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أ

:المقدمة
لقد فرض عصر العولمة تغیرات كثیرة على شتى مجاالت الحیاة ، وتسابقت دول 

العالم لدخول األسواق العالمیة من أوسع أبوابھا ، فالكل یحاول إیجاد افضل وأسھل الطرق 

العالمي الجدید بشتى الطرق ، مما جـعل العالم أشبھ بقریة واحدة.للدخول في ھذا النظام 

لقد ساھمت تكنولوجیا المعلومات ، ومن خالل أشكالھا العصریة المتطورة ، 

والمتسارعة ، والمتغیرة ، والمتعددة في جعل كل من یرغب في الدخول في النظام العالمي 

لیات تساعده في خوض ھذا السباقالجدید أن یبحث ، وینشئ مقومات وآ

األعمالمنظمةإلیھاتحتاجوالتيالبشریةالمواردبإدارةالمتعلقةاألنشطة

اإلداريالنشاطوھي.ولألعمالللمنظماتالمتغیرةالبیئةظلفيوظائفھالممارسة

باألعدادتوفیرھاعلىوالعمل،العاملةالمواردمنالمشروعاحتیاجاتبتحدیدالمتعلق

المواردتلكاستخدامعلىوالعمل،المشروعاحتیاجاتمعتتناسبالتيوالكفایات

سواءالبشریةالمواردإدارةوتواجھ.اإلنتاجیةالكفاءةأھدافتحقیقفيفعاالاستخداما

السیاسیةبالتغیراتیعجالذي،ھائلةتحدیاتككلالعالمفيالخاصأوالعامالقطاعفي

.ومعقدةسریعةتغیراتوھي،والحضاریةوالتكنولوجیةواالجتماعیةواالقتصادیة

التغیراتبجانبالعولمةالعالمياالقتصادبھایمرالتيالتغیراتمختلفظلفيحیث

الفكرفيوالتطوراإلنترنتوخاصةواالتصاالتالمعلوماتتقنیاتأتاحتھاالتيالتقنیة

وسیاساتھامفاھیمھافيجذريلتغییرتتعرضلبشریةالمواردإدارةفإن،اإلداري

.وممارساتھاوإستراتیجیاتھا

البیئةفيالتغیرھذاضمنكبیراتأثیراالبشریةالمواردإدارةعلىتؤثرالتيالعواملومن

عاماالخمسینخاللالعاملھذابسببستنتجالتيالتغیراتأنحیث،التكنولوجیاعامل

.السابقةعامااأللفخاللالمجالھذافيحدثتالتيالتغیراتتعادلالقادمة

نجدوالاألعمالمنظماتفياإلداريالعملجوانبمختلفالمعلوماتتكنولوجیاغزتلقد

منالبیاناتقواعدأصبحتفقدمختلفةإداریةلوظائفبیاناتقواعدمنتخلومنظمة

وتحویل.العملفياالستمرارالمنظمةتستطیعالوبدونھاالعصریةالمنظمةضروریات



ب

التسویقاالتصالوأسالیبالمعلوماتتكنولوجیاوتطوراإلنترنتظھورومع،وظائف

الرقميالتكنولوجيالتحولزیادةومع،إلكترونیةأعمالإلىالمختلفةوالعملیاتوالمحاسبة

،إلكترونیةملفاتإلىالورقیةوالملفاتالوظائفتحویلالضروريمنأصبح،للمنظمات

عنتتموالزبائنوالعاملینوالنقاباتاألعمالومنظماتالحكومةبینالعالقاتوأصبحت

2008النجار،).واإلنترنتوالخارجیةالداخلیةالشبكاتطریق

اإلدارةمثلجدیدةمصطلحاتالوجودإلىوظھرe-Management،األعمال

-e،اإللكترونيالتسویقe-Marketing،البشریةالمواردإدارةاإللكترونیة

Businessاإللكترونيالتعلیماإللكترونیة،e-Recruitingاإللكترونياالستقطاب،

e-HRM ًوالممارساتالسیاساتبمجموعةالبشریةالمواردإدارةتتعلقإلكترونیا

التيالجدیدةلمسمیاتامنوالعدیدمختلفلتنفیذالمطلوبة

e-Governmentاإللكترونیةالحكومة،e-Learningالتطوربھذاكلھاتتعلق.

البشریةالمواردإدارةأوالبشریةالمواردإدارةفيالتكنولوجیااستخدامعلىویطلق

،البشریة بالمواردالمرتبطةالنظمفيالویبعلىالمعتمدةالتقنیاتتطبیقویعنيإلكترونیاً 

.2006ھوبكنز،وماركھام،ووظائفھاe-HRMمصطلح

االلكترونيالشكلإلىالیدویةالتقلیدیةالطریقةمنالعامةالخدماتااللكترونیةواإلدارة

ھي"االلكترونیةفاإلدارة"آخربمعنىو.الجھدوالمالوللوقتأمثلاستخدامأجلمن

بدوناالنترانتأواالنترنتشبكةعبرالعامةالخدماتتقدیمواإلداریةالمعامالتإنجاز

منیترافقمامعمعامالتھمإلنجازشخصیااإلداراتإلىاالنتقالمنالعمالءیضطرأن

متطوروجدیدمفھومعلىتقومااللكترونیةفاإلدارة.الطاقاتوالجھدوللوقتإھدار

ادخل"یصبحبحیثاألمامإلىخطوةینقلھو"تنتقلالواّتصل"الحدیثالمفھومیتعدى

إستراتیجیة"ھيااللكترونیةلإلدارةأشملوامثلوكتعریفالخطفيتدخلالوالخطعلى

معالمؤسساتوللمواطنینأفضلخدماتتحقیقعلىتعملالمعلومات،لعصرإداریة

والبشریةوالمادیةالمواردتوظیفخاللمنالمتاحةالمعلوماتلمصادرأمثلاستغالل
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والجھدوالمالوللوقتأمثلاستغاللاجلمنحدیثالكترونيإطارفيالمتاحةالمعنویة

.المطلوبةبالجودةوالمستھدفةللمطالبتحقیقا

البحث من خالل طرح السؤال التالي :إشكالیةومن خالل ما سبق نستطیع صیاغة 

في مؤسسات الجزائریة  ؟e-HRMإلكترونًي البشریةالمواردإدارةما واقع

التبسیط، كونھمننوعایتطلبلكنھ،البحثلھذاالفعلیةاالنطالقةبمثابةالتساؤلھذایعتبر

الفرعیة بالتساؤالتإبرازھایمكنعدیدةمؤشراتطیاتھفيیتضمنو،مانوعاشامل

:التالیة

؟االكترونیالموارد البشریةاإلدارةتطبیقمتطلباتما-

؟إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةتطبیقتحدیاتما-

؟الكترونیاالبشریةالموارداإلدارةتطبیقتواجھقدالتيمعوقاتما-

؟e-HRMإلكترونیا البشریةالمواردإدارةأھداف-

فرضیات البحث:

المختلفةاإلداریةالمستویاتلدىإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةأھمیةوضوحیؤثر1-

.إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفيإحصائیةداللةذوتأثیرا

إحصائیةداللةذوتأثیرااإللكترونیةاإلدارةإلىالتحولنحوالتقلیدیةإدارةدعمیؤثر2-

.إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفي

تأثیراالمؤسسات الجزائریة فيالمعلوماتتكنولوجیامركزلدىتحتیةبنیةتوفریؤثر3-

.إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفيإحصائیةداللةذو

إحصائیةداللةذوتأثیراالبشریةالمواردإدارةفيالمؤسسات الجزائریة نظامیؤثر4-

.إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفي
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داللةذوتأثیرااإللكترونیةالخدماتتقدیمفيالمؤسسات الجزائریة نظامیؤثر5-

.إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفيإحصائیة

:الدراسةأھمیة
البحوثفيالنسبیةوالندرةالدراسةموضوعحیویةفيتتمثل:للدراسةالنظریةاألھمیة

ومحاولةاإلدارةأدبیاتفيخاصةااللكترونیةاإلدارةمجالفيالتطبیقیةوالدراسات

مؤسسات فيااللكترونیةاإلدارةفيالنقصبعضسدتحاولأنھاكما،عندهالوقوف

أھمیتھاببیانااللكترونیةاإلدارةتطبیقومتطلباتمفھومإیضاحفيتساھموالجزائریة 

المؤشراتمنمجموعةإلىللتوصلمحاولةالدراسةھذهوتأتيالمعاصرة،العامةلإلدارة

المؤسساتفيااللكترونیةاإلدارةتطبیقمتطلباتلمعرفةتوافرھاالواجباألدائیة

وخصوصاالمعرفةحقلإلىجدیدةإضافةالدراسةھذهتشكلأنویمكن.الجزائریة 

تطبیقمتطلباتتقیسىأخرلدراساتنواةالدراسةھذهتكونأنویمكنالجامعیة،المكتبة

المتغیراتغیرأخرىمتغیراتودراسةالجزائریة في مؤسسات فيااللكترونیةاإلدارة

.الحالیةالدراسةتناولتھاالتي

:التطبیقیةاألھمیة

الجزائریة مؤسسات فيااللكترونیةاإلدارةمتطلباتتحدیدفيالدراسةھذهستسھم

اإلدارةإسھامإلىتنظرالدراسةھذهأنكماومواجھتھا،معالجتھاوسبلتطبیقھاومعوقات

ودورھااألداءوتحسینودقةسرعةحیثمنالمؤسسات فيتطبیقھاحالةفيااللكترونیة

الجزائر .فيالمؤسساتفيالمتبعةالتقلیدیةالعملإجراءاتتعلیقفي

:الدراسةأھداف
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:خاللمنوذلك،االلكترونیةاإلدارةتطبیقمتطلباتعنالكشفإلىالدراسةھذهتھدف

؟المؤسسات الجزائریة فيااللكترونیةاإلدارةتطبیقمتطلباتعلىالتعرف-

؟المؤسسات الجزائریة فيااللكترونیةاإلدارةمجاالتعلىالتعرف-

المؤسسات داخلااللكترونیةاإلدارةتطبیقتواجھقدالتيالمعوقاتعلىالتعرف-

.؟الجزائریة 

.االلكترونیةاإلدارةتطبیقدونتحولقدالتيالمعوقاتمواجھةسبلعلىالتعرف-

اختیار الموضوع:أسباب

الذاتیة:

االلكترونیةاإلدارةلتوسیع معرفتنا بمفاھیم تطبیقیة و نظریة عن عالم -

المتدنیة المستوىاإلداریةالممارسات -

نةقبلیة الشابة التي تتكیف مع العصرعدم وجود صف ثاني من القیادات المست-

:الموضوعیة

لنجاح المؤسسةالمناسباإللكترونیةاإلدارةالتوظیفأھمیة-

االلكترونیةاإلدارةالمتمیزة والحدیثة التي تستعمل اإلدارة-

منھج البحث:

االستعانةتمكما,المسحيالوصفيالمنھجاستخدامیتمسوف:وأداتھاالدراسةمنھج

.المعلوماتلجمعكأداةیانباالستب

الثانیةوالطریقة،توزیعھا  بالیدتموالتيالورقیةالتقلیدیةاستبیان بطریقتین الطریقةتصمیم

.اإللكترونياالستبیانوھي

: حیث تم تناولت هذه الدراسة ثالثة فصول سوف یتم تناولها فیما یلى:التقسیم الهیكلي لدراسة
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مفھوم وتعرضنا من خاللھ إلى االلكترونیة : عبارة عن مدخل لإلدارةالفصل األول
، وأھدافواالسباب التي تدفع بنا الى تبني ھده االدارة الحدیثة اإللكترونیةاإلدارةمفھوم

بتطویر التقني والفني وعالقتھا ومدى اھمیتھا في المدى الطویل ةاإللكترونیاإلدارة
المعوقات التي تعرقل بناالحدیثة ومتطلباتھا الى جةصر اإلدارالعناوكذالإلدارة 

.تطویر ھدا المفھوم الجدید   

كترونیة االل: تطرقنا في ھذا الفصل إلى المورد البشري وإدارةالفصل الثاني
البشریة وأھمیتھا ودورھا والعوامل المؤثرة فیھا، ومن ثم إلى تخطیط الموارد

وظائف الشاغرة وكذا اختیار وتعیینھم وأخیرا یف الظالموارد البشریة وتوالكتروني 
الكترونیا.تقییم أدائھم

بوالیة في مؤسسة میناء مستغانم : كان عبارة عن دراسة تطبیقیة الفصل الثالث
وتنظیمھا و المؤسسة ، حیث تطرقنا من خاللھ إلى نبذة تاریخیة عن ستغانمم

حلیل البیانات الخاصة وكذا المھام المخولة لھا كما قمنا بعرض وتصالحیاتھا
ووظائفھا.الموارد البشریة الكتروینا ، واألسئلة المتعلقة باإلدارةباالستبیان

فقد قمنا بتقدیم خالصة عامة حول ھذه الدراسة وعززناھا بالنتائجأما في الخاتمة :

:الدراسةعینة
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مراكزموظفيالدراسة منبموضوععالقةلھمالذینالموظفینمجموعةبعضھم عبارةالمجتمع

.عامال20حواليعشوائیااختیارھموبعض األخر ،شئون الموظفینموظفي،المعلوماتتكنولوجیا

.المعیاریةاالنحرافاتالحسابیة،المتوسطاتاستخدامتم:المستخدمةاإلحصائیةاألسالیب

منھج وصفي في الجانب النظري -

البیانات ووصفي لجمع المعلوماتلتفسیرمنھج تحلیلي في الجانب التطبیقي -

المستخدم:اإلحصائياألسلوب

ال للخروج أوبنعم لإلجاباتو النسب المئویة تللتكراراإحصائيأسلوبیتم استخدام 

بنتائج و توصیات حول الموضوع

:صعوبات الدراسة

بعض اھتمامفقد لمسنا عدم والصعوباتال یكادوا یخلوا أي بحث علمي من العراقیل 
ظفین بموضوع بحثنا إضافة إلى عدم إطالعھم على جمیع المعلومات اإلداریة ودور المو

كل وظیفة وكیف تتحكم في العمل اإلداري وذلك ما جعلنا نلجأ في أكثر من موقف إلى 
الموظف حتى یتجاوب بصورة أكبر مع الموضوع.شرح وتكرار مفاھیم دراستنا من
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المبحث األول: اإلدارة اإللكترونیة
المطلب األول: مفھوم اإلدارة اإللكترونیة

مقدمة 
یعتبر مصطلح اإلدارة اإللكترونیةالمستحدثة تماما في e-Managementمن المصطلحات العلمیة  

مجال العلوم  العصریة والتي أشار إلى بعضموضوعاتھا القلیل جدا من البحوث والدراسات والكتابات 

العلمیة السابقة وھي منھج حدیث موجھ إلى المنتجات من السلع والخدمات وسرعة األداء ، ویعتمد على 

تصاالت لبحث واسترجاع المعلومات بغیة دعم واتخاذ القرارات الفردیة استخدام شبكة متقدمة لال

.1والتنظیمیة

وھي مدخل جدید یقوم على استخدام المعرفة والمعلومات ونظم البرامج المتطورة واالتصاالت للقیام 

خدمات بالوظائف اإلداریة وانجاز األعمال التنفیذیة ، واعتماد اإلنترنت والشبكات األخرى في تقدیم ال

والسلع بصورة إلكترونیة باإلضافة إلى تبادل المعلومات بین العاملین في المنظمة وبین األطراف 

الخارجیة بما یساعد على اتخاذ القرارات ورفع كفاءة األداء وفعالیتھ.

تتحدث عن ولھذا المفھوم عدة تعریفات ، قد تتشابھ أو تختلف في بعض الجوانب ، ولكنھا في المحصلة

واحد ، أال وھو اإلدارة اإللكترونیة.مجال

ة  تعریف اإلدارة اإللكترونی)1
من التعریفات الشائعة لإلدارة اإللكترونیة ما یلي:

المكتب المفھوم الشائع لإلدارة اإللكترونیة على أنھا االستغناء عن المعامالت الورقیة وإحالل.1

العامة إلى مات وتحویل الخدماتاإللكتروني عن طریق االستخدام الواسع لتكنولوجیا المعلو

2إجراءات مكتبیة ثم معالجتھا حسب خطوات متسلسلة منفذة، مسبقا 

االتصاالت تعرف اإلدارة اإللكترونیة بأنھا منظومة إلكترونیة متكاملة تعتمد على تقنیات

الحدیثة.والمعلومات لتحویل العمل اإلداري الیدوي إلى أعمال تنفذ بواسطة التقنیات الرقمیة 

 یمكن تعریف اإلدارة اإللكترونیة تعریفا إجرائیا بأنھا العملیة اإلداریة القائمة على اإلمكانات

والرقابة على الموارد والقدرات ھبكات األعمال في التخطیط والتوجیالمتمیزة لإلنترنت وش

.واآلخرین بدون حدود من أجل تحقیق أھداف الشركةالجوھریة للشركة

م2007، مصر ، الطبعة األولى ، عی، دار السحاب للنشر والتوزةیعامر ، طارق عبد الرؤوف ، اإلدارة االلكترون1
2005،األولىالطبعة،األردن،عمان،للنشروائلدار،االلكترونیةاإلدارةشبكات،عالءحسینوالسالمي،الرازقعبدعالء،السالمي2
25ص،
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 اإللكترونیة في معناھا الحدیث ھي استخدام الوسائل والتقنیات اإللكترونیة بكل ما تقتضیھ اإلدارة

الممارسة أو التنظیم أو اإلجراءات أو التجارة أو اإلعالن ، ویطال ھذا المعنى حتى األمور غیر 

اإلداریة .

تشملاإللكترونیة بحیثوالوسائلالنظمباستخداماألعمالانجازوظیفةھياإللكترونیةاإلدارة

.1اإللكترونیةوالحكومةاإللكترونیةاألعمال

تكاملبصورة تحققواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیااستعماالتجمیعتشملاإللكترونیةاإلدارة

.2األعمالأداءثمومنالرؤیة

:اإللكترونیةاإلدارةمفھومتحلیل)2

اإلدارة اإللكترونیةتعریفیمكنفإنھ،السابقةوالتعریفاتللمفاھیموالمتعمقةالمتأنیةالنظرةخاللمن

"اإلدارة"أحدھما3أساسیینمقطعینإلىالمصطلحھذاتقسیمیمكنأنھترىشاملةنظرمن وجھة

.المرجوةاألھدافلتحقیقاآلخرینجھودخاللمنوالمعامالتاألعمالانجازنشاطعنیعبروھو

األولالمقطعفيالنشاطألداءكمجالالتوصیفمننوعبأنھ"اإللكترونیة"الثانيبالمقطعیقصدبینما

.المختلفةاإللكترونیةوالوسائطالوسائلاستخدامخاللمنالنشاطھذایتم أداءحیث،

أعمالھا تدیرأنھاالویبشبكةعليموقعللمنظمةیكونأنمعنىلیسأنھبالذكرجدیرھوومما

یكونأنیجبكما،أعمالھاأداءأسلوبفيالتفكیرالمنظمةتعیدأناألمروإنما یتطلب،اً إلكترونی

وتطویرتحسینفيالمستحدثةاإللكترونیةالتقنیاتباستخدامللسماحالكاملینواالستعدادالرغبةلدیھا

.الكترونیةأعمالإلىوتحویلھاللمنظمةالتقلیدیةاألعمالجمیعوتحدیث

جاءت مع اإلنترنت ، حیث بدأ استخدامھا 4تطور اإلدارة اإللكترونیة التي قد تبدو للبعض وكأنھا 

التجاري ولألغراض العامة في منتصف التسعینات بعد أن استخدمت لفترة طویلة ألغراض عسكریة 

فیالمكتب (Office Automation)اآلالت فيالزمنمنعقدینمنأكثرمنذأكادیمیة . قد وجدت 

التصنیعبالحاسوبالرقمیةالرقابةأنكما.وغیرھاوالمیكروفیلماآلليكالھاتف و الفاكس والحفظ

المؤتمتالمستودع( CNC ),الحاسوببمساعدةوالتصنیعالتصمیم( CAD/ CAM ),المتكامل

اآللةإلحاللنماذجكلھابالحاسوب, ( CIM )اإلنتاج والخدمات فيالصناعيالذكاءوتطبیقات

فيالمدراءمحلوكذلكالتشغیلیةاألنشطةفيالعاملینمحلاإلدارةفيوالحاسوبیةاآللیةواألنظمة

.مسبقةبرمجةإلىاستنادااآللیةوالتعلیماتالتوجیھات

.م 25، 2005، معھد اإلدارة العامة ص ةیالعربقاتھایوآفاق تطبةی، سعد ، اإلدارة اإللكترونةیالسعودنیاسی1
.41صالطبعة،العربیةالنیلمجموعة،اإللكترونیةالحكومة،محمودبكرأبو،الھوش2
.28ص،والتوزیعللنشرالسحابدار،االلكترونیةاإلدارة،الرؤوفعبدطارق،عامر3
4

.125ص,سابقمرجعالسعودیة،الریاض،للنشرالمریخدار،اإللكترونیةاإلدارة،عبودنجم،نجم4
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1960المكاتب بدأت منذ سنة IBMأن بدایات اإلدارة اإللكترونیة أتمتة مصطلح معالج الكلمات على 

اإلدارةنظرلفتھوالمصطلحھذاإطالقسببوكان،الكھربائیةطابعتھافعالیاتشركةابتكرتعندما 

.الكلماتمعالجواستخدامالحاسوبمعربطھاعندالطابعاتھذهإلى إنتاج1المكاتبفي

،لإلدارة اإللكترونیةالجدیدالمفھوممعنينوضحولكي،اإلنترنتعلىالسابقةالعقودفيحدثھذاكل

.2الرقمیات وإدارةاألشیاءإدارةبیننمیزأنعلینا

إدارةأي(Digitals )الرقمیات إدارةأیضاوھيالشبكةخاللمناإلدارةھيالرقمیةاإلدارةإن

.األشیاءإدارةمن) بدال1-0ثنائیات (منالمكونةاإللكترونیةالومضات

كلخلفھاتخفىمادیةمواردإدارةكانتاألشیاءإدارةأنحیثإغفالھیمكنالنوعيفارقاالثنینوبین

االجتماعي-المال المعلوماتيرأسعنالحدیثباإلمكانیكنلمالذيالحدإلىیتعلق بالمعلوماتما

والفكري (إال في أضیق الحدود كما في شھرة المحل). 

األعمالوشبكاتاإلنترنتعلىتعتمدمعلوماتیةمواردإدارةھياإللكترونیةاإلدارة،ذلكمقابلفي

المالرأسأصبحالذيالحدإلىبھایرتبطومااألشیاءوإظھارتجریدإلىمضىوقتأيمن أكثرتمیل

استخدامفيكفایةواألكثرأھدافھاتحقیقفيفاعلیةاألكثرالعاملھوالفكري–المعرفي –المعلوماتي

.الفرقھذا) یوضح1-1رقم (والشكل،مواردھا

المتزایدالمعلوماتونطاقاإللكترونیةاإلدارة) 1.1(شكل

2004السعودیة،،الریاضللنشر،المریخدار،اإللكترونیةاإلدارة،عبودنجم،نجم:المصدر
.126ص

25صسابقمرجع،السالمي1
126صسابقمرجع،نجم2
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اإللكترونیة واإلدارة اإللكترونیة والحكومة اإللكترونیةالتفریق بین األعمال -أ
مثلأخرىمصطلحاتمعمترادفةبصورةe-Managementاإللكترونیة اإلدارةمصطلحیطرح

اإللكترونیةالحكومةe-Commerceاإللكترونیة التجارةe-Businessاألعمال اإللكترونیة 

e-Governmentوسائل  واستخداماألنشطةبینتربطالتيالمفاھیممنوغیرھا. ICT

اإللكترونیة المصارفمثلوأنشطةمجاالتمعاإللكترونیةاإلدارةمفھوممقارنةالصعوبةمنكانوإذا

e-Banking التسویق االكترونيe-Marketingاإللكتروني ، والبریدe-Mailالضروريمنفإنھ

اإللكترونیة األعمالe-Managementاإللكترونیة اإلدارة(بعضھامعالتالیةمقارنة المفاھیم

e-Businessاإللكترونیة التجارةe-Commerceاإللكترونیة الحكومةe-Government (

.بینھمإظھار الروابطمعمنھمكلبینالفرقلتوضیح

،1997سنةفيمرةأولالمصطلحھذاIBMشركةستخدمت: اe-Businessاإللكترونیة األعمال

.اإللكترونیةالتجارةأنشطةعناإللكترونیةاألعمالأنشطةلتمییزالمكثفسعیھاإطارفيوذلك

بالعملیاتالنظمربطخاللمنالممیزةاألعمالقیمةلتوزیعومرنمتكاملمدخلبأنھاالشركةوعرفتھا

11اإلنترنتتكنولوجیاوباستخدامومبسطةمرنةبطریقةالجوھریةاألعمالأنشطةخاللمنتنفذالتي

، المعلوماتلتكنولوجیاالتحتیةالبنىمنالكترونیةشبكیةتولیفةبأنھاوالعالقالتكریتيعرفھاكما

وتنفیذالمعلوماتتبادلیتیحبماوغیرھاالویبتقنیات،اإلنترنتتكنولوجیا،البرمجیةالتطبیقات

.وفعالكفؤبشكلاألعمالاستراتیجیاتوتطبیقوصنعوالعملیاتاألنشطة

ICTتطبیقات استخدامأنھاعلىاإللكترونیةالحكومةتعرف: e-Governmentاإللكترونیةالحكومة

تسویق،اإلنترنتعبرالتكنولوجیاباستخدامالخدماتھندسةإعادةوتشمل،الحكومةعملیاتلتحسین

وتحویلالمجتمعتنظیمیتمحیثالحكومةعمادالحوكمةوتعتبر،اإللكترونیةواألعمالالتجارةخدمات

.2إلكترونیةإليالورقیةالخدمات

واإلداريالقانونيبمعناھاالحقیقیةالحكومةتستخدمھاالتيالوسائلمنوسیلةبأنھاالسالميوعرفھا

.الحاسوبوأجھزةاإلنترنتشبكةعبرمنھاللمستفیدینالسلعوتسویقوالخدماتالمعلوماتلتوصیل

1

2
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: تعرف التجارة اإللكترونیة بأنھا تجارة مبنیة على استخدام e-Commerceالتجارة اإللكترونیة 

المنتجاتوشراءذلك بیعفيبماالتبادلعملیاتلتمكین،اإلنترنتوباألخصإلكترونیةوسائل 

تقوموالشركات تكادوالمستھلكالزبونبینقویةعالقةخلقعلي، وتعملوالخدمات

والخدماتالمعلوماتتوصیلوسیلةبأنھاالسالميیعرفھاالتكنولوجیا كماھذهبدونمستحیلةالعالقةھذه

.الخاصالقطاعفيالتجاریةالمبادالتفيللمستفیدینالمنتجاتوتسویق

نختار اإللكترونیةلإلدارةذكرناھاالتيالسابقةالتعریفاتمنe-Management :اإللكترونیة اإلدارة

انجازوظیفةبأنھاعرفھاحیثیاسینتعریفوھوالمجاالتجمیعیغطيبحیثواألشملاألعمالتعریف

.اإللكترونیةوالحكومةاإللكترونیةاألعمالتشملبحیثاإللكترونیةوالوسائلالنظمباستخداماألعمال

اإللكترونیة األعمالe-Managementاإللكترونیة لإلدارةمختلفةتعریفاتمنسبقمما

e-Businessاإللكترونیة التجارةe-Commerceاإللكترونیة ، والحكومةe-Government

:یليمانستنتج

المنظماتأوالمشروعاتمستوىعلىاً إلكترونیاألعمالإدارةیعنياإللكترونیةاألعمالمفھوم

التوریدمثلتجاریةالغیراإللكترونیةواألعمالاإللكترونیةالتجارة:ھمافئتینإليینقسم،وھوالخاصة

