املكونة هلا؛ - 

                                                           
 .17 ، ص2004ر اجلامعية، اإلسكندرية، ، الدانظم املعلومات احملاسبية وتكنولوجيا املعلوماتبد اللطيف، السيد عبد املقصود دبيان، انصر نور الدين ع 1
 .20، ص 2005، دار املناهج، عمان، أساسيات نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلوماتسعد غالب ايسني،  2
 .26، ص نفس املرجع 3
ماجستري، جامعة  رسالة، إدارة املوارد البشرية دراسة حالة جامعة حممد بوضياف ابملسيلة واالتصال وأثرها علىات تكنولوجيا املعلومعبد الرمحان القري، 4

 .23ص  ،2007املسيلة، 
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 عندما يكون جزء من النظام يف حد ذاته نظام نطلق عليه نظام فرعي. -
 وانتهومك الفرع األول: تعريف نظم املعلومات

 أوال: تعريف نظم املعلومات
 نظم املعلومات وفيما يلي نذكر بعض منها:لتعددت تعاريف اليت أوردت 

تعرف نظم املعلومات على أهنا:" التكوين املتفاعل بني مكوانت جوهرية للنظم واملعلومات، أو بتعبري آخر نظام          
تاد احلاسوب، الربامج، شبكات االتصال وموارد البياانت اليت يتم املعلومات هو أي توليفة )تركيبة( منظمة من أفراد، ع

 1."مجعها ومعاجلتها وحتويلها إىل معلومات وابلتايل توزيعها إىل املستفيدين يف املنطقة
وتعرف أيضا أبهنا: "الطريقة اليت تقوم من خالهلا جتميع، صيانة، حتليل وإعداد تقارير املعلومات عن الوظائف 

 ."2 املؤسسة املوجودة يف
ويعرف على أنه: "جمموعة متجانسة ومرتابطة من األعمال، العناصر واملوارد تقوم بتجميع، تشغيل، إدارة ورقابة 

 3البياانت بغرض إنتاج وتوصيل معلومات مفيدة ملتخذي القرارات من خالل شبكة من خطوط وقنوات االتصال".
واألدوات ملعاجلة البياانت وحتليلها وذلك للتقليل من حالة  أبنه عبارة عن : "جمموعة من األفرادأيضا  وعرف

 4عدم التأكد يف اختاذ القرارات، من خالل تزويد أصحاب القرار ابملعلومات الالزمة ابلوقت احملدد".
 5: "شبكة مؤلفة من طرق اتصال داخل املنظمة." ويعرف كذلك أبنه

مات هو عبارة عن:" جمموعة من العناصر أو املوارد )وسائل، أن نظام املعلو القول  من التعاريف السابقة ميكننا
برامج، أفراد، بياانت،إجراءات ( اليت تسمح لنا ابلقيام مبجموعة من العمليات ) ختزين، إرسال، معاجلة ( من أجل حتقيق 

 أداء أفضل.املؤسسة ألهدافها، وذلك مبساعدة العمال يف آداء وظائفهم التنتفيذية أو التسيريية والوصول إىل 
 
 
 
 

                                                           
 .21 ص سعد غالب ايسني، مرجع سبق ذكره،1
 .24ابراهيم خبيت، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .24 ، صجعنفس املر  3
 –بنظام املعلومات والسلوك القيادي ملدراء املنظمات )دراسة ميدانية ملنظمة خدماتية وأخرى مالية ابلسعودية  التقنية وعالقتهارشاد حممد الساعد، 4

 .95، ص 2003، 2، عدد 17، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد واإلدارة، مج -مدينة جدة 
 .96 ، صنفس املرجع5
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 مكوانت نظم املعلوماتاثنيا: 
 1:توي على أحزاء متفاعلة وهييرى أهنا حتإن التعريف العمليايت للنظام املعلومات       
وتتعلق بثحصيل وجتميع العناصر اليت تدخل إىل النظام لكي تعاجل، مثال املوارد اخلام،  :Inputاملدخالت  -01

 اليت جيب أن تتوفر وتنظم ألغراض املعاجلة.الطاقة، البياانت واجلهود البشرية 
هي عمليات حتويلية يتم من خالهلا حتويل املدخالت إىل خمرجات، ومن أمثلتها  :Processingاملعاجلة  -02

 العمليات التصنيعية واحلساابت اليت جترى على البياانت.
 اجلهات اليت حتتاجها،  تتمثل يف العناصر اليت أنتجت من خالل عمليات التحويل إىل :Outputاملخرجات  -03

 كاملنتجات النهائية، املعلومات اإلدارية اليت تنقل إىل مستخدميها.
هي جمموع اإلجراءات والقواعد اليت هتدف إىل التحقق والتأكد من أن النتائج اليت  :Controllingالرقابة  -04

 مت التوصل إليها تتماشى مع األهداف واخلطط املوضوعة مسبقا.
هتدف إىل توفري أداة إرشادية ألنشطة النظام وتعمل على تقومي نتائج  :Feed Back التغذية العكسية -05

 عمل النظام وتصحيح األهداف إذا كانت هناك عيوب يف أهداف النظام.
ابإلضافة إىل البيئة املتواجدة هبا املؤسسة وكذا عنصر السيطرة الذي يتمتع هبا املدراء على عمليات املؤسسة       

 افها كالربح والتسويق واملسؤوليات االجتماعية.لتحقيق أهد
 نظام املعلومايت ميكن أن نقدم الشكل التايل :الوللتعبري عن       
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 مكوانت نظام املعلومات املعلومايت(: 03-01الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة دراسة حالة: ملبنة األوراس دور تكنولوجيا املعلومات يف عملية التنبؤ ابملبيعات يف عزيز،  سطحاوي املصدر:
L.A.Batna ،61، ص 2007/2008ماجستري يف علوم التسيري، جامعة بسكرة،  رسالة. 

 
 وظائف نظام املعلومات الفرع الثاين:

 1يقوم نظام املعلومات مبجموعة من الوظائف نذكر منها ما يلي:
حيث يتم تسجيلها والتأكد من  تجميع البياانت من مصادرها املختلفة،يقوم نظام املعلومات ب جتميع البياانت: -1

مدى صحتها ودقتها واملصادقة عليها وإعدادها للتشغيل، وتنطوي عملية مجع املعلومات على ثالثة عمليات متكاملة 
 هي:

تطورات واملتغريات اليت إن تغريات احمليط وتقلباته جيعل املؤسسة ملزمة ابملتابعة واإلصغاء الدائم لكل الاإلصغاء:  .أ
 حتدث على مستوى احمليط، وهذا الستغالل الفرص املتاحة وتفادي كل التهديدات احملتملة.

 مجع دقيق لكل املعلومات الرمسية مرتبة ومتسلسلة وخمزنة بغية استعماهلا يف حل املشاكل.اجلمع:  .ب
                                                           

ماجستري يف علوم  رسالة، تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة. دراسة حالة مؤسسة: ملبنة احلضنة ابملسيلة قروش عيسى، 1
 .88-87ص  ، ص2008-2007التسيري، جامعة بسكرة، 
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ضرورية وترتيبها وحفظها وفق تسلسلها تسمح ابحملافظة على كافة املعلومات الاليت عملية الوهي التخزين:  .ج
 الزمين الستغالهلا عند احلاجة.

وهي عملية حتويل البياانت اليت سبق مجعها إىل معلومات تفيد مستخدميها يف أداء  تشغيل ومعاجلة البياانت: -2
وترتيبها وفق مهامهم، وهذا عن طريق عمليات إضافية تكون يف شكل مصادقة وتصنيف البياانت يف جمموعات متجانسة 

 أسس معينة.
 وتتكون من ثالثة مراحل هي التخزين، التحديث واالستدعاء.إدارة البياانت:  -3

هو وضع البياانت يف ملفات أو قواعد بياانت، وتقدم البياانت املخزونة خمتلف األحداث اليت جتري التخزين:  .أ
 ابملؤسسة، واليت تستفيد منها يف عمليات التخطيط.

هي عملية تعديل البياانت املخزنة من خالل احلذف واإلضافة حىت تنطبق البياانت ت: حتديث البياان .ب
 والعمليات والقرارات املتخذة حديثا.

 .وتعين استخراج البياانت املخزنة قصد حتويلها إىل معلومات ملستخدمي نظام املعلوماتاالستدعاء:  .ج
 :الفرع الثالث: أنواع نظم املعلومات

 1علومات إىل:ميكن تقسيم نظم امل
متثل النظام التقليدي إلدارة نظم املعلومات، اعتمد عليه سابقا وال تزال هناك العديد من املؤسسات  أوال: النظم اليدوية:

 تستعمله، ومن أهم النظم املستخدمة هلذا النوع:
 :ت ميكن الرجوع وهي عبارة عن األوراق الرمسية واملستندات اخلاصة بنشاط املؤسسة حلفظ بياان نظام امللفات

 إليها عند احلاجة؛
 :هلا ملخص حملتوايت األوراق واملستندات الرمسية وهو حتسني لنظام امللفات ميثل مناذج معينة  نظام السجالت

 تداوهلا واسرتجاعها. ،األصيلة مما يسهل تصنيفها
 :ت اليت تيسر تسجيل الوهو تطوير للنظام السابق، يعتمد على بعض اآل النظم اليدوية مع استخدام اآلالت

دوية، وتفيد اآلالت يف إجراء العمليات املتعلقة مبجموعة السجالت يجراء عمليات جبانب العمليات الإالبياانت و 
 .لة احلاسبةسرعة تنفيذ األعمال كاستعمال اآل والسندات مما يساهم يف زايدة
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م املعلومات حيث استفاد الفكر من ظال نجم استمرت جهود التطوير والتجديد يفالنظام اآليل للمعلومات:  :اثنيا
التقنيات احلديثة يف جتميع احلقائق للمؤسسة مبا ييسر احلصول على املعلومات بدقة ويف الوقت املناسب لتحقيق الكفاءة 

 والفعالية، ومن أنواعه:
 :ىل صور مصغرة ال إىل حتويل الواثئق الورقية إ هي جمموعة من الوسائل واألجهزة هتدف نظام املصغرات الفلمية

ميكن قراءهتا يف حجمها املصغر ابلعني اجملردة، ولكن ابإلمكان تكبريها ونسخ صور ورقية منها، وهي وسيط متطور 
 لتخزين وتسجيل املعلومات يف عصران احلاضر. 

 :قبة ميثل احلاسب اآليل أكثر هذه األنواع تطورا حبيث يقوم بعدة عمليات متكاملة ومتعا نظام احلاسب اآليل
بطريقة آلية طبقا لنظام معني ووفقا لربانمج تشغيل ملعاجلة معلومات وختزينها بذاكرة احلاسب، ومن بني مربرات استخدام 

تطوير جماالت أعماهلا وأنشطتها يف كل امليادين ما مل تستعني  هامات أن املنظمات ال ميكناحلاسب اآليل كنظام للمعلو 
 بقدراته اهلائلة.

 عالقة تكنولوجيا املعلومات بنظام املعلومات املطلب الثاين: 
تكنولوجيا املعلومات هي متثيل للجانب التكنولوجي لنظام املعلومات، وبينما اعتمدت مهمة معاجلة البياانت       

يت واختزان املعلومات وحتديثها واسرتجاعها وتوصيلها إىل املستفيدين على األساليب اليدوية لفرتات طويلة من الزمن وال
م ونوع البياانت، أثبتت حمدوديتها وعجزها عن إجناز هذه املهمة على النحو املطلوب خاصة بعد الزايدة اهلائلة يف حج

 1ضرورة إستخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة يف تطبيقات نظام املعلومات. ستوجبوابت الوضع ي
 الفرع األول : مفهوم تكنولوجيا املعلومات 

" أدوات ووسائل تستخدم جلمع املعلومات وتصنيفها وحتليلها وخزهنا أو أهنا:ملعلومات على تعرف تكنولوجيا ا
توزيعها، وتصنف حتت عنوان أوسع وأمشل وهو التقنيات املستندة إىل احلاسوب، لعالقتها املباشرة بنشاطات العمليات يف 

 2املنظمة.
لتوليفة املستخدمة على نطاق واسع يف أنشطة إن مفهوم تكنولوجيا املعلومات يتضمن ابلضرورة كل أمناط ا

 متعددة(، أرقام، صور، فيديو، ووسائط رقمية )نصوصوعرض املعلومات أبشكاهلا  واسرتجاعهامعاجلة وختزين البياانت 
 3وجماالت تطبيقاهتا املختلفة.

                                                           
 .236 ص مرجع سبق ذكره، ،سناء عبد الكرمي اخلناق1
 .16ان قاسم داوود االمي، أمرية شكرويل البيايت، مرجع سبق ذكره، ص غس 2
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دراكية الذهنية يف كما تتضمن أيضا كل نظم وأدوات احلاسوب مع األنساق الرمزية املعقدة أو مع القدرات اإل
وبذلك تشكل تكنولوجيا املعلومات مضلة شاملة لكل عالقات التكنولوجيا مبعطيات الفكر  ،حقول التعلم والذكاء

 1اإلنساين )من بياانت، معلومات ومعرفة(.
 الفرع الثاين :أمهية تكنولوجيا املعلومات يف إدارة األعمال:

ث وتطوير إدارة اإلعمال، وتؤدي إىل خلق أنواع جديدة من تؤدي تكنولوجيا املعلومات دور كبري يف حتدي
 2الوظائف وجماالت عمل ونشاطات متنوعة يف بيئات العمل، وميكن مالحظة هذا من خالل أهنا:

 ساعد على توفري قوة عمل فعلية داخل التنظيم.ت 
 .تساعد على زايدة قنوات االتصال االداري بني خمتلف االدارات 
 ابة فعالة يف العمليات التشغيلية.تساعد على حتقيق رق 
 مهية.أ تساعد على توفري الوقت خاصة لإلدارة العليا والتفرغ لواجبات أكثر 
 .تساعد على تقليص حجم التنظيمات االدارية 
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 املطلب الثالث : تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 
 الفرع األول: يف جمال الصناعة

ية، واملرونة هي الكلمات األكثر إستعماال عند احلديث عن تطبيقات تكنولوجيا إن عبارة الرجل اآليل، التأل
املعلومات يف حمال اإلنتاج، فأمام التغريات الكبرية يف احمليط ويف ظل عوملة االقتصاد وإزدايد شدة املنافسة وحتت هاجس 

، وميكننا هنا تعداد أربع آالت أو الزوال، وجدت املؤسسات نفسها جمربة على التحكم ما أمكن يف هذه التكنولوجيا
 1تقنيات موجهة فقط ملساعدة املؤسسة يف عملية اإلنتاج وهي:

هي أجهزة حلت حمل العامل يف اإلنتاج، ظهرت يف بداية احلرب العاملية الثانية، ولكنها اآلالت املوجهة رقميا:  -1
 مل تعرف تطورها احلقيقي إىل حني إرتبطت هنائيا ابإلليكرتونيات.

لقد عاش الرجل اآليل منذ أمد يف خميلة اإلنسان فكان يتصوره صورة طبق األصل عنه غري أنه يقوم بكل لية: اآل -2
األعمال اليت يقوم هبا اإلنسان، وأتى هذا املنتظر فلم يكن كما تصور، لكنه آلة تسطيع القيام إال ببعض احلركات 

ون تطورت هذه اآلالت إىل رجال آلني يقومون بتنفيذ البسيطة، ولكن مع تطور اإلليكرتونيك وظهور رقائق السليك
حركات معقدة وسريعة للغاية يعجز اإلنسان عن أدائها بنفس الكفاءة، لقد أصبحت هذه اآلالت تقوم بعمليات عدة 

 أمهها اإلنتاج، التصميم، التنظيف والرفع، ويعترب إخنفاض نسبة األخطاء من أهم مميزات إستعمال الرجال اآلليني.
لقد إستطاعت هذه التقنية أن حتدث ثورة يف مكاتب الدراسة حيث تصميم املساعد من طرف احلاسوب: ال -3

أصبح ابإلمكان رؤية النموذج اجملسم قبل أن ينجز، هذه التقنية مسحت بظهور ما يعرف إبقتصاد التصميمات، إذ يتم 
إبدخاهلا يف عملية اإلنتاج بواسطة التصميم  إجناز العديد من التصميمات يف أقل وقت ممكن وأبقل التكاليف مما مسح

 واإلنتاج املساعد من طرف احلاسوب.
أعترب احلاسوب عندما اكتشف ألول مرة أعجوبة العصر، إذ كان قادرا على القيام الذكاء اإلصطناعي:  -4

أنه خلق إنساان آخر، ابلعمليات احلسابية وختزين النتيجة يف الذاكرة ومن مث إرساهلا إىل الشاشة، فظن اإلنسان للحظة 
إستطاع اإلنسان إىل حد ما حتقيق محلة، فها هو  وكلن مع مرور الوقت بدأت تظهر املشاكل وتبني أبنه ما هو إال ألة.

احلاسوب يقرأ ويتعرف على األشياء بل يستطيع أن يتحدث ويعطي لكل وصفة دواء، ومل يكن اإلنسان ليتمكن من 
 ر الربجميات مما مسح بظهور األنظمة اخلبرية.الوصول إىل هذه النتيجة لوال تطو 
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 الفرع الثاين: تطبيقات أخرى لتكنولوجيا املعلومات
 ميكن عرض تطبيقات أخرى لتكنولوجيا املعلومات من خالل اجلدول املوايل.       

 أخرى لتكنولوجيا املعلومات ت(: تطبيقا02-01اجلدول رقم )
التسيري امثلةعن امثلة عامة التطبيقات امليدان  
احلساب العلمي - احلساب  

التصميمات -  
علم الذرة، البحث -  

 مكاتب الدراسات
حبوث العمليات -  

القرارت على إختاذ املساعدة -  
التعليم املساعدمن  طرف  - التعليم

 احلاسوب
األلعاب اإلكرتونية -  

علم الفضاء - األلعاب اإلسرتاتيجية -   

أتلية املكتبات - التوثيق  
ات قانونيةمعلوم -  

قواعد املعطيات - براءات اإلخرتاع تسيري -   
االقتصاديةقواعد املعطيات  -  

التعرف على األصوات - التحدث الرجل اآلىل املوجه ابلصوت -  التسويق اإللكرتوىن -   
للجرائد املركبات األتوماتيكية - الصورة  

حترك العني -  
أتوماتيكية إنشاء صور -  

اإلشهار. -  
تحركةالرسوم امل -  

املخططات اخلاصة  -  
إبجنازالتقارير -  

 
ماجستري،  رسالة، أثرها على إدارة املوارد البشرية دراسة حالة جامعة حممد بوضياف ابملسيلةواالتصال و تكنولوجيا املعلومات عبد الرمحان القري، املصدر: 

 .35 ص ،2007جامعة املسيلة، 
 

ترتك جماال إال ووجدت هلا فيها موقعا وعادة يكون هذا املوقع ذا مما سبق نالحظ أن تكنولوجيا املعلومات مل 
 أتثري كبري مما يوحي أبمهيتها يف هذا العصر 
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 املبحث الثالث : تكنولوجيا اإلتصال
سنحاول يف هذا املبحث وضع تعريف لتكنولوجيا االتصال والتعرف على خصائصها وكذلك أنواعها يف املطلب 

طلب الثاين سنتتطرق إىل شبكات االتصال، وختام هذا البحث سيكون تكنولوحيا املعلومات واالتصال األول، أما يف امل
 .يف املطلب الثالث واألخري

 وأنواعهااملطلب األول : مفهوم تكنولوجيا االتصال 
 يف هذا املطلب سنعرض مفهوم تكنولوجيا االتصال أوال وخصائصها اثنيا       

 الفرع األول : مفهومها
هي جمموعة من األدوات اليت تساعد يف إستقبال املعلومة ومعاجلتها وختزينها وإسرتجاعها وطباعتها ونقلها 

 1بشكل الكرتوين سواء كانت نص أو صورة أو فيديو وذلك إبستخدام احلاسوب.
لربجميات، وهناك من يعرفها على أهنا اجلانب التكنولوجي من نظام املعلومات الذي يشمل املكوانت املادية، ا

 2الشبكات.و  قاعدة البياانت
"هي أداة أو جهاز أو وسيلة تساعد على إنتاج أو توزيع أو  االتصال:، تكنولوجيا روبنيو برنت وفقا لرؤية

 3ين أو استقبال أو عرض البياانت"ختز 
د على إنتاج "اآلالت أو األجهزة اخلاصة أو الوسائل اليت تساع :وهناك تعريف آخر لتكنولوجيا االتصال أبهنا

 4املعلومات وتوزيعها واسرتجاعها وعرضها."
ويرى البعض أن تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا املعلومات مها وجهان لعملة واحدة، على أساس أن ثورة 
تكنولوجيا االتصال قد سارت على التوازي مع ثورة تكنولوجيا املعلومات، اليت كانت نتيجة لتفجر املعلومات وتضاعف 

اج الفكري يف خمتلف اجملاالت، وظهور احلاجة إىل حتقيق أقصى سيطرة ممكنة على فيض املعلومات املتدفق، وإاتحته اإلنت
للباحثني واملهتمني، ومتخذي القرارات يف أسرع وقت، عن طريق استحداث أساليب جديدة يف تنظيم املعلومات تعتمد 

                                                           
 .238-237ص  ص سناء عبد الكرمي اخلناق، مرجع سبق ذكره،1
ة ماجستري، جامع رسالةأثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على وظائف إدارة املوارد البشرية دراسة حالة: اجلامعة االفرتاضية السورية، حياة صغيور، 2

 .3 ، ص2009دمشق، سوراي، 
الصغرية واملتوسطة دراسة حالة: وكالة السياحة والسفر )تيمقاد أتثري تكنولوجيا املعلومات على اسرتاتيجيات التسعري يف املؤسسات موسى بن البار،  3

 .74، ص 2008/2009ماجستري يف علوم التسيري، جامعة بسكرة،  رسالة للسفر( ابتنة،

 .74ص  نفس املرجع،4
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ا االتصال ملساندة مؤسسات املعلومات ودفع خدماهتا لتصل عرب على الكومبيوتر واستخدام تكنولوجي -ابلدرجة األوىل–
 1القارات.

تكنولوجيا االتصال هي عبارة عن أجهزة ومعدات أو وسائل النتاج  أن: ميكن القولمن التعاريف السابقة 
 جهات أخرى.املعلومات وختزينها واسرتجاعها وبثها أو توزيعها عند احلاجة، وتساعد أيضا يف استقبال املعلومات من 

 :الفرع الثاين :أنواع تكنولوجيا اإلتصال
 2سنقوم بعرض اغلبها بشكل خمتصر يف النقاط التالية:تكنولوجيات االتصال أنواع يوجد الكثري من        
نه ال يزال وسيلة إال أتصايل املهم هذا اجلهاز اال اخرتاععلى الرغم من مرور أكثر من مائة عام على  اهلاتف: -1

نقل املعلومات عرب املسافات القريبة والبعيدة، وحدثت تطويرات على هذا اجلهاز حيث أدخلت إليه الوسائل مهمة يف 
 اإللكرتونية والليزرية املتطورة لتسهيل عملية نقل املعلومات.

أي النص املرئي أو "النصورة" وهو نظام مصمم لتوصيل املعلومات  :(Videotext)الفيديو تكس  -2
 ابستخداممات وغريها إىل املكاتب واملنازل بتكلفة قليلة نسبيا، وللنظام إمكاانت متنوعة ميكن توصيلها والبياانت والرسو 

 وسائط بث خمتلفة.
تكس(، نظام إيصال معلومات من خالل االتصاالت  )الفيديو: يعد نظام التليتكس كــ teletxtالتيليتكس  -3

و الكوابل احملورية أو البث التلفزيوين إلعطاء معلومات مرئية على ابستخدام خطوط اهلاتف العادية أ السلكية والالسلكية
شاشة التلفزيون ألن التيليتكس خيتلف عن الفيديو تكس يف كونه نظام أحادي االجتاه وغري متفاعل فهو يربط مركز 

حملل رموز خاص  املعلومات أو بنك املعلومات مع املنازل بواسطة البث التلفزيوين العادي، وهنا جيب استخدام جهاز
 اللتقاط التيليكس.

تعد هذه التكنولوجيا من أكثر تكنولوجيات االتصال أمهية يف خدمات  :Facsimileلفاكسيميل ا -4
هلا املقدرة على حل مشكلة نقل الواثئق وتوصيلها ومشاركة املصادر بني املكتبات نتيجة التضخم يف أن املكتبات، إذ 

 .النشر وتزايد الطلبات على الواثئق
مما ال شك فيه أن عصر الفضاء متمثال يف األقمار الصناعية، حيمل وعودا  :Satelliteاألقمار الصناعية  -5

منظورة يف نقل املعلومات والواثئق بني املكتبات ومراكز املعلومات، فمن املمكن إرسال وثيقة خمزنة آليا يف نظام آيل مبين 
 ام إرسال خاص إىل حمطات استقبال أخرى.على احلاسبة اآللية من مكتبة مركزية جمهزة بنظ

                                                           
 .75 -74ص  ، صنفس املرجع1
 ، ص2001، مارس 2، ع6، جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، مج تيةتكنولوجيا املعلومات واالتصال وانعكاساهتا على املؤسسات املعلوماصباح حممد كلو، 2

 .67-74 ص
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تعد األلياف الضوئية إحدى الوسائل احلديثة اليت تساعد على تقدمي : FiberOpeticsاأللياف الضوئية  -6
جمال من االتصاالت، واأللياف الضوئية عبارة عن قوائم زجاجية رقيقة للغاية تشبه خيوط العنكبوت، وتسمح مبرور أشعة 

ن أن حيل هذا الضوء حمل اإلشارات اإللكرتونية التقليدية املستخدمة يف خطوط اهلاتف، الراديو، الليزر خالهلا، وميك
 التلفزيون، ونقل بياانت احلاسب اإللكرتوين، وتتمتع هذه الشعرات الزجاجية بكفاءة عالية للغاية يف االتصاالت.

إىل مسافات بعيدة  اعتمدت عملية نقل الصوت :digital communicationالرقمية  االتصاالت -7
منذ أكثر من قرن من الزمان على حتويل اإلشارة الصوتية إىل إشارة كهرابئية مناضرة لشدة الصوت فكلما ارتفع الصوت 

الكهرابئية  اإلشارةأو اخنفض اتسعت اإلشارة الكهرابئية أو انكمشت لكي متاثل الصوت األصلي، ومن عيوب استخدام 
ت للتشويش الذي حيدث يف كل نظم اإلرسال حيث بعض التداخل أثناء استالم اإلشارة، املتماثلة عند تعرض املعلوما

 وابلتايل تصبح املعلومات املنقولة غري اتمة أو غري كاملة.
 املطلب الثاين : شبكات االتصال

 وأهدافها ريف الشبكة ومزاايتع الفرع األول:
 أوال: تعريف الشبكة

 :بكات نذكر منها ما يليهناك عدة تعريفات أوردت للش       
"ربط جمموعة من أجهزة حاسوب ابستخدام وسائط االتصال لتكوين شبكة تتبادل  أهنا:تعرف الشبكات على 

 ."1البياانت واملعلومات بني النظم املرتبطة يف الشبكة
 2."جمموعة من أجهزة احلواسيب املتصلة ببعضها البعض"كذلك على أهنا: وتعرف  

علوماتية يف مراكز املعلومات تعين جمموعة من مراكز ومؤسسات املعلومات املتجانسة أو غري إن مفهوم الشبكة امل
املتجانسة، تتفق فيما بينها على تشاطر املصادر مستخدمة يف ذلك احلواسيب ووسائل االتصال احلديثة، فهي إذا 

توزيع أو البث من خالل وسائل مشروعات توفر فرصا لكافة املشاركني فيها للحصول على املعلومات عن طريق ال
 3االتصال عن بعد خلدمات املعلومات.

من التعاريف السابقة نستخلص أن الشبكة عبارة عن جمموعة من حواسيب ووسائل االتصال متصلة ببعضها 
تستخدم للتواصل ونقل املعلومات من مكان ألخرى وكذلك تستخدم للمعامالت التجارية )البيع والشراء، التسويق 

 إخل(....
                                                           

 .156سعد غالب ايسني، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .17، ص 2008زمزم للنشر والتوزيع، عمان،  أساسيات تكنولوجيا املعلومات،أكادميية الفيصل العاملية، 2
 .29رماين أمحد، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 اثنيا: مزااي الشبكات 
 1نوجزها يف النقاط التالية: زاايللشبكات مبجموعة من امل

 املشاركة بعتاد نظم وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصال مثل طابعة واحدة للشبكة؛ .1
 مج؛املشاركة يف الربامج إذ يكفي وجود نسخة واحدة من برانمج نظام إدارة قواعد البياانت وغريها من الربا .2
 املشاركة مبوارد نظام املعلومات من بياانت ومعلومات املوجودة ابملنظمة؛ .3
 ، نقل، توزيع...املعرفة((؛))ختزينتسهيل عمليات إدارة املعرفة  .4
تشبيك مجيع املستفيدين والزابئن مع املنظمة وذلك من خالل شبكة املنظمة اخلارجية وربط مجيع العاملني  .5

 بكة املنظمة الداخلية؛يف أقسام ووحداهتم من خالل ش
 الكفاءة والفعالية يف تنفيذ أنشطة وعمليات املنظمة؛ .6
السرعة، اجلودة، املرونة، واملوثوقية العالية يف إنتاج وتوزيع اخلدمات اإللكرتونية للمستفيدين والزابئن يف  .7

 الوقت احلقيقي؛
ونية، املصارف اإللكرتونية، الشبكات هي منطلق مجيع تطبيقات التجارة اإللكرتونية، األعمال اإللكرت  .8

 وتطبيقات األعمال على شبكة األنرتنت.
 أهداف شبكات االتصال:اثلثا: 

 2هتدف شبكات االتصال إىل حتقيق األهداف التالية:
 تسهيل وصول املستفدين إىل املعلومات واإلفادة منها أبقل منها أبقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة؛ -
 لناحيتني الكمية والنوعية؛تقدمي خدمات معلوماتية أفضل من ا -
 اإلفادة القصوى من تكنولوجيا املعلومات واإلتصال املتوفرة حاليا؛ -
 زايدة إنتاجية القوى العاملة يف جمال املعلومات وخدماهتا. -

 
 
 
 

                                                           
 ، )بتصرف(.156سبق ذكره، ص  سعد غالب ايسني، مرجع1
 «mobilis»األاثر الفعلية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال على تطبيقات تسيري املوارد البشرية يف املؤسسة دراسة حالة مؤسسيت بوحسان سارة كنزة، 2
 .29، ص 2012-2011ماجستري، جامعة منتوري قسنطينة،  رسالة "قسنطينة"، « nedjma » و
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 الفرع الثاين :أنواع شبكات اإلتصال
 اتفق أغلب الباحثني على تصنيف الشبكات حسب عدة تصنيفات نذكر منها ما يلي:

 1ويتضمن األنواع التالية: ال: تصنيف الشبكة وفق القدرات احلوسبية:أو 
وفق هذا النوع ترتكز املعاجلة يف  :Center Computer الشبكة ذات احلواسيب املركزية .1

وسيلة الدخال واخراج  كوهنايف بعض األحيان   تتعدى الكمبيوتر املركزي، أما الطرفيات فتكون متواضعة االمكانيات إذ ال
 لومات وعرض النتائج.املع

يف هذا التصنيف تكون قدرات املعاجلة قائمة يف الطرفيات ذاهتا، حيث تتم شبكة ذات حوسبة مستقلة:  .2
وتؤمن الشبكة لتلك الطرفيات إمكانية  Nodesعمليات املعاجلة يف الطرفية دون احلاجة اىل التعاون بني عقد الشبكة 

 تبادل امللفات فيما بينها.
يعد هذا النموذج آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الشبكات إذ يتمتع جبميع بة مشرتكة: شبكات ذات حوس .3

امكانيات تبادل امللفات واخلدمات فضال عن تقسيم وتوزيع مهام املعاجلة على عقد الشبكة كلها ومن مث جتمع النتائج 
 اجلزئية من كل طرفية لتكوين النتيجة النهائية.

 2ويتضمن األنواع التالية: لى عالقة األنظمة ببعضها:اثنيا: تصنيف الشبكة بناء ع
حتتوي هذه الشبكة على طرفيات متوازنة القدرات يتم فيها تبادل امللفات والربيد وتتشارك  شبكة الند للند: .1

 فيها املوارد املادية املتمثلة يف الطابعة أو املساحة أو املودمي وغريها.
عقد الشبكة خدمة واحدة أو أكثر، هذه العقدة هي عبارة عن ترتكز يف احدى شبكة اخلادم /الستفيد:  .2

جهاز اخلادم الذي يتمتع مبواصفات خاصة متكنه من تقدمي مستوى متميز من تشارك اخلدمات وقد يكون هذا اجلهاز 
 خادما واحدا أو أكثر.

 3ويتضمن األنواع التالية: اجلغرايف:يع علىالتوز بناءاالسبكة  تصنيفاثلثا: 
وهي تربط بني حواسيب متواجدة يف : Local Area Network (LAN)لية الشبكة احمل .1

 مؤسسة واحدة وتسمى أيضا أنرتانت.

                                                           
 .92-91ص  االمي، أمرية شكرويل البيايت، مرجع سبق ذكره، ص غسان قاسم دود1
 .92، ص نفس املرجع2
 .52ابراهيم خبيت، مرجع سبق ذكره، ص 3
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وهي اجلامعة ما بني : Metropolirtan Area Network (MAN)الشبكة اإلقليمية  .2
 شبكتني حمليتني أو أكثر.

ات هي الشبكة الرابطة بني الشبك: Wide Area Network (WAN)الشبكة العاملية  .3
 املتباعدة جغرافيا كشبكة األنرتنيت.