.والتجھیزوالتسویق

بالوسائلتنفیذھایجريالتيالحكومیةالخدماتأوالعامةبالوظائفتعنياإللكترونیةالحكومة

.الحكومیةالخدمةتقدیمبھدفالعامالجمھوراإللكترونیةإلى

اإللكترونیةاألعمالعالقةتكونوبالتالي،اإللكترونیةاألعمالأبعادمنبعدھياإللكترونیةالتجارة

.بالجزءالكلعالقةھياإللكترونیةبالتجارة

.الشبكاتعبراً إلكترونیتنفیذھایتمالتيواألنشطةاألعمالمنظومةھياإللكترونیةاإلدارة

.اإللكترونیةوالحكومةاإللكترونیةاألعمالھمارئیسیینبعدینمنتتكوناإللكترونیةاإلدارة

واإلنترانت ،اإلنترنتضمنھاومنICTلوسائل استخدامھاھوالسابقةالمفاھیمبینالمشتركالقاسم

غیر منیصبحوالشبكاتالوسائلھذهوبدون،لھااألولالتكنولوجيالخیارباعتبارھا،واإلكسترانت

.وواقعیةتفاعلیةمعلوماتیةبیئةتطبیقالممكن
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) طبیعة العالقة بین اإلدارة اإللكترونیة وبین المصطلحات اإللكترونیة 2.1یوضح الشكل التالي ( 

)1.2الشكل  (

،األولى.الطبعة،العربیةالنیلمجموعة،اإللكترونیةالحكومة،محمودبكرأبو،الھوش:المصدر

4،ص2006،مصرالقاھرة،

اإللكترونیةاإلدارةوظائفاإللكترونیةاإلدارةإليالتحولأسباب:الثانيالمطلب
اإلنترنتوشبكةالحاسباتأساسھافقطلیساإللكترونیةاإلداراتإلىالتقلیدیةاإلداراتمنالتحول

وشبكاتاإلنترنتوشبكةأساسیةعناصركونھارغمالفنیةالجوانبمنوغیرھااالتصاالتوشبكات

واعیةإداریةوقیاداتمتطورأساسیةعناصركونھارغمالفنیةالجوانبمنوغیرھااالتصاالت

المستفیدینخدمةوھيالرئیسیةمسئولیتھاتحققلغرضقوةبكلوتدعمھوتساندهالتطویرتستھدف

.العملفيواإلتقانالجودةمستویاتبأعلىااللتزاممعرغباتھموتحقیق

رائدةوتخصصاتخبراتتتطلبوتقنیاتعلمیةأسالیبتعتمدشاقةبلسھلةعملیةلیسالتحولھذاإن

علیھاللقائمینوتوفربصبرالعلیااإلداریةالقیاداتتتیحھأنینبغيوالتخطیطاإلعدادفيوقتا،وتستغرق

.1المشروعاتتلكفيالمقررةالموضعیةالمقوماتوفقالالزمةوالمالیةالمادیةاإلمكانیات

60- 59صسابقمرجع،السالمي1
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تنطلق عملیة التحول من الرغبة في بناء أداة إداریة مرنة ورشیقة تقدم خدماتھا للراغبین فیھا في الوقت 

والمكان

ووفق المواصفات التي یرغبھا ھؤالء المستفیدین. ویورد النجار األسباب التالیة لھذا التحول:

تطور المنظمات خالل القرن العشرین بشكل متجدد شمل

الھیاكل التنظیمیة الوظائفیة

الھیاكل التنظیمیة البیروقراطیة

الھیاكل التنظیمیة بالمصفوفات

الھیاكل التنظیمیة المنظومیة

تطبیقإلىالمعلوماتوتكنولوجیااإللكترونیةالحاسباتبتطبیقاتاالھتمامأدى:

البیاناتقواعد

القراراتمعلوماتظمن

الخبیرةالنظم

االصطناعيالذكاء

جمیعبتحویلاالھتمامزاد،اإلنترنتتطبیقاتوبعدالمنظماتفيICTونظرا للتوسع في تطبیقات 

.إلكترونیةإلىاألعمال الورقیة

:التالیةاألسبابعامرالكتابصاحبویضیف

.األعمالإدارةوتقنیاتأسالیبفيالسریعالتطور1-

.مؤسسةكلداخلللتمیزآلیاتوجودوضرورةالمؤسساتبینالمنافسةازدیاد2-

.العملنطاقاتساععلىالعاملینبینالمستمراالتصال3-

.المستمرةالخدماتتحسین4-

.الموظفینمشاركةتحسین5-

.االجتماعیةالبیئةتعریفإعادة6-

.معینةمواصفاتوفقاألداءضبط7-

:اإللكترونیةاإلدارةإلىللتحولتدعوالتيالتالیةاألسباب،1ویضیف السالمي 

.الخدمةمستوىتحسین1-

1
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مستوىتحسینفيمھماعامالاً إلكترونیالتعاملإلىالتحولیمثلحیث،الموارداستخدامترشید2-

الخدمة

اإلداریةوالنظموالقانونیةالفنیةالمواصفاتوفقاألداءوضبطالموارداستخداموترشیدللمواطنین

.المعتمدة

:منھانذكرعدیدةعواملفرضتھاالتحوللھذاإضافیةأسبابایاسینأوردكما

.المعرفةاقتصادإلىالعالميوالتحولوالمعرفةالمعلوماتثورةانبثاق.1

.والتكنولوجیةوالثقافیةواالجتماعیةاالقتصادیةأبعادھابكلالعولمة.2

اإللكترونیة اإلدارةوأھمیةأھداف:الثالثالمطلب

أھداف اإلدارة اإللكترونیة : .أ
منالمنظمةوفعالیةكفاءةزیادةفيتنصبوكلھا،جداعدیدةاإللكترونیةاإلدارةأھدافإن

عامرذكرھاكمامجملبشكلوسنستعرضاألھداف،أخريجھةمنوتخفیض التكالیف،جھة

1كتابھفي

تطویرشأنھامنوالتيوأنظمةحلولمنالحدیثةالرقمیةالتقنیاتباستخدامعامبشكلاإلدارةتطویر.1

العمل

معالتعاملعلىالقادرةالكوادرمنجدیدجیلوخلقالموظفوإنتاجیةكفاءةرفعوبالتالي،اإلداري

.التقنیات

.الیومیةالعملتعقیداتعلىوالقضاءالبیروقراطیةمحاربة.2

العملیةمستوىورفعالمناسبینالوقتوفيبالسرعةالقرارألصحابوالبیاناتالمعلوماتتوفیر.3

.الرقابیة

المؤسساتفيالمتوفرةالمتطورةاآللیاتخاللمناالستثماروجذباالقتصادياالنتعاشتحسین.4

.العالقةذات

المستخدمةاألوراقوكمیاتلحفظھاوالخزائنالملفاتكمیاتخفضخاللمنالتشغیلتكالیفتقلیل.5

.للمعاملةواالنجاز السریع

.أفضلخدماتتقدیمشأنھمنوالذيالواحدةالمؤسسةإداراتبینأكبروارتباطأفضلتواصل.6

.مركزیةوحدةوكأنھابالمؤسسةالمختلفةالمقارومتابعةإدارة.7

34- 33ص،االلكترونیةاإلدارة،الرؤوفعبدطارق،عامر1
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.مراقبتھافيأكبردعموإعطاءبھاالخاصةالعملنقاطفيالقراراتخاذنقطةتركیز.8

.موحدةبصورةاألصليمصدرھامنالبیاناتتجمیع.9

.وربطھاالبیاناتتوفیرطریقعنالقراراتخاذمعوقاتتقلیص.10

.المختلفةاإلدارةعملیاتمتابعةفيالصرفأوجھتقلیل.11

.المعلوماتتكنولوجیاتوظیف.12

1المعرفةوبناءالمستمرالتعلم.فوریةبصورةللمستفیدینوماتوالمعلالبیاناتتوفیر.13

.المواردكافةوإدارةومتابعةالعلیاواإلدارةالعاملینبینالترابطزیادة.14

اإللكترونیة :اإلدارةأھمیة.ب
تطبیقمجالالفيوالكميالنوعيالتطورمواكبةعلىقدرتھافياإللكترونیةاإلدارةأھمیةتتجلى

قویةاستجابةتمثل، وھيICTھائل ، ثورةانبثاقمنیرافقھاوماونظم المعلوماتتقنیات

المعلوماتاقتصادیات،الرقميالفضاء،العولمةتشملوالعشرین التيالواحدالقرنعالملتحدیات

2اإلنترنت وثورةوالمعرفة

،كبیرةفوائدوجودبسبببلفراغمنیأتيلماإلداریةالمعلوماتبتقنیاتالمتزایدالعالماھتمامإن

ھي: الفوائدھذهأھمومنمؤسساتھافياإللكترونیةاإلدارةتطبیقفيتتسابقبدأت الدولولذلك

إلىتقدمالتيالخدماتمستوىعلىایجابیاینعكسوھذاالمؤسساتداخلاإلجراءاتتبسیط1-

كما،المواطنین

.جودةأكثرالمقدمةالخدماتتكون

.المختلفةاإلداریةالمعامالتانجازتنفیذوقتاختصار2-

.المؤسسةداخلالمختلفةالعملیاتفيوالموضوعیةالدقة3-

بلدوخارجداخلاألخرىالمؤسساتمعوكذلكالمختلفةالمؤسسةدوائربیناالتصالإجراءتسھیل4-

.المؤسسة

یؤثرمماملحوظبشكلاألوراقاستخداممنسیقللصحیحبشكلاإللكترونیةاإلدارةاستخدامإن5-

.المؤسسةعملعلىایجابیا

مماوالتوثیقالحفظعملیةفيالمؤسساتأغلبمنھاتعانيمشكلةیعالجسوفالورقاستخدامتقلیل6-

.أخرىأمورفيمنھااالستفادةیتمحیثتخزینألماكنالحاجةعدمإلىیؤدي

418ص.م2006،مصر،القاھرة،األولىالطبعة،العربیةالنیلمجموعة،اإللكترونیةالحكومة،محمودبكرأبو،الھوش1
.38- 37صسابقمرجع،السالمي2
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لھاعاملةأیديإلىالحاجةعنالزائدةالعاملةاألیديتحویلإلىتؤديسوفاإللكترونیةاإلدارة7-

التيالجدیدةالتطوراتمواكبةلغرضالتأھیلإعادةطریقعن،اإلدارةھذهتنفیذفيأساسيدور

الوضعمعالتكیفعلىقادرینوالغیرأكفاءالغیرالموظفینعنواالستغناءالمؤسسةعلىطرأت

:أھمھامناإللكترونیةاإلدارةأھمیةعلىالدالئلمنالمزیدعامرالكتابصاحبویضیف.الجدید

تسھیل،أراداھالمنوالبیاناتالمعلوماتإتاحةخاللمنالقرارواتخاذاألداءفاعلیةتحسین1-

خاللمنمجھودبأقلعلیھاالحصولوإمكانیةالداخلیةالشبكةعلىتواجدھاخاللمنعلیھاالحصول

.المتوفرةاآلليالبحثوسائل

فیھیتواجدقدمكانأيمنالداخلیةالشبكةإلىالدخولسھولةحیثمنالموظفعملفيالمرونة2-

اإلدارةتطبیقاتباستخدامالمكتبأصبححیث،فیھیرغبالذيوالمكانالوقتفيبالعملللقیام

.حدودلھلیساإللكترونیة

جغرافیا المتباعدةاإلداراتبین( Video Conferencing )بعد عناالجتماعاتعقدسھولة3-

.والمراجعینوالزبائنللموظفیناإلداریةوالمعامالتالتعلیماتوصولوسرعةسھولة4-

األخرىالدوائرعنباإلنابةالمھمةبھذهتقومواحدةجھةخاللمنالمراجعینمعامالتإنھاءسھولة-5

سھولة تخزین وحفظ البیانات والمعلومات وحمایتھا من الكوارث والعوامل الطبیعیة من خالل -6

.الكوارثمنالتحوطبنظامیعرفماوھوالمؤسسةحدودخارجأماكنفياالحتیاطياالحتفاظ بالنسخ

یليفیماأساسیةبصفةتتمثلوالتي،المنظماتلھذهاإلدارةتلكتوفرھاالتيوالمزایاالفرص7-

.المنظمةربحیةوزیادةاإلنتاجتكالیفانخفاض-أ

.المنظمةفیھاتتعاملالتياألسواقنطاقاتساع-ب

.والمستھلكینالعمالءورغباتالحتیاجاتوفقااإلنتاججیھتو-ت

.المنظمةتنافسیةدرجھوزیادةالمنتجاتجودةتحسین-ث

الورقيالتعاملمخاطرتالفي-ج

اإللكترونیة تسعى إلى إجراء تحسینات فعالة في المنظمات المعاصرة ، وفي ضوء ذلك فإن اإلدارة 

األمر الذي یترتب علیھ تحقیق ثالث مزایا أساسیة لھا تتمثل في تحسین الخدمات المقدمة للعمالء، 

تحسین العالقات مع الموردین ومجتمع التمویل وزیادة العائد على استثمارات أصحاب األسھم والمالك.

كلعلىالتأثیرخاللمنوذلكالمنظماتأداءعلىمتفاوتةبدرجاتاإللكترونیةإلدارةاتؤثركما

،الصیانةخدمات،المنتجاتتطویروأنشطةكوظائفالمنظماتتلكتمارسھاالتيواألنشطةالوظائف

.العملیاتمنوغیرھاالتمویل،التسویق

طریقعنبالمنظماتالعملأداءجودةتحسینعلىاإللكترونیةاإلدارةتعملذلك،إلىباإلضافة

.والسرعةوالفاعلیةبالكفاءةتتسمجدیدةإلكترونیةأسالیباستخدام
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المتطلبات الفنیة وعناصر اإلدارة اإللكترونیةالمبحث الثاني:

اإللكترونیةلإلدارةالفنیةالمتطلبات:األولالمطلب

الخصباالمتزاجصنیعةھي،مترابطةعناصرأربعةمنفنیةناحیةمناإللكترونیةاإلدارةتتكون

:ھيالعناصروھذهالعناصر،لتلك

Hardware .عتاد الحاسوب1-

Software.البرمجیات2-
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Communication Network .شبكة االتصال3

اإلنسانیةالبنیةیمثلونالذینومختصینخبراءمنKnowledge Workersالمعرفةصناع4

.اإللكترونیةاإلدارةلمنظومةوالوظیفیة

قیمةالبدونھ الذياإلنسانيومحورھا،اإللكترونیةلإلدارةاألساسیةالمكونات( 3.1 )الشكلویوضح

.المنظومةلتلك

)3.1(شكل
،العامةاإلدارةمعھد،العربیةتطبیقاتھاوآفاقاإللكترونیةاإلدارة،سعد،یاسین:المصدر

24ص،2005،السعودیة.

یكونأنیجبوماومصادرھاأنواعھاذكر،اإللكترونیةاإلدارةلمتطلباتشرحفقراتمنیليوفیما

.اإللكترونیةاإلدارةلتفعیلأدنىكحدمتوفرا

الحاسوب عتاد:أوال
الحاسوببرامجلتطورونظرا،وملحقاتھاوالخادماتالحاسوبأجھزةالحاسوببعتادالمقصود

امتالكإلىالسعيللمنظمةاألفضلفمن،المنظماتفياألجھزةمستخدميعددفيالمستمرةوالزیادة

:أساسیتینمیزتینتحققحتىالعالمفيالعتادصانعوإلیھتوصلماأحدث
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.الصیانةوتكالیفالمستمرةالتطویرتكالیفتوفیر)1

.المعلوماتنظموبرمجیاتالبرمجیةللتطوراتالعتادمالئمة)2

والتطبیقاتللعتادالمنظمةحاجةمدىإلىاألساسفيیرجعاجتھادفھذاوأفضلھااألنواعحیثمنأما

.فیھاالمستخدمة

،أجھزةالكامیرات،كالطابعات،كمالیةوأخرىأساسیةكثیرةمعداتاألجھزةیرافقالحالبطبیعة

.وغیرھاالتخزینوسائط،المعلوماتعارض،الضوئیة،الماسحاتالصوت

البرمجیات:ثانیاً 
،الدراسةمنآخرجزءفيإلیھانتطرقسوف،برمجیةأنظمةإلىاإللكترونیةاإلدارةتحتاج

.البرمجیاتعلىالحصولمصادریليفیماوسنستعرض

لديیوجدأنھسنفترضالغالبوفي،حدیثةأوقدیمةجزئیةبرمجیةأنظمةالمنظمةلديیتوفرقد

HRMISأنظمة مثلالمختلفةالمنظمةلوظائفالبرمجیةاألنظمةأنحیث،أنظمة برمجیةالمنظمة

أمامالمنظمة،ستكونفلذلك،بعیدزمنمنذالمنظماتفيموجودةاألجور وغیرھا،المالیة،المخزون

التالیة الخیارات

.الحالیةالمنظومةتطویر-1

.المنظمةموظفوبتصمیمھایقومجدیدةبرمجیةمنظومةإنشاءفيالبدء2-

.عالمیینأومحلیینموردینمنالمنظومةشراء3-

.الشراءمنالمؤسسةتمكنعدمحالفيالمنظومةتأجیر4-

التحولبھدفللمنظمةشاملةأنظمةتحتويكاملةجاھزةمنظومةبشراءإماالمنظمةتقومالغالبوفي

تفعلمثلما،لدیھاالمعرفةصناعتوفرحالفيالمنظومةتلكببرمجةتقومأو،لإلدارةاإللكترونیة

یقومالمعلوماتتكنولوجیامراكزفيمعرفةطاقملدیھایتوفرحیث،الدراسةتحتالتيالجامعات

.الكاملةاإللكترونیةاإلدارةإلىالتحولبھدفمتكاملةحاسوبیةأنظمةوتجھیزبتطویر

ثالثا:شبكات االتصال 
لعل ھذا العنصر یعتبر ھو األھم من الناحیة الفنیة ، فبدونھ ال وجود لإلدارة اإللكترونیة أو ألي مفھوم 

إلكتروني موجود حالیا ، لذلك سنتناولھ بتفصیل أكثر من باقي العناصر.

معا وترتبط بخطوط اتصال بحیث یمكن لمستخدمیھا شبكة الحواسیب ھي مجموعة من الحاسبات تنظم 

المشاركة في الموارد المتاحة ونقل وتبادل المعلومات فیما بینھم ، وتتكون شبكة الحواسیب من األجزاء 

التالیة:
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: وھو عبارة عن جھاز حاسوب ذو مواصفات ( Main Server )جھاز الخادم الرئیسي -أ

عالیة ، یقوم بالتحكم في أنظمة برمجیة وقواعد البیانات ، ویربط المستخدمین بالتطبیقات 

) .Application Server(1المختلفة ویطلق علیھ خادم التطبیقات

بتخزینقومی،برنامجعنعبارة) فھوWeb Serverأما النوع اآلخر یطلق علیھ خادم الویب ( 

البیاناتقواعدمعالمستخدمینوربطالمستخدممنطلبھالديمكانھاتحدید،مواقع الویبوحفظ

).1.4الشكل (فيموضحھوكما،االستخدامواجھاتخاللمنطریق اإلنترنتعنوالتطبیقات

)1.4الشكل (
C. Kenneth Laudon ,Jane P.Laudon ,Managementالمصدر: 

InformationSystems Prentice Hall ,New Jersey ,USA,9th ,2006 ,p191 .
تلحقالتيالشخصیةالحاسباتأنواعمننوعھي( Work Station ):العملمحطات-ب

.علیھاتؤدىالتيالخدماتمنلتستفیدبالشبكة

( Plotters)والراسماتالطابعاتمثل(Peripherals Equipment ):الملحقةاألجھزة-ت

.الشبكةضمنوتعمل،الموصولةاألجھزةھذهاستخدامالمستخدمویستطیع

أجزاءبتوصیلتقومالتيالمكوناتوھي( Cable & Cards ):الشبكةووحداتالكابالت-ث

.آلخرمكانمنالرسائلإرسالیمكنوبذلك،بكفاءةتستخدموتجعلھابعضھاالشبكة

1 C. Kenneth Laudon , Jane p.Laudon , Management Information Systems , Prentice Hall , New Jersey , USA ,
9th ed, 2006 p191.
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( Telephone Wires )الھاتفیةاألسالك:منھامختلفةبأنواعكابالتتستخدمالمحلیةالشبكاتإن

النقل ، الكابالت المحوریة ذات القناة الواحدة أو متعددة القنواتالمزدوجة

( Single or Multichannel)الضوئیةواأللیاف( Fiber Optics )العالیةوالكلفةاألداءذات.

نظاممعوالتخاطبباالتصاللألجھزةتسمحبرامجوھي،الشبكةوحدةمشغالتتوفرمنبدالكذلك

الوحدةمشغلبرنامجیتوفرلمماالوحدةھذهمعالتعاملیستطیعلنالتشغیلفنظامللكمبیوترالتشغیل

.المشغلھذاخاللمنوالوحدةالتشغیلم نظابینالتخاطبیتم،حیث

التكنولوجیامجالفيالتطورعنناتجةمختلفةوممیزاتأشكالولھا،عدیدةفھيالشبكاتأنواعأما

الشبكاتعلىالتعرفھواإللكترونیةاإلدارةمجالفيیھمناوما،الحاجةوتطوروعلوم الحاسوب

.القارئأمامالصورةتتضححتىالمجالھذافيالمستخدمة

جغرافیةمساحةتغطيالتيالشبكاتھي( Wide Area Network ):الواسعة الشبكات.1

تحملعلىقادرةوتكون،الدولةمستوىعلىأوالحجمكبیرةمدینةعلى مستوى،واسعة

.والحكومیةاألنشطة التجاریةلكافةالیوميالعملعبء

أجھزةلربطتستعملالنطاقضیقةشبكة( Local Area Network ):المحلیة الشبكات.2

بنایةأومدرسةأومصنعفيالحاسوبشبكاتمثل،صغیرفیزیائيمجالضمن الحاسوب

.سكنیة

منأواإلنترنتطریقعنمرتبطةتكونقد،محمیةداخلیةشبكة( Intranet ):اإلنترانت .3

عنالشبكةداخلوالمعلوماتالبیاناتبتبادلتسمح،محلیةشبكةداخلبرامج معینةخالل

.خاصةحاسباتطریق

كفاءتھاوتعتمد( Private Corporate Network )الخاصة الشركةشبكةأیضاعلیھاویطلق

.1والمتوسطة الصغیرةالشركاتفيوتستخدم،وإلیھامنھاالمعلوماتسرعة نفاذعلى

البعضبعضھامعاإلنترانتشبكاتبربطتقومخاصةشبكات( Extranet ):اإلكسترانت .4

شبكةإلىبالدخولاإلنترانتشبكةخارجمعینینلمستخدمینوتسمح،طریق اإلنترنتعن

.اإلنترانت

والعمالءومراكزبالشركاتالخاصةاإلنترانتشبكاتتربطالتيالشبكةھياإلكسترانتشبكةأنأي

علىالحفاظمعفیھاوالمشاركةالمعلوماتتبادللھموتؤمن،مشتركةأعمالتجمعھملذیناألبحاث

.مؤسسةلكلالمحلیةاإلنترانتخصوصیة

62،ص.م2002،األردن،عمان،والتوزیعللنشرالمناھجدار،اإللكترونیةاألعمال،عباسبشیر،والعالق،غالبسعد،التكریتي1
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فينجدھاوأیضا،المصرفیةوالتعامالتالبنوكشبكاتمثلعدیدةمجاالتفياإلكسترانتتطبیقویتم

المواصالتشبكاتوفياألكادیمیةالتدریبومراكزالجامعاتمثلالنطاقالواسعةالتعلیم نظم

Client/Server ):الزبون /الخادمشبكات.5 Networks )علىتعتمدشبكاتعنعبارةھي

،وإدارتھابالشبكةبالتحكمیقوم،البیاناتلقواعدأوللتطبیقاتسواءأكثرأوجھاز خادموجود

.التطبیقاتتلكبتحمیلیقومأنمنھا بدونالنھائيالمستخدمویستفید

-Peer ):للند الندشبكات.6 to - Peer Networks )أجھزةبربطتقومشبكاتھي

البیاناتوقواعدالملفاتفيالمشاركةطریقعنوتعمل،بعضھا البعضمعالحواسیب

لديالملفاتعنللبحثالخادمأجھزةبعض أنواعھاتستخدموقد،المستخدمینلدىالموجودة

.الشبكةمشتركي

االتصال وسائط
عناصرھا بینتربطاتصالقنواتأووسائلعبرالحاسبشبكاتفيوالمعلوماتالبیاناتتنتقل

( Communication Channels )تصنفاالتصالوسائطعنشرحالتالیةالفقرةوفي،

:رئیسییننوعینإلىاالتصال الشبكيوسائط

ممثلةأكانتسواءوالبیاناتالمعلوماتنقلفيوالكابالتاألسالكتستخدموھي:السلكیةالوسائط1-

:تشملوھيعددیةأوبإشارات قیاسیة

Twisted ):المجدولة المزدوجةاألسالك-أ – Pair Wire )الخطوطفيتستخدمكالتيوھي

العادیة الھاتفیة

لإلرسالالكابلھذایستخدم:األساسيالحیزذو( Coaxial Cable )المحوري الكابل-ب

.كم12إلى15منلمسافةالحاسبات،ویربطللبیاناتالعادي

منأطولمسافاتإلىاإلرسالفيالكابلھذایستخدم:العریضالحیزذوالمحوريالكابل-ت

كم12بینلمسافةوالبیاناتالمعلوماتلنقلیستخدمماوعادة،األساسيذو الحیزالمحوريالكابل

أكثر أو

منحزمةمنیتكونالنوعھذامنالكابل( Fiber Optics ):الضوئیةاأللیافكابالت-ث

أنواعوتستخدم،الضوءنقلعلىوالقادرةالنقيالسلیكونمنالمصنوعةالموصالت الزجاجیة

.النمطأحادیةالزجاجیةاأللیافأھمھا،األلیاف البصریةمنعدیدة

)ممیزات وعیوب كل نوع من أنواع وسائط االتصال السلكیة.1.1ویوضح جدول ( 
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)1.1(جدول 

وسائط االتصال السلكیةممیزات وعیوب 

وھي تلك التي تستخدم موجات األثیر في النقل مثل:الوسائط الالسلكیة:2-

الموجاتعبر(الصوتیةوالمعلوماتالصوتلبثیستخدم( Microwave ):المیكروویف

یسمحمماتقویتھابعدبثھایعادثمالموجاتھذهتلتقط،تقویةمحطاتاستخداممع)اإللكترومغناطیسیة

.بعیدةمسافاتإلىبنقلھا

وتتمیز،( High Band Width )واسعترددينطاقذاتقصیرةموجاتعنعبارةوالمیكروویف

.المعلوماتونقلحملفيالفائقةوالسرعةبالسعة
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ودرجةوالسرعةالسعةفإنوبالطبع.الفضاءعبرأواألثیرعبروالمرئیةالصوتیةوالمعلوماتالبیانات

.األخرىالوسائطجمیععلىتتفوق،االتصالوسائطمنالنوعھذافيالوضوح

وعیوبھاممیزاتھالھاتقنیةوكل،متعددةأیضافھيالالسلكیةالشبكاتتقنیاتأما:الالسلكیةالشبكات

،السلكیةللشبكةكبدیلأوكامتدادوتستخدمالبیاناتلتوصیلمرنانظاماالالسلكیةالشبكةتعتبر،حیث

.السلكیةاالتصاالتإلىالحاجةوتزیل

ومن،المستخدمإلىالوصولوسھولةالبیاناتتوصیلبینالالسلكیةاالتصاالتشبكةجمعتوبذلك

:یليماالالسلكیةالشبكاتتقنیاتأھم

استعماالالتقنیات،أكثرمنوھي( Wireless Fidelity )لكلمتياختصارھيWi-Fi:تقنیة1-

:إصداراتثالثمنھویوجد،الالسلكیةالمحلیةالشبكاتلربطویستعمل،وانتشارا

MBPs54بسرعةوینقلGHz 5تردد علىیعملa802.11اإلصدار األول رقم-أ

.فقطمتر30إلى10من محدودةولمسافة

MBPs11بسرعةوینقلGHz 2.4تردد علىیعملb802.11رقم الثانياإلصدار-ب

.فقطمتر50إلي 30منمحدودةولمسافة

MBPs54بسرعةوینقلGHz 2.4تردد علىیعملg802.11الثالث رقماإلصدار-ت

WPAتشفیرنظامأفضلھامنمتعددةتشفیرأنظمةالتقنیةھذهوتستخدم

( Protected -WIFI )Accessللنظام دخولنقاطإلىالتقنیةھذهوتحتاج

(Access Point)التقنیةلھذهنموذجا( 5.1 )ویوضح الشكل،واستقبالإرسالكجھازیعمل.
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( 5.1شكل ( 

Wi-Fiلشبكة العامالشكل
http://www.aboutonlinetips.com/wi-fi-security-how-to-secure-yourwi-

fi-network.2014 .

شبكات،ضمنتعملتقنیةوھي( Evolution Data Only )اختصار ھيEV-DO:تقنیة -3

بیانات نقلبمعدلوبدأتالمجالھذافيالعالمیةالتقنیاتأحدثمنوھي،الثالثللجیلاألجھزة الخلویة

500 Kbpsإلي الحالیةالسرعاتوصلتحیثتتطورزالتوماMbps2.4التقنیة  في

CDMA2000 1xEV-DOتقنیةمنأكثرطریقعنالخلویةاألجھزةشبكالممكنمنأصبحبحیث

بتقنیاتوتمتازOFDMAو OFDMمثل ،التقنیةھذهمنحدیثة أخريأنظمةوھناك.ذكرهسبقمما

بسرعةالحجمالملتیمیدیا الكبیرةملفاتتحمیل،عالیةللمیدیا بدقةالمباشرالبثمثلمتقدمةوخدمات

.عالیةبسرعاتاإلنترنتوخدماتعالیة

بطاقاتطریقعنوتعمل،تقنیةمنأكثرمعالرتباطھانتیجةجداشاسعةمساحاتالتقنیةھذهوتغطي

ومن،الخلویةاألجھزةأوالحاسوب،أجھزةفيشبكھا( Access Point )بمثابة خاصة  تعتبر

تصلحیث،المحلیةاألسواقفيتباعوالتيالثالثالجیلمنسیلكومعلیھا شرائحالمحلیةاألمثلة

Mbps 2.8 .الحالیة سرعتھا

تقومالسلكیةتقنیةوھي،الشخصیةالشبكاتعلیھایطلق:  وأیضاBluetoothالبلوتوث تقنیة-4

لوجودالحاجةدونالبیاناتلنقلالرادیوموجاتبواسطةالبعضبعضھامعاألجھزة اإللكترونیةبوصل

الھواتف،الكمبیوترمثلاإللكترونیةاألجھزةفيتثبیتھایتمرقاقة إلكترونیةمنوتتكون،أسالك
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اللمسافةKbps227بسرعة التقنیةھذهفيالبیاناتوتنقل.والمفكراتالكمبیوترات،المحمولة

وذلكاإللكترونیةاألجھزةمنكثیرفيویكثر  استخدامھا،أقصىكحدتقریبامتر100تتعدى

.لرخصھا

الشبكاتآالفمنمتداخلةھائلةحزمةتضمللمعلوماتكونیةشبكةھواإلنترنتاإلنترنت :-ث

1.المعمورةمختلف أنحاءفيالموزعةالمحوسبة

شبكةتطورتحیث،اإللكترونیةاإلدارةظھورفيساعدتالتيالعواملأھممناإلنترنتویعتبر

الحربخاللعسكریةألغراضالستیناتفيأنشئتالتي( Arpanet )شبكة عن طریقاإلنترنت

.2الباردة  

الحكومةلتطبیقالرئیسیةاألداةتعدكما،االتصاالتعالمفيللغایةمھمامكانااإلنترنتشبكةاحتلت

والمعامالتالمھامإنجازتأمینعملیةالجدیدةالتكنولوجیادفعتإذ،اإللكترونیةواإلدارةاإللكترونیة

لنقلواضحاطریقاالشبكةھذهأصبحت.اإلنترنتشبكةعبرالمختلفةوالمالیةوالتجاریةالخدمیة

.3إلكترونیاً والدولوالھیئاتاألفرادبینوالمعلوماتالبیانات

بعضھامعالمحلیةالشبكاتفیھاتتخاطبطریقةإیجادإلىالحاجةضوءفياإلنترنتشبكةتطورت

منیعتبروالذي( Protocol )تدعى التياالتصالمعاییرمنمجموعةباستخدام، وذلكالبعض

عبرالمعلوماتوتراسلتخزینعلىیعملالذي( TCP/IP )استخداما بروتوكول وأكثرھاأشھرھا

.الشبكة

:ھيرئیسیةصفاتبثالثالتقنيالجانبمنلإلنترنتالرئیسیةالسماتLaudonویحدد 

فيفریدةبعناوینبعضھامعمرتبطةأخرىوأجھزةالكمبیوترأجھزةمجموعةمنمكونةشبكة.1

.اإلنترنتبروتوكولعلى، معتمدةالفضاء

.أخرىتواصلبروتوكولأيأو( TCP/IP )بروتوكول باستخدامالتواصلعلىقادرةشبكة.2

.والشبكاتاالتصالتقنیاتعلىمبنیةالمستوىعالیةخدماتتقدمشبكة.3

اختصارا تعرفالتيالعالمیةالعنكبوتیةالشبكةھواإلنترنتشبكةفينمواواألكثراألھمالجزءإن

WWWوسمعیةمرئیةوتسجیلیةوبیانیةنصیةتنسیقاتفيمعروضةمعلوماتتحتوي، والتي،

ارتباطاتتدعمالتيالتشعبیة،النصوصترمیزلغةوھيHTMLفي التنسیق مواقعھاتخزینویتم

.بسھولةأخريصفحة إلىمناالنتقالوعملیةالمواقع

یلي فیماتحدیدھایمكنأساسیةاتجاھاتفيحدثاإلنترنتخدماتفيالتطورإن

51صسابقمرجع،یاسین1
261،صسابقمرجع،لسالميا2
للتنمیةالعربیةالمنظمةمنشورات،العربيالوطنفيوتطبیقاتھااإللكترونیةالحكومة،شریفطارق،والعلوش،محمودمحمد،الطعامنة3

34صم2004،مصر،.ھرة  القا،اإلداریة
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دواتأ(الدینامیكيالمحتوىإلى)أخبارصفحةأوبیاناتقاعدة(السكونيالمحتوىمن.1

)ومحركاتاستعالم

بإمكانأصبححیث،التفاعلیةاإللكترونیةالخدمةإلىتفاعلیةالغیراإللكترونیةالخدمةمن.2

.واالحتیاجاتاآلراءلتقدیمأوسعفرصمعالخدمةمتطلباتبعضإجراءالزبون

.العالمعبرالواسعالتشبیكإلىالمحدودالتشبیكمن.3

استخدامفيسباقااألعمالقطاعكانحیث،العامةاألغراضإلىالخاصةاألغراضمن.4

.اإللكترونیةكالحكومةالعامةالمؤسساتمثل ،اإلنترنتإمكانیات

ھيتعدلماإللكترونیةالخدماتأنحیث،اإلنترنتإستراتیجیةإلىالویبموقعإستراتیجیةمن.5

منتجاتلكلمتكاملةإستراتیجیةرؤیةھيوإنما،اإللكترونیةالمؤسساتیرتبط بواجھاتما

تكاملإلىیؤديمما،والرقمیةالمادیةالجوھریةإلى القدراتالمستندةالمؤسسةوخدمات

.اإلنترنتوإستراتیجیةالمؤسسةأعمالإستراتیجیة

اإللكترونیةاإلدارةعناصر-أ
فيلألعمالالقائمالتقلیديالنموذجمناإللكترونيالتحولوتنفیذتخطیطیعنياإللكترونیةباإلدارةالعمل

باإلدارةالعملیتطلبحیث،والمعرفةاإلنترنتمواردإلىیستندلألعمالجدیدنموذجالمنظمةإلى

المادیةاالرتباطاتنقلوبخاصةالمنظمةأعمالأنشطةمكوناتفياستراتیجيتغییرإجراءاإللكترونیة

.اإللكترونیةاإلدارةإلىللمنظمةالكاملةالقیمةلسلسلة

استراتیجیھقراراتاتخاذدونمناجتیازهیصعبمسارطبیعتھبحكمھواإللكترونيالتحولفيالنجاح

فيیحصلأنیجبالذيالشاملالجوھريالتغییرمناألولىالمراحلفيوبخاصةمألوفةصعبة وغیر

.النجاحلضمان ھذاالمنظمة

اإلدارةنظریةعلىھیمنتالتيالقدیمةالمبادئوتجاوزالتقلیدیةالعملقواعدبكسریبدأالتغییرھذا

العملوقواعدالجدیدةالمبادئإدراكیجبذلكغضونوفي،الزمنمنعدیدةعقودطیلةوالتنظیم

.والعاملیناإلدارةقبلمناإللكترونيالعملمتطلباتوفھماإللكترونیةاألعمالنموذجعنالمنبثقة

والوظائفالتأثیرتتبادلالتيالجوھریةالعناصرمنمتكاملةتولیفةتوفرتتطلبالتحولعملیةإن

لنجاحاألساسیةوالشروطالعناصروھذه،للمنظمةاإللكترونيالتحولعملیةتطورسیاقفيواألدوار

:التاليالشكلفيتظھراإللكترونیةاإلدارةنظمتطبیق
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)7.1(شكل
اإللكترونیةلإلدارةالستةالمتطلبات

السعودیة.،العامةاإلدارةمعھد،العربیةتطبیقاتھاوآفاقاإللكترونیةاإلدارة،سعد،یاسین:المصدر
2ص،.2005،

اإلدارةإلىللتحولالالزمةالجوھریةالستةالمتطلباتلھذهمختصرشرحیليفیماسنعرض 

اإللكترونیة:

أنماطبجمیعاإللكترونیةاألعمالوأنشطةاإللكترونیةاإلدارةترتبط:اإللكترونیةالتكنولوجیا-1

عالیةبسرعةتتطورالرقمیةالتكنولوجیاوھذه،وأدواتوشبكاتوسائطالرقمیة منالتكنولوجیا

فيوھياإلدارةأمامومفتوحةدائمةخیاراتیضع، مماباستمراروأجیالھاأنماطھاوتتنوع

.اإللكترونیةاألعمالبناءصدد

الجزئیةوالمھامالمادیةاالرتباطاتتحویلمناإللكترونیةالعملیاتتنشأ:اإللكترونیةالعملیات-2

تدفقأساسعلىالمصممةالرقمیةاألنشطةمنقیمةسلسلةإلىالعادیةبنیة العملیةفيالمجمعة

شبكاتوتقنیاتواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاخالل استخداممنوالعملیاتللمعلوماتجدید

.(Extranet , Intranet , Internet )اإلنترنت 

لبیئةاالستراتیجيالتحلیلأنشطةاإللكترونیةاالستراتیجیةتغطي:اإللكترونیةاالستراتیجیة-3

.اإللكترونیةاألعمالاستراتیجیةوتطبیقاالستراتیجيالتصمی واالختیار،األعمال
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أساسھاعلىتبنىمختلفةبخیاراتالمرتبطةالمنافسینعنالتمیزمصادرتحدیداالستراتیجیةتتضمن

التقلیدیةالخدماتتوزیعقنواتجمیعاستبدالاستراتیجیةتطبیقالخیاراتھذهبینومنالقیمة،سالسل

مكملةجدیدةإلكترونیةخدمةقنواتبناءواالستكمالاستراتیجیةأو،إلكترونیة كاملةبخدماتمثال

قنواتاستمرارألھمیةأوالزبائنقبلمناإلنترنتضعف استخدامبسببالتقلیدیةالتوزیعلقنوات

منذلكغیرإلى،اإللكترونیةالوسائلعبروتوزیعھاالخدمةوتقییستنمیطإمكانیةضعفأوالتوزیع

واحد.آنفيواإللكترونیةالتقلیدیةاألعمالبینماالجمعاستراتیجیةاختیارأسباب

بناءخیارمثلللمنظمةالتكنولوجیةالخیاراتأفضلاإللكترونیةاالستراتیجیةتحددذلكإلىباإلضافة

( Web Sites ) .العالمیة المعلوماتعلى شبكةمواقع

للمبیعات التفاعلي،لدعم( Online Sales )الفوري البیعتكنولوجیااستخداممستوىتحدیدیجب

Interactive Sales Support )كاملة إلكترونیة،بصورةالزبائنعالقات) إدارة

)Electronic Customer Relationship Managementالتكنولوجیااستخدامخیارات) أو

الرقميوالزبونالعاديللزبونموجھةجدیدةرقمیةوخدماتمنتجاتوتوزیعالشبكیة إلنتاج

e-Customerللمنظمة.

Customer )الزبون نحوالتوجھعلىیركز:اإللكترونيالتسویق-4 – Centric )والتحلیل

معللمنظمةوالتقلیدیةاإللكترونیةالعالقاتخاللمنتحدیدھایتمالتيالزبائنالعمیق الحتیاجات

معمباشرةتفاعلیةصالتتكوینعلىاإلنترنتبیئةتساعد.األسواق المستھدفةفيزبائنھا

الواعياالنتقالباتجاهتدفعكما،الحقیقيالوقتاحتیاجاتھم فيلتلبیةاستثمارھایمكنالزبائن

Massالواسع ( للجمھورالموجھالتسویقمن Marketingقیاسیة وخدمات) لمنتجات

أنواعتحدید،اإللكترونيوالبیعاإللكترونيللشراءنظموتطویربناءاإللكترونيالتسویقیتطلب

لحمایةفعالھنظموتطبیقالویبشبكةعلىالمنظمةموقعخاللمنوتوزیعھانقلھاالتي یمكنالمنتجات

والمعلوماتالبیاناتسریة

متعددھرميتنظیميھیكلفيالعملاإللكترونیةاإلدارةتستطیعال:اإللكترونيالھیكل-5

االتصاالتعموديآليتكوینفيالمترابطةحتىأوبعضھاعنوالمھام المستقلةالمستویات

.واحدبعدوذيمغلق

واإلدارة،المنشودةاألھدافوانجازالعملفيالمناسبةووسائلھاوأدواتھابنیانھاإدارةلكل

شبكیةبنیة،باتصاالتھاوعمودیةأفقیةومرنةحدیثةتنظیمیةبنیةتتطلب وجوداإللكترونیة

والمبادرةاالبتكارقیمةحولتنظیمیة تتمحورمتطورة وثقافةومعلوماتیةتقنیةقاعدةإلىتستند

.وفعالیةبكفاءةاألعمالوانجازاألداءفيوالریادة
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المعلوماتتكنولوجیامعوفعالیةبكفاءةتتعاملإداریةقیادةتطویر:اإللكترونیةالقیادة-6

واإلدارةالمعرفةإدارةحقلعنحدیثاانبثقتالتيالمھمةالمسائلأحد أھمیعتبرواالتصاالت

.اإللكترونیة

المعرفةإلىالمستندةالمنظماتأواإللكترونیةالمنظماتلنجاحشرطھواإللكترونیةالقیادةوجودإن

،المستمعالقائدوجودأیضایعنيالقیادةھذهوجودأنحیث،اإللكترونیةاألعمالأنشطةفيوالمندمجة

.المتصلوالقائدالمعلمالقائد

خاصةوبصورة،للمنظمةالخفیةالثمینةاإلنسانیةاألصولاستثماراإللكترونیةالقیادةخاللمنویمكن

.التنافسیةالمیزةلتحقیقوإدارتھواإلنسانيالفكريالمالرأس

ھندسةإعادة،والتحدیثاالبتكارعلىالقادرةالجوھریةالكفاءاتتمثلاإللكترونیةاإلداریةالقیادةإن

مستمرةبصفةللتعلمساعیةمنظمةفيالتنظیميالتعلمعملیةوإدارةالمعرفةصنع،التنظیمیةالثقافة

.ومؤكدة

استنتاجإلىتقودومشروعاتھابرامجھاولتطبیقاإللكترونیةاإلدارةلعملالستةالجوھریةالمتطلباتھذه

أخذلوحتىوجذريحقیقيتغییرھواإللكترونیةاإلدارةتطبیقیرافقالذيالتغیرأنوھوأساسي

أنیمكنالالمتطلباتھذهتوفیرإلىالوصولھدفأنیعنيمما،المطردوالتطویرالوقتمنكفایتھ

.المنظمةوأعمالعملیاتھندسةإلعادةوشاملمتكاملاستراتیجيبرنامجخاللمنإالیتحقق
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اإللكترونیة اإلدارةوظائفاإللكترونیةاإلدارةإليالتحولأسباب:الثانيالمطلب
اإللكترونیة اإلدارةنموذج)1

المستخدمالنموذجعلىاالطالعمنالبد،اإللكترونیةاإلدارةلوظائفكاملةمعرفةعلىلنكون

تعتمداإلدارةھذهبأنالنموذجھذاعلىاالطالععندنتوصلحیث،لإلدارة اإللكترونیةحالیا

االعتمادبدونناجحةإلكترونیةإدارةھناكتكونأنیمكنالقرن والھذاتكنولوجیاأحدثعلى

1التالي في الشكلموضحالنموذجوھذا،التكنولوجیاھذهعلى

).8(شكل
اإللكترونیة اإلدارةنموذج

35ص. 2008،األردن،عمانللنشر،وائلدار،اإللكترونیةاإلدارة،عالء،السالمي:المصدر

35،صسابقمرجع،لسالمي1
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:یليمانستنتج،النموذجھذاخاللومم
.واالتصاالتالمعلوماتعلىیعتمدالنموذجھذاإن)1

:مناإللكترونیةاإلدارةنظامیتكون)2

.الحاسوبعلىتعتمدالالتياإللكترونیةاإلدارةتطبیقات-أ

.الحاسوبعلىتعتمدالتياإللكترونیةاإلدارةتطبیقات-ب

.بیاناتقاعدة-ت

ھي النظاممدخالت)3

.داخلیةمادیةموارد

.المعالجات

.الخارجیةالمادیةالموارد

.الخارجیةالبیئةمنمعلومات

البیاناتتقدموكیفاإللكترونیةاإلدارةعنتصورإعطاءفيالنموذجھذامنیستفاد)4

.المختلفةاألعمالإنجازأجلمنوالمعلومات

الوصولبھدفالمنظمةفيالعاملةالبشریةالقويخاللمنالمھامإنجازفنھياإلدارةأنوكما

،التنظیم،التخطیطتشملالتياألساسیةالوظائفخاللمنالمنظمةقبلمناألھداف المطلوبةإلى

نفسولھاالتعریفھذاعنتخرجالاإللكترونیةاإلدارةفإن،1القرارات والرقابةاتخاذ،السیطرة

-e )اإللكترونیةاإلدارةإن.المذكورةالوظائف Management )اإلدارةمنجدیدةنمطھي

.ووظائفھاواستراتیجیتھاوعلى اإلدارةعملھاومجاالتالشركاتعلىالواسعةآثارهترك

بتطورالمتمثلاإلداريالبعدإلىأیضاإنما،التكنولوجيالبعدإلىفقطتعودالالتأثیراتھذهو

والتمكینالتفویضفياإلداریةالمرونةمنالمزیدتحقیقعلىتعملأصبحتاإلداریة التيالمفاھیم

.اإلداري

قبلحتىومضامینھاأبعادھافيالنظروإعادةالعمیقتأثرھارغمووظائفھااإلدارةفإنوبالتالي

األعمالوقیادةوتنظیمتخطیطوإن،الدوتلشركاتالنابضالقلبتمثل، تظلالرقمیةالثورة

.2الجدیدةاإللكترونیةاإلدارةھي وظائفتظلعلیھاوالرقابةاإللكترونیة

.13صم2008،األولىالطبعة،األردنعمان،والتوزیعللنشرصفاءدار،المعرفةإدارة،مصطفىربحي،علیان1
.236صسابقمرجع،نجم2
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أھدافتحددالتياإلداریةالوظیفةبأنھالتقلیديبمفھومھالتخطیطیعرفاإللكتروني :التخطیط-.أ

لتحقیقھا .المناسبةالوسائلإیجادثملإلدارةالتفصیلیةواألھدافالعامةالمنشأة

والمرنةالواسعةاألھدافاتجاهفيدینامیكیةعملیةفھوe-Planningاإللكتروني التخطیطبینما

مناألھدافیحددالذيالتقلیديللتخطیطخالفاالمستمروالتطویرللتجدیدوقابلة،األمدواآلنیة وقصیرة

.التخطیطكفاءةعلىسلبایؤثراألھدافتغییریكونماوعادةالقادمةالسنةفيتنفیذھاأجل

مما ،التخطیطفیھابماالمؤسسةفيشيءكلعلىاستمراریةتضفيالتدفقدائمةالرقمیةالمعلوماتإن

.المستمرالتخطیط) إلىالفصلیةالتقاریروضعالمنقطع (الزمنيالتخطیطمنیحولھ

تماماتجاوزھاتمقد،ینفذونوعمالتخططإدارةبینالتقلیدیةاإلداريالعملتقسیمفكرةأنونالحظ

یمكنوكلھمالمكتبسطحعنداألماميالخطعندیعملونالعاملینفجمیع،اإللكترونیةاإلدارةظلفي

فرصةإلىتتحوللكيوقتكلوفيموقعكلفيتبرعفكرةكلمعاإللكترونيبالتخطیطیساھمواأن

عمل.

والتخطیط ،التقلیدياإلداريبالتخطیطیتعلقفیماالمقارنةھذهمنجانبایوضح( 9.1 )التالي والشكل

.اإللكتروني

).9(شكل 
واإللكترونيالتقلیديالتخطیطبینمقارنة

2004،السعودیةالریاض،،للنشرالمریخدار،اإللكترونیةاإلدارة،عبودنجم،نجم:المصدر
.23،ص
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بقاءأجلمنالمدىقصیرةأومتوسطةأوطویلةسواءالخططتوضعكانت،التقلیديالتخطیطفي

فيأساسیاھذاوكان،الخطةتلكتنفیذأجلمنوتخصصالمواردالوسائلتحددثم،ومنالشركةونمو

.التخطیطمجال

فيممثلةالتغیرھذاوأشكال،تغیرقدكلھھذافإناإللكترونیةواألعمالاإلنترنتظھورمعولكن

:التالیةالنقاط

التخطیطإلىالحاجة
وحیثللتخطیطفعلیةحاجةھناككانإنالتساؤلیثارأنیمكناإلنترنتوبیئةزمنفي

یسبقلمبشكلالتغیرسریعةبیئةوضمن،الفائقةوبالسرعةالحقیقيالزمنفيتعملالشركات

.مثیلھ ل

على،والیومباألسبوعالتغیریتملمإنشھرأوفصلكلفيتتغیرالتيالظروفھذهمثلفي

المرةتلومرةكتابتھاإعادةالضروريمنسیكونأوجدوىبالالتقلیدیةستكون الخطةاألرجح

.األصلیةالخطةعنسابقتھامنأبعدكل مرةفيالجدیدةالخطةیجعلمما

التخطیط أفق
ھيوبیئتھااإلنترنتزمنفيتعملالتيالشركاتفيتكونقداألمدومتوسطةطویلةالخطةإن

عنتزیدالاألحوالأحسنفيھيأو،القدیمةاإلدارةتقالیدومنالتراث اإلداريإلىاألقرب

التيالعالیةبالمرونةیتسمالمقاصدعامالكلماتعام قلیلتوجیھيأوتأشیريمبدأأوعبارة

المحتملة .المحتملة وغیروالسیناریوھاتالخیاراتمنواسعانطاقاتغطي

الممارسةفيالتخطیطقیود
أنتریدلماالمسبقةالتھیئةفيكثیرةمزایالھالتقلیدیةالمادیةالشركاتفيالتخطیطأنمع

فيتنافسیةمیزةتحقیقأجلمنللشركةالجوھریةللقدراتالمتأنيالشركةوالتحدیدعلیھتكون

الممارسةفيعدیدةنقدأوجھللتخطیطكانالمقابلفيللموارد ،المدروسوالتخصیصالسوق

الیوممنافسةعليوتركیزه،البیئةللتغیرات فياالستجابةوعدمالتقییدیسببالتخطیطأنمنھا

للتغیراتبالمرونة واالستجابةیتمیزاإللكترونيالتخطیطأننجدبینما.الغدفيالبقاءولیس

الدنیا،المستویاتإلىالعلیااإلداریةالمستویاتمنالتخطیطوظیفةوانتقال،البیئةفيالسریعة

.الویبمواقعمنافسةظلفياألھدافووضعالتخطیطفيالزبائنمشاركةإلىباإلضافة

حیثمن،اإللكترونيوالتخطیطالتقلیديالتخطیطبینالفروق( 2.1 )التاليالجدولویوضح

.الخطةوضعفيوالمشاركینواألفق الزمنياألھداف
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)2.1(جدول
اإللكتروني والتخطیطالتقلیديالتخطیطبینمقارنة

،2004،السعودیةالریاض،،للنشرالمریخدار،اإللكترونیةاإلدارة،عبودنجم،نجم:المصدر
243ص

اإللكتروني التنظیم.ب

المستویاتعبراألوامروسلسلةالتنظیميالھیكلحیثمنبالمكانارتباطااألكثرھوالتنظیم

الشركة.خارجووظیفیةكثافةوأقلالشركةداخلووظیفیةكثافةأكثرتكونوالرسمیة التيالتنظیمیة

عليتعملنظمإلىالخططترجمةخاللھامنیتمالتيالفنیةالعملیةبأنھالتقلیديالتنظیمویعرف

.أھداف المؤسسةتحقیق
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المركزیة،اإلشرافنطاق،اإلداريالتقسیم،التنظیميالھیكلمنتتكونالتنظیمومكونات

.السلطةوالتفویض،والالمركزیة

تؤديالتيالقیودمنالتنظیممكوناتتعتبر،الیومنشھدھاالتيالسریعةالمتغیرةالبیئةظلفيولكن

عنالتخليمنالحدیثةالتنظیماتشھدتھاالتيالتغیراتمنفبالرغم،المنظماتتطورعرقلةإلى

نتیجةالمؤسساتحجمتقلیص،والشبكیةالمسطحةالھیكلیاتالتوجھ إلى،التفویضزیادة،الھرمیة

للتحولكافیالیسھذاأنإالالعواملمنوغیرھاوالعولمةالمفاھیم اإلداریةوتغیرالتكنولوجيللتطور

.اإللكترونیةاإلدارةإلى

والعالقاتوالمھامللسلطةواسعلتوزیعالفضفاضاإلطارھوe-Organizingاإللكتروني التنظیمإن

.التنظیمألطرافالمشتركالھدفانجازأجلمنمكانكلوفياآلنيالتنسیقتحققالتيالشبكیة األفقیة

التنظیم ومعاإلنترنتظلفيللمنظماتالتنظیمإعادةمعتترافقالتيالعمیقةالتغیراتنحددأنویمكن