 1ويتضمن األنواع التالية: رابعا: تصنيف الشبكات بناء على اهليكلة طوبولوجية التشكيل:
يكون كالعمود الفقري وهو وسيط النقل هلذه اهليكلة عبارة عن قطعة واحدة، شبكة ذات هيكلة خطية:  .1

 تتصل به مباشرة مجيع األجهزة املكونة للشبكة.
يكون وسيط النقل يف هذه اهليكلة على شكل حلقة تتكون من اتصال كل كة ذات هيكلة حلقية: شب .2

 جهاز ابجلهاز الذي يليه مع وصل اجلهاز األخري ابألول.
تتصل األجهزة املكونة هلذه الشبكة بنقطة مركزية واحدة، وتكون هذه النقطة شبكة ذات هيكلة جنمية:  .3

 .(Switch) أو حموال (Hub) عادة موزعا شبكيا
 خامسا: تصنيف شبكات األعمال اخلاصة ابملنظمات:

 :Intranet شبكات األنرتانيت )الداخلية( .1
هي شبكة املنظمة اخلاصة اليت تستخدم تقتيات االنرتنت واليت تصمم لتلبية احتياجات العاملني من املعلومات 

نشطة، وال يستطيع األشخاص من غري العاملني يف الداخلية أو من أجل تبادل البياانت واملعلومات عن العمليات واأل
املنظمة من الدخول إىل موقع الشبكة، ورمبا تسمح االدرة لبعض املستفدين من النفاذ إىل الشبكة وذلك هبدف 

بة االستفادة من التسهيالت اخلدمية الفورية اليت تقدمها املنظمة لزابئنها. وإبستخدام نظم احلماية والسيطرة وتقنيات الرقا
على املعلومات مثل جدران النار وغريها تستطيع املنظمة محاية موارد الشبكة وضمان االستخدام الشرعي هلا، وتستخدم 

 هذه الشبكة بصورة واسعة من قبل منظمات لربط اجملاالت الرئيسية ألنشطة األعمال.
ف احلوسبة، توفري االستقاللية ومتتاز شبكة املؤسسة الداخلية بتوفريها للوقت والسرعة، االقتصاد يف تكالي

لة لإلدارة وتنفيذ أنشطة األعمال وضمان االنتقال إىل تطبيقات التجارة مة، وأخريا تكوين بنية شبكية متكاواملرون
 .2اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونية واإلدارة اإللكرتونية

                                                           
 .53نفس املرجع، ص 1
 .165-164ص  سعد غالب ايسني، مرجع سبق ذكره، ص2
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يد العاملني داخل املنظمة على عكس شبكة االنرتانت اليت تقوم بتزو : Extranetsشبكات اإلكسرتانت  .2
ابحتياجاهتم من املعلومات، فإن شبكة اإلكسرتانت تصمم لتلبية احتياجات املستفدين يف خارج املنظمة من موردين 
وعمالء وجمموعات املؤثرين ومحلة األسهم. وشبكة االكسرتانت هي شبكة الشركة اخلاصة اليت تصمم لتلبية حاجيات 

 1ت املنظمات األخرى املوجودة يف بيئة األعمال.الناس من املعلومات ومتطلبا
 :2وتصنف شبكات االكسرتانت يف قطاع األعمال إىل ثالث أنواع وهي

تربط هذه الشبكة مستودعات السلع الرئيسة : Supplier Extranetsشبكات إكسرتانت التوريد  .أ
افظة على مستوايت اثبتة من املخزون يف مع املستودعات الفرعية، وذلك هبدف إدارة العمل بصورة تلقائية وفورية واحمل

املستودعات، وبتقليل احتمال رفض الطلبيات بسبب عجز يف املخزون، إضافة للعديد من اخلدمات األخرى املتعلقة 
 إبدارة اخلدمات املتعلقة إبدارة ورقابة املخزون والتسهيالت اللوجستية املرتبطة إبدارة املوارد.

متنح هذه الشبكة صالحيات للمتعاملني  :Distribution Extranetsشبكات إكسرتانت التوزيع  .ب
مستندة إىل حجم تعامالهتم وتقدم هلم خدمة الطلب اإللكرتوين وتسوية احلساابت آليا مع التزود الدائم بقوام املنتجات 

 اجلديدة واملواصفات التقنية وما إىل ذلك من خدمات أخرى.
تعزز هذه الشبكة الندية والتنافس يف القطاعات : Peer Extranetsشبكات إكسرتانت التنافسية  .ج

اإلقتصادية، إذ متنح الشركات كبرية احلجم وكذلك املتوسطة والصغرية، فرصا متكافئة يف جمال البيع والشراء عن طريق ربط 
ستوى اخلدمة يف ذلك الشركات الصغرية والكبرية لكي تنتقل املعلومات حول األسعار واملواصفات التقنية بينها، مما يرفع م

 القطاع ويعزز جودة املنتجات ويقضي على اإلحتكار.
 نرتنيتالفرع الثالث : شبكة اإل

 أوال: مفهوم شبكة اإلنرتنيت
اليت  INTERإن كلمة انرتنيت مل تكن معروفة يف اللغة اإلجنليزية من قبل بل نشأت نتيجة إدخال كلمة 

اليت تعين الشبكة لتعكس حقيقة أن االنرتنيت هي شبكة  NETثر وكلمة تشري إىل العالقة البينية بني شيئني أو أك
 3.عديد من الشبكاتواسعة تربط بني ال

وهي عبارة عن شبكة عمالقة مكونة من جمموعة من الشبكات احلاسوبية املرتبطة على نطاق واسع، وكان ظهور 
جيا ملا له من أمهية يف نقل املعلومات املختلفة إىل هذه الشبكة نتيجة لتطورات هائلة يف جمال نظم املعلومات والتكنولو 

                                                           
 . 23، ص 2007ألردن، ا ،املنظمة العربية للتنمية اإلداريةالة، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا يف جمال التجارة النقبشري عباس الغالق، 1
 .24نفس املرجع، ص 2
 .48، مرجع سبق ذكره، ص حممد الفاتح محدي، وآخرون3
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اخلاص بنقل  tcp/ipاملنظمات إذ تتبادل معلومات احلاسوب املختلفة على الشبكة عرب برتكوالت خاصة كربتكول 
 1املعلومات والشفرات املعلوماتية.

 :2نرتنيتخصائص اإلاثنيا: 
  :مستقبال ومرسال يف نفس الوقت، فاملشاركني يف عملية أي أن املستعمل لإلنرتنيت ميكن أن يكون التفاعلية

االتصال يستطعون تبادل األدوار، وهو ما مسح خبلق نوع من التفاعل بني األشخاص واملؤسسات وابقي اجلماعات 
 إبدخال مصطلحات جديدة يف عملية االتصال مثل: املشاركني بدل من املصادر، املمارسة الثنائية، التبادل ... اخل.

 وتعين إمكانية استقبال الرسالة يف أي وقت يناسب املستخدم، فاملشاركني غري مطالبني ابستخدام تزامنية: الال
النظام يف الوقت نفسه، ففي الربيد اإللكرتوين مثال: جند الرسالة ترسل مباشرة من املنتج إىل املستقبل بدون احلاجة إىل 

 جعها فيما بعد.تواجد هذا األخري أثناء العملية، وميكن أن يسرت 
  :وهي خاصية تسمح ابستمرارية عمل الشبكة يف كل األحوال، فال ميكن ألي جهة أن تعطل الالمركزية

اإلنرتنيت على مستوى العامل أبكمله، إذ ليس هنالك عقدة واحدة أو كمبيوتر واحد يتحكم فيها، فقد تتعطل عقدة 
 دون أن تتوقف االتصاالت عربها.واحدة أو أكثر دون تعريض اإلنرتنيت مبجملها للخطر، و 

  قابلية التوصيلConnectivity : وتعين إمكانية الربط بني األجهزة االتصالية حىت إن اختلفت أي بغض
 النظر عن الشركة أو البلدة اليت مت فيها الصنع.

  قابلية التحرك أو احلركةMobility : عن طريق أي أنه ميكن للمستخدم أن يتصل ابإلنرتنيت أثناء تنقالته
 وسائل اتصالية كثرية مثل: احلاسب اآليل النقال.

  قابلية التحويلConvertibility : وهي إمكانية نقل املعلومة من وسيط إىل آخر،كتحويل الرسالة
 املسموعة إىل رسالة مطبوعة أو مقروءة.

  الالمجاهريةDemassification :د أو إىل مجاعة وتعين إمكانية توجيه الرسالة االتصالية إىل فرد واح
معينة بدل توجيهها ابلضرورة إىل مجاهري ضخمة، وهذا يعين إمكانية التحكم فيها، حيث تصل مباشرة من املنتج إىل 
املستهلك، كما أهنا تسمح ابجلمع بني األنواع املختلفة لالتصاالت سواء: من شخص واحد إىل خص واحد، أو من 

 لكل أي من جمموعة أىل أخرى.جهة واحدة إىل جمموعة، أو من الكل إىل ا

                                                           
 .102غسان قاسم داود االمي، أمرية شكرويل البيايت، مرجع سبق ذكره، ص 1
ماجستري يف العلوم السياسية، جامعة  رسالة لومات ابلتنمية يف دول العامل الثالث: اجلزائر،عالقة اإلنرتنيت كتكنولوجيا حديثة لالتصال واملعحفيظة بومايلة، 2

 27-26 ص ، ص2002/2003احلاج خلضر ابتنة، 
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  :وهو قابلية هذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحات غري حمدودة من العامل، الشيوع أو اإلنتشار
 حبيث تكتسب قوهتا من هذا االنتشار املنهجي لنظامها املرن.

  :فتوحة وطابعها االمركزي وهو اإلطار الذي تعمل فيه الشبكة، حبيث أن بنيتها اهلندسية املالتدويل والكونية
جعال حميط عملها هو البيئة العاملية الدولية، خاصة بعد أن حتولت الشبكة من مضموهنا األصلي أي البحوث العلمية إىل 
املعامالت التجارية اليت حيركها رأس املال املعلومايت، فيسمح هلا بتخطي عائق املكان عرب احلدود الدولية، ومن مث كان 

 Mcluhanعلى شاشات التلفزيون من قبل الكندي  Village Globalشبكة وفكرة القرية الكونية  الربط بني ال
Marshall.وصاحبه يف ذلك ظهور فكرة تطوير وتنمية اجملتمعات عن طريق تكنولوجيا االتصال ، 

 اثلثا: فوائد األنرتنيت:         
 1تقدم اإلنرتنيت للمشاركني فيها فوائد عديدة منها:

 اإللكرتوين، فبواسطته الربط مع شبكة اإلنرتنيت ويستطيع املستخدم إرسال الربيد واستقباله من وإىل  الربيد
 أي شخص يف العامل أبسرع وقت، وأقل تكلفة مع ضمان الوصول؛

 احلصول على معلومات جتارية واقتصادية وأسعار األسهم وغريها؛ 
 ء العامل؛احلصول على نشرات فنية وصناعية خمتلفة من مجيع أحنا 
 احلصول على معلومات املوسوعات العلمية؛ 
 احلصول على البحوث احلديثة مبختلف أنواعها؛ 
 االتصال الصويت املتبادل ابهلاتف؛ 
 .تشجيع العمل اجلماعي واستخدام قواعد البياانت 

ها وأحجامها ابإلضافة إىل الفوائد اليت مت احلديث عنها سابقا لشبكة اإلنرتنيت فإن املؤسسات مبختلف أنواع
 ميكن استعمال الشبكة ألسباب أخرى خاصة هبا ومنها:

  توفر اإلنرتنيت بصفتها أداة مرجعية، رصيد هائل من البحوث احلديثة وكذلك دليل للعناوين الكاملة
 للمؤسسات يف مجيع أحناء العامل؛

 تنمية مصادر املعلومات؛ 
 من خالل قائمة املناقشة واملؤمترات اإللكتونية؛ االتصال املباشر ابلباحثني والعلماء يف مجيع التخصصات 

                                                           
 .47-46ص  بوحسان سارة كنزة، مرجع سبق ذكره، ص1
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  توفري خدمات التسويق اإللكرتوين، حيث ميكن للمؤسسات اقتناء مدخالهتا عن طريق الشبكة، وكذا
 التعريف مبنتوجاهتا أيضا عن طريق الشبكة بفضل ما يسمى اإلستثمار اإللكرتوين.

 
 .تكنولوجيا املعلومات واالتصالاملطلب الثالث: 

 فرع األول : تعريف وخصائص تكنولوجيا املعلومات واإلتصالال
 أوال: تعريف تكنولوجيا املعلومات واالتصال:

ء نظم املعلومات اليت تساعد تلك األدوات اليت تستخدم لبناتعرف تكنولوجيا املعلومات واالتصال على أهنا : " 
ات وللقيام مبختلف العمليات التشغيلية يف تخدام املعلومات اليت تدعم احتياجاتها يف اختاذ القرارـعلى اس اإلدارة

، وقواعد البياانت Softwareوالربامج اجلاهزة  Hardwareالربمج الفنية  ات ـذه التكنولوجيـوتتضمن ه ،املؤسسة
Bases de donées  ،ربط  ـشبكات الوRéseaux ".1بني العديد من احلواسيب أو العناصر ذات العالقة 

ن األجهزة واألدوات اليت توفر عملية ختزين املعلومات ومعاحلتها ومن مث وتعرف أيضا أهنا : "جمموعة م
اسرتجاعها وكذا توصيلها بعد ذلك عرب أجهزة االتصاالت املختلفة إىل أي مكان يف العامل واستقباهلا من أي مكان يف 

 ".2العامل
العالية اليت تربط البياانت اليت مت وتعرف أيضا على أهنا: "التكنولوجيا اليت تدمج احلاسوب ابالتصاالت السريعة 

 ".3حتميلها والصوت والفيديو بني املستخدمني لالفادة منها يف اختاذ القرارات
وتعرف أبهنا: "التكنولوجيا اليت تربط شبكات احلواسيب معا بواسطة االنرتنت اليت تسمح بتبادل املعلومات بني 

 ".4ختاذ قرارات رشيدةمجيع املستخدمني يف كل العامل ابلوقت املناسب ال
 اثنيا: خصائص تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 5تتميـز التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال بعّدة مميزات نذكر منهـا:
                                                           

، مداخلة مقدمة ضمن املؤمتر لتأهيل املؤسسات اجلزائرية األداء التنظيمي املتميز يف ظل اإلدارة اإللكرتونية كوسيلةبوقلقول اهلادي، سوامس رضوان، 1
 .293، ص 2005مارس  09و 08العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، جامعة ورقلة، 

مقدمة ضمن امللتقى الدويل  ، مداخلةدور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اكتساب مزااي تنافسية يف منظمات األعمالبلعلياء خدجية، معموري صورية، 2
 .07اخلامس حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصادايت احلديثة، جامعة الشلف، دون سنة النشر، ص 

جملة كلية بغداد للعلوم  ية،دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسني جودة املعلومات وانعكاساته على التنمية االقتصادخلدون عاصم، حممد ابراهيم، 3
 .233، ص 2013االقتصادية، العدد اخلاص مبؤمتر الكلية، بغداد، 

 .233نفس املرجع، ص  4
مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول اقتصاد املعرفة، جامعة بسكرة،  تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتنمية االقتصادية،بن سعيد حممد، حلمر عباس، 5

 .278-277ص  ، ص2005نوفمرب 
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 القدرة على نقل املعلومات من وسيط آلخر مع إمكانية التحكم يف نظام االتصال؛ -
اتف النقال حيث ميكن االنتقال من األجهزة الثابتة إىل القدرة على استخدام وسائل اتصالية يف أي مكان مثل اهل -

 األجهزة املتنقلة؛
اهريية وتعين أن الرسالة االتصالية من املمكن أن تتوجه إىل فرد واحد أو إىل مجاعة معينة وليس إىل مجاهري مجالال -

 ضخمة كما كان يف املاضي؛
 االنتقال من اللغة الواحدة إىل اللغـات املتعددة؛ -
 ؛االتصالمن تكنولوجيات التنوع إىل تكنولوجيات التكامل يف  الاالنتق -
 ميكن لثورة املعلومات أن متنح فرصة للفقراء أبن يصبحوا أغنياء وللمبتدئني أبن يكونوا حمرتفني ومنافسني حقيقييـن؛ -
 على الثورة املادية إىل الثورة الفكرية؛ االعتمادمن  االنتقال -
 البشري والسرعة يف أداء األعمال؛أكثر بكفاءة العنصر  االهتمام -
 التدفق السريع والكثيف للمعلومات مما يسمح للفرد بتنمية قدراته؛ -
بظهور أمناط إنتاجية واستهالكية جديدة، حيث أصبح اإلنتاج  واالتصالتسمح التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم  -

 ية اإلنتاجية؛والتجديد بدل التكرار يف العمل واالبتكاريعتمد على كثرة املعلومات 
ظهور تصنيفات جديدة للمعرفة قادرة على حتقيق طفرات تنموية مل يسبق الوصول إليها من قبل مما أدى إىل  -

 لتحقيق متطلبات العصر؛ استيعاهباالعمل يف حميط عمل جديد قائم على أساس إدارة املعرفة وحماولة 
 من االقتصاد احمللي إىل االقتصاد العاملي. االنتقال -

 
 لتكنولوجيا املعلومات واالتصال:اإلستراتيجية ف األهداع الثاين: الفر 

جمال رفع  اخلاص يفميكن أن حتقق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فوائد عديدة للقطاعني احلكومي و
مما يسمح ، للطاقات البشرية االستخدام األمثلتقليص اإلجراءات اإلدارية و، زيادة دقة البيانات، مستوى األداء

اإلسرتاتيجية من أهدافها فإن وعلى هذا األساس ، وأعمال أكثر إنتاجية مهامبشرية للعمل على بتوجيه الطاقات ال
 1نذكر:

 ؛وإزالة  أثر امليزة التنافسية النامجة عن اقتصاديات احلجم اإلنتاج تعقيدوخفض تكاليف  -

                                                           
، مداخلة مقدمة ضمن املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعالقتها بتنمية وتطوير األداءابراهيم خبيت، 1

 .317  ، ص2005مارس  09و 08للمنظمات واحلكومات، جامعة ورقلة، 
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 ؛أسرع وأكثر كفاءة وأداء وأقل تكلفة جعل االتصال -
 ؛القرار اختاذة عملي توفري املعلومات الدقيقة واحلديثة لدعم -
 ؛توفري عمليات منظمة وإجراءات مبسطة إلدارة املوارد وفعالية أكرب -
 ؛تعزيز املساءلة والشفافية مما يؤدي إىل تقليل وقوع األخطاء والتزوير -
 ؛تقدمي خدمات أفضل للموظفني واملراجعني مما ينعكس إجيابا على التنظيم -
 ؛القضاء على هدر الوقت واجلهد واملوارد -
 زون.دة كفاءة استغالل املخايز -

 البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال:الفرع الثالث : 
 لتكنولوجيا املعلومات واالتصال أربعة مكوانت أو أبعاد رئيسية وهي:

 املادية؛املكوانت  -
 امج؛الرب  -
 قواعد البياانت؛ -
 .شبكات االتصال  -

 الذي هو الشبكات فقد مت شرحه سابقا.سنقوم بشرح املكوانت الثالثة األوىل فقط، أما ابلنسبة للمكون الرابع و 
 املكوانت املادية: -01

تشكل أجهزة احلاسوب األساس املادي للبىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، واملكوانت األخرى 
إىل أجهزة احلاسوب إلجناز مهامها، واملكوانت املادية هي عبارة عن حاسوب  حباجة)الربجميات، البياانت، والشبكات( 

أجهزة ملحقة به، كما يشار إليها على أهنا املعدات املادية املستخدمة يف أنشطة اإلدخال واملعاجلة، واإلخراج يف نظام و 
املعلومات، وتقسم األجزاء املادية إىل وحدات اإلدخال كلوحة املفاتيح اليت تعمل على إدخال البياانت إىل احلاسبة، 

واملاسحات الضوئية واجلزء اآلخر من األجزاء املادية هي وحدات اإلخراج وأجهزة اإلدخال الصوتية كالقطات الصوت 
وهي املسؤولة عن إظهار النتائج بشكل معلومات صوتية عرب مكربات الصوت، أو معلومات مرئية عرب الشاشات، أو 

زاء املادية، نصوص مطبوعة على الورق عن طريق الطابعات، وأخريا فإن وحدات خزن املعلومات تعد أحد أشكال األج
 1وعليه ميكن القول أن املكوانت املادية هي عبارة عن مخس مكوانت هي:

                                                           
  ، ص2013، 02جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، جامعة بغداد، العدد  لبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات،حتليل مكوانت اغسان قاسم داود الالمي، 1

56. 
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 وتتضمن لوحة املفاتيح، والفأرة، والقطة الصوت، والكامريا، وغريها من األدوات؛: ل اإلدخالوسائ 
  :اليت تعاجل البياانت وتسيطر على نظام احلاسوب؛وحدة املعاجلة املركزية 
  :اخلزن األويل الداخلي، واخلزن الثانوي كاألقراص والشرطة املمغنطة، واألقراص مثل وسائل التخزين

 الضوئية؛
  :مثل الطابعات والشاشات، ووسائل اإلخراج الصويت؛وسائل اإلخراج 
  :وتستخدم لربط احلاسوب مع بعضها.وسائل اإلتصال 

 الربجميات: -02
طرة والتنسيق على مكوانت األجهزة املادية تتألف برجميات احلاسوب من تعليمات مربجمة ومفصلة هبدف السي

يف نظام املعلومات، والربجميات هي برامج احلاسوب اليت حتكم عمل املكوانت املادية وتتوىل مهام تطبيقات خمتلفة وقد 
أصبحت من التقنات املهمة، إذ يعتقد الكثرون أهنا اجملموع الكلي لنظم املعلومات إذ تصمم الربجميات كي نوجه 

سيب يف قراءة املدخالت وخزن البياانت وإسرتجاعها وحتديثها وحتويلها إىل أشكال مفهومة ومفيدة، ويستخدم احلوا
جمموعة من التعليمات اليت تنجز وظائف مفيدة، املربجمون معرفتهم بكيفية إستخدام عمل احلاسوب من أجل وضع 

 الصحيحة املطلوبة، وجيب أن تتمسر عطي النتائجليمات إىل احلاسوب وفحصها وتعديلها مرارا حىت توتدخل هذه التع
 1الربجميات الكفؤة ابآليت:

 أن يكون لربامج النظام قدرة على اخلزن؛ 
 أن تعمل على حتليل البياانت وتلخص املعلومات اليت تطلبها األداة وصانعو القرار؛ 
 .أن تكون من أفضل وأحدث الرجميات املتوفرة يف األسواق 

 وعني رئيسني:وللربجميات ن       
  :وهي برامج عامة تدير موارد احلاسوب مثل املعاجل املركزي، أي تعد كوسيط بني برجميات برجميات النظام

 التطبيق وأجهزة احلاسوب املادية؛
 :برامج كتبت لتطبيق حمدد وألداء وظائف حمددة من قبل املستخدمني النهائيني. برجميات التطبيق 

 قواعد الياانت:  -03

                                                           
 .57نفس املرجع، ص 1
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قيا، وابلتايل هي ترتيب منظم من ملفات األعمال منظمة من البياانت املرتابطة منط انت هي حزمةقاعدة البيا
 1املتكاملة، وكل ملف يف قاعدة البياانت يتكون من العناصر التالية:

  :وهو أصغر منطقي يتكون من حرف، رمز، أو رقم، ويشري العنصر إىل البايت؛عنصر البياانت 
  :عناصر البياانت الذي يشري إىل كينونة أو كائن وميثل ابلضرورة خاصية تصف ميثل جمموعة من احلقل

 املكوانت املميزة لكينونة البياانت، وقد يكون إسم طالب مثال أو رقمه؛
 :وهو جمموعة من احلقول يف اجلداول )ملف(؛ السجل 
 :عمال، ويف نظم إدارة تتكون قاعدة البياانت من جمموعة متكاملة ومرتابطة من ملفات بياانت األ امللف

قواعد البياانت العالئقية تتكون امللفات من جداول ذو بعد أساسي: األعمدة واليت متثل احلقول والصفوف واليت متثل 
 أيضا السجالت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .24-23بوحسان سارة كنزة، مرجع سبق ذكره، ص ص 1



 

 

 :األول خالصة الفصل
أو عصـر  مرحلـة إىلالبشرية مـرت مبجموعـة مـن املراحـل ولكـل مرحلـة مميزاهتـا أو مالحمهـا اخلاصـة حـىت وصـلت إن 

ذا العصــر ولكــن املعلومــات أيــن حــدثت التطــورات التكنولوجيــة واإلخرتاعــات حيــث أصــبحت للمعلومــة أمهيــة ابلغــة يف هــ
هـرت تكنولوجيـا املعلومـات واإلتصـال كإسـتجابة هلـذا اب الكـم اهلائـل مـن املعلومـات ظعجزت عـن إسـتعاملعدات التقليدية 

 من خالل شبكاهتا املعلوماتية.املوقف مبا توفره من تسهيالت وخدمات 
ائف املؤسســات الت احليــاة وأثــرت يف الكثــري مــن وظــجمموعــة مــن جمــا هــذه التكنولوجيــا احلديثــة علــى ولقــد أثــرت

مــثال كوظيفــة اإلنتــاج والبيــع والتمويــل ...اخل، لكــن الســؤال املطــروح هــل أثــرت علــى وظيفــة إدارة املــوارد البشــرية ؟ هــذا مــا 
ـــــــــــــــــــه يف ال ـــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــنحاول إثبات .جمموعـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الدراســـــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــابقة إبســـــــــــــــــــتعراضفصـــــــــــــــــــل املـــــــــــــــــــوايل وذل



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاينالفصل 

على إدارة  تكنولوجيا املعلومات واالتصالأتثري 
 املوارد البشرية



 

 

 متهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد:
حظيت إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات املعاصرة أبمهية ابلغة نظرا لرتكيزها على العنصر البشري والذي يعترب 

ويف بداية  ،وتطويرهم وتنمية مهاراهتم والعناية هبمعمل على توجيه وقيادة األفراد العاملني إذ ت أمثن مورد واألكثر أتثريا،
القرن العشرين زادت أمهيتها وبرز دورها خاصة بعد استفادهتا من التطور التكنولوجي جديدة الذي أثر على مجيع 

 وظائفها يف املؤسسات وجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
ىل إالثاين سنتطرق  يف املبحثو الفصل إىل ماهية ادارة املوارد البشرية يف املبحث األول  سنحاول التطرق يف هذا

، أما املبحث الثالث واألخري فهو متمحور حول أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال املوارد البشرية الوظائف الرئيسية إلدارة
 على إدارة املوارد البشرية.
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 ل: ماهية إدارة املوارد البشريةاملبحث األو 
املؤسسات ومنظمات األعمال ألنه  يف تهسلسلة من التغيريات وازدادت أمهيشرية مصطلح إدارة املوارد الب شهد

 مهمة لتحقيق أهداف املؤسسات. ينطوي على وظائف
 مفهوم إدارة املوارد البشرية: املطلب األول

     "املوارد البشرية".مفهوم ية، سنقوم بتحديد مفهومي "اإلدارة" و قبل التطرق اىل مفهوم إدارة املوارد البشر 
"املعرفة الصحيحة ملا يراد من األفراد أن يؤدوه، مث التأكد من أهنم يؤدونه أبحسن  :على أهنااإلدارة  F. Taylorعرف 

 1وأرخص طريقة".
يم، توجيه، رقابة( تسعى إىل حتقيق وعرفت أيضا أبهنا: "جمموعة متشابكة من الوظائف أو العمليات )ختطيط تنظ

 2أهداف معينة عن طريق االستخدام األمثل للموارد املتاحة".
رؤساء ومرؤوسني، والذين جرى  املؤسسةعلى أهنا: مجيع الناس الذين يعملون يف  تعرف أما املوارد البشرية

يت توضح وتضبط أمناطهم السلوكية، وجمموعة توظيفهم فيها ألداء كافة وظائفها وأعماهلا حتت مظلة ثقافتها التنظيمية ال
، قصد حتقيق رسالتها املؤسسةمن اخلطط واألنظمة والسياسات واإلجراءات اليت تنظم أداء مهامهم، وتنفيذهم لوظائف 

نهم يف عملية تبادل للمنفعة تتم بي املؤسسةوأهدافها واسرتاتيجياهتا املستقبلية مقابل ذلك أن تتقاضى املوارد البشرية من 
 3وبينها تعويضات متنوعة وهي: الرواتب واألجور واملزااي الوظيفية.

 :عدة تعاريف نذكر منها ما يلي دارة املوارد البشريةإلأوردت 
 املؤسسةأنشطة اإلدارة املرتبطة بتحديد احتياجات مجيع "إدارة املوارد البشرية وفقا للمداخل احلديثة أبهنا: عرفت 

ية قدراهتا ورفع كفاءهتا ومنحها التعويض والتحفيز والرعاية الكاملة هبدف االستفادة القصوى من من املوارد البشرية وتنم
 4.املؤسسة"جهدها وفكرها من أجل حتقيق أهداف 

ذلك اجلانب من العملية املتضمنة لعدد من الوظائف واألنشطة اليت متارس بغرض ادارة " أبهنا: وتعرف أيضا
وأهداف املوارد البشرية وأهداف اجملتمع وترتبط وظائف  ؤسسةوإجيابية مبا حيقق اهداف امل العنصر البشري بطريقة فعالة

 1."ةؤسسوأنشطة ادارة املوارد البشرية مباشرة ابسرتاتيجية امل

                                                           
، 2010ماجستري، اجلامعة اإلسالمية غزة،  رسالةاع غزة، واقع إدارة الوقت لدى العاملني يف القنوات الفضائية العاملة يف قطحنان شكري شاكر شبري، 1

 .10ص 
 .10نفس املرجع، ص 2
 .20-19ص  ، ص2010، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، إدارة املوارد البشريةبن عنرت عبد الرمحان،  3
 .13، ص 2013، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، االسرتاتيجيات األساسية يف إدارة املوارد البشريةحممود عبد الفتاح رضوان،  4
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ة من القوة العاملة والعمل ؤسسالنشاط اإلداري املتصل بتحديد احتياجات امل" ذلك: وتعرف أيضا على أهنا
داد والكفاءات اليت تتناسب مع احتياجاهتا والعمل على استخدام تلك املوارد استخداما فعاال يف حتقيق على توافرها ابألع

 2."أهداف الكفاءة اإلنتاجية
ات مؤسساالدارة املسؤولة عن إدارة املورد البشري سواء ما كان منه ضمن قوة العمل لل" أهنا:كما تعرف على 

 3."حمددة مؤسسةهلم فرص العمل يف  أو من هم قادرين على العمل ومل تتهيأ
من التعاريف السابقة نستخلص أن إدارة املوارد البشرية هي عبارة عن: "فلسفة إدارية )ختطيط، تنظيم، توجيه، 

 رقابة وتقيم األداء( املورد البشري، واستغالله أبحسن ما ميكن والعناية به وتطويره.
 

 وارد البشريةالتطور التارخيي إلدارة امل :املطلب الثاين
ديث لوظيفة عرفت وظيفة إدارة املوارد البشرية يف العقود األخرية تطورا ملحوظا ودائما، ولذا فإن املفهوم احل

البشري وهو  عنصرة من التطورات اليت مرت على ال، إال بعد سلسلة طويلومل تضبط بشكل هنائي ستقرتاملوارد البشرية مل 
 :لتطور إدارة املوارد البشرية بع املراحل التارخييةتميارس العمل، وللتعرف على ذلك نت

 مرحلة ما قبل الثورة الصناعية: -01
متيزت هذه املرحلة التارخيية بطرق اإلنتاج اليدوية حيث كانت معظم السلع تصنع يف مصانع صغرية أو يف بيت 

 صاحب العمل، وجند يف هذه املرحلة األنظمة أو املراحل التالية:
 نظام الرق:مرحلة العبودية و  -أ

ذين حتتاجهم ات مع اإلنسان والعاملني الؤسسعندما ساد اجملتمع اإلنساين القدمي نظام الرق، كان تعامل امل
خر وبيعه ويستخدمه كما آيسمح إلنسان ما ان يشرتي إنسان  ؛ فنظام الرق هو ابألساس نظامللعمل كأي وظيفة

 أو ماكنة أو غريها.يشرتي ويبيع ويستخدم أية حاجة أخرى، حصاان أو أرضا 
ة اليت تعمل يف جمتمع يسوده هكذا نظام إىل وظيفة مستقلة إلدارة املوارد البشرية، ؤسسلذلك ال حتتاج امل
صر دور "إدارة املوارد البشرية" ة ينحؤسسففي هذه امل ،الهتمامها بشراء أي شيء مادي آخرفاهتماماته تصبح مشاهبة 

                                                                                                                                                                                                 
 ، ص2015، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، املدخل احلديث الستدامة امليزة التنافسية –اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية حسني وليد حسني عباس،  1

 .21-20ص 
 .21حسني وليد حسني عباس، مرجع سبق ذكره، ص  2
دراسة  –، نظرة حتليلية على جتارب عاملية يف إدارة املوارد البشرية وانعكاسات االستفادة منها لتطوير املنظمات العربية علي صاحل، نور الدين حامدأمحد  3

 25-24ة"، جامعة بسكرة، اجلزائر، ، مداخلة مقدمة إىل امللتقى الرابع حول تسيري املوارد البشرية " تسيري املوارد البشرية يف اهليئات العمومية اجلزائري-نوعية
 .8، ص 2015فيفري 
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ة، وتعويض من ميوت منهم جبدد، ومن دون احلاجة لالهتمام ؤسساليت حتتاجها املشراء الرقيق ابلعدد واملواصفات يف 
ليس هلم حقوق فال حتتاج االهتمام حبقوقهم،  عليهم، ... كما ظاحلفابتعويضهم أو منحهم أجور وحوافز، أو تطويرهم و 

 .1تذكر
 مرحلة الطوائف ومرحلة ارتفاع أمهية الصناعة اليدوية: -ب

يم ن كمورد بشري عند تطور احلرف والصناعات الصغرية، ابألساس لتهيئة مساعدين لتنظبدأ االهتمام ابإلنسا
 فمثال قد حيتاج حريف معني مساعدين يهيئهم ويؤيد كوهنم مؤهلني ليعملوا كحرفيني،  ،شؤون احلرفة، ومساعدة أفرادها

شاخ أو مات، هذه وغريها  وقد حيتاج إىل مساعدة إذا أصيب بعجز، كما حيتاج أن يهيئ خلفا له إذا مرض أو
 2هذه احلاجات شكلت بداية االهتمام ابملورد البشري.، و متطلبات خاصةحاجات تولدت بنمو احلرفة كصنعة هلا 

 مرحلة الثورة الصناعية:  -2
ركة واآلالت يف واالخرتاعات وظهور القوى احمل ما أن بدأت الثورة الصناعية كنتيجة لسلسلة من االكتشافات

من القرن الثامن عشر، حىت واجه أرابب العمل مهمة هتيئة أفراد حتتاجهم مشاريعهم الضخمة، وملواجهة  النصف الثاين
 عنصراعة قد أهلاهم عن االهتمام ابلهتيئة صناعة جديدة عليهم التهيؤ ملتطلباهتا وعاداهتا، ولكن هبجة اإلنتاج وزهو الصن

ة يف سوق العمل فافتقر العاملون إىل األمان فيما أصبح ويضاف كذلك أن قوة مساومة العمال كانت ضعيف ،ريشالب
 لآللة الدور األساسي يف اإلنتاج.