:یليكمااإللكتروني

منبدالللمنظماتبالمعلوماتغزیرةوفرةیقدمأصبحاألساسیةوخصائصھبمكوناتھاإلنترنت)1

البیاناتقواعدیتجاوزأصبحماھذاولعل،التقلیدیةالمنظماتفيالمعلوماتفيالكبیرةالندرة

.البیاناتمستودعإلى

كلفياإللكترونیةالمعلوماتوتبادلالشبكیةلالتصاالتعظیمةإمكانیةیوفراإلنترنتإن)2

.العالقةذوياألطرافبكلمسبوقغیروتفاعلتشاركحالةفيالمنظمةیجعلماھذا،مكان

فیماالصناعیةاألقماروعبرالكھربائيالتیارانتقالبسرعةتنتقلالتيبالنقراتیعملاإلنترنت)3

عملفيفقطلیساإللكترونیةاألعمالسمةأصبحتالسرعةوھذه،الضوءسرعةمنیقرب

.والصفقاتباألعمالالمرتبطكلھالتنظیميالعملفيأیضاوإنماالصفقات

بعداالمنافسةیعطيماوھذا،أخرىتكنولوجیاكلمنعولمةاألكثرالتكنولوجیاھواإلنترنت)4

مسبوقغیرعالمیا

یوجدالذي( Business Space )األعمال فضاءھومنظورغیرمجاالاإلنترنتأوجد)5

.المادیةاألعمالقطاعاتلكلمناظر وموازينحوعلى

معیتالءمالذيالسائداألساسيالشكلوھو،اإللكترونيالشبكيالتنظیمعلىاإلنترنتیعتمد)6

.الحقیقيالوقتفيوالعملبالمرونةویتمیز،البیاناتالواسع وتبادلالتشبیك

حیث،األوامروسلسلةاالتصاالتھرمیةمثل،التنظیمقیودمنالتخلصعلىاإلنترنتیساعد)7

.فائقةبسھولةالمعلوماتوتبادلالوقتياالتصالبإمكان الجمیعأصبح
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التياالفتراضیةكالشركات،والتنظیماتالمؤسساتمنجدیدةأشكالظھورفياإلنترنتساھم)8

المعلوماتمصادر،اإللكترونیةالتسوقواجھات،الویبمواقعخاللأعمالھا منتمارس

.وغیرھااإللكترونیةوالوساطة

مجاالتفيالمتخصصینعلىالطلبزیادةطریقعنالعملقويتغییرفياإلنترنتساھم)9

( Telecommuters ) .بعد عنكالعملجدیدةعملوظھورأنماطالمعرفة

.فعالینمشاركینإلىسلبیینمتلقینمنالزبائنتحویل)10

اإللكترونیة القیادة.ت
التيوھياألھدافتحقیقنحوالتوجھفياآلخریناقناععلىالقدرةھيالتقلیديبمفھومھاالقیادة

البشريالعنصرعلىاعتمادھاإلىالقیادةأھمیةوتعودللعملوتحفزھاالبشریةتجمع المجموعات

تحقیقأجلمنمعاتندمجالتيالمختلفةاإلنتاجعواملبیناألھمیةعالیة مندرجةیحتلالذي

وكان،والعاملونالمھامھماأساسینتحدیانفي السابقالقیادةواجھتحیث،المشروعأھداف

علىالمرتكزالمدخل،مدخلینإلى ظھورأدىممابوقتھااإلدارةاھتمامیتقاسمانالتحدیانھذان

وھو،العاملینعلىالمرتكزوالمدخل ،التنظیمقوةعلىالقائمةللقیادةالصلبالمدخلوھو،المھام

المرؤوسینوقبول،والمرؤوسینالقائدبینالعالقةوقوةالشخصیةقوةعلىالقائمالمرنالمدخل

.فیھموتأثیرهلقائدھم

عالقاتھاوطبیعةالمنظمةإدارةعلىذلكیؤثرأنبدفال،المعلوماتوتكنولوجیااإلنترنتعصرفي

قیادةتكونفيذلكویظھر،إلكترونیةإلىالتقلیدیةالقیادةنمطوتغییر،والخارجیةالداخلیةالبیئةمع

مزایاهتوظیفعليوالعملالتطورھذاأبعادتحسسعلىقادرقائدووجود،تكنولوجيحسذات

.للمنظمةالتنافسیةالمیزةمنجزءالتكون

:بالتاليتتسمالبشريالبعدعلىالقائمةاإللكترونیةالقیادةإن

اإلنترنتتسھیالتیستخدمأصبحالذيالزبون( Customized Leader ):الزبوني القائد:أوال

أمانااألكثر،الخصوصیة،األفضلالجودة،األكثرالمعلومات،األقلالسعرعنالبحثمن أجل

.الفائقةالمنافسةظلفياإللكترونیةاألعمالفياألصعبالرقمھوالزبونمنجعلاألسرعواالستجابة

للشركةیعملونكانواسواءالعاملینمعمتمیزةعالقةیوجدالذيھو:المعرفةومھنيعمالقائد:ثانیا

بقدراتھمبسھولةینتقلواأنیمكنالزبائنشأنشأنھمأصبحواالعاملونفھؤالء.بعدعنأوقربعن

.الشركةخارجإلىومعارفھم

الفائقةالمنافسةبیئةھيالیوماألعمالبیئةإن( Competitive Leader ):التنافسي القائد:ثالثا

للجمیعالمتاحةاإللكترونیةوخدماتھاإلنترنتعلىالعملوألنالمتنافسینعددزیادةوذلك بسبب

.والصغیرةوالمتوسطةالكبیرةالشركاتبینالمنافسةقوةتساوتفقدكبیرةاستثماراتالتتطلبوأعمالھ
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أصبحوا الجدیدةالشركاتیقودونالذینإن:مالئمةاألكثرالخصائصذواإللكترونيالقائد:رابعا

.اإللكترونیةأعمالھمبیئةمعتنسجممالئمةخصائصیظھرون

Self )الذاتیةالقیادة:خامسا - Leadership )األعمال إدارةفيبروزااألكثرالذات ھيقیادات: إن

مطلوبھولماوفوریةسریعةقراراتیتخذأنمنھمطلوباإللكترونيالقائدألن،اإلنترنتعبر

كافیةزمنیةفسحةیجدأناعتادالذيالتقلیديالقائدلھایخضعالالفوریةھذهومثل،مكانكلاآلنوفي

والقادةالتقلیدیینالقادةبینالفروق،( 3.1 )التاليالجدولویوضح.معلوماتلتھیئة وجمع

.اإللكترونیین

) 3.1(جدول
اإللكترونیین والقادةالتقلیدیینالقادةبینمقارنة

،. 2004،السعودیة،الریاض،للنشرالمریخدار،اإللكترونیةاإلدارة،عبودنجم،نجم:المصدر

266ص 

حسبینالموازنةمنعالیاقدراتحققأنإلىبحاجةاإللكترونیةالقیادةأنعلىالتأكیدمنوالبد

القیاسیةوالبرمجةالبیاناتوقواعداإلدارةعقلفيیتمثلاإلنترنت)الذيالتكنولوجیا (تكنولوجیا

،إنسانيوتفاعلعواطفمنبھایرتبطومااإلدارةقلبفياإلنسانيالحسوبینالصریحةوالمعرفة

.البشريوالذكاءالضمنیةالمعرفة،الحیةوالخبراتالتجاربمجموعة

اإللكترونیةالرقابة.ث
بماومقارنتھلھالفعليواالنجازاألداءوقیاسالعملمتابعةبأنھاالتقلیديبشكلھاالرقابةتعرف

تدعیمھایجبالتياالیجابیةاالنجازاتتحددبحیث،رقابیةمعاییرمخطط باستخدامھو

.1المطلوبةاألھدافتحقیقوبالتالي،مستقبالوتالفیھامعالجتھاالتي یجبالسلبیةواالنحرافات

343ص.م2002،األردن،عمان،المناھجدار،الحكومیةاألعمالإدارة،حدیدموفق،محمد1
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أوالمدیریكونوبحیث،المستقبلفيسارةغیرمفاجآتأيمواجھةعدمإلىالرقابةنظامویھدف

.المناسبالوقتفيمتغیرأليلالستجابةاستعدادعلىواضعو الخطط

یظھرماوھذا،للماضيموجھةرقابةأنھاھيالتقلیدیةالرقابةبھااتسمتالتيالخصائصأبرزومن

.والتنفیذالتخطیطبعدالتيالمرحلةھيالرقابةكونفيواضحا

ھذالیس،فعليھوماانجازیتمأنبعدفعليھوومامخططھومابینانحرافأليالتصحیحیتم

الرقابةألنوذلك،فعليھوبماالقیامانجازفورانجازھاممكنایكونالالتقلیدیةالرقابةإنبلوحسب

البیاناتجمععلىالقائمالتقاریرنظامعلىتعتمدالتقلیدیةالرقابةوألن،دوريبشكلتتمبالعادة

األعلىللمدیریرفعالذيالنھائيالتقریروكتابةوتحلیلھاجدولتھاثمومنمتعددةجھاتمنوالمعلومات

مضمونعنھیتحدثالذيالتاریخعنكثیرامتأخرافیھیقدمالذيالتقریرتاریخیجعلھذاوكل،

.التقلیدیةالرقابةمشكالتمنواحدةھيالزمنیةالفجوةوھذه،التقریر

وبالوقتبأولأوالبالتنفیذالخاصةالمتغیراتمعرفةعلىقدرةأكثرفإنھا،اإللكترونیةالرقابةأما

معرفةمنیمكنھمماالوقتنفسفيالمدیرلدىتكونالتنفیذفورتسجلالتيفالمعلومات،الحقیقي

منیلزمماالتخاذالسیطرةخارجالنشاطاتجاھاتعلىبالتاليواالطالعالتنفیذعندأوقبلالتغیرات

الزمنیةالفجوةإلغاءوبالتالي،التنفیذعنالمسؤولینإلىالوقتنفسفيتصلالتيالتصحیحإجراءات

1المستمرةالرقابةوتحقیق

العملیجعلمماالطلبیاتأوللتوریدسواءالتعقبأدواتخدماتتوفرھوالرقابةقدرةمنیزیدومما

.وبكفاءةاالنجازممكنةبالرقابةالعالقةذاتاألطرافكلمعالفوري

علىالقائمةالمعلوماتوشبكاتألنظمةفعاالاستخداماتحققاإللكترونیةالرقابةأنفیھشكالمما

وبتكلفةمكانكل(فيوشاملةوقت)كلفي(آنیةومتابعةوتدقیقفحصمنیعنیھمابكلاإلنترنت

:التالیةبالنقاطتحدیدھایمكنكثیرةمزایالھایحققأنیمكنماوھذاووقت محدودین) ،

.الدوریةمنبدالالمستمرةالرقابةبسبب،الرقابةفيالداخلیةالمفاجآتمناألدنىالحد.1

.الرقابةفيالمطلوباإلداريالجھدمنیقللمماوھذا،الثقةعلىالقائمةالعالقاتتحفیز.2

الخارجیةاألعمالشبكةفيالمشتركةالشركات،الموردین،الشراءعملیةإلىالرقابةتوسیع.3

علىالمتزایدالتأكیدلصالحاألنشطةأوالعملیاتأوالمدخالتعلىالقائمةالرقابةأھمیةتقلیص.4

.بالنتائجالرقابةإلىأقربإذنفھيالنتائج

الذيالرقابةنمطفھيكبیرحدإلىالشركةفيیوجدماذامعرفةفيالجمیعانخراطعلىتساعد.5

بنمط (الكل یعرف ماذا ھناك).یمكن وصفھ

722صسابقمرجع،نجم1
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:1ومقابل ذلك قد تواجھ الرقابة اإللكترونیة بعض المشكالت مثل 

سواءالشركةفيحقیقيتطویركلفياألساسھوالذياإلنسانيالتفاعلإلىأحیاناافتقارھا)1

.وغیرھاوالمعاییراألنظمةأوتطویر للعاملین

.علمھمدونمنبأولأوالنشاطاتھمتراقباإلدارةبأنالبعضلدىیقترن)2

عمومامعرضةومعلوماتھاالشركةتجعلاإللكترونیةالرقابةإنحیث،األمنمشكالت)3

.لالختراق

إلىالتسللإمكانیةفيالسلبیةآثارهیحملاألخرھوالشركاءإلىاإللكترونیةالرقابةتوسیعإن)4

.قواعد بیاناتھا

قیاسیةبرمجیةعلىحصلإذاأنھیعتقدقدفالبعض،اإلنترنتعلىالزائداالعتمادمخاطرة)5

.كافیاھذاسیكونعلیھااإللكترونیةوالرقابةالشركةلتشبیك أعمال

الرقابةیجبماتقییمإعادةفيفقطذكیاإداریاعمالیظلالرقابيالمضمونألنصحیحالیسھذاولكن

رقابیاجھداتتطلبالتيالخارجیةبالظروفذلكربطوفيبل،الرقابةفيالمعتمدةوالمعاییرعلیھ

.ونتائجھاللرقابةالكليالجھدعلىلتأثیرهبالنظرمكمال

المختلفةوالتأثیرات،اإللكترونیةوالرقابةالتقلیدیةالرقابةبینالفرق10.1التاليالشكلویوضح

.اإللكترونیةللرقابة

278صسابقمرجع،نجم1
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واإللكترونیةالتقلیدیة)  الرقابة10.1(الشكل
،. 2004،السعودیةالریاض،،للنشرالمریخدار،اإللكترونیةاإلدارة،عبودنجم،نجم:المصدر

275ص

اإللكترونیةاإلدارةأنظمة:الثالثالمطلب
االختیاربعداإللكترونیةاألعمالتنفیذعلىالتدریبالضروريمن،اإللكترونیةالمنظمةلتشغیل

ووصفالعملسیروخطاالستراتیجیةالخطةتحدید،الوظائفوتقییموتحلیلوصف،والتعیین

والصالحیات.والمسؤولیاتالسلطات

علىالحفاظمع،الفوریةوالتقاریرالملفاتوإرسال،اإللكترونيالبریدخاللمناالتصاالتتتم

.1المعلوماتوسالمةأمنوضمانالعلیااإلدارةالتوثیق ودعمعملیات

تستطیعحتىالمنظمةفيتتوفرأنیجبالتي،اإللكترونیةاألنظمةمنمجموعةیتطلبكلھوھذا

.األنظمةھذه( 11.1 )التالي الشكلویوضح،كاملبشكلإلكترونیةإلى منظمةالتحول

.61صسابقمرجعالنجار،1
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( 11.1 )الشكل
اإللكترونیة األنظمةوأنواعاإللكترونیةالمؤسسة

،. 2008،مصر،اإلسكندریة،الجامعیةالدار،اإللكترونیةالحكومة،فرید،النجار:المصدر
61ص

:إلكترونیةمنظمةإلىتقلیدیةمنظمةمنالمنظمةلتحولالالزمةاألنظمةتلكأنواعوتلخص

.الفوریةالمتابعةأنطمة- 1

.اإللكترونيالشراءأنظمة2-

.المتكاملةالخدمةأنظمة3-

د.الحجمكبیرةالبیاناتمعالتعاملنظم4-

.والذكیةالخبیرةالنظم5-

الجودةونظماإلنتاجیةالعملیةتتبعنظم،واإلنتاجالتصمیمنظموتشملاإلنتاجیةالعملیةتطویرنظم6-

.الشاملة

ونظمالعالمیةالبورصاتنظم،الدولیةالبنوكنظموتشملالتمویلمؤسساتمعالعالقةتطویرنظم7-

بورصات السلع  .

اإللكترونیةالتجارةنقطة،اإللكترونيالبیعنقاطوتشملوالتوزیعالتسویقعملیاتتطویرنظم- 8

.العمالءعالقةإدارةونظم
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اإللكترونیة اإلدارةتطبیقمعوقات:الرابعالمطلب
ابتكارعملیةھياإللكترونیةاإلدارةألن،خاصةطبیعةذاتكبیرةتحدیاتاإللكترونیةاإلدارةتواجھ

األعمالنماذجوتطبیقاتالمعرفةواقتصادواإلنترنتالمعلوماتتكنولوجیااندماجمن، ناتجةجذریة

.الجدیدة

:التالیةبالنقاطالتحدیاتتلكیاسینالكتابصاحبویلخصھا

.المنظمةوعملیاتألنشطةالكاملاإللكترونيالتحولعملیةإدارة-1

.اإللكترونیةاألعمالنموذجإلىالتقلیدیةاألعمالنموذجمنلالنتقالالمنظمةتھیئة2-

.اإللكترونیةلألعمالالتحتیةالبنیةوتطویرتنمیة3-

.الویبشبكةعلىالمنظمةموقعإدارة4-

.االفتراضیةوالمنظماتالمشروعاتإدارة5-

علىالمستمراالنفتاحمعالجتھاتتطلبوالتياإللكترونیةاإلدارةتواجھالتيالجوھریةالتحدیاتھيھذه

التغییرعملیةلقیادةالتنظیمیةوالمواردالطاقاتحشدوإلى،الجدیدةالعملوأسالیبالمبتكرةاألفكار

.اإللكترونیةاألعمالنحواالستراتیجي

بالعواملتلخصتطبیقھاتعیقالتيالعواملمنمجموعةفھناك،اإللكترونیةاإلدارةتطبیقمعوقاتأما

:التالیة

الرقمیةالتقنیاتعلىتعتمدالتياإللكترونیةاإلدارةإلىالیدويالتقلیدياإلداريالعملمنالتحول-1

فيالسریةوفقدانالبدایةنقطةإلىوالعودةالیدویةالنظمكلإلغاءبالضرورةیعنيال،الحدیثة

قبلمنالتغییرمنوالخوف،الموظفقبلمنبالسریةاالھتمامیدعمسوفھذابل،المعامالت

.والموظفینالمسئولین

.(واستراتیجيإداري،فنيقرار)االنتقالأوالتغییرعلىلإلقدامالقراراتخاذمسؤولیاتتداخل2-

.الحدیثةللتطبیقاتالمالیةاالعتماداتقلة3-

.المجاورةالبیئةفيناجحةنماذجعلىاالطالععدم4-

.غیرھادونمعینةفئةعلىاقتصارھاأوالمؤسساتفيموسعبشكلاإلنترنتتوفرعدم5-

.األحیانبعضفياللغةعائق6-

.عملھااستمراریةحیثمنالحدیثةبالتقنیاتكاملةثقةوجودعدم7

.التدریبإلىالحاجةیزیدمما،للتقنیاتالمستخدمةالبشریةالكفاءاتنقص8-

.التنسیقوضعفالمسئولیاتتداخل9-

.المناسبةالتشریعاتغیاب10-

.المرجوةبالممیزاتالجمھوروعيقلة11-
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.الخاصةالمصالحمجموعاتونفوذالشفافیةغیاب12-

.المناسبةاالتصالوسائلتوفرعدم13-

التعاملفيالتقلیدیةاإلداریةاإلجراءاتمنتغیرلمالحاسوبعلىالقائمةالحالیةالنماذجبعض14-

.الكاملاإللكترونيالنظامإلىباالنتقالاآلخرینلمتقنعوبالتالي

خاتمة 
أنالنادرفمنالتغییر،وعدمالتقلیديالوضععلىالبقاءتبررالااللكترونیةاإلدارةتطبیقمعوقاتإن

بنظراألخذمنالبدلذلكاألحیان،بعضفيكبیرةومخاطربلعوائقتواجھھاالتغییرحالةنجد

وتطبیقوفھماستیعابیتملموإذا,االلكترونیةاإلدارةمشروعنجاحفيالمساھمةالعواملاالعتبار

الخدماتتقدیمفيوالفشلالمواردإھدارفيسبباً ذلكیكونفقد،جیداً اإللكترونیةاإلدارةمبادرات

بعضالمنظمةفياإللكترونیةاإلدارةتراعىأنینبغيكماالعمالءرضاءعدمإلىیؤدىمماالمفیدة

توافروعدم،السائدةواألعرافالعاداتمثل,والعوائقاالحتیاجاتتستوعبوأناالستثنائیةالظروف

،اإللكترونیةالمعامالتنحوواالتجاھات،واإلداريالماليوالنظام،التحیةالبنیة

عبرخدماتھاتقدیمفيأساسيبشكلاإلداریةالشبكةتھتمالخ،و...اآلليبالحاسبالمتعلقةوالخلفیة

وتقدموالتواصل،واالتصالالمعلوماتتبادلفيرئیسیةكوسیلةاإلنترنت)العالمیة(المعلوماتشبكة

إلكترونیةأعمالإلىالتقلیدیةاألعماللتحویلوالطرقاآللیاتأفضلفياإلداریةواستشاراتھاحلولھا

إلىااللكترونیةللحكومةمشروعأيیحتاج.إمكانیاتھممعویتوافقوأھدافھمالعمالءتطلعاتیحققبما

البعضبعضھاعنالمھاراتھذهفصلیمكنالانھمالحظةویجبالنجاح،لھیكتبحتىمھاراتعدة

الواقعیة.الناحیةمن
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مقدمة
شؤونقسمبمكاتبتوجدوكانتالورقیةالملفاتخزاناتھيالملفاتلحفظاألولىالوسیلةكانت

أوالموظفینمدیر  شئونوكان،أبجدیامرتبةبملفاتمملوءةأدراجعنعبارةكانتحیث،العاملین

.عنوانھمثلبیاناتھأحدتغییر  فيحدثموظفملفعنالبحثیحاولكانكلمایعانياإلداريالمساعد

على المعلوماتأساسيبشكلالتركیزمعالسجالتحفظفيتنحصرالبشریةالمواردنظموظیفةكانت

بإحدىحدث توسعوإذا،الشخصیةالبیاناتمنوغیرھاوعناوینھمبالموظفینالخاصةاألساسیة

بتلكالموظفینأخرى عنبیاناتحفظیتمأنالممكنفمنبھاتقومالتياألنشطةتعقدوزادالشركات

.التدریبسجالتمثلالملفات

المرتبطة بأعمالالنظممنوغیرھاالبشریةبالمواردالخاصةالمعلوماتلنظمالخاصةالطبیعةكانتلقد

ولھذا،كبیرةیمثل مشكلةذلككانوقد،البعضیبعضھااتصالھادونیحولسبباالغالبفيالشركات

علیھایطلقوالتياحتیاجات الشركاتكلتغطيبرامجحزمتصمیمفيالشركاتمنمجموعةبدأت

Enterprise Resource Planning )الشركات مواردتخطیط ERPب اختصاراتعرفوالتي(

الصعبمنوكان،بذاتھاومستقلة، خاصةنظمبمثابةظلتفقدالحزمتلكمنالكثیركفاءةمنوبالرغم

.بھااالتصالالخارجیةالنظمعلى

لم،الوقتذلكھائلة فيثورةیعدكانأنھمنالرغمعلىشيءكلفيالكمبیوتراستخدامإلىالتحولإن

كبیرتطوریحدثلمولكن،الملفات الورقیةمعالتعاملبالفعلأنھىفقد،األمورمنالكثیرتغییریستطع

بمایقومفھو،المنظمةفيتفاعليبدورالعاملین یقومشئونقسمظلحیث،معھاالتعاملأسلوبفي

.الكثیر للمنظمةیضیفالولكنھأعمالمنمنھیطلب

، والعنصرالبشریةالمواردوتوظیفانتقاءتحسنأنھامتمیزانجاحاتحققالتيالمنظماتسماتمن

الفكرفيالتغیرات والتطورتلكظلوفي،للمنظمةوالداخلیةالخارجیةبالبیئةكغیرهیتأثرالبشري

وسیاساتھافي مفاھیمھاجذريلتغییرتتعرضالبشریةالمواردإدارةفإن،الحدیثاإلداري

.وممارساتھاواستراتیجیاتھا

المھنة واستیعابأنحدإلى،وشاملةعمیقةتحدیاتھيالبشریةالمواردإدارةتواجھالتيالتحدیاتإن

ھيالیوممنظماتتواجھالتيالتحدیاتھذهأھممنعام إنبشكلالمنظماتتواجھالتيالتحدیات
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لوظیفةبالنسبةضخمةمضامینلھاأنحیث،واالتصاالتاإلنترنتوثورةالتكنولوجیةالتغیرات

وتنفیذدعموفي،البشریةالمواردوأنشطةوظائفكافةفيجذریةتعني تغییراتألنھا،البشریةالموارد

الخطط   وتنفیذدعموفي،البشریةالمواردوأنشطةوظائفكافةفيجذریةالخطط تغییرات

.للمنظمةاإلستراتیجیة

تقلیص،ھیاكل المنظماتفيالتغیر،اآلمنةالمھنةإلىوالتحولاآلمنةالوظیفةمفھومانتھاءعصروفي

e-HRMمفھوم  ظھر،وخدمة  الزبونالمعرفةاقتصادإلىوالتوجھوالتكنولوجیااألتمتةبسببالعمالة

،كمھنةقائمةتبقيبحیث،البشریةلوظیفة  المواردمرونةویعطي،للتغیراتیستجیبوتوجھكنمط

.للتغیراتباستجابتھاومرنة
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إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةمفھومالمبحث األول:
البشریة المواردإدارةووظائفمفھومالمطلب األول:

الیدالقیام باستقطابعلىمقصوراالتقلیديدورھاكانأنفبعدالبشریةالمواردإدارةوظیفةتطورت

،وتخصصاأكثر شمواللیصبحیتسعدورھاأخذ،اإلجازاتومنحاألجوروصرفوالتعیینالعاملة

الجوانبلمزاولةكفاءات متخصصةتوافریتطلباستراتیجيدورالبشریةالمواردإلدارةوأصبح

إلىواستراتیجیةمتخصصةتمارس مھامالبشریةالمواردإدارةأصبحتفقد،نشاطاتھامنالمتعددة

.1التنفیذیةالمھامجانب

.المنظمةأھدافلتحقیقفي المنظمةالعاملیناألفرادمنالمنفعةبأنھاالبشریةالمواردتعرف إدارة

یخدم أغراضوبماالمناسبینوالنوعبالكمللمنظمةاألفرادعلىالحصولبموجبھیتمالذيالنشاطوھي

تحقیقفيإلنجاحھاوجھودھم طاقتھممنممكنقدرأكبریبذلونویجعلھمفیھاالبقاءفيویرغبھمالمنظمة

2أھدافھا .

أھدافھاتحقیقإلىوترمي،المنظمة والعاملینبینالعالقةتنظیمفياألساسيالمحورتعرف بأنھاكما

وتنمیتھاالبشریةالمواردعلىبالحصولوبرامج خاصةأنشطةمجموعةخاللمنذلكویتموھدفھم

استراتیجیةإدارةتعدالمنطقھذامنوھي،فعالبھا بشكلواالحتفاظوصیانتھاأدائھاوتقویموتوظیفھا

.3عنھااالستغناءیمكنالھامة

فيومعاملتھموتدریب العاملینوتعینباختیارالمتعلقةوالسیاساتاإلجراءاتكلوتعرف كذلك بأنھا

وخلقاإلدارةعدالةفيثقتھا، وزیادةالمؤسسةداخلالعاملةالقوىتنظیمعلىوالعملالمستویاتجمیع

.اإلنتاجیةأعلى المستویاتإلىبالمؤسسةوالوصولبینھاتعاونیةروح

إلدارة المواردمستویاتعدةلدینایكون،التعریفاتھذهخاللومن،أخرىعدیدةتعریفاتوھناك

:البشریة

.ونشاطكممارسةالبشریةالمواردإدارة1-

10م  ص2002،الطبعة األولى،األردن،عمان،زھراندار،البشریةالمواردإدارة،حنا،هللانصر1
20ص،م2003،، األردنعمان،والتوزیعللنشرالصفاءدار،البشریةالمواردإدارة،محمدعلى،الربایعة2
،األردن،إربد،والتوزیعللنشرالحدیثالكتبعالم،مدخل استراتیجيالبشریةالمواردإدارة،حرحوشعادل،وصالح،سعیدمؤید،السالم3

.5،ص .م2006، الثانیةالطبعة
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.الدراسةحقولمنكحقلالبشریةالمواردإدارة2-

.كمھنةالبشریةالمواردإدارة3-

.التنظیمفيإداریةكوحدةالبشریةالمواردإدارة4-

)الشكلیظھر 1.2 مكوناتباقيمعالمختلفةووظائفھاالبشریةالمواردإدارةعالقةطبیعة(

)شكل( 1.2
المنظمةمعالبشریةالمواردإدارةعالقة

:المصدر
Emma Parry , Shaun Tyson , Doone Selbie , Ray Leighton , " HR and
Technology: Impact and Advantages " ,www.cipd.co.uk ,2007 ,p3 .