م ذلك برزت النقاابت يف منتصف القرن التاسع عشر للدفاع عن مصاحل العمال مستخدمة سالح ضخ ويف
 3اإلضراب مما اضطر أرابب العمل إىل مفاوضتهم مجاعيا وأخذت النقاابت تطور تنظيماهتا

 ة اإلدارة العلمية:مرحل -3
ق عليه خالل هذه الفرتة ظهرت حركة اإلدارة العلمية اليت كان يتزعمها فريدريك اتيلور يف أمريكا، الذي أطل

قدم اتيلور أفكارا جديدة حول دراسة العمل وظهر مبفهوم و لمية، وهنري فايول يف فرنسا، ب اإلدارة العأتسمية  أنداك
دف اختصار احلركات الزائدة يف أداء الفرد لعمله، بغية رفع مستوى إنتاجيته وابلتايل دراسة احلركة والزمن، هبجديد هو 

عمال ابلرتحيب هبا وتطبيقها بلهفة ن قدم اتيلور أفكاره قام رجال األأقاضاه ومبجرد إنتاجية املنشأة وزايدة األجر الذي يت
عامل تزايدة أرابحهم وتعالوا يف تطبيقها، وقد أصبح الشديدة، ووجدوا فيها وسيلة جيدة لزايدة اإلنتاج وخفض التكاليف و 

لة، حيث حددت له حركات منطية جيب أن يلتزم هبا خالل أتديته لعمله دون املراعاة كاآلللفرد  مبوجب هذه األفكار 
                                                           

 .28، ص 2008، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 3، طإدارة املوارد البشرية )إدارة األفراد(سعاد انئف برنوطي، 1
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فكار، واعتربهتا لتعبه وإرهاقه، األمر الذي أدى إىل تزايد نقمة العامل على اإلدارة وإىل معارضة النقاابت العمالية هلذه األ
أ الصراع بني العمال الذين متثلهم نقاابهتم من جهة وأرابب العمل من جهة دستغالل جهود العمال، وعند ذلك بعملية ال

أخرى، وأشهر هذه الصراعات اإلضراب الذي قام يف أحد مصانع األسلحة التابعة لألسطول األمريكي، االمر الذي دعا 
جلنة تقصي احلقائق عن نظام وأفكار اتيلور وغريه من النظم يف جمال اإلدارة العلمية يف  الكوجنرس األمريكي إىل تشكيل

يث افتتح دفاعه أبن أفكاره اليت وقد ااتحت اللجنة لتايلور أبن يدافع عن أفكاره، ح ،1912إدارة املصانع، وذلك سنة 
در يف الوقت املستنفذ يف العمل اإلنتاجي، وذلك إال ثورة فكرية لتوفري التكلفة وتقسيم العمل، ودراسة اهل هي ما هاقدم

ا الصراع ملصلحة الطرفني، من خالل رفع مستوى األداء، وزايدة اإلنتاجية وختفيض حدة الصراع بني الطرفني. ونتيجة هلذ
 .حداث إدارة األفراد لدى أصحاب العمل كوسيلة لتنظيم العالقة بني اإلدارة والعاملنيإوهذه الضغوط برزت فكرة 

هور حركة اإلدارة العلمية حيث جعلت االحداث اليت ظد إدارة املوارد البشرية يقرتن بويتضح مما سبق أن مول
اعتبار أن رافقت تطورها، إدارة املنشأة أن تنظر إليها وإىل الدور الذي ميكن أن تؤديه بشيء من االهتمام واجلدية على 

 .1صحاب األعمالأت تستحوذ على اهتمام أدمشكلة إدارة األفراد ب
 مرحلة احلرب العلمية األوىل: -4

لقد تطلب تضخم اإلنتاج أن تواجه اإلدارة لتوفري احتياجاهتا من العاملني للوفاء مبتطلبات ذلك التوسع يف 
اإلنتاج رغم ظروف احلرب وما سببته من نقص يف عرض القوى العاملة، ولذلك فقد فكرت اإلدارة وجبدية يف انشاء 

 2تتوىل أنشطة تسيري املوارد البشرية. إدارات متخصصة
 مرحلة ظهور مدرسة العالقات اإلنسانية: -5

استمر الوضع على حاله إىل أن ظهرت مدرسة العالقات اإلنسانية، اليت كان أبرز روادها ماري ابركر فوليت، 
ألن حان وأن الوقت قد  ،صماء اليت ميكن تشغيلها حسبما نشاءلة ملدرسة اندت أبن اإلنسان ليس آبوالتون مايو، هذه ا

، حىت يتسىن الوصول إىل إنتاج ةموضع االعتبار والرعاية الكبري  هتتم ابلعنصر البشري يف اإلنتاج وهو الذي جيب أن يكون
ذلك أن تنظيمات غري رمسية إىل جانب التنظيم الرمسي، يتعني على اإلدارة أن تدرس مشاكلها وتعاملها معاملة  ،أفضل

تقرب منها، وتدرس كيفية تشغيلها بطرق إنتاجية مقبولة، على ضوء مبادئ وأسس علمية مدروسة إنسانية طيبة، وت
فراد وزايدة نطاق عملها لتشمل مثل تقدمت هبا مدرسة العالقات اإلنسانية يف العمل وضرورة الرتكيز على وظيفة إدارة األ

 3هذه املوضوعات.
                                                           

 .15- 13، ص ص 2011التوزيع، القاهرة، دار الفجر للنشر و إدارة املوارد البشرية بني الفكر التقليدي واملعاصر،  حممد عبده حافظ،1
 .53منري نوري، فريدة كورتل، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 مرحلة احلرب العاملية الثانية: -6
حلرب نفس إفرازات احلرب العاملية األوىل، ولكنها ركزت على العناية ابإلنسان والذي هو حمور لقد أفرزت هذه ا

 1اإلنتاج، وابلتايل أوجبت العناية بتسيري املوارد البشرية.
 مرحلة الوقت احلاضر: -7

 2ويعود ذلك لعدة أسباب منها: كبريأتثري ومكانة إدارة املوارد البشرية   أصبحيف السنوات األخرية 
علم إدارة املوارد البشرية سلسلة من األساليب إلرضاء العمال الذين يعملون ابلساعة أو إدارة املنشأة تعترب  -

 التنفيذ أو امر وتعليمات احلكومة؛
إن إدارة املوارد البشرية نفسها من قوى العمل )تقوم ابالختيار واملكافأة وتنظر يف مشاكل الرتقية وأحياان  -

 ؛(ترشح أمساء ولكن قليال
وجود جمموعات مهنية متخصصة يف التنظيمات هلا توقعات عالية جيب أن جتاب، وعلى إدارة املوارد البشرية  -

 أن تقوم بذلك؛
ملحة ة أصبحت ضرور اليت وعلى مجيع املستوايت اإلدارية  املؤسسةاحلاجة إىل تدريب القوى العاملة يف  -

 إدارة املوارد البشرية أن تقوم بذلك.وعلى 
 أمهية إدارة املوارد البشرية :لثالثاملطلب ا

واليت  ،املؤسسةشأهنا يف ذلك شأن ابقي اإلدارات األخرى املوجودة يف  وارد البشرية ذات أمهية ابلغةتعترب إدارة امل
 3تؤثر على مردوديتها املالية، ومكانتها االقتصادية وتظهر أمهيتها من خالل العناصر التالية:

 اجملتمع؛ وكذلكاملؤسسة و لزايدة فعاليته وأتثريها على حياة الفرد  املؤسسةبشري يف تنمية العنصر الدورها يف  -
 املوارد البشرية من أهم عناصر اإلنتاج إذ أن ثروة أي دولة تنبع من قدرهتا على تنمية مواردها البشرية؛ -
عتباره احملرك عن مستوى األداء اب املسئولالعنصر البشري هو احملرك األساسي للنشاط االقتصادي، فهو  -

 مكانيات املادية للمجتمع؛والعامل املشرتك يف حتريك القدرات واإل
حتقيق مكافآت طويلة يف  املؤسسةالعنصر البشري هو استثمار، إذ أحسن تدريبه وتنميته ميكن من خالل  -

 شكل زايدة اإلنتاجية؛
 جتهيزاهتا. تنبع من كفاءة وفعالية مواردها البشرية أكثر من قيمة املؤسسةتنافسية  -

                                                           
 .53سبق ذكره، ص منري نوري، فريدة كورتل، مرجع 1
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 يقسم بعض الباحثني أمهية إدارة املوارد البشرية إىل مستويني مها:ابإلضافة إىل ما سبق         
  املؤسسةى مستو أمهيتها على: 

طموحة للتميز على  القدرة التمويلية، وحددت أهداف مهما اهتمت اإلدارة بتحديث التجهيزات، وتعزيز
فكم من منظمات تزودت آبالت  قادرين حمفزين يعملون بروح الفريق، أفرادقه دون ن كل هذا لن يتسىن حتقينافسني، فإامل

 استغالهلا، لعدم قدرة العاملني على استيعاب هذه التكنولوجيا املتقدمة. تمكن من، لكنها مل تتلقائية كاملة األتوماتيكية
احلصة السوقية، لكنها  ويف حاالت أخرى، حددت منظمات أهدافا طموحة، لتحسني املركز املايل وزايدة

فشلت يف حتقيق هذه األهداف عاما بعد عام، ومتثلت أهم األسباب يف مسببات داخلية، وهي تواضع قدرات املدرين، 
 .وتضخم أعداد العاملني، واخنفاض قدرات ودافعية العاملني، وغياب روح الفريق

ة نفسها، واليت تتزايد قيمتها وانتاجيتها مبرور الوقت إن أمهية إدارة املوارد البشرية، تنبع من أمهية املوارد البشري
ا وأمهيتها وحسن اآلالت مبرور الوقت، تتوهج العقول، وابلتايل فاملوارد البشرية تزداد قيمتهتلك هتوتراكم اخلربات، فبينما 

 االستفادة منها.
اإلدارات أو الوظائف األخرى غريها من بني إدارة املوارد البشرية، و من انحية أخرى، فهناك عالقة تكاملية 

فإدارة أو وظيفة املوارد البشرية تزود إدارة اإلنتاج والتسويق والشؤون املالية والبحوث والتطوير، كل ابحتياجاته  مؤسسة؛لل
يف و كل إدارة، ومع جداول التنفيذ، خصائص األعمال املؤداة، ومع أعباء العمل بوالتخصصات املناسبة مع من األعداد 

 تات املناسبة.التوقي
ويؤدي أي قصور يف تقدير االحتياجات من املوارد البشرية، أو يف االختيار والتعيني أو التدريب أو التحفيز، 

ماهتا تلك وتستفيد منها.  أعمال اإلدارات األخرى سالفة الذكر، العميلة إلدارة املوارد البشرية، أي اليت تتلقى خد إعاقة
بينما تسهم كفاءة وفعالية أداء املوارد  مؤسسة،ذه اإلدارات، ومن مث األهداف العامة لللتعذر حتقيق أهداف ه يكما يؤد
 1.ؤسسة، وتيسري بلوغ أهدافها، واألهداف العامة للميف دعم أداء اإلدارات األخرى البشرية،
 :األمهية على املستوى القومي 

 :2ي يف احملاور الرئيسية التاليةتظهر أمهية اإلدارة الفاعلة للموارد البشرية على املستوى القومو 
عرب قوة  تحققإن النفوذ االقتصادي ي: املوارد البشرية أساس االستقالل والنفوذ االقتصادي -أ

اقتصادية تقوم ليس فقط على موارد طبيعية، بل على موارد بشرية قادرة على اإلدارة الفاعلة، وعلى األداء اجلاد املثمر 
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فة، وزايدة الناتج القومي يف خمتلف جوانب النشاط االقتصادي، فالقاسم املشرتك بني الدول للعاملني، لتعظيم القيمة املضا
عقول مفكرة مبدعة، وقدرات فنية مناسبة وعالية،  اتوفرت هلاليت  الصناعية الكربى، على سبيل املثال هو الثروة البشرية

ية، حتت مظلة إدارة فاعلة يف املنظمات على خالف ومسات سلوكية إجيابية، نتجت عن اشباع احتياجاهتم النفسية واملاد
 أنشطتها وأحجامها، وكذا يف املنظمات احلكومية اليت تسهم يف تعزيز فاعلية إدارهتا.

تتمثل أمهية املوارد البشرية يف حتقيق املزااي التنافسية املستدامة،  املوارد البشرية أداة تنافسية عاملية: -ب
)املهارات والتكنولوجيات واملوارد واملزااي(، اليت تستطيع  ؤسسةدرات الذاتية اليت متلكها املويقصد ابملزااي التنافسية الق

توظيفها واستثمارها، مبا حيقق قيمة ومنفعة أعلى للعميل أو املستهلك، وحتقق متيزا أو اختالفا هلا عن بقية املنافسني، 
 املستوى احمللي والدويل.وتسمح ابستمرار حتقيق النجاح والتميز يف ظل املنافسة على 

 أهداف إدارة املوارد البشرية :املطلب الرابع
من خالل الوظائف اليت متارسها إدارة املوارد البشرية، فإنه ميكن استنتاج هدف اإلدارة اليت تسعى إىل حتقيقه 

 :1والذي يتجسد فيما يلي
دمج املوارد البشرية مع املوارد  يتم حتقيق اإلنتاجية من خالل :Efficiency حتقيق الكفاية اإلنتاجية -أ

، على Imputs، لتحقيق االستخدام األمثل هلذه املوارد جمتمعة اليت تسمى ابملدخالت املؤسسةاملادية اليت متتلكها 
اعتبار أن املورد البشري هو الذي يستخدمها )مواد، آالت، تكنولوجيا، ...(، وعلى مستوى أدائه وكفاءته يتوقف حسن 

، خدمات( ابلكميات واملوصفات املطلوبة أبقل تكلفة، ع)سل out putsم الذي ينتج عنه خمرجات هذا االستخدا
فالعنصر البشري هو املسؤول عن حتقيق اإلنتاجية من خالل تعظيم املخرجات وختفيض تكلفة املدخالت، وهنا يربز دور 

ورد البشري مؤهال، مدراب حمفزا لديه والء وانتماء إدارة املوارد البشرية من خالل ما تقوم به من وظائف وممارسات جتعل امل
 عالية.النتاجية اجليد واإلاألداء حتقيق ، واليت تصبح من خالله قادرة على مؤسسةلل

الكفاية اإلنتاجية وحدها ال تكفي لتحقيق : Effectivinessحتقيق الفعالية يف األداء التنظيمي  -ب
خمرجات بكفاية عالية )كمية + مواصفات + أقل تكلفة(، من خالل ، فتحقيق مؤسسةالنجاح واملنافسة والبقاء لل

، أي ؤسسةاستخدام كفؤ للموارد )املدخالت(، جيب أن يكون مبستوى عايل من اجلودة، لتحقيق الرضا لدى عمالء امل
لة حسنة، فاملنتج خرجات( واخلدمات املقدمة للزابئن، احتياجاهتم ورغباهتم وتوقعاهتم ومعاملتهم معامأن يبلي املنتج )امل

، بل من وجهة نظر الزبون وهنا يربز دور إدارة املوارد البشرية بقيامها ؤسسةواخلدمة اجليدان ليسا من وجهة نظر امل
حبمالت وتوعية للموارد البشرية حول أن مسألة اجلودة ورضا الزابئن مسألة يف غاية األمهية، وأن خدمة العمالء وحتقيق 

                                                           
 .26-25 ص ان، مرجع سبق ذكره، صبن عنرت عبد الرمح 1
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، فبقاؤها يف حقل املنافسة السوقية يتوقف على هذا الرضا فاجلميع ؤسسةية كل من يعمل يف املالرضا لديهم، هي مسؤول
 .املؤسسةخدمة عمالء  وا يفجيب أن يكون

من حتقيق الرضا  ؤسسةنستخلص أن الكفاية اإلنتاجية وفعالية األداء التنظيمي يكمالن بعضهما، لتتمكن امل
 التنافسية وبقائها واستمرارها.والسعادة لزابئنها مما يزيد من قوهتا 

 :1ىلإني أهداف إدارة املوارد البشرية قسم بعض الباحثإضافة إىل ما سبق و 
تسهم إدارة املوارد البشرية يف حتقيق الفعاليات التنظيمية، إذ تعمل على ابتكار الطرق اليت  أهداف تنظيمية: -أ

وجدت مسؤولني عن أداء مرؤوسيهم كل يف ختصصه، لقد تساعد املديرين على تنمية وتطوير أدائهم، ويبقى املديرون 
فهي مل توجد لتحقيق أهدافها بصورة خاصة، وإمنا  ؤسسة،على حتقيق أهداف املاملدرين  ساعدإدارة املوارد البشرية لت

 مبا يسهم يف حتقيق األهداف التنظيمية. ؤسسةيتمثل جناحها يف تسيري أهداف كافة اإلدارات ابمل
حىت تتمكن اإلدارات واألقسام املختلفة من احملافظة على مستوايت مناسبة ملتطلبات  ية:األهداف الوظيف -ب

جيب أن متدها إدارة املوارد البشرية ابحتياجاهتا الكمية والنوعية من األفراد أو املوارد املتاحة وإال ستفقد قيمتها  ؤسسةامل
البشرية بوظائفها املختلفة على الوجه األكمل، ولذا تسعى إدارة وسيتأثر تشغيلها واالستفادة منها إذ مل تقم إدارة املوارد 

املوارد البشرية للقيام بوظائفها املتعددة بدءا من ختطيط املوارد البشرية واستقطاب واختيار األفراد وتعينهم وحتليل ووصف 
 ياهتم الوظيفية.حإمتام خمتلف الوظائف حىت تقدمي اخلدمات واملزااي للعاملني ورعايتهم حىت يصلوا إىل 

تعمل إدارة املوارد البشرية على حتقيق جمموعة من األهداف االجتماعية وذلك  األهداف االجتماعية: -ج
استجابة للمتطلبات واالحتياجات والتحدايت االجتماعية ومن هنا تسعى إىل حتجيم االاثر السلبية واملعوقات البيئية اليت 

 .ؤسسةتواجه امل
إدارة املوارد البشرية على حتقيق األهداف الشخصية للعاملني مبا يساعد على تعمل  األهداف الشخصية: -د

 زايدة اإلنتاجية قدر املستطاع.إىل مههم للعمل اليت تؤدي ابلنهاية  زمحايتهم واحلفاظ عليهم وتنمية قدراهتم وبقائهم وحف
 
 
 
 
 

                                                           
 .89 -88، ص ص 2013دار الفكر العريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، تنمية املوارد البشرية واسرتاتيجيات ختطيطها، إبراهيم عباس احلاليب،  1
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 الوظائف األساسية إلدارة املوارد البشرية :املبحث الثاين
والعمليات اليت تقوم هبا، ملساعدة املؤسسات لتحقيق أهدافها ارد البشرية جمموعة من الوظائف إلدارة املو 

 واسرتاتيجياهتا، ومن هذه الوظائف سنتطرق إىل:
 ختطيط املوارد البشرية؛ -
 توظيف املوارد البشرية )استقطاب، اختيار وتعيني(؛ -
 تقييم األداء؛ -
 تدريب املوارد البشرية؛ -
 تقيم الوظائف. -

 املوارد البشرية  وتوظيف ختطيط: طلب األولامل
 الفرع األول: ختطيط املوارد البشرية

فيما يلي وسنحاول  ،يعترب ختطيط املوارد البشرية أو القوي العاملة من الوظائف األساسية إلدارة املوارد البشرية
 .حتليل هذه الوظيفة

 مفهوم ختطيط املوارد البشرية: -01
فاء لشغل تعلى األعداد املطلوبة من االكاملؤسسة صول حملية تنطوي على د البشرية هو عختطيط املوار 

إىل جداول زمنية من متطلبات القوى  ؤسسةالوظائف يف الوقت املناسب، وتطلب هذه العملية ترمجة خطط وأهداف امل
 1العاملة.

د اخلطوات الضرورية ملقابلة من األفراد وحتدي ؤسسةنه: التنبؤ ابحتياجات املأعلى ختطيط املوارد البشرية ويعرف 
هذه االحتياجات من اخلطط والربامج اليت تؤمن احلصول على االفراد يف الوقت واملكان املناسبني لإليفاء هبذه 

 2االحتياجات.
 أهداف ختطيط املوارد البشرية: -02

 3:ما يلي حيقق ختطيط املوارد البشرية جمموعة من األهداف ونذكر منها
 بشكل تفصيلي؛ مؤسسةايل للموارد البشرية للالتعرف على الوضع احل 

                                                           
 .69، ص 2013، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، إدارة املوارد البشريةحنا نصر هللا،  1
 .29ني وليد حسني عباس، مرجع سبق ذكره، ص حس2
 .33، ص 2013حممود عبد الفتاح رضوان، االسرتاتيجيات األساسية يف إدارة املوارد البشرية، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، 3



 إدارة املوارد البشرية وعالقتها بتكنولوجيا املعلومات واالتصال ....................... :الثاينلفصل ا
 

 
54 

 حتديد مصادر استقطاب املوارد البشرية ودراستها؛ 
 الوقوف على املشكالت اليت تواجه عمليات ختطيط املوارد البشرية؛ 
 تقدمي املقرتحات واحللول العلمية للمشكالت اليت تواجه ختطيط املوارد البشرية، 
 وارد البشرية الالزمة ملختلف األنشطة خالل الفرتة املستقبلية؛التنبؤ أبعداد ومستوايت وهياكل امل 
 الختيار والتعني وتنمية املوارد البشرية؛ابوضع السياسات والربامج املتعلقة  
 التعرف على املعروض من العمالة ودراسة وحتليل خصائصه اجلغرافية والدميوغرافية؛ 
 ءهتا اإلنتاجية.العمل على صيانة املوارد البشرية والسعي لرفع كفا 
 :أمهية ختطيط املوارد البشرية -03

 :1تتلخص أمهية ختطيط املوارد البشرية فيما يلي
فجائية يف خط اإلنتاج والتنفيذ اخلاص ابملشروع، الرتباكات االيساعد ختطيط املوارد البشرية على منع  

هيئ هذا اختاذ التدابري الالزمة مثل وذلك ألنه يساعد على التعرف على مواطن العجز والفائض يف القوة العاملة، وي
 .االستغناء، والنقل، والرتقية، والتدريب

يساعد ختطيط املوارد البشرية يف التخلص من الفائض وسد العجز، وابلتايل يف ترشيد استخدام املوارد  
 .البشرية، وختفيض التكلفة اخلاصة ابلعمالة إىل أقل حد

فال ميكن التعرف على انشطة االختيار ، دارة األفرادإوظائف يسبق ختطيط املوارد البشرية الكثري من  
 .والتعيني والتوظيف، ما مل يكن معروفاً نوعية الوظائف وأعداد العاملني املطلوبني فيها

يساعد ختطيط املوارد البشرية على ختطيط املستقبل الوظيفي للعاملني حيث يتضمن ذلك حتديد أنشطة  
 .التدريب والنقل والرتقية هلم

يساعد حتليل قوة العمل املتاحة على معرفة أسباب تركهم للخدمة أو بقائهم فيها ومدى رضاهم عن  
 .العمل

 خطوات ختطيط املوارد البشرية: -04
متر عملية ختطيط املوارد البشرية اهلادفة إىل أتمني التوازن بني الطلب والعرض من القوى العاملة مبجموعة من        
 رئيسيتني مها: موعتني جموتصنف إىل  ،املراحل

 التنبؤ ووضع األهداف؛ 

                                                           
1http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1329&SecID=50, 11:49 ,18/02/2016 : اتريخ الزايرة. 

http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1329&SecID=50
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 .تنفيذ وتقييم خطة القوى العاملة 
 :1وتضم أوال: التنبؤ ووضع األهداف:

ويركز على حتليل خمزون املؤسسة من املهارات وقوى العمل وحجم االستخدام، أي الرتكيبة احلالية التحليل:  .1
ر، عدد الوظائف، وحتديد مستوايت اإلنتاجية احلالية واملستقبلية واملستقبلية لقوى العمل اليت تتحدد يف ضوئها األجو 

 وهيكل املؤسسة احلايل واملتوقع وهيكل وظائفها.
أي التنبؤ حبجم الطلب املستقبلي على املوارد البشرية ومسألة تقدير تقدير الطلب على القوى العاملة:  .2

لى التقديرات ملعدالت النمو االقتصادي يف خمتلف يعتمد ع، و ملة والتنبؤ بدقة عن حجمهااالطلب على القوى الع
 القطاعات الرئيسية والنشاطات الفرعية، واحتياجاهتا من خمتلف فئات العاملني وختصصاهتم.

أي تقدير القوى العاملة املتوقع دخوهلا سوق العمل، أو ما يشار إليه التنبؤ ابلعرض من املوارد البشرية:  .3
مر على األفراد العاملني يف خمتلف الوظائف والقطاعات، وخمرجات األجهزة بعرض قوى العمل، حيث يتوقف األ

التعليمية والتدريبية، وعلى اخلارجني من سوق العمل بسبب الوفيات أو التقاعد أو العجز أو اهلجرة وميكن للدراسات 
القوى العاملة أبهنا النسبة  وتعرف ؛املتخصصة أن تكون تفصيلية تتناول خمتلف قوى العمل من حيث ختصصاهتا ومهاراهتا

العاطلني رغم إرادهتم عن العمل، ومن هنا مييز الدارسون بني  من السكان املدنيني يف سن معني والعاملني أبجور، أو
قطاع العاملني والعاطلني عن العمل، واخلارجني عن قوى شمل املفهوم األعم واالمشل وهو مفهوم القوى البشرية الذي ي

 واملرضى واألطفال والعجزة. العمل كالسجناء
أي القيام ابملقارنة بني املعروض واملطلوب من قوى العمل املوازنة بني العرض والطلب على القوى العاملة:  .4
ومنط توزيعها من حيث أنواع الكفاءات والتخصصات املطلوبة، ومعاجلة اخللل يف التوازن بني  بينهما جوةفومعرفة ال

ل وتدريب العاملني، وحتسني كفاءة املؤسسات التعليمية حبيث يكون هناك ربط بني ما العرض والطلب من خالل أتهي
يتعلمه األفراد وفرص العمل املستقبلية، والتالؤم والتكيف مع احتياجات اجملتمع عن طريق برامج التعليم املستمر، واملتابعة 

 أو جاءت مغايرة لتقديراهتم بشكل أو آبخر. والتقييم للمستجدات الطارئة وللعوامل اليت مل يتنبأ هبا املخططون،
ترتكز هذه اخلطوة على أهداف عملية التخطيط واليت يشرتط أن توضع يف ضوء أهداف وضع األهداف:  .5

هي التوسع  ؤسسةوسياسات إدارة املوارد البشرية، فإذا كانت أهدافها التوسع يف التوظيف وذلك ألن اسرتاتيجية امل
حنو االستقرار لقناعتها مبستوى أدائها  ؤسسةها مراعات مسارها املستقبلي، أما إذا كان توجه املفعلي مؤسسة،املستقبلي لل

 .ؤسسةاحلايل فيفرتض يف التخصصات ان يستهدف البناء النوعي املهاري واملعريف لقوة العمل يف امل
                                                           

 .712-125 ص منري نوري، فريدة كورتل، مرجع سبق ذكره، ص1
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 اثنيا: تنفيذ وتقييم خطة القوى العاملة
ة التنفيذ العملي للخطط واليت تستند على أساس توفري املوارد تعترب هذه املرحلة هي مرحلتنفيذ اخلطة:  .1

وحتسني  املؤسسة كاالنتشارالبشرية القادرة على األداء الوظيفي مبهنية ومهارة عالية من أجل حتقيق األهداف املطلوبة يف 
 1العاملية ابختالف أنواعها. ؤسساتوزايدة اإلنتاج ومواكبة التطور احلاصل يف امل

تنصب اجلهود يف هذه اخلطوة على تقييم قيمة املوارد البشرية  متابعة خطة القوى العاملة:التقومي و  .2
هي املوجودات األكثر أمهية، وتعد عملية التقومي من  ؤسسةوذلك نتيجة لالعتقاد السائد أبن املوجودات البشرية يف امل

فاعلية  القوة والضعف فيها ومتتد اىل حتديد العمليات املهمة يف ختطيط املوارد البشرية كوهنا تستهدف تشخيص نقاط
 كثر من املعايري اآلتية:أيف تقومي واحد أو  ؤسسةخطط املوارد البشرية، وقد تستخدم امل

 حجم التوظيف احلقيقي ازاء متطلبات التوظيف احملددة؛ -أ
 مستوايت االنتاجية املتحققة ازاء املخطط فيها؛ -ب
 ؛ية ازاء املعدالت املرغوب فيهااملعدالت احلقيقة لتدقيق املوارد البشر  -ج
 ؛مثال(نسبة االحالل  )حتسنينتائج الربامج ازاء النتائج املتوقعة  -د
 2كلفة العمل والربامج ازاء املوازانت. -ه
 توظيف املوارد البشرية: الفرع الثاين

 االختيار والتعيني.االستقطاب و  :ني مهاعمليتظيف املوارد البشرية على تو ينطوي 
 بوال: االستقطاأ

 ماهية االستقطاب: -01
يشري هذا املصطلح إىل عملية البحث عن املوارد البشرية اليت حتتاجها املؤسسة يف سوق العمل واليت أوضحتها 

 :3عملية ختطيط املوارد البشرية يف ظل متطلبات املؤسسة، وأتخذ هذه العملية اجتاهني أو بعدين مها
 للموارد البشرية من مواصفات معينة واالتصال أبكرب  االجتاه األول: االستقطاب يعرب عن حاجة املؤسسة

عدد موجود منها يف سوق العمل وتقدمي احملفزات واملعنوايت املوضوعية الصادقة هلا بشكل خيلق هلا الرغبة والقناعة للتقدم 
 وطلب التوظيف يف املؤسسة.

                                                           
 .29إبراهيم عباس احلاليب، مرجع سبق ذكره، ص 1

2http://www.hrdiscussion.com/hr62274.html، 18/02/201616:59،. 
 .41-40د الرمحان، مرجع سبق ذكره ص ص بن عنرت عب3

http://www.hrdiscussion.com/hr62274.html
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  حتدث عملية االستقطاب والرغبة االجتاه الثاين: وهو االجتاه الذي جيب أن يلتقي مع االجتاه األول حبيث
 لدى املوارد البشرية والعمل لدى املؤسسة.

 تعريف االستقطاب: -02
 1عرف االستقطاب على أنه:" عملية البحث عن األفراد وذلك لشغل املناصب الشاغرة."

ويف ويعرف أيضا على أنه: "البحث عن املرشحني وترغيبهم لسد الشواغر الوظيفية ابلعدد والنوعية املالئمة 
 2الوقت املناسب."

ويعرف أيضا أبنه: "عملية استكشاف املرشحني للوظائف الشاغرة حاليا أو مستقبليا، فهي متثل عملية ربط بني 
 3أولئك الذين يعرضون الوظائف والذين يرغبون يف شغلها."

 من التعاريف السابقة نالحظ أن االستقطاب يركز على ثالث نقاط أساسية هي:
 االفراد ابلعدد واملؤهالت االزمة لتوظيفهم يف الوظائف الشاغرة؛ البحث واستكشاف -
 ترغيب االفراد لشغل الوظائف الشاغرة؛ -
 هو عملية تربط بني الطالبني والعارضني للعمل. -

 أهداف عملية االستقطاب: -03
 حتقق عملية االستقطاب األهداف التالية:

 توفري جمموعة من املرشحني لشغل الوظائف أبقل تكلفة؛ -
 يل عدد املرشحني غري املؤهلني؛تقل -
 زايدة استقرار العمالة؛ -
 االحتفاظ ابلعاملني املؤهلني؛ -
 4تقليل تكاليف النشاطات األخرى مثل التدريب. -
 
 

                                                           

 .42نفس املرجع، ص  1 
 .40حممود عبد الفتاح رضوان، مرجع سبق ذكره، ص 2
ضمن امللتقى الوطين الرابع حول  ، مداخلة مقدمة-بسكرة -واقع سياسات تسيري املوارد البشرية يف مؤسسة اتصاالت اجلزائرإمساعيل حجازي، وأخرين، 3

 .5، ص 2015فيفري  25 /24تسيري املوارد البشرية يف اهليئات العمومية اجلزائرية، جامعة بسكرة، 
 .42حممود عبد الفتاح رضوان، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 مصادر االستقطاب: -04
حيتوي اجلدول املوايل على أهم نوعني لالستقطاب مها استقطاب داخلي واستقطاب خارجي وحيتوي أيضا على        

 ل نوع:أهم مصادر ك
 

 مصادر االستقطاب(: 02-01اجلدول رقم )
 تقييمه مصادره مفهومه االستقطاب

 داخلي
البحث داخل املؤسسة عن 
األفراد املناسبني والالزمني 

 لشغل الوظائف الشاغرة.

 الرتقية من الداخل؛ -
 النقل؛ -
 اإلعالن الداخلي؛ -
االستفادة من  -

 املوظفني االخرين؛
قاعدة املعلومات  -

 االستقطاب من
 خالل املوظفني.