،الخطط  االستراتیجیةوتنفیذوضعفيرئیسیادوراتؤديكونھافيالبشریةالمواردإدارةأھمیةوتنبع
واالستراتیجیاتالكلیة للمنظمةاالستراتجیةمنكلمعالبشریةالموارداستراتیجیةتتكاملأنیجبحیث

1.األخرىالوظیفیة

،األولىالطبعة،والتوزیعللنشروائلدار،الحادي والعشرینالقرنفيالبشریةالمواردإدارة،نعیمزھیر،والصباغ،الباريعبد،درة1
2008،األردن،عمان 114ص،.
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)أعدھا  دراسةوفي Mark Huselid ، دورالعبتقدالبشریةالمواردإدارةاستراتیجیةأنوجد(
خالل : مندرسھاالتيالشركاتأداءتحسینفيأساسیا

.العاملینأداءنوعیةتحسن1-
.اإلنتاجتكالیفتخفیض2-

.والزبائنالعمالءخدمةتحسن3-

.العمالءرضامعدلارتفاع4-

.اإلنتاجیةمعدلارتفاع5-

البیئیة الداخلیةللتغیراتتبعاتتطوروأیضا،المنظمةداخلالبشریةالمواردإدارةوظائفتتعدد

1بالنقاط التالیة : الوظائفھذهإیجازویمكن،األعمالمنظماتكافةتواجھالتيوالخارجیة

المالئمةالمھاراتذويالموظفینمناحتیاجاتھاالمنظمةتؤمنخاللھامنالتيالعملیةھي:التجھیز1-

.واالختیاراالستقطاب،التخطیط،الوظیفةتحلیلوتشمل،المناسبالوقتفي

تطویر،المھنيالمسارتخطیط،والتطویرالتدربتشملوظیفةھي:البشریةالمواردتطویر2-

.األداءوتقییمالمنظمة

سواء،الموظفعلیھا یحصلالتيمالیةوالغیرالمالیةالتعویضاتتشمل:والمنافعالتعویضات3-

.مباشرةغیرأومباشرةكانت

منالناتجةسواءالعمل وإصاباتحوادثمنالموظفینبحمایةالوظیفةھذهتعني:والصحةالسالمة4-

.وغیرھاالعنفحوادثمن جراءأوالسالمةإجراءاتفينقص،الموظفینأخطاء،إداریةأخطاء

منتمكنھلھ  بیئةوتوفر،الموظفوعافیةصحةعلىتحافظصحیةعملظروفتوفیرتشملوكذلك

.وغیرھاوالعاطفیةاألمراض  الفیزیائیةمنالموظفخلومنالتأكدعلىوتعمل،أفضلبشكلاإلنتاج

المنظماتوبین ،جھةمنالموظفینبینالعالقاتإدارةأنشطةتشمل:والنقابیةالعمالیةالعالقات5-

.أخرىجھةمنوالمھنیةالعمالیةوالنقابات

1 R.Wayne Mondy , Robert M.Noe , Human Resource Management , Pearson , New Jersey , USA , 9th ed ,
2005 , pp5- 7.
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كل،  ویكملمتداخلةالبشریةالمواردإدارةوظائفأنحیث،بعضھاعنبمعزللیستالوظائفوتلك

:الوظائفتلكیلي تعریفاتفیماونستعرض،األخرىالوظائفعلىیؤثرأحدھاوفشل،اآلخرمنھا

الوظیفيالوصفعلى التعرفبغرضوظیفةكلعنمعلوماتجمععملیةھي:الوظائفتحلیل1-

المھاراتفيالمتمثلةالوظیفیةالمواصفاتوعلى ،العملوظروفوالمسؤولیاتالواجباتفيالمتمثل

الوظیفة .لدي شاغلتوافرھاالواجبوالقدراتوالخبرات

التنبؤخاللونوعا منكماالبشریةالمواردمنالمستقبلیةاالحتیاجاتتحدید:البشریةالمواردتخطیط

1البشریة المواردعلىالطلبأوبالحاجة

منھایمكنالتي القاعدةیكونوناألفرادمنكافیةمجموعةوجذباستمالةعملیةھو:االستقطاب3-

2الشاغرة.الوظائفلملئاألفرادأصلحانتقاءأواختیار

والمناسبةالمطلوبةالمؤھالتلدیھمتتوفرالذیناألفرادانتقاءعملیة:البشریةالمواردوتعییناختیار4-

) .معینةوظائفلشغل

االیجابیةواالتجاھاتوالمعارفالمھاراتالعاملیناكتسابعملیة:العاملینوتطویرتدریب5-

3.المستقبلاألداءأو تحسینالحالياألداءفياالنحرافاتتصحیحفيللمساھمةبوظائفھمالمرتبطة

األداءمستوىبین مقارنةوھي،العمللفرقأوللفردالمھماتأداءوتقییملمراجعةنظام:األداءتقییم6-

.والمفترضالمطلوبواألداءالحقیقي

وتقدمھم تطورھم فيالعاملینتساعدالتيوالنظامیةالرسمیةالجھود:المھنيوالتطویرالتخطیط7-

أواألعلىالموقعإلىللعاملین للترقیةالفرصةتتیحالبرامجوھذه،المنظمةفيحیویامورداباعتبارھم

.الحالیةوظائفھمإثراء

الموظفعلیھا یحصلالتياألجورمثلالمباشرةالمالیةالتعویضاتتشمل:والمنافعالتعویضات8-

أوالتطوعیةمثل التعویضاتمباشرةالغیرالمالیةالتعویضات،والحوافزالمكافآت،عملھمقابل

44ص 2003،األولىالطبعة،األردن،،عمانللنشروائلدار،استراتیجيمدخلالبشریةالمواردإدارة،محمدسھیلة،عباس1
.81ص ، مرجع السابق، لسالم2
.45ص2003.،األولىالطبعة،األردن،،عمانللنشروائلدار،استراتیجيمدخلالبشریةالمواردإدارة،محمدسھیلة،عباس3
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واالستغناءالعملإصاباتوتعویضالضمان االجتماعيمثلالمادیةوالمنافع،قانوناعلیھاالمنصوص

.العملبیئةعنالناتجوالرضاالوظیفيالرضامادیة مثلالغیروالمنافع،الموظفعن

،المنظمةفيللعاملین واالجتماعیةاإلنسانیةالحاجاتلتوفیرالمصممةالسیاساتھي:العملعالقة9-

الجھةمنالعمالیةالنقاباتوبینھم وبینجھةمناإلدارةوبینبینھمالسلمیةوالتفاعالتاالتصاالتوإقامة

1األخرى .

منتمنعمناسبةعملظروفبتوفیرالمؤسسةفيالبشریةالمواردإدارةتعني:والسالمةالصحة10-

غایتھأخالقيعاملمنالعنایة قوامھاھذهوتستمد،وسالمتھمالموظفینصحةتھددأخطاروقوع

شروطوتوفیر،للخطرحیاتھتعرضالتيالحوادث واإلصاباتوتجنبالبشريالعنصرعلىالمحافظة

2التكلفة عاملمنكذلكقوامھاوتستمدالمؤسسةاستمرار نشاطتضمنصحیةعمل

e-HRMإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةمفھومالمطلب الثاني:

الدراسات، فيعلیھیطلقمنفمنھم،المعنىنفستحملومسمیاتتعریفاتلھe-HRMمفھوم إن

، وHR Intranet، علیھیطلقونآخرونVirtual HRM،وe-HRالمصطلح األجنبیةاألدبیة

Web–Based HRیسمي آخرمصطلحعلیھیطلقونالباحثینمنغیرھم ،Computer-Based

HRMباختصار لھویرمز(CHRIS)علیھ ، یطلقونآخرینإلىباإلضافةHR Portals.3

إعطاءنستطیعحتى،المفھومھذاتناولتالتيالتعریفاتمنمجموعةعرضإلىیقودنااالختالفوھذا

التعریفات : وھذهHRMISمفھوموبینبینھذلكبعدوالتفریق،عنھواضحةصورة

.البشریةالمواردإدارةوظائفمعالتكنولوجیااستخدام1-

یتعلقبمافیھا والعاملینالمنظمةبینالشبكاتخاللمنالموجھةالتكنولوجیاطریقعناالتصال2-

4البشریة المواردبإدارة

دعمخاللمن المنظمةفيالبشریةالمواردإدارةوسیاساتوإجراءاتاستراتیجیاتلتنفیذطریقة3-

الویب .تقنیاتعلىمعتمداوواعيمباشرموجھ

45عباس. مرجع السابق. ص 1
.327م ص2000،األولىالطبعة،، األردنعمان،والتوزیعللنشرالصفاءدار،البشریةالمواردإدارة،أحمدنادر،شیخھأبو2

3 Huub Ruel , Tanya Bondarouk , Jan kees Looise , e-HRM Innovation or Irritation , www.bnet.com , 2014

4Ruel&others 4ص نفس المرجع السابق.
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)یعرفھا 4- Wyatt إدارةإلىالدخول المباشرمنوالعاملینالمدراءتمكنتكنولوجیاأيتطبیقبأنھا(

المعرفةإدارة،الفرقإدارة،تقییم األداء،االتصالأجلمناألخرىالمنظمةوخدماتالبشریةالموارد

1إداریة أخري .وألغراضوالتعلیم

)أما5- Strohmeier األقل، علىلدعمالمعلوماتتكنولوجیاوتنفیذتخطیطعملیةبأنھافیعرفھا(

الموارد البشریة .أنشطةانجازفيللمشاركةاألفرادمنمجموعةأوشخصین

معسیسھموالذي ،البشریةبالمواردالمرتبطةالنظمفيالویبعلىالمعتمدةللتقنیاتمتمیزتطبیق6-

البشریةبالمواردالمعلومات  الخاصةإلىالوصولإمكانیةإتاحةفياألخرىالتنظیمیةالتغیراتبعض

2تلك المعلومات .إلدارةعدیدةفرصتوفیروكذلك،واسعنطاقعلى

الدعمطریقعن البشریةالمواردفيالمنظمةوممارساتوسیاساتالستراتیجیاتالعمليالتطبیق7-

ألداءطریقةفھيوالخارجیة  والدولیةالداخلیةالمعلوماتشبكةلقنواتالكاملواالستغاللالموجھ

HRM .3وظائف  

، اإلدارةمنھاتتكونالتينفسھاالعناصرعلىتعریفھافيتشتملe-HRMأن نرى،سبقومما

HRM، ووظائف أنشطةدمجلتاليICTبتكنولوجیا اإلدارةوظائفدمجتشملوالتي،اإللكترونیة

للتغیراتاستجابة،، اإلكسترانتأواإلنترانتأوواإلنترنتالشبكاتعلىواالعتمادICTبتكنولوجیا 

.الخارجیةوالبیئةاألعمالبیئةفي

إلىووظائف المنظمةأنشطةتحولإلىبالتاليیؤدي،االلكترونیةاإلدارةإلىالمنظمةتحولإن

نظمتوفرمدىیعتمد علىوھذا،تدریجیاأوكامالالتحولیكونوقد،متكاملةإلكترونیةمنظومات

توفرمدىوعلى،أم تغییرتحدیثإلىبحاجةكانتإذاوما،أساسيبشكلالمنظمةفيالمعلومات

توجھاتعلىیعتمدالتحولفإن  ھذاالمحصلةوفي،االلكترونیةاإلدارةإلىالتحولوعناصرمقومات

.االستراتیجیةالمنظمة

1 Steve Foster , An Exploratory Analysis of e-HRM in the Context of HRM Transformation , University of
Hertfordshire , http://hdl.hangle.net/2299/1405 , 2008 p2 .

،القاھرة،والتوزیعللنشرالفاروقدار،(العامريترجمة خالد(البشریةللمواردااللكترونیةاإلدارة،ماركھامجیمس،برایان،ھوبكنز2

.18ص .م2006،مصر
.242م ص 2007،الثانیةالطبعة،األردن،عماناإلداریة المعلوماتنظم،جمعھفایز،النجارMIS،،والتوزیعللنشرالرایةدار3
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الموارد، إلدارةمعلوماتنظامیوجدأنھیعنيفھذاe-HRMعن  نتحدثعندمافإنھ،المنطلقھذاومن

كغیرھاظھرت، البشریةالمواردمعلوماتفنظم،المفھومینبیننفرقحتىوذلكHRMISالبشریة 

معھاوظھر،الماضيمن القرنوالثمانینیاتالسبعیناتفيالكمبیوترتكنولوجیاثورةنتیجةالنظممن

توفرعلىالبیاناتقواعدتطور، وساعدالمالیةوالنظمالمخزونوإدارةالمحاسبیةكالنظمأخريأنظمة

.الوقتذلكفيكبیربشكلالنظمتلكوتطور

جمعتشملالتيالمشتركةالعناصرمجموعةبأنھاالبشریةالمواردمعلوماتنظمO'Brienیعرف  

والرقابةالتوظیفقراراتلدعمالبشریةالمواردبإدارةالخاصةالمعلوماتواسترجاعوتخزینوتحلیل

.والتخطیطاألداءوتحسینوقیاس

)ویعرفھا   Tannenbaum وتحلیل واسترجاعوتخزیناالستعالمفيالمنظمةیساعدنظامأيبأنھا(

البشریة .المواردبإدارةالخاصةالمعلوماتوتوزیع

نحوموجھة، البشریةالمواردمعلوماتأنظمةبأنHRMISوبین e-HRMبین الرئیسيالفرقیكمن

إدارةفيالعاملینمنفي الغالبھمHRMISأنظمة  ومستخدمي،نفسھاالبشریةالمواردإدارةخدمة

.للمنظمةالمقدمةالخدماتتطویربغرضالبشریةالموارد

أمكانوا مدراءسواءالبشریةالمواردإدارةخارجالعاملینھمالمستھدفةالفئةفإنe-HRMفي  بینما

العاملینكافةقبللالستخدام مناإلنترنتأواإلنترانتعبرالبشریةالمواردخدماتتقدمبحیث،موظفین

القرارأصحابإلىالمعلوماتوصولوسرعة،الدقیقةالبیاناتعلىكبیربشكلالمنظمة . االعتمادفي

.

، االعتمادخاللمنوذلك،للمنظمةاالستراتیجیةالخطةوتنفیذإعدادفيرئیسیاعامالHRMISوتبقي 

.القرارأصحابإلىالمعلوماتوصولوسرعة،الدقیقةالبیاناتعلىكبیربشكل
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)التاليالشكلیوضح 2.2 .المنظمةمعHRMISتفاعل(

)شكل( 2.2
بالمنظمةHRMISعالقة 

.251ص2008،مصر،اإلسكندریة،الجامعیةالدار،االلكترونیةالحكومة،فرید،النجار:المصدر

واألسالیب، الطرقتغیرتولكنe-HRMمفھوم ضمنتتغیرلمالبشریةالمواردإدارةوظائفإن

دورتغیروكذلكICTعلى تكنولوجیا رئیسيبشكلتعتمدأصبحتبحیث،الوظائفتلكفيالمستخدمة

.سبقممافعالیةأكثربشكلاإلدارة، تلكوظائففيمشاركینأصبحواحیث،المنظمةفياألفراد

علم  یمكنھإلىالبشریةالمواردإدارةوظیفةحول،العملقويتحلیلوتطور،التكنولوجیاتطورإن

حتىفقط بلالكبیرةلیست،المنظماتأعمالنتائجخاللمنأثرهقیاسویمكن،القراراتاتخاذ

.1الصغیرة 

1 C. Kenneth Laudon , Jane p.Laudon , Management Information Systems , Prentice Hall , New Jersey , USA
, 9th ed, 2006 .p1
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التنافسیة إلدارةالمیزةذاتالعواملأنإلىالدراسةتوصلت،میشیغانجامعةفيأجریتدراسةوفي

:منتتكونالبشریةالموارد

.البشریةالمواردإدارةتكنولوجیا1-

.البشریةالمواردإلدارةاالستراتیجیةالمساھمة2-

.الشخصیةاالعتمادیة3-

.الجیدالتوصیل4-
.المعرفة5-
، تفاعلزیادةHRMعملیات كفاءةزیادةعلىیعملالبشریةالمواردإدارةمعالتكنولوجیادمجإن

لدىسواءوالمھارات المطلوبةالعملإجراءاتتغییرإلىباإلضافة،بینھماالتصالوعملیاتالموظفین
أفراد المنظمة كافةلدىأوالبشریةالمواردإدارة
بلغة منظماتالتعامل،التكنولوجیةمعرفتھممستوىیرفعواأن،البشریةالمواردمختصيوعلى

معالتنسیق والتنظیموزیادةومھاراتھممعارفھمتطویر،بالتكنولوجیاالموجھةالعصریةاألعمال
.المنظمةفياألخرىاإلدارات

التغیراتمعالتفاعلزیادةھومنھافالھدف،العملیةھذهفيالبشريالعنصرإھمالیعنيالاألمروھذا

،البشريعن  العنصرمنأىفيانجازهیتمالوھذا،التكالیفوتقلیلالمنظمةكفاءةوزیادةالمعاصرة

مواكبةعلىتساعدهبإضافة تحدیثاتولكن،المنظمةفياالھتماممحورھوالبشريالعنصریبقىحیث

.األعمالبیئةفيالتغیرات
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e-HRMإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةوأھمیةأھداف:المطلب الثاني

e-HRMإلكترونیاً  البشریةالمواردإدارةأھداف-أ

بیئةفي، للتغیراتومواكبتھا،اإللكترونیةاإلدارةأھدافمعتكاملھامننابعةe-HRMأھداف إن

)حدد حیث،األعمال Lepak & Snell ،االستراتجیةعلى القضایاالتركیزبزیادةاألھدافتلك(

تكونوأنالتكالیفتقلیل،الموارد البشریةإدارةكفاءةزیادة،والممارساتاإلجراءاتمرونةزیادة

المنظمة .والعاملین فياإلدارةخدمةنحوموجھةالبشریةالمواردإدارة

إلىالوظیفة اآلمنةمنالنظرةتغیر،العولمةوقضایاالمنظماتعلىالمؤثرةوالعواملالقوىتغیرإن

أھممنكانذلك، كلالمطلوبةالعملقوىنوعیةوتغیرالعالمفيالتعلیممعدالتارتفاع،اآلمنةالمھنة

1، التالیة : الرئیسةاألھدافلتحقیقوذلكe-HRMنحوالمنظماتتوجھأسباب

.البشریةللموارداالستراتیجيالتوجھتحسین1-

.اإلداریةوالنفقاتالعمالةتكلفةتخفیض2-

.البشریةالمواردمنمكاسبتحقیق3-

.إدارة  وظائفأداءتسھیل4- HR

.المنظمةفيواإلنتاجیةاألداءمعدالترفع5-

.العاملینوإرضاءالعملعالقاتوتحسینتنمیة6-

.الشركةأقسامعبرلإلدارةأفضلدعم7-

.والتدریبللمشاركةأكبرفرصتوفیر8-

.الشركةصورةتحسین9-

یتطلب، وھذاإلكترونیاً HRMمعامالت وإجراء،فوريبشكلHRخدمات تقدیمإلىتھدفبھذاوھي

متكاملإلى نموذجوتحویلھ،المتبعةوإجراءاتھالبشریةالمواردإلدارةالتقلیدياألسلوبمراجعة

.الجدید المفھومضمنعصري e-HRM

.242،ص 2008السابق  المرجع النجار،1
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، ولیستالمنظماتعلىكبیراعبئاوتمثلعملھافيتقلیدیةالسابقفيالبشریةالمواردأقسامكانتلقد

.العملنجاحفيومؤثراأساسیاعنصرا

عنتنافسیة تمیزھامیزةلھاتكونأنللمنظمةیمكنبأنھاألخیرةاألعوامفيمتزایداعتقادھناكوأصبح

:1وسائل بعدةذلكویحدثالبشریةمواردھاتطویرخاللمنوذلك،غیرھا

.فعالبشكلالمكتسبةالمھاراتوتطبیقأسرعبشكلالتدریبتنفیذ1-

.اآلخرینعنتمیزھامتمیزةقدراتاكتساب2-

.المنظمةداخلالمختلفةالوظیفیةالقطاعاتبینالعالقاتتحسین3-

.للعمالءالمقدمةالخدماتتحسین4-

.السوقلمتغیراتأفضلبشكلواالستجابةالمرونة5-

الخدمات الخاصةإدارةخاللھامنیمكنالتيالوسائلمنالعدیدتقدمICTتكنولوجیا فإن،وبالتالي

.وتطویرھاالبشریةبالموارد

. 27صمرجع سابقھوبكنز،وماركھام1
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e-HRMإلكترونیاً  البشریةالمواردإدارةأھمیة-ب

علىیقتصرفقد،حاجة المنظمةحسبواسعمدىوذومتنوعالبشریةالمواردإدارةتكنولوجیاتطبیقإن

.المعقدةاألنظمةإلىیتعداهوقد،اإللكترونیةالجداول

، لوظائف كاملةبحلولیتعلقمافمنھاHRMISتقدمھا  التيالحلولعلىالحالبطبیعةیعتمدوھذا

HRوغیرھاواألجورالتعویضات،األداءتقییم،االختیار،كاالستقطابمعینةبوظائفیتعلقماومنھا

.HRوظائف من

، معلوماتألنظمةالمستخدمةالتطبیقاتعليبناءاe-HRMأھمیة تنوعإلىیؤديالحالبطبیعةوھذا

ثالثواستغرقالبریطانیةالمؤسساتعلى كبریاتأجريالذيتقریرسبHRMISالبشریة الموارد

:التالیةالمجاالتفيقد  ظھرتاألھمیةھذهفإنسنوات ،

% 91بنسبة المعلوماتتوفرجودةتحسین1-

%81بنسبة المعلوماتتوفرسرعةتحسین2-

% 56بنسبةالموظفینإلىالمقدمةالخدماتتحسین3-

%35بنسبة والنفقاتالتكالیفتخفیض4-

أودوافع عالقاتیةأوتشغیلیةدوافعتكونفقد،وتتنوعتختلفHRمعالتكنولوجیادمجدوافعإن

)التالي( بالشكلموضحھوكما،تحویلیةأوعالقاتیة 3.2
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)التالي( الشكل 3.2

, Agenda" ,UKالمصدر :  www.cipd.co.uk ,2006 ,p6 .Chartered Institute of

Personnel and Development ," Changing

وإدارة  المعلوماتالرواتبإدارةمثل،اإلدارةفيHRبأنشطة تھتمالتشغیلیةالدوافعأننجدحیث

ولكن،اإلدارةلیس علىھناوالتركیز،المتقدمةHRبأنشطة تھتمالعالقاتیةالدوافعبینما،الشخصیة

،االستراتیجیةالمیزةذاتHRواختیار استقطابمنالمنظمةعملیاتفيتساعدالتيHRأدوات على

وإدارةاالستراتیجیةالتنافسیةالمیزة، إدارةاالستراتیجيالتوجیھإعادة،المنظمةعملیاتتغییرمثل

االستراتیجیة .المعرفة

تستخدمفالمنظمات البریطانیة،األفرادتخدمالتيالمختلفةHRوظائفخاللمناألھمیةھذهوتبرز

التالیة  الوظائففيكبیربشكلالبشریةالمواردإدارةفيالتكنولوجیا

% .بنسبةوالحضورالغیابإدارة1- 85

% .بنسبةوالحوافزالمكافآت2- 75

% .بنسبةوالتطویرالتدریب3- 75

% .57بنسبة التنوعإدارة4-
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% .51بنسبة واالختیاراالستقطاب5-

% .50بنسبةاألجور6-

% .47بنسبةاألداءتقییم7-

% .51بنسبةالبشریةالمواردتخطیط8-

% .47بنسبة المعرفةإدارة9-

% .29بنسبة النفقاتإدارة10-

% .25بنسبةالبشریةللموارداستراتیجیةخطةوضع11-

% .18بنسبةاالتصال12-

عنالناتجة اإلداریةالتكالیفتقلیلفيكبیرأثرلھالبشریةالمواردإدارةفيالتكنولوجیااستخدامإن

حزمةتحدیدأنشطة مثلمعاألفرادتفاعلزیادة،والتعییناالستقطابفترةتقلیل،األفرادعملیات

وظائف بكافةتتعلقالتيالمنافع الكثیرةمنذلكوغیراإلنترنتخاللمنوالتدریبوالتعویضاتالمنافع

. HR

عظیمة، منافعبینالمنافعھذهوتتنوعe-HRMاستخدام منعدیدةمنافععلىالمنظمةتحصلوبالتالي

)التالي الجدولیوضححیث،األثرعادیةومنافع،األثر 1.2 1.المنافعتلك(

1 Emma Parry , Shaun Tyson , Doone Selbie , Ray Leighton , HR and Technology: Impact and Advantages ,
www.cipd.co.uk , 2007 . p8 .
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) 1.2جدول (
e-HRMتطبیق جراءالمنظمةعلیھاتحصلالتيالمحتملةالمنافع

Emma Parry , Shaun Tyson , Doone Selbie ,Ray Leighton, "HR : المصدر

and Technology: Impact and Advantages" ,www.cipd.co.uk,2007 ,p8 .