 املزااي:
 توفري املعلومات الدقيقة عن املوظفني؛

إاتحة فرصة التقدم الوظيفي  -
للعاملني يف املؤسسة وحتقيق تتابع 

 حلاالت الرتقية؛
حفض تكلفة االستقطاب مقارنة  -

 ابملصدر اخلارجي؛
جتنب املغامرة بتوظيف أفراد من  -

 خارج املؤسسة يصعب توقع أدائهم.
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 العيوب:
مح بتغلغل العناصر الشخصية يس -

يف عملية االختيار كاحملاابت وعدم 
 املساواة؛

توفري برامج لتدريب العاملني مما  -
حيتم على املؤسسة حتمل تكاليف 

 إضافية؛
منع دخول موارد بشرية مصحوبة  -

مبعارف جديدة ميكن أن تساهم يف 
 تطوير املؤسسة.

 خارجي

االستعانة جبهات 
ة  خارجية للوصول إىل قاعد

كبرية من قواعد العمل 
املعروضة الراغبة والقادرة 

 على تقدمي خدماهتا

اإلعالانت )وسائل  -
 اإلعالم(؛

 طاليب العمل؛ -
 مكاتب التوظيف؛ -
اجلامعات ومراكز  -

 التدريب.

 املزااي:
تتيح هذه الطريقة للمؤسسة فرصة  -

للتقدم والتطور عن طريق السماح 
بدخول مهارات ومعارف جديدة مل 

 سابقا؛تكن موجودة 
إقامة عالقات تعاونية مع جهات  -

 متعددة وإمكانية التغيري؛
أقل تكلفة من إعداد برامج تدريبية  -

 للموظفني داخل املؤسسة.
 لعيوب:ا

ضافية من ‘حتميل املؤسسة تكاليف  -
 املمكن جتنبها،

احتمال وقوع أخطاء وبطأ يف  -
العمل بسبب عدم تكيف املوظف 

 اجلديد؛
يار األفضل قد ال يؤدي إىل االخت -
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 للموظفني األكفاء؛
خفض املعنوايت والتأثري السليب  -

 على الروح املعنوية للموظفني.
 

 
، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين الرابع -بسكرة -واقع سياسات تسيري املوارد البشرية يف مؤسسة اتصاالت اجلزائرخرين، آإمساعيل حجازي، و املصدر: 

 .6-5ص ، ص 2015فيفري  25 /24ة بسكرة،  اهليئات العمومية اجلزائرية، جامعحول تسيري املوارد البشرية يف

 
 اثنيا االختيار والتعيني:

جذب عدد من املوظفني لشغل الوظيفة، يتم  يتمبعد عملية االستقطاب، فبعد أن  والتعني ية االختيارأتيت عمل
 م لشغلها.لتصفية بينهم واختيار األنسب منها

 تعيني:تعريف االختيار وال -أ
على  اهو عملية انتقاء مرشح او أكثر من بني جمموعة من املرشحني لشغل وظيفة بناءاالختيار والتعيني 

 1.املؤهالت
ويعرف على أنه: "العملية اليت من خالهلا يتم دراسة وحتليل الطلبات املقدمة من األفراد لشغل الوظائف          

والشروط املطلوبة للتوظيف مث مقابلتهم واختيارهم واالستفسار عنهم الشاغرة، هبدف التأكد من توفر املواصفات 
 2وفحصهم طبيا متهيدا النتقاء أفضلهم وتعينهم ابملؤسسة".

 :والتعني أمهية عملية االختيار -ب
لعملية االختيار والتعني أمهية ابلغة تنعكس على املؤسسة بوظائفها وكذلك العنصر البشري )العمال( وسنقوم 

 3يف النقاط التالية:بسردها 
 ؤسسة؛دخول العنصر البشري إىل امل تعد مفتاح  -1
 ؛السياسات األخرى اخلاصة ابألفرادحتدد كفاءة االختيار كفاءة اإلدارة على تصميم ابقي   -2

                                                           
 .43حممود عبد الفتاح رضوان، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .109إبراهيم عباس احلاليب، مرجع سبق ذكره، ص 2

3http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/151046. 
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 ؛ءة تطبيق سياسة االختيار لألفرادترتبط مدى كفاءة حتديد احتياجات املشروع من التدريب مستقباًل مبدى كفا  -3
 ؛الختيار يف فرص الرتقية مستقباًل تؤثر سياسة ا  -4
االرتفاع املتزايد يف تكاليف العمالة جيعل من الضروري الرتكيز على اختيار أنسب املهارات اإلنسانية اليت تتالءم مع  -5

 ؛العمالة الناقصة يف بعض القطاعاتالوظائف الزائدة و 
 مؤسسة؛الكفاءة اإلنتاجية لل مستوىيؤثر فشل سياسة االختيار كثريًا على   -6
 .ؤسسةكثري من مشكالت العمالة إىل سوء سياسات االختيار والتعيني املتبعة يف املالترجع   -7

 إجراءات عملية االختيار: -ه
 ميكن تلخيص إجراءات عملية االختيار يف النقاط التالية:

قدميه إىل املؤسسة، ومن خالهلا يتعرف استقبال طاليب الوظائف: تتم هذه اخلطوة بعد تعبئة الطلب الوظيفي وت -1
 املرشح عليها وتتعرف املؤسسة عليه؛

 املقابلة األولية: يتم التعرف بشكل مبدئي على مدى توفر املؤهالت املطلوبة يف الشخص املتقدم للوظيفة؛ -2
 االختبار: أيخذ عدة أشكال منها: -3

 اختبار املهارات والقدرات؛ -أ
 اختبار األداء؛ -ب
 املهنية ويستخدم للوظائف اليت تتميز بدرجة عالية من التخصص؛ اختبار االهتمامات -ج
 1االختبار الشخصي الذي يهدف إىل التعرف على االهتمامات الشخصية للمرشح. -د

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .44حممود عبد الفتاح رضوان، مرجع سبق ذكره، ص 1



 إدارة املوارد البشرية وعالقتها بتكنولوجيا املعلومات واالتصال ....................... :الثاينلفصل ا
 

 
62 

 مراحل عملية االختيار والتعيني: -د
 ل املوايلتتم عملية االختيار والتعيني وفقا جملموعة من اخلطوات أو املراحل وهي كما هو مبني يف الشك

 (: مراحل عملية االختيار والتعيني02-01الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين الرابع -بسكرة -واقع سياسات تسيري املوارد البشرية يف مؤسسة اتصاالت اجلزائرإمساعيل حجازي، وأخرين، املصدر: 
 .6، ص 2015فيفري  25 /24ة بسكرة، لعمومية اجلزائرية، جامعحول تسيري املوارد البشرية يف اهليئات ا

 

ية األوليةالتصف  

 منوذج طلب التوظيف

 االختبارات

 املقابلة

 مراجعة املصادر الداخلية

 الفحص الطيب

 قرار التعيني

جتيازا  

جتيازا  

جتيازا  

جتيازا  

جتيازا  

جتيازا  

 قرار رفض املرشح

 عدم حتقيق احلد األدىن من املتطلبات

 عدم توافر شروط شغل الوظيفة

 الفشل يف االختبارات

لفشل يف اقناع املقابلنيا  

 وجود مشاكل مؤثرة

 عدم املالئمة الصحية
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من الشكل السابق نالحظ أن عملية االختيار متر بعدة مراحل حىت تصل إىل قرار تعيني املرتشح لشغل الوظيفة، 
فض حيث يتم ر  ،يف  مرحليت التصفية األولية ومنوذج طلب التوظيف يتم فيها النظر إىل مؤهالت وخربات املرتشحني

املرتشحني الذين ال تتوفر فيه الشروط واملؤهالت االزمة لشغل الوظيفة، ويتم تصفية املرشحني يف املرحلتني السابقتني يتم 
إعداد اختبار للمرشحني الذين اجتازوا املرحلة السابقة الذكر ويتم يف هذه املرحلة رفض املرشحني الذين فشلو يف االختبار 

حيث يتم التعرف بشكل مبدئي على مدى توفر املؤهالت ي شبيهة ابملرحلة السابقة )االختبار( مث أتيت مرحلة املقابلة وه
بعد اجتياز مرحلة  فض املرشحني الذين مل ينجحوا يف إقناع جلنة املقابلة،املطلوبة يف الشخص املتقدم للوظيفة، ويتم ر 

ملرشحني ما إذا كانوا قادرين على التأقلم مع الوظيفة املقابلة أتيت مرحلة مراجعة املصادر الداخلية ويتم فيها مراجعة ا
وزمالئهم يف العمل، بعد اجتياز هذه املرحلة يتم إجراء فحص طيب للمرشحني والنظر ما إذا كانت صحتم تسمح هلم 

 مبمارسة هذه الوظيفة، وأخريا بعد اجتياز املرحلة السابقة يتم تعيني املرشحني.
 .املوارد البشريةتدريب وتطوير : الثايناملطلب 

يف املؤسسات، وسنحاول التطرق  تدريب املوارد البشرية هو من الوظائف املهمة واحلساسة إلدارة املوارد البشرية
 للنقاط املهمة يف هذه الوظيفة خالل هذا املطلب. 

 أوال: مفهوم التدريب: 
سة مهارات ومعارف جديدة هو عبارة عن عملية إكساب العمال ابختالف مسؤولياهتم الوظيفية يف املؤس

تساعدهم على امتالك القدرة على األداء اجليد يف مسريهتم اإلنتاجية يف احلاضر واملستقبل مبا يصب يف مصلحة حتقيق 
أهداف املؤسسة، إضافة إىل كونه عبارة عن إجراءات منظمة وخمطط هلا تعمل على مساعدة العاملني يف التخلص من أي 

رداءة أو بطء يف األداء، ويتم إجراء التدريب من خالل برامج حمددة بشكل دقيق حسب سلوك أو تصرف يؤدي إىل 
 1اهلدف املقصود يف املؤسسة.

 اثنيا: أمهية وأهداف عملية التدريب
 أمهية التدريب: -01

 2:ومهاتنقسم أمهية التدريب إىل شقني 
 فيما يلي: الشق األول املتجه حنو فائدة املؤسساتيتلخص 

                                                           
 .50إبراهيم عباس احلاليب، مرجع سبق ذكره، ص 1
 54-53نفس املرجع، ص ص  2
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من حيث متكنهم من تقدمي أعماهلم بكل مهارة وعملية ومتيز  ؤسسةتوى العاملني يف املالسيطرة على مس -
 على حتقيق أهدافها سواء يف الربح واالنتشار أو ابلتميز يف األداء؛ املؤسسةوظيفي، يساعد ويعني 

لى بسبب التدريب وعرض كافة املعلومات املهنية بشكل مستمر فإن ذلك يساعد العاملني يف املؤسسة ع -
التقليل من أخطاء العمل والتقليل من التكاليف واإلحساس ابملسئولية وحتمل مهوم حتقيق أهداف املؤسسة كما لو كانوا 

 هم من ضمن مالكها؛
حصول املؤسسة على املستوايت اجليدة من العاملني الذين يسامهون يف تطوير مستوى وكفاءة اإلنتاج  -

ح للمؤسسة هو تقدم اجتماعي وحضاري يشملهم مجيعا ألهنم سيعملون بروح للمؤسسة مقارنة بغريها فيعتربون أي جنا 
 الفريق الواحد، فيعتربون املؤسسة هي اجملال الذي مجعهم وعمق الصلة بينهم عن كوهنا مصدر رزقهم.

فية أو العملية بينما الشق الثاين ألمهية التدريب يتجه حنو فائدة العاملني يف املنظمات ابختالف مستوايهتم الوظي        
 وتتلخص فيما يلي:

قلل التدريب من عملية دوران العاملني يف العمل، ألن التدريب يعمل على زايدة مستوى العاملني الثقايف ي -
واإلخالص فيها وهذا ما ثبته الواقع العملي  ؤسسةواملهين واإلداري كما يعمل على زايدة تعلق العاملني بوظائفهم يف امل

 ؛ؤسساتمبعظم امل
يزيد التدريب من ثقافة العاملني وتوطيد العالقة بينه اجتماعيا ووظيفيا كما أنه يعمق ثقتهم أبنفسهم من  -

خالل هتيؤهم جملاهبة الصعوابت ومشاكل العمل، إضافة إىل استعدادهم لتصدر القيادة واملسئوليات مبستوى أعلى من 
 السابق بكثري؛

يع مداركهم وثقافاهتم يف أداء وظائفهم ومواجهة صعوابت يبين التدريب شخصيات العاملني من خالل توس -
 العمل وتصميم أداء األعمال بشكل منهجي متقدم فيؤدي ذلك إىل تكوين طبقة ممتازة من املسؤولني األكفاء.

 أهداف عملية التدريب: -02
ما هتدف أيضا ، كؤسسةيهدف نشاط التدريب إىل تنمية القوى البشرية يف خمتلف املستوايت التنظيمية داخل امل

كن بصفة عامة حتديد أهم أهداف عملية التدريب يف النقاط ، وميؤسسةالقوى البشرية لتحقيق أهداف املتطوير إىل 
 1:التالية
  تنمية قدرات ومهارات العاملني الالزمة ألداء الوظائف اليت يشغلوهنا يف الفرتة احلالية، أو الوظائف اليت ميكن أن

 دمة عن طريق الرتقية أو النقل؛يشغلوها يف الفرتات القا

                                                           
 .286-284ص  ص ،2003كلية التجارة، القاهرة، إدارة املوارد البشرية رؤية اسرتاتيجية، عادل حممد زايد، 1
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 :توفري القدر املناسب من املعلومات اليت تلزم العامل وهتدف إىل تطوير معلوماته يف النواحي التالية 
 طبيعة املؤسسة اليت يشغلها الفرد حاليا وعالقة تلك الوظائف ابلوظائف األخرى يف املؤسسة؛ 
 طبيعة املؤسسة ونشاطها واترخيها وثقافتها؛ 
 ة اخلارجية للمؤسسة وأتثريها على نشاط املؤسسة؛البيئ 
  تنمية اجلوانب السلوكية للعاملني داخل املؤسسة، ويف هذا اجملال يساهم التدريب بشكل مباشر يف تنمية

 اجلوانب السلوكية خاصة يف جمال التعامل مع الزمالء والعمالء والرؤساء، وتقوية االتصاالت الشخصية الفعالة.
 العملية التدريبة.اثلثا: مراحل 

العملية التدريبة هي جمموعة من األنشطة أو العمليات الفرعية اليت توجه لعدد من املتدربني لتحقيق أهداف 
معينة يف برانمج تدرييب معني إلحداث اآلاثر املطلوبة، فالتدريب عملية متكاملة تبدأ من التخطيط وتنتهي بتقييم النتائج 

 .زمة للوصول إىل الغاية املنشودةمرورا بعدد من النشاطات الال
 مجع وحتليل البياانت: 01الرحلة 

ختدم مرحلة مجع وحتليل البياانت توفري كافة املعطيات والبياانت عن خمتلف عناصر النظام التدرييب يف املؤسسة، 
إىل هذه املرحلة على  جيب النظر وكذلك كافة املكوانت املتعلقة بعملية التدريب من داخل وخارج املؤسسة، وابلتايل ال

تساعد على توفري كافة اليت اهنا مرحلة مؤقتة، بل ينبغي النظر إليها كوهنا جزءا متكامال من نظم املعلومات اإلدارية 
وتتضمن هذه املرحلة جتميع وحتليل البياانت   التخطيط للعملية التدريبية.املعطيات والبياانت اليت ميكن االعتماد عليها يف

 التالية:
 معلومات عن أهداف املؤسسة؛ -
 معلومات على تركيبة التنظيم يف املؤسسة مبا فيها الوظائف واملهام اليت جيب إجنازها لتحقيق األهداف؛ -
معلومات عن وصف وتوصيف الوظائف بقصد معرفة مسات الوظيفة ومسات شاغل الوظيفة اليت جيب  -

 توافرها فيه لتنفيذ املهام املوكلة إليه؛
 ملسار الوظيفي لكافة املوارد البشرية منذ دخوهلا إىل املؤسسة.معلومات عن ا -

إن مجع البياانت واملعلومات املشار إليها بقصد حتليلها، تشكل يف األساس مؤشرات أو إجابة عن أسئلة متعددة 
ملرحلة الثانية من تؤسس إلطار يساعد إدارة املوارد البشرية على حتليل االحتياجات التدريبية ملواردها، وهي يف األساس ا

 1العملية التدريبية.

                                                           
 .258 259دار املنهل اللبناين، بريوت، ص ص  إدارة املوارد البشرية اجتاهات وممارسات،كامل بربر، 1
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 : حتديد االحتياجات التدريبية02املرحلة 

إن مرحلة حتديد االحتياجات التدريبية هي من العناصر املهمة يف هذه العملية، ألن التحديد الدقيق 
ني، وجيعله كذلك لالحتياجات التدريبية يساعد على جعل النشاط التدرييب نشاطا هادفا ذا معىن للمؤسسة واملتدرب

نشاطا واقعيا ويوفر الكثري من اجلهود والنفقات، وعندما نقول أن هناك احتياجات تدريبية يف املؤسسة فذلك يعين أن 
هناك فجوة يف جزء من تلك املؤسسة، وان التدريب املنظم املخطط ميكن أن يغطي تلك الفجوة، فالتدريب يساعد يف 

الحتياجات التدريبية أبهنا الفرق أو النقص أو الفجوة بني األداء الواقعي لألفراد سد عجز معني يف املؤسسة؛ وتعرف ا
 1وبني األداء املأمول أو املتوقع الذي ميكن معاجلته من خالل التدريب املنظم املخطط له.

 إن حتديد االحتياجات التدريبية يتم على ثالث مستوايت:
  :ءل أين توجد احلاجة إىل التدريب يف املؤسسة؟ هل وعلى هذا املستوى فإننا نتسامستوى املؤسسة

 هو دائرة معينة كاإلنتاج أو التسويق؟
 :وهنا نتساءل عن املعارف واملهارات واالجتاهات اليت تتطلبها وظيفة من الوظائف؟  مستوى الوظيفة

 وهنا نستعني ابلتحليل الوظيفي لتقدير احلاجة الوظيفية.
 :هم األفراد الذين حيتاجون إىل تدريب يف املؤسسة؟ وما املعارف  عمنوهنا نتساءل  مستوى األفراد

 2واالجتاهات اليت حتتاج اىل تنمية وتطوير لديهم؟
 وحتديد األهداف  : وضع03املرحلة 

وهي املرحلة اليت يتم فيها حتديد األهداف املطلوبة من إجراء عملية التدريب واليت ختدم بشكل مباشر أو غري  
وأهنا تعترب كأداة  ،ساس التمكن من قياسها كما ونوعاويتم حتديد األهداف من التدريب على أ ،سسةؤ املمباشر أهداف 

 3.قياسية ملستوى األداء املطلوب كما أن هذه األهداف جيب أن تعمل على تصحيح مسارات القرار يف املستقبل
 
 
 

                                                           
مركز -ولقع التدريب وحتفيز املوارد البشرية يف اهليئات العمومية )دراسة ميدانية للصندوق الوطين للضمان االجتماعي لألجراء ابشا جناح، لقوقي فاتح، 1

، 2015فيفري//24/25، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين الرابع حول تسيري املوارد البشرية يف اهليئات العمومية اجلزائرية، جامعة بسكرة، -قرت ت 01رقم 
 .3ص 

 .5نفس املرجع، ص 2
3http://www.hrdiscussion.com/hr13608.html. 
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 : تصميم الربامج التدريبية04املرحلة 
أمهها:  ي هذه احلاجة، ويتضمن عدة عناصرة تصميم الربانمج التدرييب الذي يفيلي حتديد االحتياجات التدريبي

متابعة الربانمج. وتشمل هذه املرحلة و احملتوى التدرييب وأساليب التدريب، األدوات املساعدة فيها، وأيضا نظام لتطبيق 
 1:عمليات أمهها

 حتديد أهداف الربانمج التدرييب؛ -
 رب عليها األفراد؛حتديد نوع املهارات اليت سيتد -
 وضع املنهج التدرييب؛ -
 اختيار أسلوب التدريب؛ -
 حتديد مكان التدريب؛ -
 حتديد فرتة )زمن( التدريب. -

 : تنفيذ الربامج التدريبية05املرحلة 
مراكز التدريب، لكن ك  خرين بعملية التنفيذحلة تنفيذه، وقد يقوم أفراد آبعد تصميم الربانمج التدرييب أتيت مر 

 2التدريب احلق ابإلشراف على التنفيذ والتأكد من أن التصميم السابق قد أمكن تنفيذه. يظل إلدارة
 : تقييم النشاط التدرييب06املرحلة 

ميكن اعتبار تقييم الربانمج التدرييب برانمج هام ومستمر، وهو آخر مرحلة من مراحل التدريب، وذلك ضماان 
شاط رئيسي وهام وال ينفصل عن ابقي أنشطة التدريب، وهو كذلك لتحقيق الفاعلية املستهدفة من التدريب، فهو ن

 3نشاط مستمر ينبغي أن حيظى بعناية خاصة ضماان لتحقيق الفاعلية املستهدفة.
 تقييم أداء املوارد البشرية: الثالثاملطلب 

سلوكية  أو فكريةهو حماولة لتحليل أداء الفرد بكل ما يتعلق به من صفات نفسية أو بدنية، أو مهارات فنية أو 
 .ؤسسةوذلك هبدف حتديد نقاط القوة والضعف وحماولة تعزيز األوىل ومواجهة الثانية وذلك لتحقيق فعالية امل

"دراسة وحتليل أداء العاملني لعملهم ومالحظة سلوكهم وتصرفاهتم أنه: ويعرف تقييم أداء املوارد البشرية على 
ومستوى كفاءهتم يف القيام أبعماهلم احلالية، وأيضا للحكم على إمكانيات أثناء العمل، وذلك للحكم على مدى جناحهم 

 1النمو والتقدم للفرد يف املستقبل وحتمله ملسؤوليات أكرب أو ترقيه لوظيفة أخرى".
                                                           

 .100-99بن عنرت عبد الرمحان، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 .181ميد عبد الفتاح املغريب، مرجع سبق ذكره، ص عبد احل2
 .101-100الرمحان، مرحع سبق ذكره، ص ص  بن عنرت عبد3
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 أمهية تقييم األداءأوال: 
 :2تستهدف العملية ثالث غاايت وهي على مستوى املؤسسة واملدير والفرد العامل التنفيذي

 :املؤسسةتها على مستوى أمهي -أ
 إجياد مناخ مالئم من الثقة والتعامل األخالقي الذي يبعد احتمال تعدد شكاوى العاملني اجتاه املؤسسة؛ 
 رفع مستوى أداء العاملني واستثمار قدراهتم مبا يساعدهم على التقدم والتطور؛ 
 ن أن تستخدم كمؤشرات للحكم على تقييم برامج وسياسات إدارة املوارد البشرية وتكوين نتائج عملية ميك

 دقة هذه السياسات؛
 .مساعدة املؤسسة على وضع معدالت أداء معيارية دقيقة 

 أمهيتها على مستوى املديرين: -ب
  دفع املديرين واملشرفني إىل تنمية مهاراهتم وإمكانيتهم الفكرية وتعزيز قدراهتم اإلبداعية للوصول إىل تقومي سليم

 وموضوعي ألداء اتبعيهم؛
  دفع املديرين إىل تطوير العالقات اجليدة مع املرؤوسني والتقرب منهم للتعرف على املشكالت والصعوابت

 اليت يواجهوهنا.
 أمهيتها على مستوى العاملني: -ج
  جتعل العامل أكثر شعور ابملسؤولية وذلك لزايدة شعوره ابلعدالة وأبن مجيع جهوده املبذولة أتخذ ابحلسبان

 من قبل املؤسسة؛
 فع العامل للعمل ابجتهاد وجدية وإخالص ليرتقب فوزه ابحرتام وتقدير رؤساءه معنواي وماداي.د 

 اثنيا: اهلدف من تقييم أداء العاملني
تقوم املؤسسات ابستخدام أنظمة لتقييم أداء العاملني فيها، نظرا ملا توفره من معلومات مفيدة هلا، وعلى 

 تستعملها ألغراض عديدة منها أن تقييم األداء:اخلصوص إلدارة املوارد البشرية، اليت 
  يساهم يف ختطيط القوى العاملة ورسم سياسات االختيار والتعيني مبا حيقق اختيار املهارات واملعارف

الالزمة من املوارد البشرية املتميزة، كما يبني مدى جناح أو فشل هذه السياسات من خالل معدالت تقييم أداء العاملني 
 تعيينهم واختيارهم؛الذين مت 

                                                                                                                                                                                                 
مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين الرابع حول تسيري الياس قشوط، طويل ايمسينة، التحفيز وأثره على تفعيل أداء األفراد العاملني يف املؤسسات العمومية، 1

 .13، ص 2015فيفري//24/25يف اهليئات العمومية اجلزائرية، جامعة بسكرة،  املوارد البشرية
 .59-58 ص حممود عبد الفتاح رضوان، مرجع سبق ذكره، ص2
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  يساعد اإلدارة يف معرفة معوقات العمل مثل السياسات واللوائح والتعليمات املطبقة أو عدم توفر املعدات
 واألجهزة إلجناز العمل املطلوب؛

  يساعد يف عمليات النقل والرتقية وحتديد الفائض من القوى العاملة فقد يكون السبب يف فشل األفراد يف
فاءة هو عدم وضعهم يف الوظيفة املناسبة ملؤهالهتم العلمية والعملية وهنا تقوم اإلدارة بنقلهم أو ترقيتهم أداء مهامهم بك

إىل وظائف مناسبة هلم، كذلك يساعد اإلدارة على معرفة مواطن النقص والزايدة يف القوى العاملة داخل املؤسسة، وهنا 
 تقوم إما ابلتسريح أو النقل؛

 ة اإلشراف حيث يدفع الرؤساء إىل متابعة أداء وسلوك مرؤوسيهم ابستمرار بغية يساهم يف حتسني عملي
 إعداد تقارير عنهم ورفعها إىل اإلدارة يف الوقت املناسب؛

  يساعد يف حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة للعاملني من خالل حتديد مواطن الضعف يف أدائهم من
ة، مما يساهم يف وضع برامج تدريب تعاجل احتياجات العاملني وتطوير خرباهتم حيث القدرات واملهارات الفنية واإلداري

 ومهاراهتم؛
  ميكن من تقدمي معلومات للعاملني أنفسهم عن جودة وكفاءة أدائهم ألعماهلم، وذلك لتحسينه إىل

 األفضل؛
  فاته سوف جيعله يساعد على احرتام نظام العمل وقواعده، ألن شعور الفرد أبن هناك من يقيم سلوكه وتصر

 أكثر التزاما بنظام وقواعد العمل املوضوعية؛
  يساعد املسؤولني على الرؤية الواضحة، حيث ميكنهم من اقرتاح جماالت للتطوير واالسرتاتيجيات املمكن

 1إتباعها، كما أن معرفة قدرات األفراد تسهل عليهم توزيع املسؤوليات بطريقة صحيحة.
 ائفتقييم الوظ: الرابعاملطلب 

تقييم الوظائف هي السبيل إىل حتديد قيمة كل وظيفة ابلنسبة لباقي الوظائف يف املؤسسة، أي القيمة النسبية 
لكل من تلك الوظائف، واهلدف املباشر لتقسيم الوظائف هو حتقيق نوع من التناسق الداخلي واخلارجي يف الرواتب. 

ى حتصل على فئات رواتب أعلى من الوظائف األقل قيمة داخل ويعين التناسق الداخلي أن الوظائف ذات القيمة األعل
 .2املؤسسة

                                                           
 رسالة ببسكرة، ENICABدراسة حالة املؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل -أتثري نظام معلومات املوارد البشرية على أداء العاملني زواوي صرية، 1

 .53، ص 2008-2007، جامعة بسكرة، ماجستري
 .281، ص 2011، دار الفكر انشرون وموزعون، عمان، ، اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشريةسامح عبد املطلب عامر2
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مبعىن أننا لو رمسنا العالقة بني القيمة النسبية للوظائف وبني الرواتب اليت تدفع هلا يف شكل رسم بياين أتخذ  
 الشكل التايل:

 العالقة املفروضة بني القيمة النسبية للوظائف والرواتب(: 02-02الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 .282، ص 2011، دار الفكر انشرون وموزعون، عمان، ، اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشريةسامح عبد املطلب عامراملصدر: 

 
مبعىن أن القيمة النسبية للوظيفة ينعكس يف شكل ارتفاع فئة الراتب أما التناسق اخلارجي فيشري إىل أمهية تناسق 

ة مع الرواتب اليت تدفعها املنظمات األخرى، يف الصناعة نفسها أو اإلقليم نفسه، أو يف الرواتب اليت تدفعها املؤسس
صناعة مماثلة يف سوق العمل نفسه. وقد بدأ االهتمام بتحديد معدالت عادلة للرواتب على أساس تقييم الوظائف منذ 

 1920ارة املوارد البشرية احلديثة مل يبدأ إال يف فرتة قريبة نسبيا، وابلتايل فإن تقييم الوظائف ابعتباره أداة من أدوات إد
 1تقريبا.

 

                                                           
 .282نفس املرجع، ص 1
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 برانمج تقييم الوظائف
 تنطوي عملية تقييم الوظائف على عمليات فرعية وهي:

 اختيار خطة التقييم: -01
هتدف مجيع خطط التقييم يف النهاية إىل ترتيب الوظائف حبسب قيمتها النسبية، وعلى ذلك فإن املشكلة 

 الطريقة املناسبة وإمكانيات ونوع الوظائف املطلوب تقييمها.تتلخص يف اختيار 
 والطرق املستخدمة يف التقييم هي:

 الطرق غري كمية: -أ
 طريقة الرتتيب البسيط )الرتب(: -1

تعترب طريقة الرتب من أكثر الطرق شيوعا يف تقييم الوظائف خاصة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كون عدد 
يسهل عملية التقييم، ويتم مبوجب هذه الطريقة ترتيب الوظائف يف املؤسسة وفقا ألمهيتها النسبية  الوظائف فيها قليال مما

 لكل منها، أو ترتيب كل وظيفة ألمهيتها النسبية لباقي الوظائف أو من أعاله إىل أدانه هيكليا.
ويعتمد عليه يف عملية وتقوم هذه الطريقة على جتميع املعلومات عن الوظيفة، حيث يعد وصف خمتصر للوظيفة 

التقييم، ولكن معيار التقييم وفقا هلذه الطريقة هو النظر إىل الوظيفة كوهنا وحدة متكاملة، وليس على عوامل متفردة  
كمستوى التعليم أو اخلربة أو املسؤولية، وبذلك تكون عملية ترتيب الوظائف غري دقيقة، وابلتايل ختضع ملهارة وخربة 

 1القائمني ابلتقييم.
 ويوضح اجلدول التايل ترتيب الوظائف وفقا ألمهيتها:

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .222مرجع سبق ذكره، ص ، كامل بربر1
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 (: ترتيب الوظائف وفقا ألمهيتها02-02اجلدول )
 الرتتيب األمهية النسبية الوظيفة

 ــــــــــيةأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثر أمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدير مبيعات
 
 
 
 

 أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

01 
 02 مدير إقليمي

 03 مشرف مبيعات
 04 مساعد مشرف مبيعات

 05 مندوب مبيعات
 06 مساعد مندوب مبيعات

 
 .222، ص 2008دار املنهل اللبناين، بريوت،  ، إدارة املوارد البشرية اجتاهات وممارسات،امل بربرك املصدر:

 
تعد طريقة الرتب من أبسط طرق تقييم، ويسهل شرحها للقائمني على التقييم، كما ال تستغرق وقتا مقارنة بباقي 

تمد بشكل أساسي على التخمني، وابلتايل فهي ال طرق التقييم املستخدمة، إال أن ما يعيب تطبيق هذه الطريقة أهنا تع
تعتمد على مقياس حمدد ميكن االستناد عليه يف قياس قيمة كل وظيفة قياسا بباقي الوظائف يف املؤسسة، لذا فإن أقصى 
 ما تقدمه هذه الطريقة هو ترتيب الوظائف فقط من حيث أمهيتها النسبية وثقلها النوعي إىل وظائف ومهن أكثر أو أقل

 1أمهية، لذلك فهذه الطريقة تتناسب مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة كما أشران سابقا.
 طريقة التدرج: -2

ختتلف طريقة التدرج عن طريقة الرتتيب يف أهنا حتدد مقياس لتدرج أو ترتيب الوظائف، وغالبا ما يتم تصنيف أو 
تماثل من حيث طبيعة الواجبات واملهام، وابلتايل من تقييم الوظائف إىل جمموعات وظيفية تكون مماثلة أو قريبة من ال

حيث مطالب شغل الوظيفة، ويتم وضع تعريف دقيق لكل جمموعة وظيفية، ويكون أساس التعريف هو املهارة مبعىن 
جمموعات حتتاج إىل مهارات عالية ومهارات متوسطة، وأعمال ال حتتاج إىل مهارات، وقد يتم االستعانة بعوامل أخرى 

 ف املهارة، كاملعرفة واملسؤولية، يف حتديد اجملموعات اليت غالبا ما يتم تقسيمها إىل:خبال
 جمموعة الوظائف اإلدارية واإلشرافية العليا واملتوسطة؛ -
 جمموعة الوظائف احلرف املهنية التخصصية؛ -

                                                           
 .223نفس املرجع، ص 1
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 جمموعة الوظائف اإلشرافية؛ -
 جمموعة الوظائف الكتابية؛ -
 جمموعة املهن احلرفية؛ -
 وظائف العادية.جمموعة ال -

ويتم يف إطار اجملموعات السابقة ترتيب الوظائف وفقا ألمهيتها النسبية على أساس مهامها وواجباهتا يف ضوء 
عوامل التقييم احملددة، حيث حتدد خصائص ومواصفات كل درجة، ذلك بعد حتديد عدد درجات كل جمموعة وظيفية، 

 1مال يف املنشأة.ومن مث وضع التدرج النهائي لكل الوظائف واألع
وتتميز هذه الطريقة بنفس مزااي الطريقة السابقة من حيث السهولة والبساطة والسرعة يف إجرائها، ولكن توجد 

 أيضا جمموعة من الصعوابت، منها:
صعوبة وضع تعريف دقيق للدرجات املوجودة، وخاصة إذا كانت هذه الدرجات تتضمن عددا كبريا من  -

 ختلفة؛الوظائف يف اجملاالت امل
صعوبة صياغة املصطلحات اللغوية اليت تعرب عن العوامل املختلفة املوجودة يف كل درجة مثل عوامل املهارة  -

 واإلشراف، ... اخل؛
صعوبة توظيف عدد كبري من األشخاص للقيام بعملية التقييم والذين يشرتط فيهم اإلحاطة مبختلف وظائف  -
 املؤسسة؛

 2الذايت موجودة يف هذه الطريقة. إن أخطاء التحيز الشخصي واحلكم -
 الطرق الكمية: -ب
 طريقة النقط: -1

تعترب طريقة النقط من الطرق األكثر شيوعا يف االستخدام، وقد استخدمتها منظمات وضعت أجورها بطريقة 
علمية، بسبب رغبتها بذلك ونتيجة ضغط نقاابت عمالية واعية وقوية سعت جلعل الرواتب متالئمة مع متطلبات كل 

 3فة.وظي
 :4ويتم تنفيذ العملية وفق اخلطوات التالية

                                                           
 .260-259، ص ص 2012املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر،  اصرة يف إدارة املوارد البشرية،االجتاهات املععبد احلميد عبد الفتاح املغريب، 1
 .260نفس املرجع، ص 2
 .336 سعاد انئف برنوطي، مرجع سبق ذكره، ص3
 .338-337 ص نفس املرجع، ص4
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حتديد العوامل والعناصر املهمة لنجاح املؤسسة بفروعها، فمثال، ابلنسبة للقدرات العقلية يتم حتديد تفاصيل  -أ
 هذه القدرات، وهكذا ابلنسبة للعناصر والعوامل األخرى.