إلىأدى،وظائف بدیلةعنوالبحثالمنافسةسھولةبسببe-HRMظل فيللعاملینالحاجةازدیادإن

)اإللكترونیة البواباتالشركاتاستخدام Portals اإلنتاجیةزیادةثمالتنافسیة ومنمراكزھالزیادة(

:1البوابات تلكتقدمحیث،والنوعیةالكلیة

248،صم 2007،الثانیةالطبعة،األردن،عماناإلداریةالمعلوماتنظم،جمعھفایز،النجارMIS،،والتوزیعللنشرالرایةدار1 ..
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.للعاملینفوریةذاتیھخدمات1-

.العاملةالقوىتخطیطخدمات2-

معالتوظیفوبوابة التعلیمبوابة،العینیةالمزایامثلاإلنترنتعلىللشركةالمختلفةالمواقعربط3-

.البشریةالمواردبإدارةالخاصةالبوابة

.باألداءالخاصةالبیاناتمعرفةمنالعاملینتمكین4-

.االستراتیجیةالقراراتاتخاذمنالمدراءتمكین5-

األجوربرمجیات مثلبعضھامعالبشریةالمواردإدارةداخلالمختلفةالبیاناتقواعدربط6-

.العاملین والمدیرینمنلكلاإلنترنتعلىالموقععلىوإتاحتھااألداءوبرمجیات

،المستخدمةالمعاییر باستخداماإلنترنتعلىالشركةبوابةمنالعاملینعنالفوریةالتقاریركتابة7-

.الموضوعیةالقراراتللمدراءیوفرمما

ضمن القطاعتعملالتيوخاصةوالمؤسساتالمنظماتبعضزالتفما،األھمیةھذهمنالرغموعلي

دراسةفوفق،األعمال المتغیرةلبیئةالمواكبالتغییرمنكنوعبھاتأخذوالالمزایاھذهتستغلال،العام

الثقةضعفإلىذلكعزتe-HRMإلى العامالقطاعمنظماتتحولعوائقحول،بریطانیافيأجریت

تحقیقمنالتكنولوجیاإمكانیةفيالثقة، وضعفجھةمنالبشریةالمواردوإدارةالمدراءبینوالعالقة

1.المختلفةالوظیفیةالمستویاتعلىالمطلوب

1 Steve Foster , An Exploratory Analysis of e-HRM in the Context of HRM Transformation , University of
Hertfordshire , http://hdl.hangle.net/2299/1405 , 2014 .p 18
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إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةمتطلباتالمطلب الثالث:
إلكترونیاً البشریةالمواردإلدارةالفنیةالمتطلبات-أ
والICTتكنولوجیا ووسائل علىتعتمد،اإللكترونیةاإلدارةمنظومةمنجزءe-HRMاعتباریمكن

مماوغیرھاواإلنترنت،واالتصاالتوالبرمجیاتالشبكاتعلىباعتمادھااإللكترونیةاإلدارةعنتختلف

.ذكرهسبق

إدارة المواردوظائفتفعیلفيالمنظمةیساعدحیث،المجالھذافيرئیسیادورااإلنترنتویلعب

:1خالل منإلكترونیاً البشریة

.الفوریةاالتصاالت1-

.البشریةالمواردإدارةعنفوریةمعلوماتعلىالحصول2-

.والمدراءالنقاباتمعوالحواراتالمناقشاتفيالمشاركة3-

.التوظیفوفرصالعملأسواقعنمعلوماتتوفیر4-

.والتعلیمالتدریبومراكزوالنقاباتالحكومةبینالمعلوماتتبادل5-

.مجال فيوأبحاثدراساتإجراء6- HRM

.بعد  عنالعمل7- Telework

.المقارناتوإجراءالبیاناتقواعدتحدیث8-

.ودولیامحلیاالعملبفرصالعمالةربط9-

.العملبأسواقوربطھالتعلیمدعم10-

.253صمرجع سابق.النجار1
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،متطلبات أخرىوتوفروجودمنبدال،فعاالالنظامتطبیقیكونوحتى،ذلكإلىباإلضافة

:التالیةالنقاطفينذكرھا،ألخرىمنظمةمنتتفاوت

وجودحالفينظام أيینجحولن،للنظامالمستخدمینتقبلمدىعلىیعتمد،كاننظامأينجاحإن1-

النظامأھمیةبینشرح العالقةعلىالبدایةمنذالعملالمنظمةعلىفلذلك،لھومعارضةرفض

معھمالمستمراالتصالمع،النظاموتنفیذتصمیم عملیةمنجزءاالمستخدمینوجعل،العملوإجراءات

.1التغییرات حولالمستخدمینمنراجعةتغذیةوالحصول عليالنظاممراحلمنمرحلةكلفي

وفھم،ومزایاهالنظام أھمیةفھملھمتتیح،آمنةبیئةضمن،الجدیدالنظامعلىالمستخدمینتدریب2-

ومستخدميالعاملیناإلداریة ولكافةالمستویاتكافةعلى،وللمستخدمینللمنظمةالتكنولوجیاأھمیة

..2النظام

العالیة، بالجودةالنظامتمتعمعHRبوظائفوعالقتھ،المستخدمینقبلمنالنظاماستخدامسھولة3-

النظام .كفاءة استخداممنویزیدالمستخدمینلدىالثقةعاملیعززمما،واألمان

مستھلكيجمعیة إحصائیةفحسب،معقدةوغیربسیطةاألنظمةتكونأنعلىمتزایدطلبھناك4-

3.الجدیدة لألنظمةكعامل ممیزاالستخداملسھولةصوتواالمستخدمینمن%87فإن ،اإللكترونیات

تلكخاللمنالمنظمة تقدمحیث،أساسيبشكلإنترانتشبكةوتوفرلألنظمةاستخدامواجھاتتوفر5-

HRفي الخاصةواألنظمةوالممارساتاإلجراءات تشمل،لموظفیھاالمعلوماتمنمجموعةالواجھات

التيمستوى الفائدةعلىأساسيبشكلمرتبط،بالمنظمةالعاملینقبلمنe-HRMاستخدام إن6-

سھولةمستوى، ومنالبشریةالمواردمعلوماتتكنولوجیامنالمنظمةفيالعاملعلیھایحصل

4استخدامھا .

1 Emma Parry , Shaun Tyson , Doone Selbie , Ray Leighton , HR and Technology: Impact and Advantages ,
www.cipd.co.uk , 2007 .p11.
2 Parry&others,2007. p20.
3

4 Ruel&others,2007,p
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البشریة المواردوإداراتالمعلوماتتكنولوجیاإداراتبینالعالقة-ب
األمرذلك، وقد یتعدىHRوإدارة ITإدارة بینالتعاونتتطلبعملیة، e-HRMنظام بناءإن

للمنظمةاإلستراتیجیةوحسب التوجھاتوھیكلتھا ،حجمھاحسبالمنظمةفيأخريإداراتمعالتعاون

)التالي الشكلویوضح، 4.2 .النظامھذابناءخطوات(

e-HRMنظام بناءعملیة

)شكل( 4.2

:المصدر

Emma Parry ,Shaun Tyson ,Doone Selbie ,Ray Leighton , "HR . and

Technology: Impact and Advantages" ,www.cipd.co.uk ,2007 ,p7 .
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)الشكلمننالحظ 4.3 اإلدارتینبینوفعالوثیقتعاونوجودمنبدالللنظامالتخطیطمرحلةفيأنھ(

مطلوبالتعاونھذاأنكما،النظامببناءسیقوممنمعالفعالاالتصاللتحقیقأساسيمتطلبوھذا،

فيوصعوباتإلى تأخیرسیؤديفشلھألنالتعاونھذانجاحمنبدوال،اإلدارتینبینالفجوةلربط

.النظامإنجاز

تصمیم وتطویرنجاحتضمنالتيالخطواتمنمجموعةعلىالبریطانيCIPDمركز تقریرویركز

:التالیةالنقاطفينوردھاe-HRMاإللكترونیة البشریةالمواردإدارةنظاموتنفیذ

.منھمكلواحتیاجاتمتطلبات تلبیةمنللتأكد،اإلمكانقدرالنظاممنمنتفعأيومراجعةاستشارة1-

.النظاممنالمبكرةالمراحلفيالمتطلباتتلكبتنفیذاالھتمام2-

معومتابعتھالھا الالزمةالعملیاتوإجراءالمتطلباتتلكمسؤولیةلتوليالمختصیناألشخاصتحدید3-

.المنتفعین

.بأولأوالوالنظامالعملیاتفحص4-

ITموظفي وبین ،المنظمةفيالبشریةالمواردإدارةبینالعالقةإلدارةمناسبةاستراتیجیةوضع5-

.خارجھامنأوالمنظمةداخلمنكانواسواء

تكونالغالبفي العملیاتأنمنفبالرغم،)مخصصة(موجھة أومعیاریةالعملیاتبكوناالھتمام6-

.فیھاالتخصیصمنمفرالالتيالعملیاتبعضھناكولكن،معیاریة

.الفعلیةالخدمةفيوضعھقبلالمشاكللتحدید،كافبشكلالنظامفحصمنالتأكد7-

تصمیمعند البشریةالمواردوإلدارةللمنظمةالتجاریةللعالمةالمناسبةاالعتباراتوضع8-

.e-HRMنظم 
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e-HRMإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةمجاالتالمبحث الثاني:

إدارة،األساسیة للموظفینالخدماتتقدیمتشمل،أربعةإلىاألساسیةe-HRMمجاالت تقسیمیمكن

)التالي الشكل، ویوضحوتحفیزھمالموظفینمعوالتواصلوالتدریبالتعاونتسھیل،األفراد 5.2 )

:األربعةالمجاالتتلك
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)شكل(األساسیةe-HRMمجاالت  5.2

ترجمة خالد،(البشریةللموارداإللكترونیةاإلدارة،جیمسوماركھام،برایان،ھوبكنز:المصدر

.23ص،2006،مصر،القاھرة،والتوزیعللنشرالفاروقدار،) العامري

الحلول البرمجیةتماماتختلففقد،الیومیةالعملیةالحیاةفيمعاتتداخلقدالمجاالتتلكأنمنبالرغم

تقدیمیعني بالضرورةالالبشریةبالمواردالخاصةالعملیاتتنفیذفيe-HRMفاستخدام ،منھالكل

.العكسأواإلنترانتشبكاتعبرالتدریببرامج

لجمیع المنظماتمالئمابعضھایكونالقدولكن،المجاالتھذهمنمجاللكلالتطبیقاتمنالعدیدھناك

النظمألحدفقد یكون،المتاحةالتطبیقاتكلاستخدامإلىالكبرىالمنظماتمنكثیرتحتاجالوقد،

یوفرھاالتياإلمكانیاتتحتاج لكلالأنھاالمنظمةترىولكن،المنظمةاحتیاجاتمعظمتلبیةعلىالقدرة

.لعملھاتطبیق مخصصعنالتطبیقاتمورديلدىتبحثأنھاأوالنظامھذا

ویوضح الجدول،المجاالتكافةفيHRوظائف كافةتدعمأنممكنالمختلفةاإللكترونیةاألنظمةإن

)التالي  2.2 :خالل منتوفیرھاالممكنمنالتياإلمكانیات( e-HRM

:المصدر
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Emma Parry ,Shaun Tyson ,Doone Selbie ,Ray Leighton ,"HR and

Technology: Impact and Advantages" ,www.cipd.co.uk ,2007 ,P3 .

والتطبیقاتاإلداریةالتطبیقاتوھماالنظاماستخدامتطبیقاتمننوعینبینالتمییزأیضایمكن

،العمل الروتینیةمھاممنالكثیرأتمتةفيتساعدالتيتلكاإلداریةبالتطبیقاتنعنيحیث،االستراتیجیة

.تطویرھاعلىتساعداألحیانمنكثیروفي

فيوالبرید اإللكترونيالمالیةوالنظموالحضورالوقتتسجیلنظمبینالربطیساعدالمثالسبیلفعلى

.إیقاعھامنواإلسراعالعمالءفواتیربتحریرالخاصةالبیاناتجمععملیةأتمتة

كان یصعبالتيالمھاممنالعدیدأداءمنالشركةتمكنالتيتلكفھي،االستراتیجیةالتطبیقاتأما

فيمختلفةالعاملین بقاراتاإللكترونیةالمشاركةتطبیقاتتساعدالمثالسبیلفعلى،ذلكقبلأداؤھا

إلعدادمعاعملھمخاللالخاصة بھمالمكتبیةالكمبیوترأجھزةعبرمعاوالتحدثالبعضبعضھمرؤیة

.بالرسومالخاصةالبرامجحزمبإحدىخاصتقدیميعرضأوإلكترونيجدول

وبمرور الوقتبساطةأكثرالتنفیذیینللمدیرینالسلطاتنقلیجعلالمعلوماتإلىالوصولتطویرإن

.1تطویر المنظمات فيتساعدھائلةفرصتقدیمفيھذهاالستراتیجیةالتطبیقاتأھمیةستظھر

األساسیةالخدماتالمطلب االول: 
المختصینلغیر، السماحوHRیخص فیماالمنظمةفيالعاملینعلىالتكنولوجیامخرجاتأھممنإن

في العاملیناختصاصمنكانت تقلیدیاالتيالمھامبعضوتنفیذبالمشاركةالبشریةالمواردمجالفي

HRوالعاملین للمدراءالذاتیةالخدمات، وتكنولوجیاتطبیقاتتطویرذلكعلىاألمثلةأوضحومن.

لعامالمقدرةإلى1998عام،منذالبشریةالمواردإلدارةالحدیثةاالتجاھاتفإنأجراھادراسةووفق

تطبیقاتیلیھا،%70بنسبة بشكل أساسيESSتطبیقات نحوقویاتوجھاأظھرتقد،2006

تخصالتيالتطبیقاتاألخیرةالمرتبةوفيMSSللمدراء الذاتیةالخدماتإدارةثم،االستخدامواجھات

)الشكل التالي ویوضح،االستراتیجیات 5.2 التوجھ .ھذا(

. 22صمرجع سابقھوبكنز،وماركھام1
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)شكل( 5.2

المصدر :

Paul Hawking ,Andrew Stein ,Susan Foster ,"e-HR and Employee Self

Service" ,Journal of Issues in Informing Science and Information Technology

Vol.(1) ,p1020 ,2004 .

)لدراسة (ووفقا Gueutal2003,80فإن ، ESSأنظمة تستخدماألمریكیةالشركاتكبریاتمن%

22أن،البریطانیةبالمنظماتالخاصCIPD2006)(تقریر وأظھر ESSأنظمة،منھا تستخدم%

معظمتقدیمتشملمتكاملةأنظمةإلىواالنصرافالحضورلتسجیلأنظمةبینمااألنظمةتلكوتنوعت

البشریةللمواردالذاتیةاإلدارةنظامیعتمد.خالل الویبمنHRوأنشطة وظائف
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( Employee Self Service تغییرمثل،بأنفسھمالمطلوبةHRمھام لبعضأداء األفرادعلى(

.الوظائفمنذلكغیرإلىیتعداهأوزوجةأوإضافة مولود،إجازةطلب،السكنعنوان

نذكرعدیدةلھ مزایااإلنترانتأواإلنترنتطریقعنسواءإلكترونيبشكلاألساسیةالخدماتتقدیمإن

:1منھا 

البیاناتقواعدإلى الیدویةالنماذجمنالمعلوماتنقلأخطاءوتجنب،دقةأكثربطریقةالبیاناتحفظ1-

،الورقیةالنماذجمن التخلصتمحیث،البشریةالمواردبقسمالخاصةاإلداریةالمصاریفخفض2-

.البیاناتمثل إدخالالروتینیةاإلداریةبالعملیاتالقیامإلىالموظفیحتاجیعدولم

طباعةمنالورقیة النماذجوتكالیفالحفظأماكنتوفیرحیثمن،الورقاستخدامنفقاتخفض3-

.وتوزیع

تحدیدذلك علىاألمثلةومن،البیاناتقواعدتكاملنتیجةالبشریةالمواردنظمتفاعلزیادة4-

.بمواعید التدریبالموظفینتذكیرأو،البیاناتقواعدخاللمنالتدریبیةاالحتیاجات

علىاالطالعمن المختلفةمستویاتھمحسبالمدراءیستطیعبحیث،اإلداریةالمعلوماتكفاءةتحسین5-

.المدراءیحددھامعاییر خاصةووفقاحتیاجاتھمحسبوإحصائیاتتقاریروإصدارالبیانات

النماذجفقداننتیجة الماضيفيتحدثكانتالتيالمشكالتوتالشي،العملسیرمراقبةإمكانیة6-

.الورقیة

التيالرواتبنظم  فيوخاصة،والحضورالوقتتسجیلونظمالرواتبنظمبینأكبرتكاملإیجاد7-

.العملساعاتعددعلىتعتمد

,Barron)أجراھا دراسةوفي البشریة،بالمواردالمتعلقةالروتینیةاإلداریةاألعمالأنتبین(2002

%تستھلك تكلفةفإنWagnerأجراھا أخرى، وفي دراسةاإلدارةھذهفيالعاملینوقتمن70

121صمرجع سابقھوبكنز،وماركھام1
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تكلفةتبلغبینما،العملیةالنجاز$30- $20من تكلف، البشریةبالمواردالخاصةالورقیةالنماذج

اإلنترنت أقل بكثیر .المعتمدة علىاإللكترونیةالنماذج

،مدار الساعةعلىESSخالل منالشخصیةمعلوماتھمإلىالوصولعلىالقدرةالعاملینإعطاءإن

علىویعمل،البیاناتصحة مسؤولیةخاللھمنالعاملونویتحمل،للعاملینالممنوحالتفویضمنیزید

لالتصالفعالةوسیلةلكونھا، باإلضافةدقیقبشكلكافیةجعلھاعلىوالعملللبیاناتملكیةعالقةتكوین

.1فیھاوالعاملینالمنظمةبین

واجھةمن خاللأو،بالمنظمةالخاصةاإللكترونیةالبوابةخاللمنESSأنظمة إلىالدخولیتم

لالطالع،للدخولسركلمةمعبھخاصحسابموظفلكلیكون،حیثESSبنظام خاصةاستخدام

.المھاممنواالنصراف وغیرھاالحضورأوقاتتسجیلأو،الشخصیةبیاناتھتعدیلأو

فيكافة العاملینمنھمالمستخدمینلكوننظرااالستخدامسھولةاإللكترونیةالبوابةتصمیمعندویراعى

عندالجانبھذایجب مراعاةوبالتالي،التكنولوجیامعالتعاملفيكبیرةبینھمالفروقوتكون،المنظمة

.النظمتلكتصمیم

إلىتتطلب الدخولأنظمةیوجدحیث،للنظمالدخولسھولةمراعاةیجب،التصمیمسھولةإلىباإلضافة

للنظامالدخولوقد یكون،النظامیلیھاالشبكةثمأوالالكمبیوترجھازإلىكالدخول،مستوىمنأكثر

.علیھعبئاالنظامبحویص،كلمة مرورمنأكثرتذكرإلىالموظفیضطرمما،مستوىمنأكثرعلى

األفرادإدارة.أ
،بالكاملوظائف إلكترونیةإلىHRوظائفتحویلخاللمنفاعلیةأكثربشكلاألفرادإدارةیمكن

وسنناقش،الوظائفمنوغیرھااإللكترونياألداءتقییم، e-Recruitmentاإللكتروني كاالستقطاب

.الوظائفھذهأھمھنا

e-Recruitmentاإللكتروني التوظیف:أوالً 

حصل،حیثe-HRMاستخدام فیھایتمأنیمكنالتيالمجاالتأھممناإللكترونيالتوظیفیعتبر

فيینتشرالتوظیف اإللكتروني، وبدأICTوسائل علىاعتماداالتوظیفطرقفيعالميجذريتحول

.والخاصالعامالقطاعللعمالة لدىالرئیسيالمصدروأصبح،التسعینیاتبدایةمنذالغربیةالدول

1 Chartered Institute of Personnel and Development , Changing Agenda , UK , www.cipd.co.uk , 2006 .p10.
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أوسواء للمنظمةالتوظیفعملیةكفاءةزیادةعلىیعملاإلنترنتعلىالمعتمداإللكترونيالتوظیفإن

مجلة أجرتھوطبقا لبحث،العصریةالتوظیفعملیةمنأساسيجزءوأصبح،للوظائفللمتقدمین

( Society for HRM Career Journal اإلنترنتعلىیعتمدونHR،موظفيمن88%فإن(

اإلنترنتعلىیعتمدونعن الوظائفالباحثینمن96%و،المرشحینلجذبالوظائفإعالناتلوضع

1.الوظائف عنللبحث

،عن المواھبالبحثحربفيأساسيحقلھواالستقطابعملیاتلتسریعاإلنترنتاستعمالإن

.السنوات القادمةخالللالستقطابالموجھةللتكنولوجیااألساسيالمحركاإلنترنتوسیبقي

التالیةإلى النتائجالباحثونتوصل،األمریكیةالمتحدةالوالیاتفي2009عام أجریتإلحصائیاتفوفقا

للتوظیف اإلنترنتاستعمالیخصفیما

.وظائفعن للبحثاإلنترنتعملعنیبحثونأفرادخمسةكلبینمنأفرادثالثةیستعمل1-

%88 .اإلنترنتعلىالتوظیفإعالناتیقرؤونوظائفعنالباحثیناألفرادمن2-

%60 .اإلنترنتعبر التوظیفوطلباتالذاتیةسیرتھمیرسلونوظائفعنالباحثیناألفرادمن3-

%40 .الذاتیةسیرتھم لوضعاإلنترنتعلىالمباشرةالتوظیفلوحاتیستعملوناألفرادمن4-

تتعلقتوفیر معلوماتإلىباإلضافة،المؤھلیناألفرادولجذبالوظائفعنلإلعالناإلنترنتیستعمل

إلعطاءاستعمالھیمكنكما ،المعرفةوھویتھاالمنظمةوثقافةالمطلوبةوالمؤھالتالوظیفيبالوصف

علىالتعرفأوالعمللعرض مكانالتكنولوجیااستخدامخاللمنالمنظمةعنوحقیقیةواقعیةنظرة

.المنظمةومواقعالعملفرق

التوظیف)شاغرة لمناصبالمؤھلینالموظفینعنخاللھمنللبحثاإلنترانتاستخدامیمكنأیضا

.الشاغرللمنصبترشیحھیحتملبمنواألفرادالمدراءوإبالغ،(الداخلي

ھذه ومن،التوظیفبعملیةالمرتبطةاإلجراءاتمنالعدیدتسھلاإللكترونيالتوظیفنظمإن

.1اإلجراءات

1 R.Wayne Mondy , Robert M.Noe , Human Resource Management , Pearson , New Jersey , USA , 9th ed ,
2005 p119.
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.الشاغرةالوظائفعناإلعالنعملیةتسھیل1-

.الشاغرةالوظائفعلىالتعرفتسھیل2-

.الوظائفلشغلالمتقدمینبترشیحتقومالتيالخارجیةالمؤسساتمعالتعامل3-

.الوظائفلشغلالمرشحینطلباتتتبعتوفیر4-

التدریببرامجمثل،التوظیفبعملیةالمرتبطةاألخرىالمعلوماتمصادرربطإمكانیةتوفیر5-

.الكفاءةومتطلبات

e-Selectionاإللكترونياالختیار.ب

األشخاصالحصول  علىفرصزیادةمنالمنظمةتمكنأنھاحیثجداكبیرةأھمیةلھااالختیارأنظمة

تشملمعینةمن استراتیجیاتمتنوعةمجموعةعلىاألنظمةھذهوتعتمد،المناصبلشغرالمؤھلین

لقدراتسلیمتقدیرعلى، للحصولوغیرھاالشخصیةاالختبارات،القدرةاختبارات،المقابالت

.للوظیفةالمطلوبالمدىضمنللوظیفةالمتقدموإمكانیات

ھذهمن تسمحالطلبتعبئةإكمالأوالذاتیةسیرھمبوضعالوظائفلشغرللمتقدمیناألنظمةھذهتسمح

كما،اإلنترنتمن  خاللالطلبتعبئةإكمالأوالذاتیةسیرھمبوضعالوظائفلشغرللمتقدمیناألنظمة

للوظیفةالمتقدمینبفحصتسمح للمنظمةو،تناسبھمالتيالوظائفعنشاملةنظرةالمتقدمینتعطي

.وتصفیتھم

،كفاءة عالیةوذاتالتكالیفقلیلةبطریقةالمتقدمینمالئمةمدىلقیاستستخدماألنظمةھذهتكونقد

فعلىالمقابالت المباشرةأوالمحاكاةاختباراتإجراءلغرضاألنظمةتلكتستخدمالمنظماتوبعض

متاجرھافياألكشاك،  نظام2005عامفيالعالمیةاألمریكیة"Depot"شركة استخدمت،المثالسبیل

لتمكینمتاجرھافياألكشاكاإلنترنت نظامعبرواالختباراتالتوظیفطلباتتقدیممناألفرادلتمكین

147ص،مرجع سابقھوبكنز،وماركھام1
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135اإلنترنت عبرواالختباراتالتوظیفطلباتتقدیممناألفراد دوران معدلانخفضكما،$

%11بنسبة الكشكخاللمناالختبارأجرواالذینللعملالمتقدمین

،المتقدمین للوظائفوتصفیةفرزفيھاماعامالتشكل،اإلنترنتطریقعنتتمالتياالختباراتإن

القدرةلدیھااألنظمة المتطورةفبعض،للوظیفةمالئمتھعدمحالفيالمتقدماستبعادبالضرورةفلیس

مستودعفيالمتقدمینتحتفظ ببیاناتوأخرى،شاغرةمالئمةوظائفإلىوتحویلھاالطلباتفرزعلى

.عمل جدیدةفرصتوفرحالفيآليبشكلإلیھاللرجوعللبیانات

طبقت(، التوظیفونفقاتاإلداریةبالنفقاتتوفیرمناألنظمةتلكتوفرھاالتيالمزایامنبالرغم

نفقاتفيانخفاضعلیھ ترتبمما،اإلنترنتعبرللوظائفالمتقدمینلتصفیةنظاماالكندیةالحكومة

50عنتزیدبنسبةالتوظیفعملیة :1األنظمة المساويء لھذهبعضھناكأنھإال،%

قبلمناالختباریتم كانإذاماوخاصة،الفعليالمتقدمبخالفلالختبارماشخصإجراءاحتمالیة1-

.خارجیةجھة

استخدامفيالمحدودة المھاراتذوياألفرادضداإلنترنتطریقعنتتمالتياالختباراتتحیز2-

.الكمبیوتر

.الخاصةاالحتیاجاتذويضدتمییزوجوداحتمال3-

التعویضات .ت
،المنظماتاألجور فيدفعأنظمةوتنفیذتطویرألغراضتستعملاإللكترونیةالتعویضاتأنظمةإن

عندبالكفاءةمتمتعةاألنظمةوتكون تلك،التعویضاتأنظمةفعالیةوتقییمللعاملینالمنافعحزمتقدیم

.العامةالمنظمةأھدافتحقیقعلىقدرتھا

والقوانین المتعلقةالتشریعاتمعخدماتھمتكاملمنللتأكداألنظمةھذهالقانونیینHRخبراء یستعمل

القوانینالمستمر فيالتغیرظلفيوخاصة،الدولیةأوالمحلیةالمناطقفيوالمنافعبالتعویضات

تلك التغیرات .معتتماشىلكياألنظمةلتلكالمستمرالتطویرإلىیؤديماوھو،والتشریعات

151ص،مرجع سابقھوبكنز،وماركھام1
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باألجر والضریبةالخاصةالمدفوعاتحسابمھاممثل،المھاممنبالعدیدتقومالتعویضاتنظمإن

.إلكترونیاً یكونماومنھاالدفعإیصاالتبإصداریقوموبعضھا،والتأمین

المالیةبالجوانب المتعلقةاألمورمنبالعدیدالموظفینبإخطارالتعویضاتنظمتقومذلكإلىباإلضافة

.1باألجور النفقات المرتبطةكتقدیر،التقدیراتمنالعدیدإجراءمنالمدراءتمكنكما،بھمالخاصة

:ومنھا ،عدیدةبطرقاألجورنظمتدعیمe-HRMلنظم ویمكن

التيالوظائففي وخاصة،واالنصرافالحضورتسجیلونظماألجورنظمبینأكبرتكاملإیجاد1-

.العملساعاتعددعلىتعتمد

،اإللكترونيالبریدخالل منالدفعإیصاالتإرسالمثل،بالرواتبالخاصةاإلجراءاتإدارةتسھیل2-

.اإلداریةالنفقاتمنالكثیرتوفیروبالتالي

التوجھاتظل  فيوخاصة،والمكافآتالحوافزكمنح،الموظفینأوضاعلتغییراالستجابةسرعة3-

إلىكالوصول،المحددةبتحقیق  األھدافالحوافزوربط،المنظماتكافةفيباألداءاألجرلربطالحدیثة

،اإلنترنتعلىمباشرةتقییمیةاختباراتخاللمنھ منالتأكدیتم،المھارةأوالمعرفةمنمعینمستوى

.آليبشكلالبیاناتقاعدةفيبیاناتھوتعدیلالموظفمكافأةیتموعلى ضوئھاالمدیرإلىنتائجھاترفع

الضعفإلى نقاطالموظفتوجیھعلىقادراالنظامیكونفقد،االختبارفيالموظففشلحالوفي

.معارفھلتطویرلدیھالالزمةالتدریبمجاالتوتحدید،لدیھ

النموذجتعبئةالموظف بإمكانیصبححیث،وغیرھاوالسفركالتنقل،الروتینیةالنفقاتنماذجأتمتة4-

نظامإلىیحولھاثمتلك النفقاتقیمةبحسابویقوم،المنظمةبوابةخاللمنأواإلنترنتخاللمن

إلكترونیاً .األجور

، المواردإلدارةسیسكوشركةتستخدمھالذي"Metro"نظام ھو،األنظمةتلكعلىاألمثلةوأحد

العملرحالتالعائدون منالموظفونیقومحیث،النفقاتطلبعملیةأتمتةأجلمن،إلكترونیاً البشریة

منوذلك،ائتمانخالل بطاقاتمنأونقدادفعتسواءالنظامھذاإلىالرحلةنفقاتتفاصیلبإدخال

133ص،مرجع سابقھوبكنز،وماركھام1
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كانتأنبعدساعة72خاللتلك النفقاتاستعادةیمكنھمحیث،اإلنترنتعلىالموجودالنموذجخالل

.1أسابیع 6-5بین ماالتقلیديبشكلھاالعملیةتلكتستغرق

األداء تقییم.ث
أداءعملیة تقییمبتوفیرالمنظماتمنكثیرتقوم،األداءتقییمعملیةأھدافوتنفیذمتابعةسبیلفي

كتابة،قیاس األداءعلىالمدراءاألنظمةھذهوتساعد.التقییمعملیةوتنفیذإدارةلتسھیلإلكترونیة

.للعاملینالراجعةالتغذیةوتوفیراألداءتقاریر

)المحوسبة األداءمراقبةأنظمةتستخدم CPM طریق قیاسعناألداءقیاسعملیةتسھیلفي(

.معدل األخطاءأوالمھاملتنفیذالمستغرقالوقتأو،المنتجةالوحداتعددمثلمعینةمتغیرات

)أنظمة استخدامازدیادأسبابأھمأحدومن CPM كبیراإلشراف بشكلنطاقزیادةعلىقدرتھاھو(

.وأدائھموسلوكھمالعاملینلمراقبةالمدراءقبلمنالمستغرقالوقتوتخفیض

خاللمن"درجة"360بطریقةالتقییماستخدامخاللمنالفعالالتقییمتوفیرمناألنظمةتلكتمكنكما

عالقةلھكل منخاللمنالتقییمعلىتعتمدواسعبشكلانتشرتحدیثةطریقةوھي،اإلنترنت

من65%قبلاستخدامھا منإلىالدراساتتشیرحیث،المنظمةخارجأوداخلمنسواءبالموظف

.2000عامخاللاألمریكیةالشركات

في العاممرةمنأكثرالتقییمھذاإجراءمناألداءلتقییماإللكترونیةالنظمتمكن،ذلكإلىباإلضافة

العملكفرقالوحدات المتشابھةتقییمعندوخاصة،معیارمنأكثرعلىالتقییمإجراءوإمكانیة،الواحد

.مصنعأفرعأو

المدیرأومع المشرفالمباشرةالمواجھةمحلe-HRMنظم تحلأنیجبالأنھھو،ذكرهیجبومما

للمدیریمكنالتيلالجتماع والحقولمحددقالبوضعأجلمنالنظاماستغاللیمكنولكن،التنفیذي
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علىالقالبھذاوضعویمكن،ھذا االجتماععنھاأسفرالتيالنقاطأھمتسجیلخاللھامنوالموظف

یشغلأنمنبدالاالجتماعخاللتمماأن یراجعالموظفیستطیعوبالتالي،للمنظمةالداخلیةالشبكة

.1تسجیل المالحظاتفيوقتھ

)للموظف الذاتيالتقییماختباراتإلجراءاإلنترنتأھمیةأیضاھناوتبرز Self-Appraisal حیث(

التقییمالتي تستخدمالمنظماتوتوفر،مناسبایراهوقتأيفيلنفسھالتقییمإجراءالموظفبإمكان

.المجالبھذاتھتمإلكترونیة عدیدةمواقعإلىباإلضافة،إلكترونیةتقییمنماذجفیھاللعاملیناإللكتروني

)الشكلالموجود فيبالنموذجاإللكترونياألداءتقییمعملیةوتوضح 6.2 تكاملخاللھمنموضحا،(

.التقییم إدارةدورةخاللمنالعملیةھذهوترابط

)شكل( 6.2

اإللكترونیةاألداءتقییمدورة

(ترجمة خالد،البشریةللموارداإللكترونیةاإلدارة،جیمسوماركھام،برایان،ھوبكنز:المصدر

.169ص،2007،مصر،القاھرة،والتوزیعللنشرالفاروقدار،)العامري
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واالنصراف الحضور.ج
الحضوروظیفة تسجیلھيالبشریةالمواردإدارةوظائففيالتكنولوجیااستخداماتأقدممنلعل

بعدھاتطورتوالتيالبطاقات الورقیةذاتاإللكترونیةالتسجیلأجھزةخاللمن،للعملواالنصراف

خاصة .حاسوبیةأنظمةمن  خاللالتسجیلإلىتطورتثم،البیاناتإلدخالخاصةبطاقاتإلى

وذلكالغیابنسبةوتتبعالموظفینعملساعاتعددبتسجیلواالنصرافالحضورتسجیلنظمتھتم

:1عدیدة .ألغراض

.بالرواتبتتعلقألغراضالعملساعاتتسجیل1-

.اإلضافیةالعملساعاتتسجیل2-

.المشروعاتبإدارةتتعلقألغراضالمطلوبةالمعلوماتتسجیل3-

.واألمانبالصحة تتعلقألغراضوذلك،المتغیبینوكذلكالمنظمةفيالمتواجدینتحدید4-

الغیابنسبة مثلمؤشراتعلىتعتمدتقاریروإعدادالعملعنالتغیبحولمعلوماتتسجیل5-

.الشھريأواألسبوعي

أوعملھمأماكنفي متواجدینكانواإذامامعرفةوكذلك،وقتأيفيالعاملینتواجدمكانمعرفة6-

.خارجھا

للموظف المقیمیمكنحیث،عملھمفيالحضورتسجیلالعالمفيمكانبأيالعاملینبإمكانأصبحلقد

فيلكل العاملینیتوفروبالتالي،اإلنترنتخاللمنوجودهمكانإثبات،عملمھمةفيالبلدخارج

.تواجدهمكانالمنظمة

162ص،مرجع سابقھوبكنز،وماركھام1
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الحضور بتسجیلالخاصةبالمعلوماتاألجورونظمالمالیةالنظمتغذیةیتم،ذلكإلىباإلضافة

.العملساعاتعددعلىأجورھاتعتمدالتيالوظائففيمھمةأنھاخاصة،واالنصراف

إصدار التقاریر،وسرعتھاالمعلوماتإلىالوصولسھولةمنھامتنوعةمزایاالنظمتلكتوفرأیضا

.البشریةالنسخأخطاءمنوالتخلص

واالتصالوالتطویرالتدریب-أ
والتطویریختص بالتدریبمامنھا،عدیدةلتطبیقاتواسعاالمجال،واإلنترنتICTوسائل ثورةفتحت

االتصالوسائلمن، وغیرھاe-Learningاإللكتروني بالتعلموأخرى،الشبكاتعبرأواإللكتروني

وخارجھا.المنظمةداخلوالمشاركة

كیفیةیليفیماونستعرض،لذلكنتیجةوتتغیروتستخدمھامعلوماتتكتسبعندماتعلیمیةالمنظمةتكون

.منھاالمعلومات واالستفادةاكتسابمجاالتفيواإلنترنتالتكنولوجیاتقنیاتمنالمنظمةاستفادة

والتطویر التدریب:أوالً 

صریحة  معرفة،نوعانوھيقیمةذاتمعلوماتھيلھاتعریفأبسطفيالمعرفة

( Explicit Knowledge )ضمنیة ومعرفة( Tacit Knowledge ).

وھي أرقام،والكتاباتوالرسوماتالبیاناتوقواعدالمستنداتفيموجودةفھيالصریحةالمعرفة

.للجمیعومتاحةتناقلھایسھلومعلوماتوبیانات

سنواتالفرد عبریكتسبھالذيالمھنةوسرالخبراتتراكمعنعبارةوھيملموسةغیرفھيالضمنیةأما

.1الخبرات الیومیة لتذویبوالمالحظةبالمعایشةإالتنتقلالمكتوبةوالمنطوقةغیروھي،عملھ

أواللھاإضافة قیمةمنتشكلھفیماوإنما،ذاتھاالمعرفةفيلیساألعماللمنظماتالمعرفةأھمیةوتبرز

على المعرفةالمعتمدالجدیداالقتصادإلىالمنظمةتحولفيتؤدیھالذيالدوروفي،

( knowledge Economy خاللمن، والتنافسالفكريالمالرأسعلىخاللھمنالتأكیدیتموالذي(

2:التالیة بالنقاطالمعرفةأھمیةنحددأنویمكن،ثانیاالبشریةالقدرات

،مصر،القاھرة،اإلداریةللتنمیةالعربیةمنشورات المنظمة،تقلیديالغیرالتدریبإلىمدخلاإللكترونيالتعلم،محمدإیمان،الغراب1
.15ص .2003

.م2008،األردن،عمان،للنشر والتوزیعالصفاءدار،المعرفةإدارةفيمعاصرةاتجاھات،عوادمحمد،الزیادات2
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والھیكلةوالتصمیم للتنسیقأشكالالعتماددفعھاخاللمنالمنظماتمرونةفيالمعرفةأسھمت1-

.مرونةأكثرتكون

واالبتكاراإلبداع وحفزت،إبداعااألكثراألقسامعلىللتركیزللمنظمةالمجالالمعرفةأتاحت2-

.وجماعاتھاألفرادھاالمتواصل

،المنظمةفي الجذريالتغییرتحدثمعرفیةمجتمعاتإلىالمنظماتتحویلفيالمعرفةأسھمت3-

.المتزاید فیھاالتعقیدولتواجھ،األعمالبیئةفيالمتسارعالتغییرمعلتتكیف

استخدامھاأو بھاوالمتاجرةبیعھاعبرنھائیةكسلعةذاتھاالمعرفةمنتستفیدأنللمنظماتیمكن4-

.جدیدةمنتجاتإلیجادأومعینمنتجلتعدیل

.منظماتھمإدارةكیفیةإلىالمنظماتمدیرياإلداریةالمعرفةتوجھ5-

.للقیمةاألساسيالمصدرالبشریةالمعرفةتعد6-

.ثانیةتشكیلھاوإعادةونضجھاوتطورھاالمنظمةخلقلكیفیةالحقیقياألساستحرك7-

.وإدامتھاالتنافسیةالمیزةلخلقاألساسأصبحتالمعرفة8-

فيالمنظمة متمثلةداخلالمتوافرةبنوعیھاللمعرفةاألمثلاالستغاللتحقیقإلىالمعرفةإدارةتھدف

الضمنیةتجسید المعرفةفتحاول،المنظمةتاریخعبرالمتراكمةوالمستنداتوالمنظوماتاألفراد

.رأسمال الشركةھيالتيالمعرفةعمالةفيكامنةوبدیھیاتخبراتإلىلتحویلھا

معتسرب المعرفةدونتحولللمنظمةذاكرةوتكوینالمعرفیةالقاعدةلتوطیدالمنظمةلدىالصریحة

.كانسببأليالمنظمةمنالعاملینتسرب

،التكنولوجیاأحدثواستخدمنامنظوماتمنبنینافمھما،البشرىالعنصرھوھناعنصرأھمأنعلى

التغییرمواكبةمن أجلللتعلمدائماستعدادعلىیكونالذيالواعياإلنسانإلىیحتاجكلھذلكفإن

.1الحیاةأوجھجمیعفيالمستمر

.17ص،مرجع سابق،الغراب1
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الجمیع فتختلطیتفاعللكيالمالئمةاالجتماعیةالبیئةالمعرفةإدارةخاللمنتوفرأنالمنظمةعلى

دائمةمنظمةوتكون المنظمةالمؤسسیةبالمعرفةالفردیةوالمعرفةالضمنیةبالمعرفةالصریحةالمعرفة

.التعلم

كأحدe-HRMاعتبار یمكن، بحیثe-HRMوبین المعرفةإدارةبینوثیقةعالقةھناكویرى أن

:التالیةبالعملیاتتقومكونھاحیثمن، وذلكKMالمعرفة إدارةتطبیقات

.البیاناتقواعدفيالمعرفةواكتشافData Miningالمعلومات عنالتنقیباستخدام1-

.التجاه رئیسيأساسالمعلوماتعنالتنقیباعتبار2- e-HRM

.للمنظمةنجاحعنصرإلىتكلفةعنصرباعتبارھاHRإلى النظرةفيالتحول3-

االستقطاب ، مثلHRMعملیات  ومساندةلدعماإلنترنتعلىكموقعe-HRMاعتبار 4-

.اإللكترونيوالتعلیماإللكتروني

من خالل،أساسيبشكلاألفرادعلىالتركیزیتطلبصریحةمعرفةإلىالضمنیةالمعرفةتحویلإن

استراتجیاتأساسي منجزءالمعرفةإدارةتكنولوجیاوستبقي،والمشاركةواالتصالوالتطویرالتدریب

إنالمنظمة .فيمنفعة لألفرادتقدمالنظمتلككانتإذامامراقبةHRإدارات وعلى،المنظمات

حیث،المعرفة والمھاراتوتطویراالحتفاظوسائلمنالعدیدتقدم،اإلنترنتعلىالمعتمدةالتكنولوجیا

للمنظماتالعلمي والتكنولوجیةاالبتكاراتآخرإلىسریعوصولتقدیمالمنظمةخاللھامنتستطیع

والمؤسساتالمعلوماتوقواعدلمحركات البحثالوصولخدماتلألفرادتقدمأنھاإلىإضافة،األخرى

اإللكترونیةالبریدیةالمجموعاتقوائم،مباشرة ومتعددةتدریبیةدورات،متخصصةالالعلمیةوالمجالت

.1اإللكترونیةوالمشاركةالتعلموسائلمناألخبار وغیرھامجموعات،اإللكترونیةالنماذج،

تحققأنأجلومن،ومتنوعةعدیدةواإلنترنتالشبكاتتكنولوجیاباستخداموالتطویرالتدریبوسائلإن

بحیثالمتدربیناحتیاجاتتتحرى بعنایةأنالمنظمةفعلىواألفرادللمنظمةالتنافسیةالمیزةالوسائلھذه

التاموالفھمالثقةتبنيوأن،الوظیفيعلى مسارھمتأثیرھاومدىالتعلمموادبضرورةالموظفونیشعر

وال،وحیاتھمعملھمعلىوأثرھاالجدیدةالمنظومةحتمیة ھذهتماماالعاملونیدركبحیث،العملیةلھذه

1 Peter Baloh , Peter Trkman , Influence of Internet and Information Technology on Work and Human
Resource Management , www.informingscience.org , 2003  ,p500.

.
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تعوققدالتيواالجتماعیةالنفسیةالعواملمراعاةأجلمنالمنظمین والمدربینجھودتضافرمنبد

.1التدریب النمط منھذانحوالمسیرة

e-Learningاإللكتروني التعلم:ثانیاً 

أومغلقةعلى شبكاتسواءالمختلفةوبرمجیاتھااآللیةالحاسباتباستخدامالتعلمھواإللكترونيالتعلمإن

شیوعاالمرنالتعلمأكثر أشكالھواإللكترونيالتعلمأصبحولقد،اإلنترنتشبكةأومشتركةشبكات

بعد .وعنمفتوحمرنتعلموھو

، ومنالتدریبفرصلتوفیركوسیلةواإلنترانتاإلنترنتشبكةعبرالتعلمموادتقدیمأھمیةزادت

الشركات والمؤسساتفيالدراسیةالفصولنظامعلىالقائمالتقلیديالتدریبنسبانخفاضالمتوقع

تقدیمفيدوالرملیار11.4یقارب ماتنفقأنالمتوقعمنحیث،كبیربشكلالقادمةاألعوامفياألمریكیة

85المتوقع  قیامفمنبریطانیافيأما،اإلنترنتشبكةعبرتدریببرامج ھذابتنفیذالمنظماتمن%

2.النظام 

التكنولوجي  ألنظمةالتطورمنأساسیاجزءاأصبحتحتىاإللكترونيالتعلمتكنولوجیاتطوراستمر

أكثروجعل المحاكاةوالمحاكاةالتدریبمجاالتفيوخاصةدورھاوتعاظم،البشریةالمواردإدارة

.واقعیة

إدارةالموظفین فيمساعدة،والوقتبالتدریبالخاصةالنفقاتتوفیرفياإللكترونيالتعلمأھمیةتبرز

.وظائفھمفيالبقاءمھاراتھم معوتنمیةبالتعلمأمامھمالفرصةإتاحةإلىإضافة،للتدریبالمناسبالوقت

توفیر الرضامننوعبأنھاإللكترونيالتعلمعملیةوالتطویرللتدریباألمریكیةالجمعیةاعتبرتوقد

.3الوقت نفسفيبھمواالحتفاظللعاملینالوظیفي

:4وھي،ذكرھامنبدالعامةحقائقفھناك،اإللكترونيالتعلمعننتحدثوعندما

.والتدریبوالتعلمواالتصاالتالمعلوماتیتضمناإللكترونيالتعلم1-

.39ص،مرجع سابق،الغراب1
.217ص،مرجع سابقھوبكنز،وماركھام2

3 Jennifer Schramm , HR Technology Competencies : New Roles for HR Professionals , HR Magazine ,
www.shrm.org /research , 2006 .

.25ص،مرجع سابق،الغراب4
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مثلكثیرةأخرى ألغراضیستخدموإنمااإللكترونيللتدریبوسیلةمجردلیساإللكترونيالتعلم2-

.من األنشطةوغیرھااالفتراضیةالمكاتبوإقامةاألداءوإدارةالمعرفةإدارة

التغییر.وإدارةوالقیادة المنظمةثقافةعلىأیضاوإنماالتكنولوجیاعلىفقطیعتمدالاإللكترونيالتعلم3-

التنفیذعلى والقائمینالعلیااإلدارةواقتناعالتزامبدونینجحأناإللكترونيللتعلمیمكنال4-

.والمتدربین

الھدفتحققلكي للمنظمةالعامةاالستراتیجیاتمعاإللكترونيالتعلماستراتیجیاتتتوافقأنیجب5-

مكملةتكونقدوإنماالتقلیديبدیال للتدریباألحوالكلفيلیستأنھاكماغایةولیستوسیلةفھي،منھا

.لھ

Modemعلىتحتويشبكةعلىحاسباتمجموعةأوواحدبحاسباإللكترونيالتعلمفيالبدءیمكن

تربطداخلیةمتكاملةشبكةیشملحتىذلكبعدالتوسعثم،الھاتفإلى خطباإلضافةباإلنترنتمتصل

وخارجیاداخلیاالتعاملللعاملینیمكنبحیثباإلنترنتالشبكةھذهتربط، ثمببعضالعاملینجمیع

.الشبكاتعبرالمشكالتوالتشاور وحلوالتعلم

وسائطCDsالمدمجة اللیزراسطواناتمنھااإللكترونيالتعلمفيتستخدمالتيالوسائطمنالعدیدھناك

)، المتعددةلوسائطالمتعددة Multimedia خالل الحاسبمنالفیدیووأفالمالصوتتستخدمالتي(

التعلیمیةاستخدام المواقع،بعدعنواالجتماعاتاإللكترونيالبرید،المختلفةالبرمجیاتمنوغیرھا

)المرئیة االجتماعاتتقنیاتاستخدام،اإلنترنتعلىالمختلفة Video Conference اإلذاعة(

.1الصناعیةاألقمار، محطاتخاللمنالتعلموقنواتالتعلیمیةوالتلفزةاإللكترونیة

:یتم أنھحیثمنالتعلمأسالیبمنغیرهعناإللكترونيالتعلمیختلف

.منھاواالنتھاء الدراسةبدایةحیثومن،المساءأوالصباححیثمن:المناسبالوقتفي1-

قدالتيالشخصیةالحتیاجاتھ وفقاالبرنامجمنفقطیناسبھماشخصكلفیأخذ:المناسبللشخص2-

.نفسھالبرنامجفيالمشاركینمنغیرهعنتختلف

.98ص.م2005،مصر،العریش،لمفتوحاللتعلیمالتنافسیةوالقدرةالمعلوماتیةمؤتمر،بعدعنالتدریبشبكة،ولید،الحنفي1
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.إنترنتمقھىأوعامةمكتبھفيأوالعملفيأوالمنزلفي:المناسبالمكانفي3-

.والكیفالكمحیثمن:المناسبینوالمحتوىبالشكل4-

منمشارككلفینتقل ،االستیعابیةوسرعاتھمقدراتھمفياألشخاصیختلفحیث:المناسبةبالسرعة5-

.االستیعابفيالشخصیة وسرعتھلقدراتھوفقاسبقماالستیعابھیتأكدحینأخرىإلىمرحلة

)متزامنة بصورةیتم6- Synchronous مباشرة مدرب ومتدربینمنالمختلفةاألطراففتتواصل(

( Online متزامنة غیربصورةیتمأو،التقلیدیةالطریقةإلىأقربالتعلمجویجعلمما(

( Asynchronous وفقامعھایتعاملكيشخصلكلعلى الشبكةمتاحةالعلمیةالمادةتكونحیث(

.الشخصیةوسرعتھلوقتھ

،المختلفةالثقافاتبین التفاعلعلىیساعدوبالتالي،منعزلةجغرافیةمناطقإلىالوصولیستطیع7-

.وإمكانیاتھقدراتھحسبكلوالتعامل معھماألفرادمنجداكبیرةأعدادإلىالوصولعلىیساعدكما

، ونجملھافیھاالعاملینیفیدماومنھا،المنظمةیفیدمامنھا،عدیدةمزایالھاإللكترونيالتعلمنظامإن

التالیة :النقاطفي

إلىالحاجةعدم،المدربینلتوفیرالحاجةتقلیلأوإلغاءنتیجة،ملحوظبشكلالتدریبنفقاتخفض1-

.التعلیمیةالموادنفقاتوتقلیلالمتدربینانتقال

.المتدربأوللمدربسواءوالسفراالنتقالإلىالحاجةتقلیل2-

.التعلمموادوتخزینوتجمیعونشرتحدیثسھولة3-

صیغة من بأكثرالملفاتعرضیمكنفمثال،اإللكترونيالتعلمفيالمستخدمةالوسائطتكامل4-

( pdf ,doc ,html,… .والتعلمالتدریبمواقععلىالصیغتلكوتوفیر(

.المتدربأوالمدربقبلمنسواءمرةمنأكثرالتعلممواداستخدامإعادة5-

.والتدریبللتعلمالمطلوبالوقتتوفیر6-
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.إضافیةتعلیمیة لموادروابطوضعطریقعنالخارجیةالمصادرإلىالوصولإمكانیة7-

،مكاتبھممناإللكترونیة التعلملموادالموظفینلدراسةفنتیجة،الیوميالعملسیاقفيالتعلمدمج8-

.الیومیةالعملمع مسؤولیاتأكبربشكلتتكاملبحیثالتعلمموادتصمیمباإلمكانأصبحفقد

علىاالعتمادمدى ،االلتحاقمستوى،الوقتحیثمنسواءبالمرونةاإللكترونيالتعلمیتمیز9-

.الفرديأوالجماعيالمكان والعملاختیار،التعلمسرعة،المرشدعلىاالعتمادمدى،التكنولوجیا

الفعال االتصال:ثالثاً 

األفرادإدارة، وكذلكواإلنترنتالشبكاتخاللمنوالتطویرالتدریبممارسةفيالھامةالنقطةتبقى

.الفعالاالتصالھيفعالیةأكثربشكل

أعلى ألسفلمن،االتجاھینفيوالموظفینالمدراءبینالفعاللالتصالHRفي التكنولوجیاتستخدم

.أكبربشكلالموظفینوالتزامتحفیزإلىالفعالاالتصالیؤديحیث،وبالعكس

بأن تغذیتھمإشعارھمویتم،مستمربشكلوالمستجداتبالتعلیماتإبالغھمیستمرالذینالموظفینإن

أكثرالعملیات ویكونوافيأكبربفعالیةیشاركوا،المنظمةمنكبیربشكلمقدرةومالحظاتھمالراجعة

المنظمة .فيبالبقاءرغبة

خارج مناطقھااألفرادمعالفعالاالتصالمنالمنظمةاإلنترانتأواإلنترنتعبراالتصالیساعدكما

.التكالیفوخفضالوصولسرعةیحققمما،الجغرافیة

أحد،األجھزة الخلویةعبراالتصالتقنیاتخاللمنواإلنترنتالتكنولوجیاباستخداماالتصالیعتبر

استقبالتقنیات، وتطوراألجھزةأسعارانخفاضظلفيوخاصة،المنظماتلدىالحدیثةالتوجھات

في،المنظماتفياالتصالكفاءة وفعالیةفيساھممما،األجھزةتلكعلىواإلنترنتاإللكترونيالبرید

1مكان وأيوقتأي

للدخولاإلنترانتمنھا%89یستعمل ،إنترانتلدیھاالمنظماتمن71%فإنCIPDتقریر وحسب

األنظمةتلكتستعملمنھا48%، خاللھامنHRنماذج تحمیلیتممنھا، HR88معلومات إلى

1Schramm,2006,
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اتصالوسیلةاإلنترانتبأنالمنظمات شعرتمن%63للعاملین والراجعةالتغذیةعملیةلتسھیل

.العاملینمعفعالة

الحاسوباستخدامخاللمنالعملمثلجدیدةعملأنماطالفعالةاالتصاالتتوفركما

( Teleworking مزایا عدیدةالعملمنالنمطھذایوفرحیث،المنظمةفيأوالمنزلفيسواء(

بسببالعملومعدالت دورانالغیابمعدالتخفض،األفرادإنتاجیةزیادةفيتتمثل،وللمنظمةلألفراد

مختلفةجغرافیةمناطقأفراد منتوظیفإمكانیةمنالمنظمةتستفیدكما.األسلوببھذاالعاملینرضا

.1المكتبیة النفقاتوتخفیض

العاملةبإدارة القوىلھاسمح،األفرادوإدارةالفعالاالتصالأجلمنللتكنولوجیاالمنظماتاستخدامإن

كانتسواءاألعوام الماضیةخاللالمرنةالعملممارساتزادتحیث،مضىمماسالسةأكثربشكل

إلىللدخولیحتاجونالحالالعاملون بطبیعةوھؤالء،النساءلدىوخاصة،المكانأوالوقتخاللمن

. HRأنشطة منلالستفادةاإلنترانتشبكات

شركات التزویدوتعاظمنموفيواإلنترنتالتكنولوجیاوفرتھالذيالكبیرالدورذكرننسىالكذلك

)الخارجیة   Outsourcing التيمن المنظماتوكثیر.سنویا%30بحوالي نموھانسبةتقدرحیث(

بحیث،لدیھاHRأنظمة وتطویرتحسینإلىتھدفالبشریةمواردھاإدارةفيالطریقةتلكتستعمل

مناالستفادةعلىبقدرتھامع االحتفاظ،األنظمةتطویرعنالناتجةالمشاكلبعضمنالمنظمةتتخلص

.عالیة جودةذاتأنظمة

الوظیفیة المنافعتطویر-ب

یتمالتيالطرق المختلفةالبشریةللموارداإللیكترونیةاإلدارةنظاماستخداماتمناألخیرالمجالیتناول

فيوتتمثل،تحفیزیةبمثابة  وسائلتكونأنیمكنوالتي،للنظامالبرمجیةالحلولاستخدامخاللھامن

تلكأھمومنبآخرأوالعملیة بشكلحیاتھملتدعمللموظفینوالمعلوماتالخدماتمنمزیدتقدیم

:2الوسائل

1Baloh&Trkman,2003,
.253ص،مرجع سابقھوبكنز،وماركھام2



e-RHMإدارة الموارد البشریة إلكترونیا:يالفصل الثان

83

المزایاإجمالي علىالتفصیلمنبشيءالتعرفللموظفینتتیحوالتي،الوظیفیةالخدماتإجمالي1-

.الصافيراتبھمإلىتضافوالتي،لھمالمقدمة

منمجموعةبین مااالختیارللعاملینیمكنحیث،اإلنترنتعلىالمتاحةالوظیفیةالمزایاخدمات2-

.لھمالمقدمةاإلضافیةالخدمات

.األخرىالخدماتمنوغیرھاالمقدمةالخارجیةالخدمات3-

الوظیفیة الخدماتإجمالي:أوالً 

التشجیعیةمن الخدماتمجموعةتقدیمإلىاألخیرةاألعوامفيوالمؤسساتالشركاتمنالعدیداتجھت

راتبإلىتضافوالتي، )المنافع(الوظیفیةالخدماتإجماليباسمیعرفماخاللمنبھاللعاملین

إلىنقدیةمكافآتیقدمونوالمؤسسات الجددالشركاتأصحابمنكثیراأنإلىذلكویرجع،الموظف

منمزیجاتقدمالتيوالمؤسساتتحتاج الشركاتثمومن،األخرىالعینیةالمكافآتبعضجانب

.المكافآتمنالنوعینكالبینوسائل للمفاضلةإلىالعینیةوالمكافآتالنقدیةالمكافآت

للتحدث بلغةHRمختصي تشجع،العملقوىمعالعالقاتمجالفيوخاصةHRتكنولوجیا إن

لكلالصحیةالتكلفة حسابحیثمن،والتعویضاتبالمنافعتتعلقالتيالقضایافيخاصةاألعمال

تلكأصبحت، حیثالتشغیلتكالیفمنمئویةكنسبةالمنافعأواألجورحسابحیثمنأو،موظف

.العاملةالقويعلىیؤثررئیسیامقیاساتمثلالمواضیع

قائمةسیتعرف على،بھالخاصةالوظیفیةالخدماتبإجماليالخاصالتطبیقإلىالمستخدمیدخلعندما

.المالئمةباستخدام األدواتالمیزةتلكتدعیمویمكن،المعتادراتبھبجانب،لھالمتاحةالمزایابكل