ملطلوبة للنجاح، فمثال يوضح اجلدول حتديد وزن والنسبة اليت تعطى لكل عامل إىل جمموع املؤهالت ا -ب
من جمموع النقاط ألي وظيفة،  %40( ادانه نسبة العوامل الرئيسية ملؤسسة، فقد أعطوا للقدرات العقلية وزن 02-03)

 فقط. %5يف حني أعطوا القدرات البدنية 
 ة لنجاح املؤسسةخالصة لألوزان والنسبة املئوية اليت حددها اخلرباء للعناصر املهم (:02-03جدول رقم )

 الوزن/النسبة املئوية العنصر
 %40 القدرات العقلية

 %20 املسؤولية
 %5 القدرات البدنية
 %10 ظروف العمل

 %25 املهارة
 %100 اجملموع

 
 .337 ، ص2008، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 3، طإدارة الموارد البشرية )إدارة األفراد(سعاد نائف برنوطي، : املصدر

 

يتم جتديد رقما يعتمد كأعلى عدد من النقاط يعطى لوظيفة ما، ويتم حتديد الرقم حبيث يساعد يف  -ج
دينار، قد يتم اعتماد الرقم  950-200هو بني  ؤسسةحتويل النقاط إىل مبلغ الراتب، فإذا كان مستوى الرواتب يف امل

من النقاط ميكن لوظيفة ما ان جتمعه هو  كعدد النقاط اليت تعطى للوظيفة، وهذا يفرتض ابن أعلى عدد  1000
كعدد النقاط   500دينار، قد يتقرر استخدام الرقم  450-100دينار. أما إذا كان مستوى الرواتب هو بني  1000
 وهكذا.

كعدد النقاط، وإذا أعطيت   1000يتم حتويل األوزان للعناصر املختلفة اىل نقاط، تقرر اعتماد القمة  -د
 نقطة وهكذا. 100فتعطى  %10نقطة، وإذا كان وزن ظروف العمل  400فتعطى إذا  %40القدرات العقلية وزن 

يتم تكرار العملية ابلنسبة لكل عامل فرعي، فمثال ابلنسبة لعامل القدرات العقلية، يتم حتديد العناصر  -ه
مية، نشطات حمددة  الفرعية اليت يشملها، وأوزاهنا فقد حتدد هذه العناصر لتشمل معارف وشهادات معينة، خربات عل

 كبحوث أو غريها ... اخل، ويتم حتديد نسبة كل منها.
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يتم حتديد عدد الدرجات اليت تستخدم لتصنيف مستوى كل عامل وعنصر، فقد يقرر اخلرباء اعتماد ثالثة  -و
ليهم درجات لكل عامل، يف هذه احلالة، عليهم حتديد ثالث مستوايت لكل من العناصر اخلمسة للنجاح واألداء، أي ع

أن يصفو ثالثة مستوايت من القدرات العقلية والبدنية واملهارة واملسؤولية وظروف العمل، هذه املستوايت تعكس أعلى 
مستوى، املستوى املتوسط، وأدىن مستوى للقدرة والعمل. فعلى سبيل املثال قد يقررون ابلنسبة القدرات العقلية أن أعلى 

سنوات خربة عملية يف جمال  10ة الدكتوراه يف ختصص ما وما ال يقل عن مستوى هو أن ميلك شاغل الوظيفة شهاد
التخصص، وأن املستوى املتوسط هو أن حيتاج شهادة ماجستري وما ال يقل عن مخسة سنوات يف جمال التخصص، وان 

لنسبة لكل أدىن مستوى هو أن حيتاج شهادة الباكالوراي يف جمال التخصص. ويعدون هذا الوصف لكل عنصر، وهكذا اب
 عامل، أي املسؤولية والقدرات البدنية واملهارة وظروف العمل.

نقطة،  400يتم أيضا حتديد عدد النقاط لكل عنصر فإذا كان عدد النقاط املخصصة لعنصر القدرات هو  -ز
اليت تعطى تعترب هذه النقاط مستحقة للوظيفة اليت تتوفر فيها املؤهالت أبعلى درجة، لذلك املطلوب هو حتديد النقاط 

 نقطة. 1000نقطة مبستوى أدىن، واليت قد خيصص هلا  250لوظيفة تتوفر فيها العناصر مبستوى متوسط، كأن تعطى 
 ( أدانه04-02هذه العملية تساعد يف إعداد اجلدول رقم )

 بعد إعداد هذا اجلدول، يبدأ تقييم كل وظيفة، فيستلم اخلبري وصف كل وظيفة ويراجع املؤهالت الضرورية -ح
لتنفيذها، مث يسجل عدد النقاط لكل مؤهل. وعليه تنتهي عملية التقييم، بعد النقاط لكل وظيفة متثل قيمتها، وابلتايل 

 .االجر الذي تستحقه هذه العملية تشبه إىل حد ما وضع تسعرية، أو سعر ومثن لكل مؤهل حتتاجه
 ثالث درجات مثال لتقييم الوظائف بطريقة النقط ابستخدام( 02-04اجلدول رقم )

 العنصر
أمهية نسبية ونقاط 

 لكل عنصر
 الدرجة ووصف متطلباهتا

 عدد النقاط لكل درجة
 3درجة  2درجة  1درجة 

 القدرات العقلية
40% 

400 

   400 سنوات خربة 10دكتوراه +  1
  250  سنوات خربة 5ماجستري +  2
 100   ابكالوراي يف جتصص فين 3

 املهارة
25% 

250 

   250 عامل ماهر 1
  150  عامل متوسط املهارة 2
 50   عامل غي ماهر 3

 املسؤولية
20% 

200 

   200 أموال ومعلومات وإدارة 1
  130  أجهزة 2
 70   أفراد 3

   50 اختبارات محل ونظر 1 %5 القدرات البدنية
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  25  اختبارات حركية 2 50
 5   اعتيادية 3

 ظروف العمل
10% 

100 

   100 خطورة عالية 1
  50  حرارة وضوضاء 2
 20   اعتيادية 3

 
 .339، ص 2008، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 3، طإدارة املوارد البشرية )إدارة األفراد(سعاد انئف برنوطي، املصدر: 

 

 طريقة مقارنة العوامل: -2
رى وذلك ابلقياس إىل عدد من العوامل املشرتكة بينهما، تقوم هذه الطريقة على أساس مقارنة الوظيفة بوظيفة أخ

 والعوامل الشائع استخدامها يف املقارانت هي:
 املتطلبات الذهنية ألداء العمل؛ -
 املتطلبات اجلسمية ألداء العمل؛ -
 املهارات االزمة لألداء؛ -
 املسؤولية اليت يتحملها شاغل الوظيفة، -
 ظروف العمل. -
 

 ل:خطوات طريقة مقارنة العوام -أ
فهي االتفاق على  اخلطوة الثانيةهي حتديد العوامل اليت تستخدم أساسا للتقييم، أما  اخلطوة األوىل: -

اخلطوة الثالثة معاين وتعريفات حمددة هلذه العوامل حىت ال حيدث اختالف على معانيها بني القائمني بعملية التقييم. و
منذ فرتة طويلة، ويتم دفع رواتب هلا تعترب بشكل  ؤسسة املهي اختيار عدد من الوظائف الرئيسية وهي اليت وجدت يف

ليها ابقي الوظائف املطلوب تقييمها، وجيب أن فة الرئيسية مبثابة معايري يقاس ععام عادلة وجمزية هبدف اختاذ هذه الوظي
مستوايت: )عالية،  تكون هذه الوظائف رئيسية وممثلة للوظائف املطلوب تقييمها، كما جيب أن تكون لكل وظيفة رئيسية

وظيفة حماسب أنخذ حماسب أول، حماسب، حماسب مبتدئ مث يتم ترتيب الوظائف الرئيسية مثال: متوسطة، ومنخفضة(. 
 (.05-02كما يف اجلدول رقم )  1حسب موقعها ابلنسبة لكل من عوامل التقييم السابق حتديدها،

 
                                                           

 .201، ص 1997، 2دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط، إدارة املوارد البشرية، علي السلمي1
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 (: مثال عن طرقة مقارنة العوامل02-05اجلدول رقم )
 عومل التقييم تب ابجلنيهالرا

 الوظائف
متطلبات 

 ذهنية
ظروف  مهارات

 األداء
متطلبات 
 جسمانية

 مسؤولية

150 
180 
200 
200 
150 
250 
500 
300 

 كاتب
 كاتب آلة كاتبة

 سكرتري إدارة
 سكرتري خاص
 موظف أرشيف

 عامل تصوير
 مربمج حاسب آيل
 مشغل حاسب آيل

3 
2 
6 
7 
4 
1 
8 
5 

1 
8 
2 
3 
5 
4 
7 
6 

4 
5 
3 
2 
6 
7 
2 
7 

4 
8 
3 
2 
7 
6 
2 
5 

2 
1 
6 
7 
4 
3 
6 
6 

 
 .202، ص 1997، 2دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط، إدارة املوارد البشرية، علي السلمياملصدر: 

 
درجة  02للداللة على أقل درجة من توافر العامل يف الوظيفة، الرقم  01يالحظ هنا أن الرتتيب يبدأ ابلرقم 

 وميثل جمموع هذه الدرجات القيمة املعادلة لراتب الوظيفة. 08م أكرب وهكذا حىت الرق
ويعتمد يف إعداد هذا الرتتيب على بطاقات وصف الوظائف وما حتتويه من معلومات عن الوظيفة وابلتايل تبدو 

 األمهية األساسية لدقة ومشول بطاقات وصف الوظائف.
بني العوامل السابقة حبسب أمهية كل منها يف تكوين  بعد ذلك يؤخذ الراتب املدفوع لكل وظيفة رئيسية ويوزع

إذا   25جنيه شهراي وعدد الدرجات احلاصل عليها  500الوظيفة، مثال لو كان الراتب املدفوع ملربمج احلاسب اآليل هو 
 جنيه من الراتب، فإنه ميكن تصور توزيعه بني العوامل املختلفة كما يلي: 20كل درجة تساوي 

 جنيه 160ية املتطلبات الذهن -
 جنيه 140املهارات  -
 جنيه 40ظروف العمل  -
 جنيه 40املتطلبات اجلسمانية  -
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 حنيه 120املسئولية  -
 جنيه 500اجملمــــــــــــــــــــــــــوع:  -

جنيه مقابل املتطلبات الذهنية اليت حيتاجها من العامل،  160مبعىن هذا املربمج حيصل من راتبه األساسي عل 
ه مقابل اجلهد اجلسماين الذي يبذله وهكذا. وتكرر العملية ابلنسبة لكافة الوظائف الرئيسية جني 40وحيصل على 

 (06-02كاجلدول رقم )  1ويستخرج جدول مقارن،
 توزيع الراتب على عوامل التقييم :(02-06اجلدول )

الراتب 
 ابجلنيه

 عومل التقييم
 الوظائف

متطلبات 
 ذهنية

ظروف  مهارات
 األداء

متطلبات 
 يةجسمان

 مسؤولية

150 
180 
200 
200 
150 
250 
500 
300 

 كاتب
 كاتب آلة كاتبة

 سكرتري إدارة
 سكرتري خاص
 موظف أرشيف

 عامل تصوير
 مربمج حاسب آيل
 مشغل حاسب آيل

28.5 
15 
60 
64 
22 
12 

160 
50 

9 
60 
20 
28 
29 
48 

140 
60 

37.5 
37.5 

30 
18 
35 
83 
40 
80 

37.5 
60 
30 
18 
40 
71 
40 
50 

37.5 
7.5 
60 
73 
23 
36 

120 
60 

 .203، ص 1997، 2دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط، إدارة املوارد البشرية، علي السلمياملصدر: 

 
وبعد ذلك تقيم ابقي الوظائف يف املؤسسة ابالستناد إىل هذا اجلدول أبن يوضع هلا قيمة ألجر كل عامل حبسب         

 وظيفة أمني مستودع وكان توزيع العوامل هبا كالتايل:مستواه. ومثال ذلك: لو كنا بصدد تقييم 
 4املتطلبات الذهنية: أقرب إىل موظف األرشيف 

 1املهارات: أقرب إىل كاتب 
 7ظروف األداء: أقرب إىل عامل تصوير 

 5املتطلبات اجلسمانية: أقرب إىل مشغل احلاسب 

                                                           
 .203-022نفس املرجع، ص ص 1
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 6املسئولية: أقرب إىل املربمج 
 ظائف ميكن حساب أجر وظيفة أمني املستودع كالتايل:وابلرجوع إىل جدول مقارنة الو 

 جنيه 23املتطلبات الذهنية: 
 جنيهات 9املهارات: 

 جنيه50املتطلبات اجلسمانية: 
 جنيه 120املسئولية: 
 جنيه تقريبا 300جنيه =  285اجملموع: 

 1وبذلك جند أن أمني مستودع سوف يقع يف درجة أجرية واحدة مع مشغل احلاسب اآليل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .204نفس املرجع، ص 1
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عصر  املبحث الثالث: إدارة املوارد البشرية
مع زايدة التحوالت التكنولوجية يف املؤسسات أصبح من الضروري حتويل الوظائف وامللفات الورقية إىل ملفات        

 تتم عن طريق الشبكات الداخلية واخلارجية إلكرتونية وأصبحت العالقات بني أصحاب األعمال واملديرين والعاملني
واإلنرتنيت، ومع حتويل خمتلف الوظائف املوجودة ابملؤسسات إىل وظائف إلكرتونية، كان لزاما أن تتحول إدارة املوارد 

 البشرية إىل إدارة إلكرتونية مبختلف مهامها ووظائفها.
 

 :e-HRMاملطلب األول: اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية 
 أوال: مفهوم اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية

إن مفهوم اإلدارة اإلليكرتونية للموارد البشرية، له تعريفات ومسميات حتمل نفس املعىن، فمن بينهم من يطلق 
، HR Intranet، وآخرون يطلقون عليه Virtual HRM، أو e-HRعليه يف الدراسات األجنبية مصطلح 

 Computer-Basedويوجد من الباحثني من يطلق عليه مصطلح آخر يسمى ، Web-Based HRأو 
HRM ( ويرمز له ابختصارCHRIS ابإلضافة إىل ذلك يوجد من يطلق ) عليهاPortals HR.1 

 2:ومن تعريفات اإلدارة اإلليكرتونية للموارد البشرية نذكر ما يلي
 استخدام التكنولوجيا مع وظائف إدارة املوارد البشرية. -1
تصال عن طريق التكنولوجيا املوجهة من خالل الشبكات بني املؤسسة والعاملني فيها مبا يتعلق اال -2

 إبدارة املوارد البشرية.
طريقة لتنفيذ اسرتاتيجيات وإجراءات وسياسات إدارة املوارد البشرية يف املنظمة من خالل دعم مباشر  -3

 وواعي معتمدا على تقنيات الويب.
لموارد البشرية هي التطبيق العملي السرتاتيجيات وممارسات املنظمة يف املوارد اإلدارة اإللكرتونية ل -4

 3البشرية عن طريق الدعم املوجه واالستغالل الكامل لقنوات شبكة املعلومات الداخلية واخلارجية والدولية.

                                                           
ماجستري يف إدارة  رسالة قطاع غزة،-يف اجلامعات الفلسطينية النظامية  HRM-Eواقع إدارة املوارد البشرية إلكرتونيا يوسف حممد يوسف أبو أمونة، 1

 .72ص ، 2009األعمال، اجلامعة اإلسالمية غزة، 
 .73نفس املرجع، ص 2
معوقات تطبيق اإلدارة اإلليكرتونية للموارد البشرية ابلقطاع الصحي اخلاص مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر مديري وموظفي مطر املسعودي، مسري 3

 .70اجلامعة االفرتاضية الدولية )اململكة املتحدة(، السعودية، دون سنة النشر، ص  املوارد البشرية،
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املهام أو الوظائف  من التعاريف السابقة نستخلص أن اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية هي عبارة عن أتدية
 املتعلقة إبدارة املوارد البشرية بطريقة إلكرتونية وذلك ابالستغالل الكامل للتكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال.

 كرتونية للموارد البشرية:اثنيا: أمهية نظام اإلدارة اإلل
لقدرته على تسهيل الوصول إىل  إن نظام اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية ذا أمهية كربى ألي مؤسسة وذلك

املعلومات، ابإلضافة إىل الربط بني نظم خمتلفة معا مما يعطي املؤسسة ميزة تنافسية على غريها من املؤسسات، ومع تطور 
هذا النظام وامتداده للربط بني عدد كبري من قواعد البياانت املنفصلة، ستكون املزااي واملكاسب اليت ستعود على الشركة 

 1بكثري من تكاليف تنفيذه. أكثر
 اثلثا: مزااي نظام اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية:

 2من أهم مزااي نظام اإلدارة اإللكرتونية نذكر ما يلي:
  زادة احلاجة للعاملني يف ظل اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية بسبب سهولة املنافسة والبحث عن
 وظائف بديلة؛
 لبواابت اإللكرتونية لزايدة مركزها التنافسي ومن مث زايدة اإلنتاجية الكلية والنوعية؛تستخدم املؤسسات ا 
  ربط قواعد البياانت املختلفة داخل إدارة املوارد البشرية مع بعضها مثل برجميات األجور وبرجميات األداء

 وإاتحتها على املواقع اإللكرتونية لكل من العاملني واملديرين؛
 الفورية عن العاملني من بوابة املؤسسة على اإلنرتنيت ابستخدام املعايري مما يساعد املديرين  كتابة التقارير

 على اختاذ القرارات املوضوعية.
  تقدم تكنولوجيا اإلنرتنت العديد من الوسائل اليت ميكن من خالهلا إدارة اخلدمات اخلاصة ابملوارد البشرية

 سية هي:نقاط أسا 6وتطويرها؛ وميكن حتديدها يف 
 إعطاء دور أكثر اسرتاتيجية للموارد البشرية؛ 
 دعم أفضل لإلدارة عرب أقسام املؤسسة؛ 
 توفري فرص أكثر للمشاركة والتدريب؛ 
 ،حتسني صورة املؤسسة 
 تقليل النفقات اإلدارية؛ 

                                                           
 .71نفس املرجع، ص 1
 .72-71ص نفس املرجع، ص 2
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 .إرضاء العاملني 
 

 أتثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال على عملية التدريب: الثايناملطلب 
كنولوجيا املعلومات واالتصال على العديد من اجملاالت، ومن بني هذه اجملاالت جمال التدريب وتنمية أثرت ت

املوارد البشرية، وقد مسي التدريب بعد إدخال التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال عليه ابلتدريب االلكرتوين، وقد 
نولوجيا املعلومات واالتصال أبدواهتا املختلفة كافة مراحل حظي بنصيب كبري نظرا ألمهيته وخطورته، وقد مشل أتثري تك

 العملية التدريبة كما يلي:
 التأثري على مرحلة التخطيط وإدارة التدريب؛ -
 التأثري على مرحلة تنفيذ العملية التدريبية؛ -
 التأثري على مرحلة الرقابة على العملية التدريبية. -

 أوال: مفهوم التدريب االلكرتوين:
االلكرتوين هو: "تقدمي الربامج التدريبية والتعليمية عرب وسائط الكرتونية متنوعة تشمل األقراص املدجمة التدريب 

 1وشبكة اإلنرتنت أبسلوب متزامن أو غري متزامن وابعتماد مبدأ التدريب الذايت أو التدريب مبساعدة مدرب".
غنية ابلتطبيقات املعتمدة على تقنية احلاسب اآليل  ويعرف أيضا أبنه: "العملية اليت يتم فيها هتيئة بيئة تفاعلية

وشبكاته ووسائطه املتعددة، اليت متكن املتدرب من بلوغ أهداف العملية التدريبية من خالل تفاعله مع مصادرها، وذلك 
 2يف أقصر وقت ممكن، وأبقل جهد مبذول، وأبعلى مستوايت اجلودة من دون تقيد حبدود املكان والزمان".

ترب التدريب عن بعد أحد أنواع التدريب اإللكرتوين وهو عبارة عن العملية التدريبية اليت يكون فيها كما يع
املتدرب مفصوال أو بعيدا عن املدرب مبسافة جغرافية يتم عادة سدها ابستخدام وسائل االتصال احلديثة، كما ميكن 

بكافة جوانبها دون االنتقال إىل موقع التدريب وميكن املتدرب من التحصيل العلمي واالستفادة من العملية التدريبية 
املتدرب من إيصال املعلومات والتفاعل مع املتدربني دون االنتقال إليهم كما أنه يسمح للمتدرب أن خيتار برانجمه التدرييب 

لي عن االرتباطات مبا يتفق مع ظروف عمله والتدريب املتاح لديه للتدريب دون احلاجة إىل االنقطاع عن العمل أو التخ
االجتماعية، وهذا النوع من التدريب متواجد منذ القدم، كما تواجد التدريب املدعم بوسائط متعددة )قرص مضغوط 

CD-ROM أشرطة فيديو ،cassettes vidéo.الذي يعود لسنوات الثمانينات ) 
                                                           

 رسالة تكنولوجيا املعلومات واالتصال ودورها يف تفعيل وظيفة إدارة املوارد البشرية دراسة حالة: مديرية املوارد البشرية بوزارة املالية،مهيبل وسام، 1
 .125، ص 2011/2012، 3ماجستري يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر 

 .126-125ص  نفس املرجع، ص2
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 اثنيا: أتثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال على مراحل العملية التدريبية
 كنولوجيا املعلومات واالتصال وختطيط التدريبت -01
 :1لقد أثرت تكنولوجيا املعلومات واالتصال على عملية ختطيط التدرب من حيث          
 قياس االحتياجات التدريبية: -أ

معرفة أهداف وتوجهات وسياسات املؤسسة، وحتليل عناصر القوة ومواطن الضعف فيها، وهو أحد املداخل  -
 االحتياجات التدريبية املطلوبة ألية مؤسسة؛ األساسية لتحديد

أاتحت شبكة املعلومات الداخلية )اإلنرتنيت( إمكانية معرفة مديري التدريب لكافة عناصر التحليل  -
االسرتاتيجي للمؤسسة بصورة ميكن من خالهلا حتديد االحتياجات التدريبية لزايدة عناصر القوة، ومواجهة مواطن 

 ت اجلديدة للمؤسسة؛الضعف، وتلبية التوجها
أاتحت شبكة املعلومات الداخلية )اإلنرتانت( إمكانية تتبع إجراءات العمل املختلفة، وحتديد نطاق  -

االختناق، وأسباب تلك االختناقات، وهل هي انجتة عن نقص يف املعرفة أو املهارة أو اخلربة مبا ميكن مديري التدريب 
 من حتديد املتطلبات التفصيلية للعاملني؛

أاتحت شبكة املعلومات اخلارجية )اإلكسرتانت( إمكانية حتديد التغيريات اخلارجية املؤثرة على املؤسسة،  -
والتعرف على الفرص والتهديدات اليت تتعرض هلا بصورة ميكن من خالهلا حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة القتناص 

 الفرص املتاحة ومواجهة التهديدات احملتملة.
 ربامج التدريبية:ختطيط ال -ب

يربز مرة أخرى دور شبكات املعلومات الداخلية )اإلنرتانت( يف تعريف مديري التدريب بربامج وخطط العمل  -
واإلنتاج لكافة اإلدارات األخرى، ومعرفة التوقيتات املؤثرة على تنفيذ هذه الربامج واخلطط، وابلتايل فإنه ميكن أن يضع 

 ؛خططا واقعية لتنفيذ هذه الربامج
 تتيح برامج احلاسوب اخلاصة ابلتخطيط إمكاانت لوضع خطط للتدريب؛ -
إمكانية التخطيط الديناميكي للربامج التدريبية  Intelligent Agentتتيح إمكاانت الوسيط الذكي  -

 بصورة تتناسب مع الواقع احلقيقي.
 
 

                                                           
 443-442-441ص -سبق ذكره، صعلي السلمي، مرجع 1
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 حتديد أسلوب ومتطلبات التنفيذ: -ج
مكانية التعرف على الربامج التدريبية املتاحة عامليا، وخطط تنفيذ تتيح شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( إ -

هذه الربامج، وأسلوب تنفيذها وتكلفتها، حبيث يتمكن مدير التدريب من جتديد األسلوب األمثل للتنفيذ )داخلي أم 
 خارجي(، ومتطلبات تنفيذ هذه الربامج.

 إعداد احملتوى التدرييب: -د
اإلنرتنت( إمكانية إعداد احملتوى التدرييب ابالستفادة من النماذج املتاحة على تتيح شبكة املعلومات الدولية ) -

 هذه الشبكة؛
كما تكمل شبكة املعلومات الداخلية )اإلنرتانت( إاتحة كل احملتوايت السابقة اليت مت تنفيذها، وفكر  -

 حيقق سرعة بناء احملتوى.املؤسسة املكتسب خالل فرتة عمل الشبكة، وكذلك فكر عناصر اخلربة ومؤهالهتم مبا 
 توفري الوسائل التدريبية: -ه

تتيح املقلدات واحملاكيات إمكانية إاتحة وسائل تدريبية مناسبة لالستخدام يف العديد من اجملاالت التدريبية،  -
 سواء اإلداري منها أو الفين؛

مؤسسة املتعددة قدرات إضافية، حيث ميكن لكل  Multi Mediaكما أاتحت تكنولوجيا الوسائط  -
تدريبية أن تطور وسائط خاصة هبا، أو تستخدم وسائط سعرها مناسب كبديل عن استخدام املقلدات واحملاكيات 

 املتطورة ذات األسعار املرتفعة.
 التأثري على مرحلة تنفيذ العملية التدريبية  -02

 :1تؤثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على مرحلة تنفيذ العملية التدريبية عن طريق
متثل املؤسسات التخيلية )التقديرية/االفرتاضية( أحد أوجه النجاح األساسية يف جمال تنفيذ  لتدريب عن بعد:ا -أ

التدريب اإلداري والفين، حيث ميكن فعال إاتحة الربامج التدريبية للمشاركني من خالل شبكة املعلومات الدولية 
 )اإلنرتنت(، أو من خالل الشبكة الداخلية )اإلنرتانت(.

حيث يتاح التدريب لكافة الراغبني )ابإلضافة إىل العناصر املطلوب  )التدريب هواية(: لتدريب املستمرا -ب
تدريبها( يف مجيع األوقات، حيث ميثل إاتحة الربامج التدريبية على الشبكات )العاملية والداخلية( فصال تدريبيا مفتوحا 

 ريب يف كل وقت، ويف أي وقت(.ساعة يف اليوم مجيع األايم وبال عطالت )التد 24ملدة 

                                                           
دكتوراه علوم يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر،  أطروحة أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة، ملني علوطي،1

 .281-280، ص 2007/2008
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تتيح تكنولوجيا املعلومات إمكانية تنفيذ برامج التدريب اإلداري ابلتوازي مع العمل  التدريب أثناء العمل: -ج
ودون شعور املتدرب ابلفارق بني ما يقوم بتنفيذه فعال للوظيفة وما يقوم بتنفيذه للتدريب، حيث يتم التفاعل بني 

 حقيقية يف حالة العمل، وبني املستخدم وقاعدة بياانت هيكلية عند التدريب.املستخدم وقاعدة بياانت 
حيث مسحت تكنولوجيا املعلومات من خالل استخدام الوسائط املتعددة إمكانية تنمية التدريب ابملنزل:  -د

اعد على التنمية املهارات ابالعتماد على النفس ودون احلاجة لالتصال ابلشبكة املعلوماتية، فاآلن توجد عدة برامج تس
الذاتية، كما هناك عدة برامج تلفزيونية وقنوات متخصصة يف تنمية مهارات األفراد يف خمتلف اجملاالت، ولعل أهم هذه 
القنوات يف العامل العريب، قنوات النيل املتخصصة، واليت تعمل على بث برامج غنية احملتوى واليت تتماشى مع املقاييس 

رين عامليني، متاشيا مع تغريات العصر ونظرًا ملا تتيحه الوسائط املتعددة من تفاعل، فإهنا ميكن العاملية، ومن طرف حماض
 أن متثل طفرة يف أساليب تقدمي املادة العلمية.

ويتيح استخدام تكنولوجيا املعلومات إمكانية تقدمي  برامج التدريب املصممة طبقا ملستوى املستخدم: -ه
مستوى، طبقا لطبيعة وقدرات املتدرب، حيث يقوم الربانمج بتحديد مستوى املتدرب  برامج تدريبية حمددة أبكثر من

 .1ونقاط القوة والضعف، وتقدمي املادة التدريبية بطريقة تتناسب مع مستواه الفعلي
 :2من خالل: التأثري على مرحلة تقييم كفاءة العملية التدريبية -03
 تمر لكفاءة العملية التدريبية، من خالل التفاعل بني املستخدم تتيح تكنولوجيا املعلومات إمكانية التقييم املس

 والربانمج التدرييب بصورة كاملة، وميكن من خالهلا حتديد نقاط القوة والضعف؛
  يتيح الربانمج التدرييب الذكي تتبع املتدرب يف مجيع حاالت التدريب، ويقوم بتجميع البياانت أثناء تنفيذ العملية

 قط أثناء مرحلة التقييم؛التدريبية، وليس ف
  تتيح شبكات العمل الداخلية )اإلنرتانت( واستخدام أساليب تدفق العمل عليها إمكانية قياس تدفق العمل قبل

 العملية التدريبية وبعدها، ملعرفة القيمة الفعلية للعملية التدريبية، وليس القيمة النظرية هلذه العملية؛
 
 
 
 

                                                           
إدارة املوارد البشرية ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة دراسة حالة: مؤسسة أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال على زايدة فعالية سهبلة حناشي، 1

 .94-93، ص ص 2008/2009ماجستري يف علوم التسيري، جامعة بسكرة،  رسالة ابتنة، –نقاوس  –تريبود للتجهيزات املخربية 
 .281نفس املرجع، ص 2
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 يا املعلومات على عملية التوظيفاملطلب الثالث: أتثري تكنولوج
وتتكون تنجزها بكفاءة وفعالية عالية،  واليت إدارة املوارد البشرية يف املؤسسةيعد التوظيف من أهم أنشطة 

عملية التوظيف من ثالث أنشطة أو مراحل فرعية وهي )االستقطاب، االختيار، والتعيني(، وبعد إدخال التكنولوجيا 
 ال يف مراحل عملية التوظيف أصبح يسمى التوظيف اإللكرتويناحلديثة لإلعالم واالتص

 أوال: ماهية التوظيف االلكرتوين
يعترب سوق العمل من أهم األسواق االقتصادية، خاصة بعد إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصال، إذ أصبحت 

تخرجني أهنم يعتمدون على مواقع من اإلطارات وامل %88اإلنرتنت من بني األدوات الضرورية يف التوظيف، إذ يؤكد 
من بينهم أن استعمال اإلنرتنت يف هذه العملية أمر مفيد  %76التوظيف اإللكرتونية يف حبثهم عن العمل، إذ جيد 

 من عمليات التوظيف تتم عن طريق اإلنرتنت. %5وضروري، ألن 
كافة اإلجراءات املتعلقة ابلتوظيف بدءا يقصد ابلتوظيف االلكرتوين استخدام اإلنرتنيت والتقنيات احلديثة إلهناء  

من اإلعالن ومرورا بتعبئة مناذج طلب التوظيف ومتابعة الطلب إلكرتونيا من قبل املتقدم واالستعالم عنه وإجراء املفاضلة 
 1الكرتونيا بني املتقدمني، وانتهاء إبعالن النتائج يف املوقع.

ة كفاءة عملية التوظيف سواء للمنظمة أو للمتقدمني إن التوظيف املعتمد على اإلنرتنت يعمل على زايد
 Society For HRMللوظائف، وأصبح جزء أساسي من عملية التوظيف العصرية، وطبقا لبحث أجرته جملة )

Career Journal من موظفي املوارد البشرية يعتمدون على اإلنرتنيت لوضع إعالانت الوظائف  %88(، فإن
 باحثني عن الوظائف يعتمدون على اإلنرتنت للبحث عن الوظائف.من ال %96جلذب املرشحني، و

إن استعمال اإلنرتنت لتسريع عمليات االستقطاب هو حقل أساسي يف حرب البحث عن املواهب، وستبقى 
اإلنرتنت احملرك األساسي للتكنولوجيا املوجهة لالستقطاب خالل السنوات القادمة، ووفقا إلحصائيات أجريت عام 

 2 الوالايت املتحدة األمريكية، توصل الباحثون إىل النتائج التالية فيما خيص استعمال اإلنرتنت للتوظيف:يف  2006
 يستعمل ثالث أفراد من مخسة أفراد يبحثون عن عمل اإلنرتنت للبحث عن وظائف؛ -
 من األفراد الباحثني عن وظائف يقرؤون إعالانت التوظيف على اإلنرتنت؛ 88% -
 لباحثني عن وضائف يرسلون سريهتم الذاتية وطلبات التوظيف عرب اإلنرتنت؛من األفراد ا 60% -
 من األفراد يستعملون لوحات التوظيف املباشر على اإلنرتنت لوضع سريهتم الذاتية؛ 40% -

                                                           
 .102نفس املرجع، ص 1
 .91، ص هيوسف حممد يوسف أبو أمونة، مرجع سبق ذكر 2
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تستعمل اإلنرتنت لإلعالن عن الوظائف وجلذب األفراد املؤهلني، ابإلضافة إىل توفري معلومات تتعلق ابلوصف 
املؤهالت املطلوبة وثقافة املنظمة وهويتها، كما ميكن استعماهلا إلعطاء نظرة واقعية وحقيقية عن املنظمة من الوظيفي و 

خالل استخدام التكنولوجيا لعرض مكان العمل أو التعرف على فرق العمل ومواقع املنظمة. وميكن استخدام الشبكة 
لني ملناصب شاغرة )التوظيف الداخلي(، وإبالغ املدراء واألفراد الداخلية اإلنرتانت للبحث من خالهلا عن املوظفني املؤه

 مبن يتحمل ترشيحه للمنصب الشاغر.
إن إدخال التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال على عملية التوظيف داخل املؤسسة أدى إىل القضاء على 

لف بعملية التوظيف والشخص املتقدم لشغل احلواجز البريوقراطية وخلق عالقة مباشرة ما بني املؤسسة أو املسري املك
املنصب من خالل استخدام شبكة اإلنرتنت، حيث ميكن هلذا األخري الدخول إىل املوقع اإللكرتوين للمؤسسة واالتصال 

 1مباشرة ابملسري املسؤول عن عملية التوظيف بطريقة سهلة وسريعة.
جراءات التقليدية للتوظيف )استقطاب، اختيار مما سبق ميكن القول أن التوظيف االلكرتوين عبارة عن اإل

وذلك ابستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال واالعتماد كثريا على الشبكة العاملية  وتعيني( لكن بطريقة إلكرتونية
 )اإلنرتنيت( ابلدرجة األوىل يف مجيع إجراءات أو مراحل التوظيف.

 اثنيا: مزااي وعيوب التوظيف اإلليكرتوين
 كرتوين بعدة مزااي وعيوب ميكن تلخيصها فيما يلي:التوظيف اإلليتسم 

 املزااي: -أ
 2ميكن تلخيص أهم مزااي التوظيف اإلليكرتوين يف النقاط التالية:            
  وسيلة اتصال مفصلة وعاملية: إذ يسمح التوظيف اإللكرتوين من خالل املواقع اإللكرتونية اخلاصة بكل

 لى هذه املؤسسات وحىت على مناصب العمل وكل ما مييزها؛مؤسسة إعطاء وصف دقيق ع
  كما يسمح التوظيف اإللكرتوين من خالل هذه املواقع دوما توسيع دائرة االتصال وجعلها عاملية، إذ أن

 معظم اإلعالانت املوجودة يف هذه املواقع تكون موجهة لكل املرتشحني يف العامل، الذي تتوفر فيهم الشروط املطلوبة )من
 شهادات وكفاءة وخربة ... إخل(، يعين حدود التوظيف اإللكرتوين ال تتمثل يف احلدود اجلغرافية وإمنا يف احلدود املعرفية؛

  يوفر التوظيف اإللكرتوين مزااي كثرية إضافية كالقدرة على البحث عن الوظائف يف مدينة حمددة وبراتب
 ديد مؤهالت الشخص املطلوب للعمل وخرباته؛معني، وكذلك تستطيع املؤسسات الباحثة عن موظفني حت

                                                           
مشروع مقدم لنيل درجة  أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على وضائف إدارة املوارد البشرية دراسة حالة: اجلامعة االفرتاضية السورية،حياة صغيور، 1

 .4، ص 2009ماجستري يف إدارة األعمال، جامعة دمشق، 
 .104-103بوحسان سارة كنزة، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
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  التسريع من إجراءات التوظيف يسمح التوظيف عرب النات بتقليص آجال التوظيف، مقارنة ابلتوظيف
 التقليدي، إضافة على أنه يقوم ابلعملية بشكل أسرع فهو ميكن من نشر اإلجاابت للمرشحني بشكل جد سريع؛

 عض الدراسات الفرنسية أن اإلعالانت عن التوظيف يف املواقع يسمح بتخفيض التكاليف حيث أثبتت ب
مرات أقل تكلفة من إعالانت اجلرائد، إذ تقدر اإلعالانت اإللكرتونية  4إىل  3اإللكرتونية اخلاصة ابلتوظيف تكون من 

 فرنك فرنسي ويف حالة خلق مواقع جديدة ميكن أن تكون أحياان جمانية؛ 2000حبوايل 
  اإللكرتوين خبالف املتعارف عليه مبستوى جديد من محاية خصوصية املستخدم، للباحث ويتمتع التوظيف

عن العمل خيارات كثرية تكفل محاية خصوصيته مثل إخفاء السرية الذاتية عن مجيع املؤسسات والتقدم إىل الوظائف اليت 
 انت واملعلومات أو إعالهنا ابلكامل؛يراها الباحث عن العمل مناسبة، أو إظهار السرية الذاتية مع إخفاء بعض البيا

  ،السهر على ضمان سوق ديناميكي: إذ يسمح اختالف أنواع املواقع اإلليكرتونية ما بني مواقع عامة
وسيطة متخصصة إىل تنشيط حركة سوق العمل وجعله أكثر ديناميكية، إذ يسهر كل موقع إليكرتوين خاص ابلتوظيف 

ات، مما يؤدي إىل تنافس املواقع اإلليكرتونية على هذه العروض وابلتايل اختالفها ابقتناء أحدث العروض يف كل القطاع
وتنوعها بتنوع القطاع الذي تنشط فيه، يعين أن اختالف ديناميكية املواقع تكمن يف اختالف القطاع الذي تنشط وتتميز 

 فيه.
 عيوب التوظيف اإللكرتوين: -ب

 1يف النقاط التالية: نلخص أغلب عيوب التوظيف اإلليكرتوين       
  :مل يصل بعد التوظيف اإللكرتوين ملستوى التوظيف التقليدي فيما خيص تنوع عدم تنوع املؤهالت

املرتشحني من حيث الكفاءات، املهارات والقدرات املعرفية، حىت اآلن ال تلجأ كل كفاءة طالبة للعمل للنات من أجل 
 سوق العمل عرب النات مما يؤدي إىل عدم تنوع هذا األخري. البحث وهذا من شأنه أن جيعل فئة معينة حتتكر

  :يف بعض األحيان أن األجوبة املعطاة أثناء مأل االستمارات )يف املواقع عدم صحة وسداد األجوبة
اإلليكرتونية( من قبل املرتشح غري صحيحة، ومن أجل مسايرة العروض املوجودة، يقوم املرتشح إبعطاء معلومات وأجوبة 

 ة، وهذا من شأنه ابلطبع عرقلة العملية التوظيفية.خاطئ
 :من بني إجراءات التوظيف اإلليكرتوين مأل استمارة املعلومات اخلاصة بطاليب  اختفاء الطلب اخلطي

العمل اليت تقوم اإلدارة بتصميمها، فهي تكتفي هبذه الوسيلة إضافة إىل السرية الذاتية اليت ميكن تقدميها مع االستمارة، 
 لتايل فمن عيوب التوظيف اإلليكرتوين اختفاء الطلب اخلطي شيئا فشيئ إىل انعدامه.واب
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 الثاين: خالصة الفصل

إن مصطلح إدارة املوارد البشرية مرت بعدة مراحل حىت أصبحت على هذه التسمية وهلذه الوظيفة أمهية ابلغة يف 
املوارد البشرية وتوظيف العاملني وتقييم أدائهم املؤسسات ملا تقدمه من مهام ووظائف ومن هذه الوظائف ختطيط 

 وتدريبهم لتنمية مهارهتم ومن الوظائف األساسية أيضا تقيم الوظائف يف املؤسسة.
وبعد ظهور وانتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصال أثرت على هذه الوظيفة احلساسة يف املؤسسة وأثرت على 

ه الوظيفة بعد أتثريات التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال أال وهو أنشطتها الفرعية حيث ظهر مصطلح جديد هلذ
مصطلح اإلدارة اإلليكرتونية للموارد البشرية، ولقد أصبحت هبذه التسمية ألن معظم أنشطة هذه الوظيفة احلديثة 

ملعلومات واالتصال على إدارة إليكرتونية، كالتوظيف اإلليكرتوين والتدريب اإلليكرتوين؛ ولكن هل يوجد أتثري لتكنولوجيا ا
وايل بعد دراستنا ملؤسسة سونلغاز.املوارد البشرية يف املؤسسات اجلزائرية؟، هذا ما سنحاول إثباته يف الفصل امل



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالثالفصل 

 الدراسة امليدانية ملؤسسة سونلغاز بوالية خنشلة



 

 

 متهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد:
مت التطرق إليها يف الفصول السابقة واإلجابة عن  بغية اإلملام مبوضوع الدراسة وتكملة اجلوانب النظرية اليت

اإلشكالية واختبار الفرضيات املطروحة، حناول من خالل هذا الفصل إعداد دراسة ميدانية، نسعى من خالهلا إىل التعرف 
بيان ينطوي على مدى أتثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إدارة املوارد البشرية، وقد اخرتان هلذا الغرض إعداد است

 .على جمموعة من األسئلة املرتبطة إبشكالية البحث وفرضياته، موجهة للعاملني بشركة توزيع الكهرابء والغاز بوالية خنشلة
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 املبحث األول: نظرة عامة حول املؤسسة 

ز بداية ابلتطور التارخيي ة شاملة حول املؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرابء والغايف هذا املبحث سنحاول تقدمي نظر 
هلا وكذلك اهليكل التنظيمي العام هلا، أما يف املطلب الثاين سنتطرق إىل التعريف مبؤسسة سونلغاز خنشلة مث تقدمي 

 مفصل هليكلها التنظيمي. 

 املطلب األول: نبذة اترخيية حول املؤسسة

أهم وأكرب املؤسسات يف اجلزائر، حيث  املؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرابء والغاز من Sonelgazتعترب شركة 
ميتد نشاطها عرب كامل الرتاب الوطين عن طريق مديرايت التوزيع املنتشرة يف كل والايت الوطن، وهذا ما يسمح أن تكون 
من املؤسسات الرائدة واليت متثل البنية األساسية لالقتصاد الوطين، وقد مرت هذه املؤسسة من انحية التنمية والتسيري 

 ملراحل التالية:اب

 ( أنشأت هذه املؤسسة من طرف املستعمر الفرنسي الذي كان يسريها، حيث  1947-1944مرحلة :)
، حيث أصبحت 1947كان اجلزائريون جمرد عمال بسطاء مقابل أجور زهيدة، وبقيت على هذه احلال إىل غاية عام 

، ولقد كان دورها يقتصر على «Company Le Bon»ومسيت على امسه  LE Bonحمتكرة من طرف الفرنسي 
 إنتاج الكهرابء فقط دون الغاز واستعمال الفحم كمولد هلذا املنتوج.

 ( يف هذه املرحلة ظهرت مؤسسة سونلغاز حتت اسم كهرابء وغاز اجلزائر 1969-1947مرحلة :)EGA 
 .1947جوان  05واليت جتمع بني إنتاج وتوزيع الكهرابء والغاز الطبيعي وكان ذلك حتديدا بتاريخ: 

 ( وبدأت حتديدا بتاريخ 1991-1969مرحلة :)أي اتريخ أتميم جممع سونلغاز مثلها  1969جويلية  29
والذي نشر يف اجلريدة الرمسية  1969جويلية  29املؤرخ يف  54/69مثل املؤسسات األخرى وهذا مبوجب األمر رقم: 

 لوطنية للكهرابء والغاز رمسيا.وأتسيس الشركة ا EGAالذي ينص على حل  1996أوت  10بتاريخ: 
 ( يف ديسمرب 2004-1991مرحلة :)أصبحت تسمى املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي  1991

السنة اليت فتحت فيها البورصة ومت عرض جزء من  1998والتجاري وبدأت متارس أعماهلا بصفة عادية إىل غاية سنة 
من رأس مال املؤسسة. وترجع هذه التغريات لألسباب  %20بــ:  رأس مال الشركة للبيع عن طريق أسهم والذي قدر

 التالية:
 تقدمي اخلدمات للزبون واالعتماد على التمويل الذايت )رأس ماهلا اخلاص(؛ -
 أصبحت ذات طابع جتاري )تشرتي الغاز وتبيعه(. -



 ................................. الدراسة امليدانية ملؤسسة سونلغاز بوالية خنشلة :الثالثلفصل ا 
 

 
93 

  اري : حتولت إىل شركة ذات أسهم بعد ما كانت مؤسسة عمومية ذات طابع جت2004مرحلة ما بعد
صناعي طبقا للقرارات الرمسية اليت اختذت، ومتيزت هذه املرحلة بنشاط كثيف على مجيع األصعدة، حيث انطلقت إعادة 

، وكان فيها ميالد أربع مديرايت عامة تقوم على شؤون التوزيع، وتعمل على توفري 2004اهليكلة والتوزيع يف جويلية 
، وتتمتع هذه املديرايت ابستقاللية واسعة يف املهام والقرارات 2006أحسن الظروف، لتتحول إىل فروع ابتداء من 

 والتوجيه واملراقبة اليت حيظى هبا جملس اإلدارة.
 

 املطلب الثاين: اهليكل التنظيمي العام ملؤسسة سونلغاز

تيح عدة يتبع جممع سونلغاز التقسيم على أساس جغرايف وهو تقسيم مناسب جدا للمؤسسات الكبرية، حيث ي        
ات كل منطقة، ختفيض الضغط على السلطة املركزية، مما يوفر سهولة يف التسيري واملراقبة، مع احرتام خصوصيمزااي منها: 

 والتقرب من الزابئن. وتواجد أربع إدارات عامة للتوزيع وهي: )شرق، جنوب، وسط، غرب(.

 اهليكل التنظيمي العام ملؤسسة سونلغاز. (:03-01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مصلحة املستخدمنياملصدر: 

 مديرية النقل مديرية اإلنتاج مديرية التوزيع

ديرية الوسط الجزائر م

 العاصمة
 مديرية الشرق قسنطينة مديرية الغرب وهران مديرية الجنوب

 المديرية العامة

 مديرية والية خنشلة
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 :املطلب الثالث: التعريف مبؤسسة سونلغاز خبنشلة وهيكلها التنظيمي

 أوال: التعريف مبؤسسة سونلغاز خبنشلة

ختضع مديرية التوزيع خبنشلة إىل اإلدارة العامة للتوزيع الشرق، وتعمل يف إطار اإلسرتاتيجية املرسومة من اإلدارة         
بعد ترقية املدينة إىل والية حيث كانت تتبع قبل هذا التاريخ إىل والية أم البواقي، حتمل  1986عليا، مت إنشائها سنة ال

 على عاتقها عدة مهام ومسؤوليات وحتظى بعدة صالحيات هامة وهي كاآليت:

 قدمة للزابئن، تطوير املسامهة يف إعداد السياسة العامة ابإلدارة العامة للتوزيع فيما يتعلق ابخلدمات امل
 املبيعات، اسرتجاع الديون، ... إخل؛

  تنفيذ السياسة التجارية للشركة ومراقبة مدى تطبيقها املتعلق ابلتوصيل يف ظلMP/BPوMT/BT؛ 
 االستجابة لطلبات الزابئن من صنف أحسن، وتزويدهم ابلنصائح؛ 
 زمة للنشاط؛إعداد وتنفيذ برامج تطوير املنشئات، الصيانة، والوسائل الال 
 ضمان تسيري وتطوير املوارد البشرية والوسائل املادية الالزمة للنشاط؛ 
 ضمان سالمة األشخاص واملمتلكات ذات العالقة بنشاط التوزيع؛ 
 ضمان متثيل املؤسسة على املستوى احمللي؛ 
 .إعداد برامج األشغال ذات العالقة مبهامها والتكفل بتنفيذها على أمت وجه 
 كل التنظيمي ملؤسسة سونلغاز خنشلةاثنيا: اهلي

الكالسيكي "حسب الوظائف" والتنظيم حسب املنتوج، ميزج اهليكل التنظيمي ملديرية التوزيع خنشلة بني التنظيم        
وتتكون من املدير العام إضافة إىل مثانية أقسام وشعب، تسهر على التنسيق فيما بينها وتبادل املعلومات بشكل دائم 

 قصد حتقيق أهدافها واملهام املكلفة هبا على أحسن وجه وأبكرب كفاءة وأقل تكلفة ممكنة لراحة زابئن املؤسسة.ومستمر، 
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 اهليكل التنظيمي ملديرية التوزيع خنشلة. (:03-02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مصلحة املستخدمنياملصدر: 

Direction De Distribution 

 مديرية التوزيع

Secrétaire de coordination 

 أمانة المديرية

Chargé Des Affaires Juridiques 

نونيةمكلف بالشؤون القا  

Chargé de la Communication 

 مكلف باإلعالم

Chargé De La Sécurité 

 مكلف باألمن

Chargé De La Sécurité Interne 

 مكلف باألمن الداخلي

Division Exploitation 

Electricité 

 قسم إستغالل الكهرباء

Division Relation 

Commerciales 

 قسم العالقات التجارية

 

Division d’exécution 

et Travaux (Elec et 

Gaz) 

Division Exploitation 

Gaz 

 قسم إستغالل الغاز

Division gestion des 

Systémes 

Informatique 

قسم تسيير األنظمة 

 المعلوماتية

Subdivision 52 

Affaires Générales 

 شعبة الوسائل العامة

 

Division Ressources 

Humains 

ريةقسم الموارد البش  

 

Division finances et 

Compatibilité 

 قسم المالية والمحاسبة
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عمليات املتعلقة بتسيري وتنظيم املركز حيث يقوم ابلسهر يعترب املسؤول األول على مجيع ال مدير املركز: -01
 على املتابعة واإلشراف والتنسيق بني مجيع اهلياكل التابعة للمركز، وله بعض الصالحيات املتعلقة ابلعمليات املالية منها:

دج وال يستطيع أن أيمر ابلصرف على عمليات مقاولة تفوق  4000.00ابلصرف يف حدود األمر  -
 دج إال ابلرجوع إىل مدير املنطقة؛ 4000.00ا تكاليفه

 اإلمضاء على واثئق احملاسبة؛ -
 إصدار القرارات املتعلقة بتسيري املستخدمني )عالوات، ترقية؛ ... اخل(؛ -
 يقوم ابلتقييم السنوي للميزانية االختتامية للمركز؛ -
 يشرف على املوازانت التقديرية؛ -
 ميثل املؤسسة لدى السلطات احمللية؛ -
 هد إبجناز ما جاء يف الوثيقة املسماة بعقد التسيري بناءا على املوازنة التقديرية.يتع -

هتتم مبتابعة الربيد الوارد والصادر من واىل املركز وتقوم بوظائف االتصال مستعملة يف ذلك كل  األمانة: -02
 أجهزة االتصال )اهلاتف، الفاكس، ... إخل(.

 جلوانب القانونية للمؤسسة.يقوم مبتابعة ا مكلف ابلشؤون القانونية: -03
وحيرص على توفري املعلومات اليت تتعلق ابلعاملني داخل املؤسسة وتوزيعها يف  مكلف ابإلعالم واالتصال: -04

 الوقت املناسب.
دوره هو التقليل من احلوادث وحفظ األمن سواء األمن الداخلي أو اخلارجي )حوادث  املكلف ابألمن: -05

 والغاز(. مرور، أو اليت تتعلق ابلكهرابء
ويعترب احملور األساسي للمركز ملا يقوم به من تسيري شامل لربامج األشغال السنوية  قسم املالية واحملاسبة: -06

للمركز وإعداد امليزانية السنوية العامة، واملوازانت التقديرية، وهو مكلف بتقدمي احلصيلة النهائية ومتابعة اخلواص يف إطار 
 األشغال املوكلة إليهم.

، وهو حيتوي على معدات حديثة، 1997جانفي  01مت إنشاء هذا املركز حديثا يف  احلاسوب: مركز -07
ومهمته هي معاجلة املعلومات بواسطة اإلعالم اآليل لقوانني استهالك الزابئن لكل من الكهرابء والغاز، يتوىل رائسة هذا 

 ز عالقة مباشرة مع مصلحة العالقات التجارية.املركز مهندس دولة وجمموعة من املتخصصني يف اإلعالم اآليل، وللمرك
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تتكفل هذه املصلحة ابلدراسة امليدانية لكافة األشغال املتعلقة بعملية توصيل  قسم الدراسات واألشغال: -08
الكهرابء أو الغاز للزبون من حيث الكمية والتكلفة وحتديد املسافة بني الزبون والشبكة، فتحرر بذلك خمطط دراسة، 

 كل ما يتعلق ابلدراسة اليت قامت هبا.والذي يشمل  
وهي املسؤولة عن تسيري شبكات التوزيع )الكهرابء والغاز( وعن صيانتها وتسهر  قسم استغالل الشبكات: -09

على مدى استمرارها يف التوزيع كما ونوعا مع احرتام املعايري املعرتف هبا، ومن بني املهام اليت متارسها هذه املصلحة 
 نذكر:

 خلل على مستوى شبكة التوزيع للغاز يؤدي إىل تسربه؛اكتشاف أي  -
 مراقبة احملوالت الكهرابئية، ومتوين الوكاالت أبجهزة القياس؛ -
 إصالح أي عطب يف العدادات )الكهرابء/الغاز(؛ -
 رسم اخلرائط اهليكلية الغازية والكهرابئية. -

اهتم املهنية منذ توظيفهم داخل املركز مبا هتتم بتسيري شؤون املوظفني وكل ما يتعلق حبي قسم املوارد البشرية: -10
يف ذلك من تدريب، أجور، ترقية، تقاعد، طلب عمل )توظيف( ... إخل، فيتم تكوين بطاقة العامل واليت حتتوي على كل 

 عمال موزعني حسب الوظائف التالية: 04ما خيص العامل إىل غاية خروجه من املؤسسة، وتضم شعبة املستخدمني 
 ملوارد البشرية؛رئيس مصلحة ا -
 عون مسري رئيسي للمستخدمني؛ -
 عون تسيري املستخدمني؛ -
 موظف إداري. -

 هتتم بتسيري طلبات الزابئن، وهي نقطة وصل بني الزبون واملؤسسة ومن مهامها:مصلحة العالقات التجارية:  -11
 تسيري خمتلف طلبات الزابئن من كهرابء وغاز وتلبيتها؛ -
 املستهلكة؛حساب الفواتري املتعلقة ابلطاقة  -
 متابعة خمتلف الديون مع الزابئن؛ -
 مراقبة قواعد وإجراءات التسيري؛ -
 احملاسبة. -
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وهي مبثابة مؤسسة إجنازات مصغرة تعمل لفائدة املركز، وهي تقوم إبجناز بعض املشاريع فرع اإلجنازات:  -12
ة حيث خيضع هذا الفرع إىل على أرض امليدان من كهرابء وغاز على حساب املركز، وله مؤهالت بشرية ومادية معترب 

 سلطة املدير مباشرة على مستوى املركز.
 ويتم توفري كل األجهزة املستعملة داخل املركز والوكاالت التابعة له فهو يوفر:فرع اإلمكانيات:  -13

 املكاتب؛ -
 سيارات تستعمل ملختلف التنقالت اليت حيتاجها العمل؛ -
 أجهزة اإلعالم؛ -
 معدات العمل؛ -
 الرتميمات ... إخل.جتهيزات البناء و  -
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 وحتليل نتائجهاالدراسة امليدانية  بالثاين: أسلو املبحث 

الذي  للدراسة،البد من التطرق إىل اإلطار املنهجي  االستمارةقبل التطرق إىل الدراسة امليدانية وحتليل نتائج 
 عدمها.م على مدى صحة الفرضيات من األفكار واملعلومات من أجل الوصول إىل النتائج واحلك تنظيميعترب أساس 

 أسلوب الدراسة املطلب األول:

 جمتمع وعينة الدراسة:حتديد الفرع األول: 

سونلغاز بوالية خنشلة، وكان عددهم دارة شركة إمجيع املوظفني العاملني يف  مثل جمتمع الدراسة يفيتجمتمع الدراسة: 
 عامل. 398

شامل لكن نظرا لرفض الكثري من املوظفني التعاون معنا فقد تعاملنا مع ما كان اهلدف هو إجراء مسح عينة الدراسة: 
زعت االستمارات على حيث و قصدية عينة  هو متاح أي مع املوظفني الذين قبلوا التعاون، وبذلك فإن عينة البحث هي

 خمتلف إدارات مؤسسة سونلغاز.الذين وافقوا على التعاون معنا من موظفني 

يع املعلومات لغرض جتم الدراسة،عينة توزيعها على و  استبانةمت إعداد إلجابة على إشكالية البحث من أجل ا        
اإلحصائية  االختيارات واستخداماإلحصائي  SPSSبرانمج  ابستخداملبحث ومن مث تفريغها وحتليلها ل الالزمة حول

استمارة على عينة  80وقد مت توزيع ، ةومؤشرات تدعم موضوع الدراس ،معىناملناسبة هبدف الوصول لدالالت ذات 
 ومت إخضاعها للدراسة. استمارة 56 غري أنه اسرتجع منهاالدراسة 

 هيكل االستبيانالفرع الثاين: 

 :تتضمن اإلستبانة قسمني مها       

عدد و  املستوى التعليمي تغريات الدميغرافية واليت تتمثل يف اجلنس، السن،امل: البياانت الشخصية 01لقسم .ا1
 سنوات اخلربة.

 وقد قسمنا هذا القسم إىل حمورين ومها: :02. القسم 2

أبعاد وهي: )األجهزة وزعت على أربعة عبارة  21 تضمنو كنولوجيا املعلومات واالتصال تاألول: ور احمل*  
 .واملعدات، الربجميات، قواعد البياانت، شبكات االتصال(
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وارد )حتليل الوظائف، ختطيط امل وزعت على مخسة أبعادعبارة  20تضمن ويإدارة املوارد البشرية : * احملور الثاين
 (.ءاألدا، تقييم البشرية، التوظيف، التدريب

 ومت وضع العبارات على أساس سلم ليكارت اخلماسي ووزعت درجاته على النحو التايل:

 ؛متثل غري موافق بشدة 1الدرجة  .1
 ؛متثل غري موافق 2الدرجة  .2
 ؛يدمتثل حما 3الدرجة  .3
 متثل موافق؛ 4الدرجة  .4
 .متثل موافق بشدة 5الدرجة  .5

 االستبيان وثبات: مصداقية لثالفرع الثا

 االستبيانأوال: مصداقية 

هلا  ن أجل احلصول على نتائجأداة الدراسة ماليت جيب توفرها يف الصدق والثبات من اخلصائص املطلوبة 
 أصحاب من احملكمني من عددى عل عرض من خالل هن صدقوالتحقق م االستبيانولذلك مت تقنني فقرات  ،مصداقية

 مت الوصول للتصميم النهائي لالستمارة. أساسها على واليت آبرائهم واقرتاحاهتم والعمل والتخصص اخلربة

 األداة ثباتاثنيا: 

 ،العبارات املوضوعة انحية من القياس أداة مدى ثبات لقياس يستعمل الذي كرونباخ  ألفا معامل خالل من
 :يلي كما  ألفا كرونباخ نتائج اختبار كانت  حيث، فأكثر% 60كانت   إذا قيمته مقبولة وتعترب
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 .ألفا كرونباخ()معامل الثبات  (:03-01اجلدول رقم )

 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات احملاور وتقسيماهتا

 احملور األول

 0.914 21 تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 واالتصالجيا املعلومات أبعاد تكنولو 

 0.748 4 األجهزة واملعدات

 0.819 7 الربامج

 0.839 5 قواعد البياانت 

 0.846 5 االتصالشبكات 

 احملور الثاين

 0.928 20 إدارة املوارد البشرية 

 0.941 41 مجيع عبارات االستمارة

  spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالب  املصدر:

 أداة  القياس مما يدل على ثبات  ،%60 ننالحظ من اجلدول السابق أن كل نتائج معامل ألفا كرونباخ أكرب م
وكانت  0.928و 7480.حيث تراوحت نسبة احملاور واألبعاد ما بني  ،املوضوعة يف االستمارة العبارات انحية من

حملور إىل أبعاد )األجهزة واملعدات وكانت نسبتها وقد قسم هذا ا ،0.914 واالتصاللتكنولوجيا املعلومات ابلنسبة 
كانت نسبتها    االتصالشبكات  0.839وقواعد البياانت نسبتها  0.819وكانت نسبتها  ،والربامج 0.748
 ويف األخري بلغ املعامل الكلي لالستمارة 0.928أما ابلنسبة إىل حمور إدارة املوارد البشرية فقد بلغة نسبتها (،  0.846
0.941. 
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 انت الشخصيةاحتليل البي :رابعالفرع ال

 أوال: اجلنس

 اجلنس توزيع عينة الدراسة حسب (: 03-02اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار اجلنس

 67.9 38 ذكر

 32.1 18 أنثى

 100 56 اجملموع

  spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالب  املصدر:

ذكور، %67.9متثل يف نسبة  ،ق يتضح لنا توزيع النسب حسب اجلنس ألفراد العينةمن خالل اجلدول الساب
 املؤسسة. يفى الفئة األنثوية يف التوظيف سيطرة الفئة الذكورية عل مما يدل علىإانث،  %32.1وما نسبته 

 اثنيا: السن 

 السن توزيع عينة الدراسة حسب (: 03-03اجلدول رقم )

 يةالنسبة املئو  التكرار السن

 16.1 9 سنة 30أقل من 

 60.7 34 سنة 40إىل أقل من  30من 

 17.9 10 سنة 50إىل أقل من  40من 

 5.4 3 فوق فما 50 من

 100 56 اجملموع

 spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالب  املصدر:
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 رهماعمأ%16.1نسبته  فيمامتثل من خالل اجلدول السابق يتضح لنا توزيع النسب حسب العمر ألفراد العينة 
من رهم اعمأ%17.9وما نسبته  ،سنة 40ىل أقل من إ 30منرهم اعمترتاوح أ%60.7، وما نسبته سنة30أقل من 

 سنة 40إىل أقل من  30منفئة السنة فأكثر، أي أن  50رهم من اعمأ%5.4، وما نسبته سنة 50إىل أقل من  40
 .من نسبة التوظيف % 50وق فت حيث أهنا، هي أكثر نسبة توظيف ابملؤسسة

 اثلثا: املستوى التعليمي 

 .املستوى التعليمي يف املؤسسةتوزيع عينة الدراسة حسب  (:03-04)رقم اجلدول 

 النسبة املئوية التكرار املستوى العلمي

 30.4 17 اثنوي فأقل

 12.5 7 بكالوراي

 33.9 19 ليسانس 

 12.5 7 ماسرت

 5.4 3 مهندس

 5.4 3 دراسات عليا

 100 31 اجملموع

 spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالب  املصدر:

نسبته  متثل فيمامن خالل اجلدول السابق يتضح لنا توزيع النسب حسب املستوى التعليمي ألفراد العينة  
 %33.9ن ما نسبته كالوراي، وأمؤهلهم العلمي ب %12.5مؤهلهم العلمي اثنوي فأقل، وأن ما نسبته  30.4%

 ونفس النسبةمؤهلهم العلمي مهندس  %5.4ومؤهلهم العلمي ماسرت  %12.5مؤهلهم العلمي ليسانس، وما نسبته 
هي الفئة املسيطرة وهم أكثر نسبة يف العينة املستهدفة  سالليسانأي أن فئة أيضا ابلنسبة للمؤهل العلمي دراسات عليا 

 يف هذه املؤسسة.
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 اخلربة رابعا: عدد سنوات

 ةة يف مؤسسعدد سنوات اخلرب توزيع عينة الدراسة حسب (: 03-05اجلدول رقم )

 

  

 

 

 spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالب  ملصدر:ا

من خالل اجلدول السابق يتضح لنا توزيع النسب حسب سنوات اخلربة ألفراد العينة تتمثل فيما نسبته 
سنة خربة، وما نسبته  15سنوات إىل أقل من  5لفئة من  %46.4سنوات خربة، وما نسبته  5لفئة أقل من  28.6%
 %46.4سنة فأكثر، ونالحظ أن  25لفئة من  %7.1سنة خربة، وما نسبة  25إىل أقل من  15لفئة من 17.9%

ومنه فإن  استهدافسنة هي الفئة األكثر  15سنوات إىل أقل من  5من املستجوبني لديهم خربة يف امليدان ترتاوح من 
 عتمد عليهم.ت لديهم خربة يف العمل و املؤسسة تعتمد على موظفني

 

 

 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرار عدد سنوات اخلربة

 28.6 16 سنوات 5أقل من 

 46.4 26 سنة15إىل أقل من  5من 

 17.9 10 سنة 25إىل أقل من  15من

 7.1 4 سنة فأكثر 25من 

 100 56 اجملموع
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 العينة  اجتاهلثاين: حتليل املطلب ا

 املعلومات( )تكنولوجياأوال: احملور األول 

 األجهزة واملعدات .01
 .العينة لعبارات األجهزة واملعدات اجتاهحتليل (: 03-06اجلدول رقم )

  spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالب  املصدر:

 واالتصاليتضح من خالل اجلدول السابق أن البعد األول )األجهزة واملعدات( من حمور تكنولوجيا املعلومات 
( ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا البعد تشري 0.951( وابحنراف معياري )3.013العام إلجاابته )بلغ املتوسط احلسايب 

 ةإجيابياجتاهات اآلراء إىل )حمايد(، كما نالحظ أن متوسط إجاابت أفراد عينة البحث على فقرات هذا احملور كانت 
-1.240( واالحنرافات ما بني)2.589-2.589)ما بنيضمن اجتاهات آراء )حمايد(، تراوحت املتوسطات احلسابية 

( اليت تنص "يتوفر لدى املؤسسة 3(، وهذا ما يؤكد إىل أن اجتاهات اآلراء ضمن فئة )حمايد(، وأن الفقرة رقم )1.303
عدد كايف من األجهزة االلكرتونية )احلواسيب والطابعات( يف خمتلف أقسامها " احتلت املرتبة األوىل من حيث األمهية 

(، والفقرة رقم 1.240( وابحنراف معياري )3.089املعطاة هلا من قبل عينة البحث وذلك مبتوسط حسايب بلغ ) النسبية
 حظية بنفس االهتمام.  األجهزة املتوفرة سهلة االستعمال حىت لغري املتخصصني"( "04) 

 اجتاه الرتتيب
 العينة

املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 الرقم الفقرات

 01 جهزة واملعدات الالزمة لالتصالمتتلك املؤسسة األ 1.303 2.589 حمايد 4

 02 يتم حتديث األجهزة االليكرتونية املستخدمة لالتصال ابستمرار 1.262 2.589 حمايد 3

يتوفر لدى املؤسسة عدد كايف من األجهزة االلكرتونية  1.240 3.089 حمايد 1
 )احلواسيب والطابعات( يف خمتلف أقسامها

03 

 04 املتوفرة سهلة االستعمال حىت لغري املتخصصني األجهزة 1.240 3.089 حمايد 2

 اجملموع 4 0.951 3.013 حمايد
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 الربامج .02
 .العينة لفقرات الربامج اجتاهحتليل (: 03-07اجلدول رقم )

 الحنرافا الفقرات الرقم
 املعياري

الوسط 
 احلسايب

 اجتاه
 العينة

 الرتتيب

 7 حمايد 3.339 1.352 تتوفر لدى املؤسسة برامج كفؤة حلماية احلواسيب   01

 3 حمايد 3.286 1.187 تعمل اإلدارة على حتديث الربامج املستخدمة ابستمرار 02

متتلك املؤسسة خمتلف الربجميات احلاسوبية لتطبيق األعمال  03
 اإلدارية

 5 حمايد 2.803 1.242

 2 حمايد 3.196 1.182 تساعد الربامج املستخدمة على حل مشاكل العمل  04

 لية يف التعامل مع الربجميات اللعاملني كفاءة ع 05

 

 6 حمايد 3.107 1.303

الربامج املستخدمة تغطي كافة النشاطات اليت تقوم هبا  06
 املؤسسة

 

 4 حمايد 2.661 1.240

 1 حمايد 3.303 1.143 تتميز إجراءات الربامج املستخدمة ابلسهولة والوضوح 07

 حمايد 3.099 0.857 07 اجملموع

 spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالب  املصدر:

اف ( وابحنر 3.099يتضح من خالل اجلدول السابق أن بعد " الربجميات" بلغ املتوسط احلسايب العام إلجاابته )
( ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا البعد تشري اجتاهات اآلراء إىل )حمايد(، كما نالحظ أن متوسط 0.857معياري )

( اليت بنص " تتميز 7إجاابت أفراد عينة البحث على فقرات هذا اجلزء أهنا ضمن اجتاهات آراء )حمايد(، وأن الفقرة رقم )
ضوح " احتلت املرتبة األوىل من حيث األمهية النسبية املعطاة هلا من قبل إجراءات الربامج املستخدمة ابلسهولة والو 
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(، وميكن تفسري ذلك أبن العاملني هلم  0.857( وابحنراف معياري )3.099املبحوثني وذلك مبتوسط حسايب بلغ )
-2.661بني ) عالية يف التعامل مع الربامج املستخدمة يف هذه املؤسسة، تراوحت املتوسطات احلسابية ما كفاءة

 ( ، وهذا ما يشري إىل أن اجتاهات اآلراء ضمن فئة )حمايد(.1.352-1.143( واالحنرافات ما بني )3.339

 قواعد البياانت  .03
 .العينة لفقرات قواعد البياانت اجتاهحتليل (: 03-08اجلدول رقم )

 االحنراف الفقرات الرقم
 املعياري

الوسط 
 احلسايب

 اجتاه
 العينة

 الرتتيب

01 
 اعد بياانت املؤسسة توفر معلومات صحيحة وحديثةقو 

1.228 3.26
8 

 2 حمايد

02 
 قواعد بياانت املؤسسة توفر معلومات دقيقة

1.180 3.08
9 

 1 حمايد

املعلومات اليت توفرها قواعد البياانت تتناسب وطبيعة  03
 املشاكل اليت تواجه املؤسسة

1.268 2.75
0 

 3 حمايد

واملعلومات الالزمة يف الوقت تتوفر قواعد البياانت  04
 املناسب

1.257 2.85
7 

 4 حمايد

05 
 املعلومات اليت توفرها قواعد البياانت متتاز ابلوضوح

1.206 3.23
2 

 6 حمايد

 حمايد 3.039 0.958 05 اجملموع

 spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالب  املصدر:

( وابحنراف 3.039"قواعد البياانت" بلغ املتوسط احلسايب العام ) يتضح من خالل اجلدول السابق أن بعد 
ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا البعد تشري اجتاهات اآلراء إىل )حمايد(، كما نالحظ أن متوسط (0.958)معياري 

احلسابية ما بني إجاابت أفراد عينة البحث  على فقرات هذا اجلزء أهنا ضمن اجتاهات آراء )حمايد(، تراوحت املتوسطات 
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(، وهذا ما يشري إىل أن اجتاهات اآلراء ضمن فئة 1.268-1.180( واالحنرافات ما بني )2.750-3.268)
( اليت تنص " قواعد بياانت املؤسسة توفر معلومات دقيقة " احتلت املرتبة األوىل من حيث 2)حمايد(، وأن الفقرة رقم )

(، 1.180( وابحنراف معياري )3.089البحث وذلك مبتوسط حسايب بلغ )األمهية النسبية املعطاة هلا من قبل عينة 
 مجيع أقسام املؤسسة من املعلومات مبعلومات متتاز ابلدقة. احتياجاتوميكن تفسري ذلك أبن قواعد البياانت تقوم بتلبية 

 شبكات االتصال  .04
 االتصال.العينة لفقرات شبكات  اجتاهحتليل (: 03-09اجلدول رقم )

  spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالب  صدر:امل

( وابحنراف 3.14يتضح من خالل اجلدول السابق أن بعد "شبكات االتصال" بلغ املتوسط احلسايب العام )
( ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا اجلزء تشري اجتاهات اآلراء إىل )حمايد(، كما نالحظ أن متوسط 1.068معياري )

 االحنراف فقراتال الرقم
 املعياري

الوسط 
 احلسايب

 اجتاه
 العينة

 الرتتيب

توجد شبكات اتصال فعالة بني مؤسستكم واجلهات  01
 (إكسرتانتذات العالقة )

 3 حمايد 3.143 1.341

 4 حمايد 3.107 1.370 تستفيد املؤسسة من شبكة اإلنرتنت يف إجناز معامالهتا 02

صال يف إيصال تعتمد املؤسسة على شبكات االت 03
 املعلومات إىل مستعمليها

 1 حمايد 3.071 1.305

تتوفر املؤسسة على شبكة إنرتنت توسع من مستوى  04
 تعامالهتا

 5 حمايد 2.928 1.463

تستخدم الشبكة الداخلية اإلنرتانت لتسجيل االتصاالت  05
 داخل املؤسسة

 2 حمايد 2.821 1.309

 حمايد 3.014 1.068 05 اجملموع
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ابت أفراد عينة البحث على فقرات هذا اجلزء أهنا ضمن اجتاهات آراء )حمايد(، تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني إجا
متشتت عن وسطها احلسايب،  اآلراء( وهو ما يوضح أن 1.463-1.305( واالحنرافات ما بني )3.143-2.821)

تعتمد ( اليت تنص " 3حمايد(، وأن الفقرة رقم )وهذا ما يشري من خالل املتوسطات أن اجتاهات اآلراء ضمن فئة )
" احتلت املرتبة األوىل من حيث األمهية النسبية  املؤسسة على شبكات االتصال يف إيصال املعلومات إىل مستعمليها

(، وميكن تفسري 1.305( وابحنراف معياري )3.071املعطاة هلا من قبل عينة البحث وذلك مبتوسط حسايب بلغ )
 شبكات االتصال يف املؤسسة واليت تستخدمها وتعتمد عليها بشكل كبري يف تبادل املعلومات. ذلك ألمهية

 اثنيا: احملور الثاين )إدارة املوارد البشرية(

 .حمور إدارة املوارد البشريةالعينة لفقرات  اجتاهحتليل (: 03-10اجلدول رقم )

 االحنراف الفقرات الرقم
 املعياري

الوسط 
 احلسايب

 اجتاه
 لعينةا

 الرتتيب

 6 حمايد 2.857 1.242 يستند حتليل الوظائف على أسس موضوعية 01

 10 حمايد 3.071 1.291 يتوافق تصميم الوظائف يف املؤسسة مع هيكلها التنظيمي 02

 15 حمايد 3.107 1.344 يوجد وصف للوظيفة اليت أعمل هبا 03

ير يتم االستفادة من نتائج تصميم وحتليل العمل لتطو  04
 الوظائف اليت اعمل هبا

 16 حمايد 2.910 1.365

يتم حتديد االحتياجات من املوارد البشرية بناء على  05
 أهداف املؤسسة 

 17 حمايد 2.785 1.371

 1 حمايد 2.392 1.186 تشارك خمتلف اإلدارات يف ختطيط املوارد البشرية 06

ة اإلسرتاتيجيتتكامل خطة املوارد البشرية مع اخلطة  07
 للمؤسسة

 12 حمايد 2.553 1.306
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تستند خطة املوارد البشرية إىل حتليل القوى العاملة يف  08
 املؤسسة اليت أعمل هبا

 4 حمايد 2.446 1.235

 18 حمايد 2.750 1.391 يتم اختيار وتعيني املوظفني على أساس الكفاءة واخلربة  09

 11 حمايد 2.928 1.305 عمل هباتتوافق سياسات التعني مع أهداف املؤسسة اليت أ 10

 14 حمايد 2.678 1.336 حتقق سياسات اختيار وتعيني املوظفني رضاهم يف املؤسسة 11

ترتبط سياسات اختيار وتعيني املوظفني يف املؤسسة  12
 ابالحتياجات املستقبلية هلا

 8 حمايد 2.875 1.266

الفعلي  يشارك املوظفني يف الربامج التدريبية بسبب إمياهنم 13
 ابلفائدة املتوخاة منه

 13 حمايد 2.714 1.331

تقوم املؤسسة بدراسة االحتياجات التدريبية على أسس  14
 عملية

 3 حمايد 2.660 1.225

تراعي املؤسسة الفروق الفردية بني العاملني يف إعداد  15
 الربامج التدريبية

 5 حمايد 2.750 1.239

دي إىل االرتفاع مبستوى تقدم املؤسسة برامج تدريبية تؤ  16
 أداء األعمال اليت أقوم هبا

 20 حمايد 2.732 1.531

يتالءم أسلوب نظام تقييم األداء يف املؤسسة مع الوصف  17
 الوظيفي

 2 حمايد 2.286 1.186

 9 حمايد 2.411 1.290 يتسم أسلوب تقييم األداء يف املؤسسة ابلعدالة واملوضوعية 18

ية تقييم األداء ابملعلومات واملعارف هتتم املؤسسة يف عمل 19
 لدى العاملني

 7 حمايد 2.571 1.263
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يتم الرتكيز يف عملية تقييم األداء على مدى االلتزام  20
 ابلقوانني واألنظمة

 19 حمايد 2.768 1.401

 حمايد 2.7125 0.8488 20 اجملموع

  spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالب  املصدر:

( 2.7125" بلغ املتوسط احلسايب العام )إدارة املوارد البشريةيتضح من خالل اجلدول السابق أن حمور "
( ووفقًا ملقياس الدراسة فإن هذا اجلزء تشري اجتاهات اآلراء إىل )حمايد(، كما نالحظ أن 0.8488وابحنراف معياري )

ا ضمن اجتاهات آراء )حمايد(، تراوحت املتوسطات احلسابية متوسط إجاابت أفراد عينة البحث على فقرات هذا اجلزء أهن
متشتت عن وسطها  اآلراء( ما يتوضح أن 1.531-1.186( واالحنرافات ما بني )2.286-3.107ما بني )

( اليت تنص " 6احلسايب، وهذا ما يشري من خالل املتوسطات أن اجتاهات اآلراء ضمن فئة )حمايد(، وأن الفقرة رقم )
لف اإلدارات يف ختطيط املوارد البشرية " احتلت املرتبة األوىل من حيث األمهية النسبية املعطاة هلا من قبل عينة تشارك خمت

(، وميكن تفسري ذلك أبن مجيع اإلدارات هلا 1.186( وابحنراف معياري )2.392البحث وذلك مبتوسط حسايب بلغ )
 .من املوارد البشرية إلدارة املوارد البشرية الحتياجاهتا مسامهات يف ختطيط املوارد البشرية وذلك بتقدمي تقرير

 فرضيات الدراسة واختباراملطلب الثالث: دراسة العالقة 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال وإدارة املوارد البشريةالفرع األول: دراسة العالقة بني 

 :شريةتكنولوجيا املعلومات واالتصال وإدارة املوارد البأوال: العالقة بني 

 إدارة املوارد البشريةو لوجيا املعلومات واالتصال العالقة بني تكنو  (:03-11اجلدول رقم )

 العالقة اإلحصاءات التقديرات

0.516 Corrélation de 
Pearson 

العالقة بني تكنولوجيا املعلومات 
 إدارة املوارد البشريةو واالتصال 

0.000 Sig. (Bilatérale) 

 spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادالطالب من إعداد  املصدر:
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لعالقة بني تكنولوجيا املعلومات وإدارة املوارد البشرية نستنتج وجود ابمن خالل نتائج اجلدول السابق اخلاص 
، وكانت سونري باالرتباط معامل ستخدام عالقة قوية بينهما وذلك من خالل القيمة املتحصل عليها يف حتليل العالقة اب

وهي أيضا تدل على وجود  sig، وقيمةطردية بني متغريي الدراسةتدل على وجود عالقة  وهي 0.516يجة هي النت
بني تكنولوجيا املعلومات وجود عالقة قوية مما يدل على  0.05أقل من وهي  0.000، حيث أن قيمتها ارتباطيهعالقة 

 واالتصال وإدارة املوارد البشرية.

 واملعدات وإدارة املوارد البشرية العالقة بني األجهزة اثنيا:

 العالقة بني األجهزة واملعدات وإدارة املوارد البشرية (: 03-12اجلدول رقم )

 العالقة اإلحصاءات التقديرات

0.431 Corrélation de 
Pearson 

واملعدات وإدارة العالقة بني األجهزة 
 املوارد البشرية

0.001 Sig. (Bilatérale) 

 spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادداد الطالب من إع املصدر:

 
العالقة بني األجهزة واملعدات وإدارة املوارد البشرية نستنتج وجود عالقة من خالل نتائج اجلدول السابق اخلاص 

سون الذي كانت ري باالرتباط موجبة ضعيفة بينهما وذلك من خالل القيمة املتحصل عليها يف حتليل العالقة مبعامل 
فكانت sigقيمة نهما بي ،ويف هذه احلالة هناك عالقة ضعيفةطردية، تدل على وجود عالقة  وهي 0.431 لنتيجةا

بني األجهزة واملعدات وإدارة املوارد بني كل  ارتباطيةوهي أيضا تدل على وجود عالقة  0.05أقل من وهي  0.001
 البشرية.
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 بشريةاثلثا: عالقة بني الربجميات وإدارة املوارد ال

 العالقة بني الربجميات وإدارة املوارد البشرية (: 03-13اجلدول رقم )

 العالقة اإلحصاءات التقديرات

0.338 Corrélation de 
Pearson 

 وإدارة املوارد البشرية الربجمياتالعالقة بني 

0.011 Sig. (Bilatérale) 

 

  spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالب  املصدر:

العالقة بني الربجميات وإدارة املوارد البشرية نستنتج وجود عالقة من خالل نتائج اجلدول السابق اخلاص 
سون الذي كانت ري باالرتباط موجبة ضعيفة بينهما وذلك من خالل القيمة املتحصل عليها يف حتليل العالقة مبعامل 

 sigبينهما وقيمة  ، هذه احلالة هناك عالقة ضعيفةويفطردية وهي تدل على وجود عالقة  0.338النتيجة هي 
بني الربجميات وإدارة بني كل  ارتباطيهوهي أيضا تدل على وجود عالقة  0.05أقل من وهي  0.011فكانت 

 املوارد البشرية.

 رابعا: العالقة بني قواعد البياانت وإدارة املوارد البشرية

 د البياانت وإدارة املوارد البشريةيوضح العالقة بني قواع(: 03-14اجلدول رقم )

 العالقة اإلحصاءات التقديرات

0.288 Corrélation de 
Pearson 

وإدارة املوارد  العالقة بني قواعد البياانت
 البشرية

0.031 Sig. (Bilatérale) 

 spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالب  املصدر:
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العالقة بني قواعد البياانت وإدارة املوارد البشرية نستنتج وجود اخلاص  من خالل نتائج اجلدول السابق
سون الذي كانت ري عالقة موجبة ضعيفة بينهما وذلك من خالل القيمة املتحصل عليها يف حتليل العالقة مبعامل ب

هي sigيمة ويف هذه احلالة هناك عالقة ضعيفة بينهما وقطردية القة تدل على وجود ع وهي 0.288النتيجة هي 
 بني قواعد البياانت وإدارة املوارد البشرية.بني كل  ارتباطيةتدل على وجود عالقة مما  0.05أقل من وهي  0.031

 العالقة بني شبكات االتصال وإدارة املوارد البشرية خامسا:

 ة وإدارة املوارد البشرييوضح العالقة بني شبكات االتصال (: 03-15اجلدول رقم )

 العالقة إلحصاءاتا التقديرات

0.577 Corrélation de 
Pearson 

وإدارة املوارد العالقة بني شبكات االتصال 
 البشرية

0.000 Sig. (Bilatérale) 

 spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالب  املصدر:

 

رد البشرية نستنتج وجود العالقة بني شبكات االتصال وإدارة املوامن خالل نتائج اجلدول السابق اخلاص 
كانت و سون ري باالرتباط عالقة موجبة قوية بينهما وذلك من خالل القيمة املتحصل عليها يف حتليل العالقة مبعامل 

أقل من وهي  0.000فكانت sigبينهما وقيمة ، قويةطردية و تدل على وجود عالقة  وهي 0.577 النتيجة
 بني شبكات االتصال وإدارة املوارد البشرية.بني كل  يةارتباطوهي أيضا تدل على وجود عالقة  0.005
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 الفرضيات بارتاخالفرع الثاين: 

 أوال: اختبار الفرضيات الفرعية

 لألجهزة واملعدات على إدارة املوارد البشرية: يوجد أتثري ذو داللة إحصائية 01الفرضية 

 رة املوارد البشريةدراسة أتثري لألجهزة واملعدات على إدا(: 03-16اجلدول رقم )

 التقدير اإلحصاءات اجلزء

لألجهزة يوجد أتثري ذو داللة إحصائية 
 واملعدات على إدارة املوارد البشرية

 0.431 االرتباطمعامل 

 0.186 معامل التحديد

 0.001 مستوى الداللة

 spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالب  املصدر:

 0.05لة عند مستوى الدال

أتثري األجهزة واملعدات على إدارة املوارد البشرية، وهذا عند مستوى داللة  دراسةعتماد على هذا االختبار لمت اال
مما  0.05والنتائج مبينة يف اجلدول السابق والذي يبني أن قيمة مستوى الداللة أقرب إىل الصفر وهي أقل من  ،0.05

 0.431تساوي  االرتباطاحملسوبة أي معامل  Rاملدروس، وأن قيمة  لنموذجوجود داللة إحصائية عالية ل يدل على 
يدل  مما 0.186معامل التحديد يساوي إىل  R²وموجبة بني املتغريين،  ارتباطيةمما يعين وجود عالقة  0وهي أكرب من 

ذو داللة إحصائية عند مستوى  على وجود أتثري يؤكدهذا و %18.6نسبة املتغري التابع بـــ على أن املتغري املستقل يؤثر يف
 لألجهزة واملعدات على إدارة املوارد البشرية مبؤسسة سونلغاز خنشلة. 0.001الداللة 
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 : يوجد أتثري ذو داللة إحصائية للربامج على إدارة املوارد البشرية02الفرضية 

 د البشريةدراسة أتثري الربامج على إدارة املوار (: 03-17اجلدول رقم )

 التقدير اإلحصاءات ضيةالفر 

يوجد أتثري ذو داللة إحصائية للربامج 
 على إدارة املوارد البشرية

 

 0.338 معامل اإلرتباط

 0.114 معامل التحديد

 0.011 مستوى الداللة

 spss-20من إعداد الطالب ابإلعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:

 0.05عند مستوى الداللة 

 الربامج على إدارة املوارد البشرية يف مؤسسة سونلغاز خنشلة، وهذا ريالختبار إلجياد أتثعتماد على هذا امت اال
ب إىل الصفر وهي والنتائج مبينة يف اجلدول السابق والذي يبني أن قيمة مستوى الداللة أقر  0.05عند مستوى داللة 

احملسوبة أي معامل اإلرتباط تساوي  Rة املدروس، وأن قيم لنموذجوجود داللة إحصائية عالية لمما يدل على  0.011
معامل التحديد يساوي إىل  R²، ومما يعين وجود عالقة إرتباطية موجبة بني املتغريين 0وهي أكرب من  0.338
وكل هذا يدل على وجود أتثري ذو داللة ، %11.4ر يف املتغري التابع بـــ يدل على أن املتغري املستقل يؤث مما 0.114

 للربامج على إدارة املوارد البشرية مبؤسسة سونلغاز خنشلة . 0.05ستوى داللة إحصائية عند م
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 لقواعد البياانت على إدارة املوارد البشرية ةإحصائي: يوجد أتثري ذو داللة 03الفرضية 

 ةدراسة أتثري قواعد البياانت على إدارة املوارد البشرية يف مؤسسة سونلغاز خنشل(: 03-18اجلدول رقم )

 التقدير اإلحصاءات الفرضية

يوجد أتثري ذو داللة 
لقواعد البياانت  ةإحصائي

 على إدارة املوارد البشرية

 0.288 معامل اإلرتباط

 0.083 معامل التحديد

 0.000 مستوى الداللة

 spss-20من إعداد الطالب ابإلعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:

 0.05عند مستوى الداللة 

ماد على هذا االختبار إلجياد أتثري قواعد البياانت على إدارة املوارد البشرية، وهذا عند مستوى داللة مت اإلعت
أقل من  0.000والنتائج مبينة يف اجلدول السابق والذي يبني أن قيمة مستوى الداللة أقرب إىل الصفر  0.05

احملسوبة أي معامل اإلرتباط تساوي  Rوأن قيمة املدروس،  النموذجأي هناك وجود داللة إحصائية عالية هلذا  0.005
معامل التحديد  R²، ومما يعين وجود عالقة إرتباطية موجبة بني املتغريين املستقل والتابع 0وهي أكرب من  0.288

ثر على املتغري املستقل يؤثر يف املتغري التابع هبذا املقدار أي أن قواعد البياانت تؤ ، مما يدل على أن  0.083يساوي إىل 
لقواعد  0.05وكل هذا يدل على وجود أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ، % 8.3ارة املوارد البشرية بــــ إد

 البياانت على إدارة املوارد البشرية مبؤسسة سونلغاز خنشلة.
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 ةعلى إدارة املوارد البشري االتصال: يوجد أتثري ذو داللة إحصائية لشبكات 04الفرضية 

 دراسة أتثري شبكات االتصال على إدارة املوارد البشرية(: 03-19اجلدول رقم )

 التقدير اإلحصاءات الفرضية

يوجد أتثري ذو داللة إحصائية 
على إدارة  االتصاللشبكات 

 املوارد البشرية

 0.577 االرتباطمعامل 

 0.333 معامل التحديد

 0.000 مستوى الداللة

 spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادالب من إعداد الط املصدر:

 0.05عند مستوى الداللة 

على هذا االختبار إلجياد أتثري شبكات االتصال على إدارة املوارد البشرية مبؤسسة سونلغاز خنشلة،  االعتمادمت 
ة أقرب إىل الصفر والنتائج مبينة يف اجلدول السابق والذي يبني أن قيمة مستوى الدالل 0.05وهذا عند مستوى داللة 

احملسوبة أي  Rاملدروس، وأن قيمة  النموذجأي هناك وجود داللة إحصائية عالية هلذا  0.005وهي أقل من  0.000
قوية وموجبة بني املتغريين املستقل  ارتباطيةمما يعين وجود عالقة  0.5وهي أكرب من  0.577تساوي  االرتباطمعامل 
يدل على أن املتغري املستقل يؤثر يف املتغري التابع هبذا املقدار أي  مما 0.333إىل  معامل التحديد يساوي R²ووالتابع، 

كل هذا يدل على وجود أتثري ذو داللة إحصائية عند ،  % 33.3أن شبكات االتصال تؤثر على إدارة املوارد البشرية بـــ 
 سونلغاز خنشلة. لشبكات االتصال على إدارة املوارد البشرية يف مؤسسة  0.05مستوى داللة 
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 يوجد أتثري ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا املعلومات على إدارة املوارد البشرية(اثنيا: اختبار الفرضية الرئيسة )

 على إدارة املوارد البشرية تكنولوجيا املعلوماتأتثري (: 03-20اجلدول رقم )

 التقدير اإلحصاءات الفرضية

يوجد أتثري ذو داللة إحصائية 
على إدارة  االتصاللشبكات 

 املوارد البشرية

 0.516 االرتباطمعامل 

 0.266 معامل التحديد

 0.000 مستوى الداللة

 spss-20على خمرجات برانمج  ابالعتمادمن إعداد الطالب  املصدر:

 0.05عند مستوى الداللة 

على إدارة املوارد البشرية مبؤسسة  تصالتكنولوجيا املعلومات واالعلى هذا االختبار إلجياد أتثري  االعتمادمت 
والنتائج مبينة يف اجلدول السابق والذي يبني أن قيمة مستوى الداللة  0.05سونلغاز خنشلة، وهذا عند مستوى داللة 

املدروس، وأن قيمة  النموذجأي هناك وجود داللة إحصائية عالية هلذا  0.05وهي أقل من  0.000أقرب إىل الصفر 
R  قوية وموجبة بني  ارتباطيةمما يعين وجود عالقة  0.5وهي أكرب من  0.516تساوي  االرتباطأي معامل احملسوبة

معامل التحديد يساوي إىل  R²، )تكنولوجيا املعلومات واالتصال، إدارة املوارد البشرية( املتغريين املستقل والتابع
كل هذا يدل ،  %26.6ى إدارة املوارد البشرية مبقدار  تكنولوجيا املعلومات واالتصال تؤثر عليدل على أن  مما 0.266

االتصال على إدارة املوارد البشرية يف  لتكنولوجيا املعلومات 0.05على وجود أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 .مؤسسة سونلغاز خنشلة

 

 



 

 

 

 :الثالث خالصة الفصل

ملعلومات واالتصال وأتثريها على إدارة املوارد يهدف هذا الفصل إىل تقدمي صورة واضحة عن تكنولوجيا ا
البشرية، مع تقدمي أهم االستنتاجات اليت مت التوصل إليها من خالل عملية التحليل اإلحصائي للمعلومات اليت مت 

 جتميعها من وصف عينة الدراسة ومن اإلجاابت عن اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية من واقع املؤسسة.
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 ةـــــــــــــامتــــــــــــــــاخل

من خالل معاجلتنا ملوضوع هذا البحث وحماولتنا لإلجابة على إشكاليته واملتمثلة يف أتثري تكنولوجيا املعلومات 
سية على إدارة املوارد البشرية، نستنتج أن هناك حمطات أساسية عرفها التطور اإلنساين حبيث كان لكل مرحلة معامل أسا

متيزها عن األخرى بشكل مباشر أو غري مباشر تؤثر يف املوارد البشرية الالزمة لتأدية النشاط االقتصادي، وكانت بدايتها 
من الفرتة الزراعية واليت كانت فيها األنشطة تؤدى يدواي أين كان املعيار هو األرض وما تنتجه من خريات اقتصادية، 

د مسي بعصر الصناعة حيث سيطر املنهج العلمي يف أتدية خمتلف األنشطة أو ويلى هذا العصر أو الفرتة عصر جدي
 األعمال، وكان رائد هذه احلركة الباحث اتيلور.

إن التطور العلمي الذي حدث يف عصر الصناعة كان متهيدا لفرتة جديدة أرقى من سابقتها أصطلح على 
بعد الصناعة، حيث حتقق يف هذا العصر  اجلديد أو بعصر ماتسميتها بعصر املعلومات واملعرفة أو ما يعرف ابالقتصاد 

ووظفت فيه تكنولوجيا عالية التقنية )تكنولوجيا التطور والتقدم يف اجملال التكنولوجي خاصة يف جانب معاجلة املعلومات، 
 ( بشكل قوي ومكثف.TICاملعلومات واالتصال 

ان له آاثر عميقة على إدارة املوارد البشرية وهذا ما واالستعمال القوي هلذه التكنولوجيا يف جمال األعمال ك
حاولنا التطرق إليه يف هذا البحث، وبناء على ما سبق ذكره يف الشق النظري والتطبيقي فإنه ميكن استخالص النتائج 

أتكيدها املتوصل إليها سواءا يف اجلانب النظري أو اجلانب التطبيقي مع الرجوع إىل الفرضيات اليت سبق وضعها هبدف 
 أو نفيها مع إعطاء بعض االقرتاحات.

 نتائج الدراسة:

انطالقا من الدراسة النظرية والتطبيقية اليت اعتمدت يف هذا البحث مت التوصل أثناء اختبار الفروض إىل النتائج 
 التالية:

 نتائج الدراسة النظرية: -أ
 قة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، أصبحت والتكنولوجية خاصة املتعل ابلنظر إىل التطورات والتغريات العلمية

إدارة املوارد البشرية تعرف اجتاهات وتطورات جديدة مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية، حيث ظهر منط جديد 
االتصال إبستخدام تكنولوجيا املعلومات و واليت اقرتنت إلدارة املوارد البشرية حتت إسم اإلدارة االليكرتونية للموارد البشرية، 

يف إجناز األعمال اإلدارية املتعلقة ابملوارد البشرية، وتعتمد على التقنيات االليكرتونية، كاحلواسب )األجهزة واملعدات(، 
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تكنولوجيا املعلومات واالتصال أتثري فإن الربامج وقواعد البياانت، ووسائل االتصال االليكرتونية )شبكات االتصال( ومنه 
 لبشرية، وهذا ما يثبت صحة الفرضية اليت تنص على وجود أتثري لتكنولوجيا املعلومات واالتصالعلى إدارة املوارد ا

 على إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة. أببعادها األربعة،
  مست أتثريات تكنولوجيا املعلومات واالتصال أيضا عملية التوظيف يف املؤسسة جبميع مراحله، حيث أصبح

 توظيف اإلليكرتوين.يطلق علية مبصطلح ال
  ومن أتثريات إستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات التأثري على

سياسة التدريب حيث أصبحت عمليات أو مراحل التدريب إليكرتونية وأصبح حتت إسم التدريب اإلليكرتوين للموارد 
 البشرية.

 نتائج الدراسة التطبيقية: -ب
 يوجد أتثري ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال أببعادها األربعة على إدارة رضية الرئيسية: الف

على أنه يوجد أتثري ذو داللة  املوارد البشرية، هذا ما مت إثباته يف الدراسة التطبيقية والتأكيد على صحة الفرضية الرئيسية
جيا املعلومات واالتصال على إدارة املوارد البشرية مبؤسسة سونلغاز لتكنولو  0.000إحصائية عند مستوى الداللة 

خنشلة، حيث أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال أببعادها )األجهزة واملعدات، الربجميات، قواعد البياانت، وشبكات 
 .%26.6االتصال( أتثر على إدارة املوارد البشرية مبقدار 

 ثري ذو داللة إحصائية لألجهزة واملعدات على إدارة املوارد البشرية، هذا ما الفرض األول واملتعلق أبنه يوجد أت
مت التوصل إليه يف الدراسة التطبيقية والتأكيد على صحة هذه الفرضية على أنه يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند 

لة، حيث أن األجهزة واملعدات لألجهزة واملعدات على إدارة املوارد البشرية مبؤسسة سونلغاز خنش 0.001مستوى داللة 
 .%18.6أتثر يف إدارة املوارد البشرية بنسبة 

  الفرض الثاين املتعلق بوجود أتثري ذو داللة إحصائية للربامج على إدارة املوارد البشرية، هذا ما مت التوصل إليه
 0.011صائية عند مستوى الداللة يف الدراسة التطبيقية واإلجابة على صحة هذه الفرضية، أبنه يوجد أتثري ذو داللة إح

 .%11.6للربامج على إدارة املوارد البشرية مبؤسسة سونلغاز خنشلة حيث أن الربامج أتثر يف إدارة املوارد البشرية بنسبة 
  الفرض الثالث املتعلق بوجود أتثري ذو داللة إحصائية لقواعد البياانت على إدارة املوارد البشرية، هذا ما مت
ه يف الدراسة التطبيقية واإلجابة على صحة هذه الفرضية أبنه يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى التوصل إلي

لقواعد البياانت على إدارة املوارد البشرية مبؤسسة سونلغاز خنشلة، حيث أن قواعد البياانت أتثر يف  0.000الداللة 
 .%8.3إدارة املوارد البشرية بنسبة 
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 ق بوجود أتثري ذو داللة إحصائية لشبكات االتصال على إدارة املوارد البشرية، هذا ما مت الفرض الرابع املتعل
التوصل إليه يف الدراسة التطبيقية واإلجابة على صحة هذه الفرضية أبنه يوجد أتثري ذو داللة إحصائية عند مستوى 

ز خنشلة، حيث أن شبكات االتصال أتثر لشبكات االتصال على إدارة املوارد البشرية مبؤسسة سونلغا 0.000الداللة 
 .%33.3يف إدارة املوارد البشرية بنسبة 

 التوصيات:

 ابلنظر إىل النتائج املتحصل عليها، فإننا نرى أن نقدم التوصيات التالية:          

  ،ينبغي على املستعمل لتكنولوجيا املعلومات واالتصال حتديد اهلدف الرئيسي الذي استخدمت من أجله
ث ينبغي النظر إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصال على أهنا أداة إلحداث التطوير والتحسني وحتقيق أهداف حي

 املؤسسة؛
  ،ينبغي الرتكيز على التأثري املباشر وغري املباشر لتكنولوجيا املعلومات واالتصال على إدارة املوارد البشرية

خمتلف األنشطة املتعلقة ابملورد البشري، ألهنا ستؤثر ال حمالة على  واالستفادة من تطبيقات هذه التكنولوجيا يف أداء
 املؤسسة أبي شكل؛

 من املهم إقامة دورات تدريبية للموظفني على خمتلف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسة؛ 
  ملواكبة التطورات احلاصلة من املهم على املؤسسة حتديث خمتلف األجهزة والربامج املستعملة يف مجيع إداراهتا

 يف جمال التكنولوجيا واليت تسهل خمتلف عملياهتا وتنعكس إجيااب على أهداف املؤسسة؛
  ق البحث:افآ

 :ميكن أن تكون مكملة هلالعدم القدرة على اإلملام بكل جوانب هذه الدراسة نقرتح بعض الدراسات اليت نظرا           

 دارة املوارد البشرية؛التوظيف اإللكرتوين وأثره على إ 
  واقع التسيري اإللكرتوين للموارد البشرية يف ظل التغريات التكنولوجية؛ 
 .واقع تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات اجلزائرية 

 
 والحمد هلل رب العالميـــن
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 .2008دار املنهل اللبناين، بريوت،  ، إدارة املوارد البشرية اجتاهات وممارسات،كامل بربر .14
، كنوز احلكيمة تكنولوجيا االتصال واالعالم احلديثة )االستخدام والتأثري(حممد الفاتح محدي، وآخرون،  .15

 .2010التوزيع، االبيار اجلزائر، للنشر و 
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دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، إدارة املوارد البشرية بني الفكر التقليدي واملعاصر،  حممد عبده حافظ، .16
2011. 

، اجملموعة العربية للتدريب االسرتاتيجيات األساسية يف إدارة املوارد البشريةحممود عبد الفتاح رضوان،  .17
 .2013والنشر، القاهرة، 

 .2011، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، إدارة املوارد البشريةمنري نوري، فريدة كورتل،  .18
 .2014دار املسرية، عمان،  نظم املعلومات احملاسبية، نظال حممد الرخمي، زايد عبد احلليم الذيبة، .19
 .2010دار صفاء للنشر، عمان، اقتصاد املعلومات، رخيي مصطفى عليان،  .20

II. األطروحات 

أثر شبكة اإلنرتانت على أداء العامل يف املؤسسة اجلزائرية: دراسة حالة مديرية الصيانة ابن عون الطيب،  .21
ماجستري، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة احلاج خلضر ابتنة،  رسالة سوانطراك، dmlاألغواط 

2007/2008. 
ل يف حتسني االتصال الداخلي يف املؤسسات االستشفائية دور تكنولوجيا املعلومات واالتصابشري كاوجة،  .22

، جامعة يف علوم التسيريماجستري  رسالة، العمومية اجلزائرية )دراسة حالة مستشفى حممد بوضياف بورقلة(
 .2012/2013قاصدي مرابح ورقلة،

املوارد البشرية يف األاثر الفعلية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال على تطبيقات تسيري بوحسان سارة كنزة،  .23
ماجستري، جامعة  رسالة "قسنطينة"، « nedjma » و «mbilis»املؤسسة دراسة حالة مؤسسىت 

 .2012-2011منتوري قسنطينة، 
عالقة اإلنرتنيت كتكنولوجيا حديثة لالتصال واملعلومات ابلتنمية يف دول العامل الثالث: حفيظة بومايلة،  .24

 .2002/2003السياسية، جامعة احلاج خلضر ابتنة،  ماجستري يف العلوم رسالة اجلزائر،
واقع إدارة الوقت لدى العاملني يف القنوات الفضائية العاملة يف قطاع غزة، حنان شكري شاكر شبري،  .25

 .2010ماجستري، اجلامعة اإلسالمية غزة،  رسالة
جلزائرية )دراسة ميدانية استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة يف املؤسسة االقتصادية احورية بولعويدات،  .26

ماجستري، جامعة منتوري  رسالة ،GTRGقسنطينة مبؤسسة سونلغاز فرع تسيري شبكة نقل الغاز ابلشرق
 .2007/2008قسنطينة، 
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أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على وظائف إدارة املوارد البشرية دراسة حالة: اجلامعة حياة صغيور،  .27
 .2009اجستري، جامعة دمشق، سوراي، م رسالةاالفرتاضية السورية، 
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، رسالة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة بسكرة، -بسكرة–للفالحة والتجارة العامة واألشغال الكربى 
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لتنظيمية يف جناح تطبيق إدارة املعرفة دراسة حالة: بعض وكالت البنوك مسامهة الثقافة ارايض عيشوش،  .29

 .2010/2011ماجستري يف علوم التسيري، جامعة بسكرة،  رسالة العمومية ابملسيلة،
دراسة حالة املؤسسة الوطنية -أتثري نظام معلومات املوارد البشرية على أداء العاملني زواوي صرية،  .30

 .2008-2007ماجستري، جامعة بسكرة،  رسالة بسكرة،ب ENICABلصناعة الكوابل 
عالقة تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق امليزة التنافسية من وجهة نظر العاملني يف سرين عبد اجمليد الناظر،  .31

 2011اخلليل،  –شركة جوال يف الضفة الغربية، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، جامعة اخلليل 
وجيا املعلومات يف عملية التنبؤ ابملبيعات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة دور تكنولسطحاوي عزيز،  .32

-2007ماجستري يف علوم التسيري، جامعة بسكرة،  رسالة( l.a. batna)دراسة حالة ملبنة األوراس 
2008. 

ينة معوقات تطبيق اإلدارة اإلليكرتونية للموارد البشرية ابلقطاع الصحي اخلاص مبدمسري مطر املسعودي،  .33
، اجلامعة االفرتاضية الدولية )اململكة املتحدة(، مكة املكرمة من وجهة نظر مديري وموظفي املوارد البشرية

 السعودية، دون سنة النشر.
أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال على زايدة فعالية إدارة املوارد البشرية سهبلة حناشي،  .34
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 .2007سيلة، ماجستري، جامعة امل رسالة، حممد بوضياف ابملسيلة

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة. دراسة حالة مؤسسة: قروش عيسى،  .36
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أطروحة دكتوراه  سسة،أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إدارة املوارد البشرية يف املؤ ملني علوطي،  .37
 .2007/2008علوم يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

 رسالة تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأتثريها على حتسني األداء االقتصادي للمؤسسة،ملني علوطي،  .38
 .2003/2004ماجستري يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

املؤسسات االقتصادية من منظور بطاقة األداء املتوازن  التغيري التكنولوجي وأثره على أداءحممد قريشي،  .39
أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، بسكرة،  –فرع جنرال كابل -دراسة حالة: مؤسسة صناعة الكوابل 

 .2013/2014جامعة بسكرة، 
راسة حالة: تكنولوجيا املعلومات واالتصال ودورها يف تفعيل وظيفة إدارة املوارد البشرية دمهيبل وسام،  .40

 .2011/2012، 3ماجستري يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر  رسالة مديرية املوارد البشرية بوزارة املالية،
أتثري تكنولوجيا املعلومات على اسرتاتيجيات التسعري يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة موسى بن البار،  .41

ماجستري يف علوم التسيري، جامعة بسكرة،  رسالة ة،دراسة حالة: وكالة السياحة والسفر )تيمقاد للسفر( ابتن
2008/2009. 

يف اجلامعات  E-HRMواقع إدارة املوارد البشرية إلكرتونيا يوسف حممد يوسف أبو أمونة،  .42
 ماجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية غزة. رسالة قطاع غزة،-الفلسطينية النظامية 

III. امللتقيات 

، مداخلة مقدمة كنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعالقتها بتنمية وتطوير األداءصناعة تابراهيم خبيت،  .43
مارس  09و 08ضمن املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، جامعة ورقلة، 

2005. 
وانعكاسات ، نظرة حتليلية على جتارب عاملية يف إدارة املوارد البشرية أمحد علي صاحل، نور الدين حامد .44

، مداخلة مقدمة إىل امللتقى الرابع حول تسيري -دراسة نوعية –االستفادة منها لتطوير املنظمات العربية 
فيفري  25-24املوارد البشرية " تسيري املوارد البشرية يف اهليئات العمومية اجلزائرية"، جامعة بسكرة، اجلزائر، 

2015. 
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، -بسكرة -يري املوارد البشرية يف مؤسسة اتصاالت اجلزائرواقع سياسات تسإمساعيل حجازي، وأخرين،  .45
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فيفري  25-24مية اجلزائرية" ، جامعة بسكرة، اجلزائر، البشرية " تسيري املوارد البشرية يف اهليئات العمو  .47
2015. 

دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اكتساب مزااي تنافسية يف بلعلياء خدجية، معموري صورية،  .48
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مداخلة مقدمة ضمن  تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتنمية االقتصادية،بن سعيد حممد، حلمر عباس،  .49
 .2005امللتقى الدويل حول اقتصاد املعرفة، جامعة بسكرة، نوفمرب 

داخلة مقدمة يف امللتقى الدويل: متطلبات ، ماملعلومات مدخل لتحقيق امليزة التنافسيةبن انفلة قدور،  .50
 .2006أفريل  -18-17املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 

األداء التنظيمي املتميز يف ظل اإلدارة اإللكرتونية كوسيلة لتأهيل بوقلقول اهلادي، سوامس رضوان،  .51
ضمن املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات،  ، مداخلة مقدمةاملؤسسات اجلزائرية

 .2005مارس  09و 08جامعة ورقلة، 
، مداخلة مقدمة يف دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عمليات إدارة املعرفةسناء عبد الكرمي اخلناق،  .52

 .2005نوفمرب  13و 12جامعة بسكرة، املعرفة الركيزة اجلديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات االقتصادية،
، التحفيز وأثره على تفعيل أداء األفراد العاملني يف املؤسسات العموميةالياس قشوط، طويل ايمسينة،  .53

مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين الرابع حول تسيري املوارد البشرية يف اهليئات العمومية اجلزائرية، جامعة 
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IV. جملالت والدورايتا 
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، جملة مكتبة تكنولوجيا املعلومات واالتصال وانعكاساهتا على املؤسسات املعلوماتيةصباح حممد كلو،  .57

 .2001، مارس 2، ع6امللك فهد الوطنية، مج 
جملة كلية بغداد للعلوم  انت البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات،حتليل مكو غسان قاسم داود الالمي،  .58

 .2013، 02االقتصادية، جامعة بغداد، العدد 
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 (01امللحق رقم )
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 ضلة....،األخ الفاضل....،األخت الفا
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،،،،،

 
اليت صممت جلمع املعلومات الالزمة للدراسة اليت نقوم إبعدادها  االستبانةيسران أن نضع بني أيديكم هذه 

ة أتثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إدار "شهادة املاسرت يف تسيري املوارد البشرية بعنوان  علىاستكماال للحصول 
 .املوارد البشرية دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بوالية خنشلة

 
وهتدف هذه الدراسة إىل التعرف على أتثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال أببعادها األربعة على إدارة املوارد 

 البشرية بوظائفها الرئيسية مبؤسسة سونلغاز بوالية خنشلة.
نكم التكرم ابإلجابة على أسئلة االستبانة بدقة، حيث أن صحة النتائج ونظرا ألمهية رأيكم يف هذا اجملال، أنمل م

فمشاركتكم ضرورية  تعتمد بدرجة كبرية على صحة إجاابتكم، لذلك أرجوا منكم أن تولوا هذه االستبانة اهتمامكم،
 ورأيكم عامل أساسي من عوامل جناحها.

 اض البحث العلمي فقط.وحنيطكم علما أن مجيع إجاابتكم سرية ولن تستخدم إال ألغر 
 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام
 

 إشراف األستاذة                                                                                                         بإعداد الطال
 حايف سي حايف شرياز                                                                                              حاجي عبد الوهاب

 
 
 

 استبانة البحث

2015/2016السنة اجلامعية:  

 (LMD)جمال   التسيري علوم قسم
 ماسرت الثانية السنة

 بشرية موارد ختصص: تسيري

 بسكرة خيضر حممد جامعة
 لتسيريلتجارية وعلوم اوا االقتصادية العلوم كلية

 



 

 
 

 
 القسم األول: البياانت الشخصية

حتليل  ضيهدف هذا القسم إىل التعرف على بعض اخلصائص االجتماعية والوظيفية ملوظفي شركة سونلغاز بوالية خنشلة، بغر 
 يف املربع املناسب الختياركم. )×(ملناسبة على التساؤالت التالية وذلك بوضع عالمة النتائج فيما بعد، لذا نرجو منكم التكرم ابإلجابة ا

 الرجاء وضع اإلشارة أمام االختيار املناسب.
 
 أنثـى                                              ذكراجلنس:                     -1
 
 سنة40إىل أقل من  30من  سنة                      30أقل منالعمـر:         -2
 

 سنة فأكثر50من                    سنة 50إىل أقل من 40             
 
  يسانس      بكالوراي                       ل              فأقل : اثنوياملستوى التعليمي-3
 

 دس                دراسات عليا                           ماسرت                                  مهن                                
 
 سنة15إىل أقل من  5من              سنوات5من  :   أقلاخلربةسنوات -4
 

 سنة فأكثر25سنة                       من  25اىل أقل من 15من           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 حماور االستبانةالقسم الثاين: 
 نولوجيا املعلومات واالتصالاحملور األول: تك

 درجة حتديد الرجاء ،تقيس تكنولوجيا املعلومات واالتصال مبؤسسة سونلغاز بوالية خنشلة اليت العبارات من جمموعة يلي فيما
 :الختياركم املناسبة اخلانة يف( x)عالمة  بوضع نظرك من وجهة تطبيقها

 

 الرقم
 العبارات
 

غـــــــــــــــــري 
موافــــــــق 

 بشدة

غـــــــــــــــــري 
 موافق

 حمايد
 وافقم

 
موافــــــــق 

 بشدة

 األجهزة واملعدات -أ

      متتلك املؤسسة األجهزة واملعدات الالزمة لالتصال 01

02 
يتم حتديث األجهزة االليكرتونية املستخدمة 

      لالتصال ابستمرار

03 
يتوفر لدى املؤسسة عدد كايف من األجهزة 

االلكرتونية )احلواسيب والطابعات( يف خمتلف 
 أقسامها

     

04 
األجهزة املتوفرة سهلة االستعمال حىت لغري 

      املتخصصني

 الربجميات -ب

 الرقم
 العبارات
 

غـــــــــــــــــري 
موافــــــــق 

 بشدة

غـــــــــــــــــري 
 موافق

 حمايد
 موافق

 
موافــــــــق 

 بشدة

      تتوفر لدى املؤسسة برامج كفؤة حلماية احلواسيب   05

تعمل اإلدارة على حتديث الربامج املستخدمة  06
 ابستمرار

     

07 
تلك املؤسسة خمتلف الربجميات احلاسوبية لتطبيق مت

 األعمال اإلدارية
     



 

 
 

      تساعد الربامج املستخدمة على حل مشاكل العمل  08

09 
 لية يف التعامل مع الربجميات اللعاملني كفاءة ع

      

10 
الربامج املستخدمة تغطي كافة النشاطات اليت تقوم 

 هبا املؤسسة
 

     

إجراءات الربامج املستخدمة ابلسهولة تتميز  11
 والوضوح

     

 قواعد البياانت -ج
 

 الرقم
 العبارات
 

غـــــــــــــــــري 
موافــــــــق 

 بشدة

غـــــــــــــــــري 
 موافق

 حمايد
 موافق

 
موافــــــــق 

 بشدة

12 
قواعد بياانت املؤسسة توفر معلومات صحيحة 

 وحديثة
     

      قواعد بياانت املؤسسة توفر معلومات دقيقة 13

وفرها قواعد البياانت تتناسب املعلومات اليت ت 14
 وطبيعة املشاكل اليت تواجه املؤسسة

     

15 
تتوفر قواعد البياانت واملعلومات الالزمة يف الوقت 

 املناسب
     

      املعلومات اليت توفرها قواعد البياانت متتاز ابلوضوح 16

 الشبكات -د

 الرقم
 العبارات
 

غـــــــــــــــــري 
موافــــــــق 

 بشدة

غـــــــــــــــــري 
 موافق

 حمايد
 موافق

 
موافــــــــق 

 بشدة



 

 
 

توجد شبكات اتصال فعالة بني مؤسستكم  17
 واجلهات ذات العالقة )اكسرتانيت(

     

18 
تستفيد املؤسسة من شبكة اإلنرتنت يف إجناز 

 معامالهتا
     

19 
تعتمد املؤسسة على شبكات االتصال يف إيصال 

      املعلومات إىل مستعمليها

توسع من تتوفر املؤسسة على شبكة إنرتنت  20
 مستوى تعامالهتا

     

21 
تستخدم الشبكة الداخلية اإلنرتانت لتسجيل 

 االتصاالت داخل املؤسسة
     

 
 احملور الثاين: إدارة املوارد البشرية

ن م تطبيقها درجة حتديد الرجاء ،حول وظائف إدارة املوارد البشرية مبؤسسة سونلغاز بوالية خنشلة العبارات من جمموعة يلي فيما
 :الختيارك املناسبة اخلانة يف (x)عالمة  بوضع نظرك وجهة

 

 الرقم
 العبارات
 

غــــــــــــــري 
موافــــــق 

 بشدة

غــــــــــــري 
 موافق

 حمايد
 موافق

 
موافــــــــق 

 بشدة

 حتليل الوظائف -أ

      يستند حتليل الوظائف على أسس موضوعية 22

23 
يتوافق تصميم الوظائف يف املؤسسة مع هيكلها 

      التنظيمي

      لوظيفة اليت أعمل هبايوجد وصف ل 24

25 
يتم االستفادة من نتائج تصميم وحتليل العمل لتطوير 

 الوظائف اليت اعمل هبا
     

 ختطيط املوارد البشرية -ب



 

 
 

 الرقم
 العبارات
 

غــــــــــــــري 
موافــــــق 

 بشدة

غــــــــــــري 
 موافق

 حمايد
 موافق

 
موافــــــــق 

 بشدة

26 
يتم حتديد االحتياجات من املوارد البشرية بناء على 

 ؤسسة أهداف امل
     

      تشارك خمتلف اإلدارات يف ختطيط املوارد البشرية 27

تتكامل خطة املوارد البشرية مع اخلطة اإلسرتاتيجية  28
 للمؤسسة

     

29 
تستند خطة املوارد البشرية إىل حتليل القوى العاملة يف 

 املؤسسة اليت أعمل هبا
     

 توظيف املوارد البشرية -ج

 الرقم
 اتالعبار 

 

غــــــــــــــري 
موافــــــق 

 بشدة

غــــــــــــري 
 حمايد موافق

 موافق
 

موافــــــــق 
 بشدة

يتم اختيار وتعيني املوظفني على أساس الكفاءة  30
 واخلربة 

     

31 
تتوافق سياسات التعني مع أهداف املؤسسة اليت 

 أعمل هبا
     

32 
حتقق سياسات اختيار وتعيني املوظفني رضاهم يف 

      املؤسسة

تيار وتعيني املوظفني يف املؤسسة ترتبط سياسات اخ 33
 ابالحتياجات املستقبلية هلا

     

 تدريب املوارد البشرية -د

 الرقم
 العبارات
 

غــــــــــــــري 
موافــــــق 

 بشدة

غــــــــــــري 
 موافق

 حمايد
 موافق

 
موافــــــــق 

 بشدة



 

 
 

يشارك املوظفني يف الربامج التدريبية بسبب إمياهنم  34
 الفعلي ابلفائدة املتوخاة منه

     

35 
سسة بدراسة االحتياجات التدريبية على تقوم املؤ 

 أسس عملية
     

36 
تراعي املؤسسة الفروق الفردية بني العاملني يف إعداد 

      الربامج التدريبية

تقدم املؤسسة برامج تدريبية تؤدي إىل االرتفاع  37
 مبستوى أداء األعمال اليت أقوم هبا

     

 تقييم األداء -ه

 الرقم
 العبارات
 

غــــــــــــــري 
وافــــــق م

 بشدة

غــــــــــــري 
 موافق

 حمايد
 موافق

 
موافــــــــق 

 بشدة

يتالءم أسلوب نظام تقييم األداء يف املؤسسة مع  38
 الوصف الوظيفي

     

يتسم أسلوب تقييم األداء يف املؤسسة ابلعدالة  39
 واملوضوعية

     

40 
هتتم املؤسسة يف عملية تقييم األداء ابملعلومات 

 واملعارف لدى العاملني
     

41 
يتم الرتكيز يف عملية تقييم األداء على مدى االلتزام 

      ابلقوانني واألنظمة

 
 نشكر حسن تعاونكم

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 األساتذة احملكمني:
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 اجلامعة األساتذة احملكمني
 أستاذة جبامعة بسكرة حايف سي حايف شرياز

 أستاذة جبامعة بسكرة آقطي جوهرة
 أستاذة جبامعة بسكرة جربات سناء

 أستاذ جبامعة أم البواقي ش رايضعيشو 
 أستاذة جبامعة بسكرة عاليل مليكة



 

 
 

 spss: مخرجات برنامج 02ملحق 

 

 (Alpha de cronbach)صحة وثبات االستمارة  .01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل البيانات الشخصية .02
 

Statistiques 

 ةالخبر سنوات التعليمي المستوى العمر الجنس 

N 
Valide 56 56 56 56 

Manquante 0 0 0 0 

 

 

 

 

 العمر

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentag

e cumulé 

Valide 

 16,1 16,1 16,1 9 سنة 30 من أقل

 76,8 60,7 60,7 34 سنة 40 إلى 30 من

 من أقل إلى 40 من

 سنة 50
10 17,9 17,9 94,6 

 100,0 5,4 5,4 3 فأكثر سنة 50 من

Total 56 100,0 100,0  

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,846 5 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,941 41 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,928 20 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,748 4 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,819 7 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,839 5 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,914 21 

 الجنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 67,9 67,9 67,9 38 ذكر

 100,0 32,1 32,1 18 أنثى

Total 56 100,0 100,0  



 

 
 

 

 التعليمي المستوى

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 30,4 30,4 30,4 17 فأقل ثانوى

 42,9 12,5 12,5 7 بكالوريا

 76,8 33,9 33,9 19 ليسانس

 89,3 12,5 12,5 7 ماستر

 94,6 5,4 5,4 3 مهندس

 100,0 5,4 5,4 3 عليا دراسات

Total 56 100,0 100,0  

 

 الخبرة سنوات

 Effectifs Pourcen

tage 

Pourcentag

e valide 

Pourcenta

ge cumulé 

Valide 

 28,6 28,6 28,6 16 سنوات 5 من أقل

 75,0 46,4 46,4 26 سنة 15 من أقل إلى سنوات 5 من

 92,9 17,9 17,9 10 سنة 25 من أقل إلى 15 من

 100,0 7,1 7,1 4 فأكثر سنة 25 من

Total 56 100,0 100,0  

 

 . تحليل البيانات03

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 1,30334 3,2857 56 لالتصال الالزمة والمعدات األجهزة المؤسسة تمتلك

 1,26170 2,5893 56 باستمرار لالتصال المستخدمة االليكترونية األجهزة تحديث يتم

 1,23989 3,0893 56 أقسامها لفمخت في (والطابعات الحواسيب) االلكترونية األجهزة من كافي عدد المؤسسة لدى يتوفر

 1,23989 3,0893 56 المتخصصين لغير حتى االستعمال سهلة المتوفرة األجهزة

 95158, 3,0134 56 01البعد 01 المحور

 1,35213 3,3393 56 الحواسيب لحماية كفؤة برامج المؤسسة لدى تتوفر

 1,18650 3,2857 56 باستمرار المستخدمة البرامج تحديث على اإلدارة تعمل

 1,24199 2,8036 56 اإلدارية األعمال لتطبيق الحاسوبية البرمجيات مختلف المؤسسة تمتلك

 1,18198 3,1964 56 العمل مشاكل حل على المستخدمة البرامج تساعد

 1,30284 3,1071 56 البرمجيات مع التعامل في عالية كفاءة للعاملين

 1,23989 2,6607 56 المؤسسة بها تقوم التي اتالنشاط كافة تغطي المستخدمة البرامج

 1,14288 3,3036 56 والوضوح بالسهولة المستخدمة البرامج إجراءات تتميز

 85711, 3,0995 56 02 البعد 01 المحور

 1,22832 3,2679 56 وحديثة صحيحة معلومات توفر المؤسسة بيانات قواعد

 1,17978 3,0893 56 دقيقة معلومات توفر المؤسسة بيانات قواعد

 1,26850 2,7500 56 المؤسسة تواجه التي المشاكل وطبيعة تتناسب البيانات قواعد توفرها التي المعلومات

 1,25667 2,8571 56 المناسب الوقت في الالزمة والمعلومات البيانات قواعد تتوفر

 1,20591 3,2321 56 بالوضوح تمتاز البيانات قواعد توفرها التي المعلومات



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 95835, 3,0393 56 03 البعد 01 المحور

 1,34067 3,1429 56 (اكسترانيت) العالقة ذات والجهات مؤسستكم بين فعالة اتصال شبكات توجد

 1,37085 3,1071 56 معامالتها إنجاز في اإلنترنت شبكة من المؤسسة تستفيد

 1,30533 3,0714 56 عمليهامست إلى المعلومات إيصال في االتصال شبكات على المؤسسة تعتمد

 1,46296 2,9286 56 تعامالتها مستوى من توسع إنترنت شبكة على المؤسسة تتوفر

 1,30881 2,8214 56 المؤسسة داخل االتصاالت لتسجيل اإلنترانت الداخلية الشبكة تستخدم

 1,06846 3,0143 56 04 البعد المحور

 77155, 3,0416 56 01 المحور

N valide (listwise) 56   

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 1,24212 2,8571 56 موضوعية أسس على الوظائف تحليل يستند

 1,29133 3,0714 56 التنظيمي هيكلها مع المؤسسة في الوظائف تصميم يتوافق

 1,34406 3,1071 56 بها أعمل التي للوظيفة وصف يوجد

 1,36551 2,9107 56 بها اعمل التي الوظائف لتطوير العمل وتحليل تصميم نتائج من االستفادة يتم

 1,37132 2,7857 56 المؤسسة أهداف على بناء البشرية الموارد من االحتياجات تحديد يتم

 1,18596 2,3929 56 البشرية الموارد تخطيط في اإلدارات مختلف تشارك

 1,30620 2,5536 56 للمؤسسة اإلستراتيجية الخطة مع البشرية الموارد خطة تتكامل

 1,23465 2,4464 56 بها أعمل التي المؤسسة في العاملة القوى تحليل إلى البشرية الموارد خطة تستند

 1,39153 2,7500 56 والخبرة الكفاءة أساس على الموظفين وتعيين اختيار يتم

 1,30533 2,9286 56 ابه أعمل التي المؤسسة أهداف مع التعين سياسات تتوافق

 1,33631 2,6786 56 المؤسسة في رضاهم الموظفين وتعيين اختيار سياسات تحقق

 1,26581 2,8750 56 لها المستقبلية باالحتياجات المؤسسة في الموظفين وتعيين اختيار سياسات ترتبط

 1,33095 2,7143 56 منه اةالمتوخ بالفائدة الفعلي إيمانهم بسبب التدريبية البرامج في الموظفين يشارك

 1,22514 2,6607 56 عملية أسس على التدريبية االحتياجات بدراسة المؤسسة تقوم

 1,23950 2,7500 56 التدريبية البرامج إعداد في العاملين بين الفردية الفروق المؤسسة تراعي

 1,53138 2,7321 56 بها أقوم يالت األعمال أداء بمستوى االرتفاع إلى تؤدي تدريبية برامج المؤسسة تقدم

 1,18650 2,2857 56 الوظيفي الوصف مع المؤسسة في األداء تقييم نظام أسلوب يتالءم

 1,29020 2,4107 56 والموضوعية بالعدالة المؤسسة في األداء تقييم أسلوب يتسم

 1,26286 2,5714 56 العاملين لدى والمعارف بالمعلومات األداء تقييم عملية في المؤسسة تهتم

 1,40118 2,7679 56 واألنظمة بالقوانين االلتزام مدى على األداء تقييم عملية في التركيز يتم

 84881, 2,7125 56 02 المحور

N valide (listwise) 56   



 

 
 

 دراسة العالقة  .04

Corrélations 

 المحور 01 المحور 

02 

 01 المحور

Corrélation de 

Pearson 
1 **6,51 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 56 56 

 02 المحور

Corrélation de 

Pearson 

**,516 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 56 56 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 

(bilatéral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrélations 

 01 المحور 

 01البعد

 المحور

02 

 01البعد 01 المحور

Corrélation 

de Pearson 
1 **,431 

Sig. 

(bilatérale) 

 
,001 

N 56 56 

 02 المحور

Corrélation 

de Pearson 

**,431 1 

Sig. 

(bilatérale) 
,001 

 

N 56 56 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 

(bilatéral). 

Corrélations 

 01 المحور 

 03 البعد

 المحور

02 

 03 البعد 01 حورالم

Corrélation 

de Pearson 
1 *,288 

Sig. 

(bilatérale) 

 
,031 

N 56 56 

 02 المحور

Corrélation 

de Pearson 

*,288 1 

Sig. 

(bilatérale) 
,031 

 

N 56 56 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 

(bilatéral). 

Corrélations 

 المحور 04 البعد المحور 

02 

 04 البعد المحور

Corrélation de 

Pearson 
1 

*,577

* 

Sig. 

(bilatérale) 

 
,000 

N 56 56 

 02 المحور

Corrélation de 

Pearson 

**,577 1 

Sig. 

(bilatérale) 
,000 

 

N 56 56 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 

(bilatéral). 

Corrélations 

 01 المحور 

 02 البعد

 المحور

02 

 02 البعد 01 المحور

Corrélation 

de Pearson 
1 *,338 

Sig. 

(bilatérale) 

 
,011 

N 56 56 

 02 المحور

Corrélation 

de Pearson 

*,338 1 

Sig. 

(bilatérale) 
,011 

 

N 56 56 

 



 

 
 

 دراسة األثر .05

 

Récapitulatif des modèles 

Modèl

e 

R R-

deux 

R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation 

de R-deux 

Variation 

de F 

ddl1 ddl2 Sig. Variation 

de F 

1 a,516 ,266 ,253 ,73371 ,266 19,610 1 54 ,000 

a. Valeurs prédites : (constantes), 01 المحور 

 

aANOVA 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 10,557 1 10,557 19,610 b,000 

Résidu 29,070 54 ,538   

Total 39,626 55    

a. Variable dépendante : 02 المحور 

b. Valeurs prédites : (constantes), 01 المحور 

 

aCoefficients 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,985 ,402  2,450 ,018 

 000, 4,428 516, 128, 568, 01 المحور

a. Variable dépendante : 02 المحور 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation de 

R-deux 

Variation de 

F 

ddl1 ddl2 Sig. Variation 

de F 

1 a,431 ,186 ,171 ,77281 ,186 12,350 1 54 ,001 

a. Valeurs prédites : (constantes), 01البعد 01 المحور 

 

aANOVA 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 7,376 1 7,376 12,350 b,001 

Résidu 32,251 54 ,597   

Total 39,626 55    

a. Variable dépendante : 02 المحور 

b. Valeurs prédites : (constantes), 01البعد 01 المحور 



 

 
 

 

aCoefficients 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,553 ,346  4,491 ,000 

 001, 3,514 431, 110, 385, 01البعد 01 المحور

a. Variable dépendante : 02 المحور 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèl

e 

R R-deux R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation de 

R-deux 

Variation de 

F 

ddl1 ddl2 Sig. 

Variation de 

F 

1 a,338 ,114 ,098 ,80628 ,114 6,955 1 54 ,011 

a. Valeurs prédites : (constantes), 02 البعد 01 لمحورا 

 

aANOVA 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 4,521 1 4,521 6,955 b,011 

Résidu 35,105 54 ,650   

Total 39,626 55    

a. Variable dépendante : 02 المحور 

b. Valeurs prédites : (constantes), 02 دالبع 01 المحور 

 

aCoefficients 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,676 ,408  4,111 ,000 

 011, 2,637 338, 127, 335, 02 البعد 01 المحور

a. Variable dépendante : 02 المحور 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèl

e 

R R-deux R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation de 

R-deux 

Variation de 

F 

ddl1 ddl2 Sig. 

Variation de 

F 

1 a,288 ,083 ,066 ,82024 ,083 4,898 1 54 ,031 

a. Valeurs prédites : (constantes), 03 البعد 01 المحور 



 

 
 

 

aANOVA 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 3,296 1 3,296 4,898 b,031 

Résidu 36,331 54 ,673   

Total 39,626 55    

a. Variable dépendante : 02 المحور 

b. Valeurs prédites : (constantes), 03 البعد 01 المحور 

 

aCoefficients 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,936 ,367  5,269 ,000 

 031, 2,213 288, 115, 255, 03 البعد 01 المحور

a. Variable dépendante : 02 المحور 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèl

e 

R R-deux R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation de 

R-deux 

Variation de 

F 

ddl1 ddl2 Sig. 

Variation de 

F 

1 a,577 ,333 ,321 ,69966 ,333 26,948 1 54 ,000 

a. Valeurs prédites : (constantes), 04 البعد المحور 

 

aANOVA 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 13,192 1 13,192 26,948 b,000 

Résidu 26,435 54 ,490   

Total 39,626 55    

a. Variable dépendante : 02 المحور 

b. Valeurs prédites : (constantes), 04 البعد المحور 

 

aCoefficients 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 



 

 
 

1 
(Constante) 1,331 ,282  4,718 ,000 

 000, 5,191 577, 088, 458, 04 البعد المحور

a. Variable dépendante : 02 المحور 

 