سنویا للحصولراتبھمنجزءایدفعالموظفأنإلىعادیةقائمةأیةستشیربینما،المثالسبیلعلى

الحصولیستطیع، حیثتفصیالأكثربشكلذلكعنیتقصىأنللموظفیمكن،التقاعدعندمعاشعلى

األمور ھذهأھمومن،الروابطعلى أحدالنقرخاللمناألمورمنالعدیدحولالمعلوماتمنمزیدعلى

:1

.التقاعدمعاشاتخططعملكیفیة1-

.254ص،مرجع سابقھوبكنز،وماركھام1
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.الشھريراتبھمنالمالمننفسھالمقداردفعفيالموظفاستمرإذاالمتوقعالمعاش2-

.سیتقاضونھالذي التقاعدمعاشنسبةعلىالشھريراتبھممنیدفعونھالذيالمبلغزیادةتأثیركیفیة3-

حجمعلىالحالي أدائھممستوىانعكاسمدىأوالمالیةاألسھمحملنظامأداءمستوىفيالنظر4-

.العالوات

الذيلمدى االھتمامبتقدیرھموذلك،عملھمفيباألمانالموظفینشعورزیادةفيالتطبیقاتتلكتسھم

.العملأصحابلھمیولیھ

لتلكقبل العاملینمنالذاتیةاإلدارةدعمإلىیؤدي،المنافعإلدارةالویبلواجھاتالمتطوراالستخدامإن

روابطإلىالدخولعوضا عن،موظفیھالخدمةالمنظمةقبلمنمدعمواحدمكانخاللمن،المنافع

المنافعمنحساباتھمإلدارةتوجھ العاملینإلىیؤديوھذا،اإلنترانتشبكةعلىجزئیةمنفعةلكلمتعددة

.ومرن شخصيبشكل

اإلنترنت علىالمتاحةالوظیفیةالمزایاخدمات:ثانیاً 

الوظیفیةمجموعة الخدماتمنكجزءمحددةقیمةلھاوالتيللموظفینالخدماتمنمجموعةتقدیمیتم

)علیھا یطلقوالتيالمجموعاتتلكخاللمنویمكنھم،لھمالمقدمة Cafeteria Compensation )

التأمین،الحیاةعلىالتأمین،األمراض المستعصیةعالج:ومنھابینھاوالجمعالخدماتبعضاختیار

فيواالشتراكاإلجازاتمنح،المشتریاتتسدید دیون،األطفالرعایةنفقات،الحیاةشریكعلى

.الترفیھیةالخدمات

المرونةقدرا منللموظفالخدماتتلكتوفرولكن،اختیاريوبعضھاإجباریةالبنودتلكبعضتكونقد

علىفیتحتمبالرعایة الصحیةخاصةخدماتالعملصاحبقدمإذاالمثالسبیلفعلى.االختیارفي

.ذلكبعدأخرىبخدماتاستبدالھایمكنھولكنعلیھاالموافقةالموظف
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حیاتھم فعلىلظروفالمناسبةالخدماتباختیارللموظفینتسمحأنھاالمجموعاتتلكممیزاتأھممن

فيشابةتھتم موظفةالوقد،األطفالرعایةبمصاریفعاما60عمره شخصیھتملنالمثالسبیل

.1الشركة مدخلعند لسیارتھاخاصبموقفأمیال3یومكلتركضالعمرمنالعشرینات

)التالي الجدولیوضح 3.3 مجموعة المنافعخاللمنتقدیمھایمكنالتيالمزایاتلكمنمجموعة(

.المرنة

)جدول( 3.2

1(Mondy&Noe,2005
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مجموعة المنافع المرنة
:المصدر

R.Wayne Mondy ,Robert M.Noe ,Human Resource Management ,9th ed ,

New Jersey: Pearson ,USA ,2005 ,p346 .

القانونإلى،والمحليالدوليالتجاريالقانونفيبھالمعمولاإللكترونیةالتوقیعاتنظامإدخالیشیر

والسماح)اإللكترونیة(بالتوقیعات الرقمیةبالتصریحوالخاص،2000عامفيأقروالذياألمریكي

.1قبلمنالكتابیةالتوقیعاتاستخدامفیھایلزمكانوالتي،التجاریةالعملیاتجمیعفيباستخدامھا

أو المؤسسةالشركةلھتقدمھاالتيالخدماتجمیععلىالتعرفعلىالموظفقدرةإلىفباإلضافة

بأكملھإتمام التطبیقالموظفبإمكانأصبحفقد،الخدماتتلكلمانحالتفاصیلجمیعتقدیموإمكانیة

تلكمالئمةالعمل وضمانصاحبیتكبدھاالتيالنفقاتخفضإلىیؤديمما،اإلنترنتعلىمباشرة

موظف.لكلالخدمات

أول األعوامفيدوالرملیون1.2إلىقیمتھاتصلمدخراتحققتقدأنھاإلى"لوسنت"مؤسسةتشیر

بالخدمات المقدمةخاصةمعلوماتعلىتشملالتياألوراقتوزیععناالستغناءفیھابدأتالتي

العملطاقمفي جذبیساعدقدللموظفینالمتاحةالخدماتعناإلعالنأنإلىتوصلتكما،للموظفین

،اإلنترنتشبكةعلىبموقعھا اإللكترونيالخدماتتلكحولمعلوماتبتوفیرقامتلذلك،األداءعالي

.لطاقم العملاإلنترانتشبكةخاللمنبتقدیمھااالكتفاءمنبدال

فيقدماأن المضي"لوسنت"بمؤسسةالبشریةللمواردوالمكافآتالخدماتبتقدیمالمختصالمدیرویرى

ملحوظبشكلواإلنتاجیة والتنافسیةالربحیةالناحیةمنالمؤسسةسیفیدالمعلوماتتلكتوفیرطریق

األخرىالخارجیةوالخدماتالوظیفیةالمزایا:ثالثاً 

لقدرةنتیجة، وذلكالخارجیونالموردونیقدمھاالتيالمختلفةالخدماتعلىالتعرفباإلمكانأصبحلقد

الخدماتباسمالخدماتمن تلكبعضاوتعرف،اإلنترنتبشبكةاالتصالعلىاإلنترانتشبكاتجمیع

ولكنھابسیطةتبدوقدالتيمن الخدماتعددبتقدیمالموردفیھایقوموالتي،للموظفینالمقدمةالخارجیة

كالتسوقنفسھالوقتفيالمھاممنالعدیدأداءإلىالموظفیحتاجالتنفیذ فقدفيطویللوقتتحتاج

لشبكةالمتطورةالتقنیاتفتحتحیث،األخرىالمھاممنوغیرھاجوازات السفرلمكتبوالتوجھ

. 257ص،مرجع سابقھوبكنز،وماركھام1
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التكالیفمنخفضةخدماتتقدیمفيالموردینوساعدت،الخدماتتلكمنالعدیدالطریق لتقدیماإلنترنت

.األخرىاإلجراءاتمنوغیرھامثل الرحالت

التوجھالجنسیات فيمتعددةالكبرىالشركاتبإحدىیعملموظفمنأكثریرغبقدالمثالسبیلفعلى

المقدمةالخدمات الخارجیةعنالمسئولللموردویمكن،نفسھاألسبوعفيالسفرجوازاتلمكتب

وشراءالسفرلمكتب جوازاتالتوجھمثلالمطلوبةالمھامبجمیعللقیامواحدموظفإرسالللموظفین

.بتلك المھامللقیامیحتاجونالذینالموظفینلكلوذلكالمطلوبةاالحتیاجات

عبرخدمات التسوقمناالستفادةللعاملینوالمؤسساتالشركاتتقدمھاالتيالحدیثةالتقنیاتبعضتتیح

:مثل خدماتذلكیشملوقد،تنافسیةأسعاراتعرضوالتياإلنترنتشبكات

.السفروكاالتمعالتعامل1-

.الكبرىالمتاجرأحدمناإلنترنتعبرالتسوقإمكانیة2-

.األخرىالمالیةالخدماتمنوالعدیدالتأمینشركات3-

حیث،كبیرا منھادخالوالمؤسساتالشركاتتجنيأنخاللھامنیمكنالنظملتلكعدیدةممیزاتھناك

مقابالتتقاضىموظفیھا  أنمعبالتعاملالخارجینللموردینتسمحالتيوالمؤسساتالشركاتتستطیع

.ھذا المصدرمنثابتدخلتوفیرفيیساعدالنظامھذافإنثمومنالمیزةتلكنظیر

منتقدیم مزیدللموردینفیمكنللموظفینالتنافسیةاألسعارمنمزیدلتقدیمأكبرفرصةھناكتصبحقد

اإلنترنتعبرالموظفین التسوقمنكثیریفضللذلك،ضخمةأسواقمعتعاملھمنتیجةالمنافسةاألسعار

.التسوق الخارجيعنالعملبصاحبالخاصةاإلنترانتشبكةخاللمن

تلكنطاقاإلنترنت أنعلىالمتاحةالتقنیاتتوظیفخاللھامنیمكنالتياألخرىالوسائلمنعددھناك

تلك  الوسائل :تنوعإلىتشیرالتياألمثلةبعضوھناك،بعینھاأمورفيمحصورالخدمات

االطمئناناآلباء لیستطیعبالشركةالملحقةبالحضانةویبكامیراتبتركیبالموظفینبعضیقوم1-

.أطفالھمعلى

.اإللكترونیةببوابتھم المزاجیةالحالةلتقییممعیاروالمؤسساتالشركاتببعضالموظفینلدىیكون2-
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بینمااالنفعاالت تتراوحمنكثیرعنتعبرالتيالوجوهمنمختلفةأشكالفيالمعیارھذایتمثلوقد

بالشركةأوبالقسمالمزاجیةعن الحالةللتعبیراألشكالتلكعلىبالنقرالموظفویقوم،والسعادةالحزن

.ككلالمؤسسةأو

.الموظفینعنللترویحالمسابقاتبعضتقدیمیمكن3-

عبرالمؤسسةأو الشركةأسھمسعرحولأخباراتقدمالتيمثلاإلخباریةالمقاالتعرضیمكن4-

.اإللكترونیةالبوابة

إجراءخاللھا منلألفرادیمكنالتياإلعالناتولوحاتالدردشةبغرفمنتدیاتتنظیمیمكن5-

.للبیعسیاراتھمإعالنأواإلنترنتعلىمحادثات

إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةتطبیقنتائج:المطلب الثاني
للمنظمة بالنسبةe-HRMتطبیق نتائج-أ
فإنسبقمانفسھا ، فحسبHRMمن المتوقعةالنتائجوبینe-HRMأھداف بینالتمییزعلینایجب

،للعاملینالموجھةالخدمة، تحسینHRاالستراتیجي إلدارة التوجھزیادةإلىتسعىe-HRMأھداف  

الكفاءة .وزیادةالنفقاتتقلیل،لدیھمالرضازیادة

:التالیة  النقاط،ذكرهسبقماضمنھاومنللمنظمةالمتوقعةالنتائجتكونبینما

للتغییراإلدارةمع والتفاعلالفھمعلىوقادرةمحفزةالعاملةالقوىتكونبحیث،العاليااللتزام1-

.اإلدارة والعاملینبینأكبرثقةمستوىإلىیؤديمما،المنظمةبیئةضمن

الظروفاستدعتإذا جدیدةوواجباتمھماتلتعلمالعاملینقدرةعلىتدل،عالیةتنافسیةقدرات2-

.ذلك

علىHRإدارة وقدرة ،العملدورانمعدالتوتقلیلالتنافسیةاألجورطریقعن،التكالیفتوفیر3-

.التكالیفلتقلیلالمنظمةھدفتحقیقسبیلفيممیزإداريدورأداء

اھتماماتیالئم  بمااألفرادوإدارةاألجورنظام،الداخلیةالبیئةتشكیلعنناتجة،عالیةمالئمة4-

.كافةالمنتفعین
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تطبیق نتائجe-HRM 2.6.3البشریةالمواردإلدارةبالنسبة-ب

رأیناسبق، فمماھوكماتركھتعنيوال،البشریةالمواردإدارةدورعنالتخليتعنيالe-HRMإن 

علىالتركیزفي، وزیادةاإلداریةالمناصبتقلیصوبالتاليHRإلدارة اإلداریةللمھماتتقلیصا

.والمبدعینمن المفكریناإلدارةعملطاقمسیكونوبالتالي،اإلستراتیجیةاألھداف

لقدرتھا، وذلكللمنظمةالتخطیطفياستراتیجيشریككونھاھوالبشریةالمواردإلدارةالعامالتوجھإن

الزبونلخدمةأصبحت موجھةكما،التكنولوجیاباستخداموسریعةدقیقةبمعلوماتالمنظمةتزویدعلى

.التكنولوجیانتیجةقبلذيمنأكثر

:التالیةالنقاطفيالمختلفةعلى توجھاتھابناءاالبشریةالمواردبإدارةالمتعلقةالنتائجوتلخص ھذه

دورا، التشغیلولمدراءللعاملینسیكونe-HRMباستخدام التشغیليالتوجھتعتمدالتيالمنظمات1-

إلىیؤديمما،واإلجراءات والممارساتالبشریةالمواردإلدارةاالستراتیجیةالخططتنفیذفيكبیرا

.موظفي علىأقلطلب HR

المواردكافیا إلدارةأصغرطاقم، سیكونe-HRMباستخدام العالقاتيالتوجھتعتمدالتيالمنظمات2-

.اإلنترانتشبكةعلىHRقبل منالمزودةاألدواتالتشغیلومدراءالعاملیناستخدمإذا،البشریة

في توفر خبراءالضروريمن، سیكونe-HRMباستخدام التحویليالتوجھتعتمدالتيالمنظمات3-

HRMالبشریةالمواردإلدارةاالستراتیجیةالخططلصیاغةوذلك.
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إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةتطبیقتحدیاتالمطلب الثالث:

تلكبعضال تعملوقدجدیدھوماكلتجربةاالبتكارویتطلب،جدیدةابتكاراتتقدیمالتفاعلیتضمن

منأكثرسلبیاتھاالتركیز علىسیتممعتادھووكما،البدایةفيلھامتوقعاكانكماالجدیدةاألشیاء

.ایجابیاتھا

تحققلم التيالجدیدةاألفكاربعضالماضیةالقلیلةالعقودفيوالشركاتالمؤسساتمنكثیرتبنت

البشریةإلى الموارد"العاملینشئون"قسماسمتغییر،المثالسبیلعلى،منھاالمرجوةاألھدافجمیع

العملیات .ھیكلةوإعادة،اختالف)أيحدوثالكثیریالحظأندونوذلك(

منھا) .بكثیرااللتزامیتملمحیث(الشركاتداخلالتمیزمقاییسوجدوىبالشركة

كانما إذاالوقتبمروریتبینسوفحیث،البشریةللموارداإللكترونیةاإلدارةنظامعلىاآلنالدور

یتمأنمن المتوقعحیث،الأمالجدیدةاألفكارمنكغیرهلھتمتالتيالدعایةكلیستحقالنظامھذا

مرحلةتأتي، وأخیراتنفیذهعنالناتجةلألخطاءحصرذلكیعقبثم،البدایةفيكثیرابھالترحیب

.بالفعلذلكحدوثیمكن مالحظةماحدوإلىیوفرھاالتيللمزایاعلیھاإلقبالوزیادةالتطویرمحاولة

ویمكن للشركات،والضعفالقوةنقاطوعرفوامعھاتعاملواالنظمھذهتنفیذمجالفيالروادمنالكثیر

.الخبراتتلكمناالستفادةالنظمھذهتطبیقفياآلنترغبالتي

التيوالتحدیات لآلخرینالنظامھذامزایابیانفيمھمادوراالبشریةالمواردأقساممدیرویلعب

األفكارباإلحباط  منالكثیرونیشعرحیث،واقعیةالنظمتلكمنالتوقعاتتكونأنویجب،یفرضھا

األھدافمنالمزیدانتظار تحقیقفيیبالغونالناسجعللھافیھالمبالغالترویجأنبسببالجدیدةوالنظم

.منھاالمرجوة



e-RHMإدارة الموارد البشریة إلكترونیا:يالفصل الثان

91

، والتي منe-HRMأنظمة إلىالتحولعندالبشریةالمواردإدارةتواجھالتيالتحدیاتأھممنإن

ھي  :فشلھاأونجاحھاعلىتؤثرأنالممكن

بقسمالعمل طاقمكانحیث،المعلوماتوتكنولوجیاالبشریةالمواردقسميبینالحدودإلغاء1-

.الشركةاألخرى فياألقساممنهغیرعنماحدإلىمنعزالالشركاتفيالمعلوماتتكنولوجیا

في  األعوامبالشركاتاألخرىاإلنتاجیةوالقطاعاتالمعلوماتتكنولوجیاأقسامبینالتكاملبدأ

وأصبح،الیومیةأنشطة العملكلفيكبیربشكلالكمبیوترتكنولوجیاأدخلتحیث،یتحسناألخیرة

فعالةمعلوماتتوفیرفيالمحسنةالموارد البشریةنظمأھمیةیدركونالبشریةالمواردبأقسامالعاملون

.ومفیدة

التيالسابقةالبشریة بالمواردالخاصةاإلدارةنظمعكسفعلى،البشریةالمواردقسممكانةتحسین2-

للموارداإللكترونیةنظم اإلدارةتعد،فیھاالعاملینعلىمقتصرااستخدامھاوكان،بذاتھامستقلةكانت

.الشركةبنظمالخاصةالجوانبوبین مختلفبینھاتكاملإحداثیمكنھاكماللجمیعمتاحةالبشریة

علىالبشریةالموارد مھامإلىالكثیرونینظرحیث،العمالءإلىالبشریةالمواردقسمتركیزتحویل3-

.اآلخرینلرد فعلفقطیستجیبونإنمابالفعلیبادرونالأنھمأيوتقلیدیةتفعیلیھمھامأنھا

العمالءإلىفي التركیزتحوالوتشغیلھاالبشریةللموارداإللكترونیةاإلدارةلنظمالصحیحالتنفیذویتطلب

یكونأنویجب،لھمتقدیمھاالتي یمكنوالخدماتواحتیاجاتھمالمستھدفینالعمالءتحدیدیتمأنفیجب،

منتزیدالتيالیومیةاألنشطةفيأكبرتساھم    بشكلوأن،فعالیةأكثردورالبشریةالمواردألقسام

.الشركةأرباح

المواردبینالتكاملیتطلبحیث،الشركةعملطبیعةفھمإلىالبشریةبالمواردالعاملینحاجة4-

لطبیعةالجیدالعملفھم طاقمالبشریةللموارداإللكترونیةلإلدارةنظامإلىیحتاجالذيوالعملالبشریة

.العمل

كیفیة عمللمعرفةالبشریةللموارداإللكترونیةاإلدارةنظمفيالناجحالمتخصصسیحتاج

إلىحاجةھناك،  وستكونذلكتحقیقفيالبشریةالمواردودورالبعضبعضھامعالمختلفةالقطاعات

.باستمرارالبشریةالمواردوإلىمنالمختلفةالمھامانتقال



e-RHMإدارة الموارد البشریة إلكترونیا:يالفصل الثان

92

أھمیةتقلیلأتمتة عملیةأيفيالمحتملفمن،األفرادمعلالتصالالبشریةبالمواردالعاملینفقد5-

.األفرادبینوالتواصلالبشريالعامل

العاملینفقدفيالموارد البشریةوأقسامالموظفینبینتتمالتياألعمالفيالكمبیوترنظمإدخالیتسببقد

الشركةأنالموظفونیشعروربما،المقام األولفيبأمورھمیھتمونالذینباألفراداالتصالاألقسامبھذه

تخطیطعنداالعتبارفيأخذھایجبالتياألموربعضوتعد ھذهالبشريبالعنصراھتمامھامنقللتقد

.وتنفیذهالنظام

واتخاذتلبیتھاعلى بھاالخاصةالتحتیةالبنیةقدرةمدىومعرفةالفعلیةالشركةاحتیاجاتفيالنظر6-

.للعمل بالشركةفائدةأقصىیحققأنیمكنالذيالمالئمالنظامتنفیذبشانالقرار

لتحویلنتیجة الخدمةجودةمستویاتالنخفاضاحتمالفھناك،الخدمةجودةمستوىعلىالحفاظ7-

.إلكترونيإلىتقلیديمنالنظام

األفرادإلى المسؤولیةانتقالظلفيوخاصةقانونیةضرورةذلكیعدحیث،المعلوماتتأمین8-

.العاملین

.الخاصةاالحتیاجاتذويقبلومن،العاملینكافةقبلمنالنظامإلىالوصولضمان9-

.الویبصفحاتبناءعندوخاصة،علیھاالمتعارفالمعاییرمعالتوافق10-

.دولیةبیئةفيالعملعندوخاصة،الثقافیةالجوانباختالفمراعاة11-

خاتمة 

من السیاسات لتطبیق تتطلب تنمیة الموارد البشریة مجموعة من المتطلبات ویتجسد ذلك في مجموعة

اإلدارة االلكترونیة التي تتمثل في سیاسة التكوین وعملیة االختیار والتعیین وتنمیة السلوك اإلبداعي التي 

.لھا دور على تفعیل اإلدارة االلكترونیة 
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مقدمة 

أووشركات وطنیة اما عمومیة مؤسساتمیناء مستغانم لما تقدمھ من خدمات لزبائنھا من مؤسسةعتبر ت

للمؤسسات التي تتعامل معھا تتمثل في تقدیم الخدمات أھدافھاخاصة ،وبصفتھا مؤسسة غیر منتجة 

الدوائر التوفیق والتواصل بین المدیریات والمؤسسة وإداراتتوفیر إلى باإلضافة،وكسب ثقتھم

المتبعة في تسییر اإلستراتیجیةإلىطرق في ھدا افصل والمصالح والخالیا لضمان سیر العمل وسنت

المؤسسة .

تقدیم المؤسسة :األولالمبحث 

عن أھمیةء مستغانم ال یقل بیرة في نمو وتقدم التجارة ومیناكناء مستغانم بصورتھ العامة لھ أھمیةمیإن

یساھم في فك ألنھباقي الموانئ الجزائریة فھو یعتبر امتداد لھا كما یمثل بالنسبة للمدینة ضرورة حتمیة 

ویتمیز عن غیره أخرىإلىاتسم بالحادثة والمتابعة للمشاكل الناجمة من فترة إنشائھالعزلة ،فمند 

.اإلداریةھ المتمیزة ووظائفھ بخصائص

میناء مستغانم  إنشاءعن تاریخیةلمحة :األولالمطلب 

م لم یكن   لمدینة مستغانم میناء ،وعلى طول الساحل ما بین صالمندر وخروبة كان 1830قبل سنة 

ئم ، وھده منطقة القرصنة المسماة بمرسى الغنااإلبحارھناك شاطئ شاسع على صخور ضخمة وخطیرة 

اسم  مدینة مستغانم .ولھذا لقبت بھذا 

رصیف  من الخشب تمھیدا لبناء میناء مستقبلي ،وبتزاید عدد أولم  تم بناء 1840اعتبرت سنة 

صة في الحبوب .وقت ازدادت العملیات التجاریة ، حالسكان مع ال

م ن 1890یھ سنة األشغال فبدأتم ، حیث 1882سنة إلىمشروع لبناء المیناء یعود تاریخھ أول

رصیف من الخشب تمھیدا لبناء میناء مستقبلي ،وبتزاید عدد السكان مع أولم، تم بناء 1840وانتھت 

الوقت ازدادت العملیات التجاریة ن خاصة في الجنوب .

م ، 1890األشغال فیھ سنة بدأتم ن حیث 1882سنة إلىمشروع لبناء المیناء یعود تاریخھ أول

725إلىم ، وصل الحاجز 1897وفي سنة ،حوض للوجودأولم ، حیث ظھر 1960نتھت سنة او

المسطحة للمیناء ولول طریق جنوب غرب بدا سنة األرضیةمتر ، وطریق السكة الحدیدیة وصلت 
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ھر ثاني حوض للوجود ثم تجھیزه المیناء بعد الحرب متر كرصیف حیث ظ430إنشاء م ، تم 1957

المتوجاتمختلف إصدارهذلك و، األخرىد ان احتل المرتبة السادسة للموانئ الجزائریة  العالمیة بع

التصنیع .بعد والالتالمصنعة واالستھالكیة المتوجات،ویستورد أنغام، حمضیات ، رالوطنیة ، خمو

ریة في التجاأعمالھتطورا في األخیرعدااالستقالل ومع المخططات التي وضعت لتطویر المیناء رأى 

وقد لوحظ ذلك فیما یلي :

م .1970طن وقد شرع العمل بع في 15000مخزن للسكر قدرتھ إنشاء

 والعربات لرفع الثقال .كالرافعاتشراء معدات

 طن .100موقع  سند جر السفن والدي خصص لسندین سعة كل سند

 1982في اإلثقالكامل الحراسة ، لإلضاءةموقع.

 م.1987طن سنة 30000وضع مخزن للحبوب سعتھ

اقتدي :السفن ثانيمربط إعدادبرنامج

م ، وتم استغاللھ في نفس السنة 1988متر  سنة 237رصیف تجاري جدید طولھ إنشاء-

متر .70ومضخات ب 

متر .93م . طولھا 1987عائمة للصید أصفىإنشاء-

طن.250ثالث سعتھدعم سند جر للسفن بسند مركزي -

میناء مستغانم : ھیاكل المطلب الثاني

مؤسسات:فیما قبل الھیكلة كانت 

الشركة الوطنیة للشحن والتفریغ  .

المكتب الوطني للموانئ .

قسم من الشركة المالحة البحریة .

مؤسسة میناء مستغانم میناء تضم :أصبحتفیما بع الھیكلة أما

الشركة الوطنیة للشحن والتفریغ  .-

میناء مستغانم .واجھة-

والقطر.مصلحة السحب -
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82/287جمعت الثالث و ھده ووضعت تحت اسم میناء مستغانم ، وذلك حسب مرسوم 

م .1982من شھر نوفمبر ابتداءم ، وبدأت المؤسسة نشاطھا 1982أوت14صدر 

للمؤسسة الھیكلیة :األساسیةالمھام .1
العمومیة والمؤسسة واستغالل وتطویر المیناء .األمالكتسییر -

احتكار عملیة المناولة ، نشاطات وعملیات الشحن ، القیادة وربط السفن -

م ، على  استقاللیة التسییر من 1989فیفري 29تحصلت مؤسسة میناء مستغانم مند -

ة.التي تتمیز بوضعیة مالیة متوازیاألوليالشركة الجزائریة 

اجتماعي الى م، تم تحویل مؤسسة میناء من مؤسسة عمومیة ذات طابع 1989مند -

مؤسسة عمومیة ذات طابع اقتصادي .

مھام الشركة التساھمیة :ال.2

تسییر االستغالل والتطویر نشاطات میناء مستغانم .

استغالل منشات وتجھیزات المیناء .

الصیانة ، التھیئة البنیة الفوقیة للمیناء .بإعمالالقیام 

القیام بعملیة الرص وربط السفن .

تجاریة ،مالیة ،صناعیة ،منقوالت عقارات التي لھا صلة مباشرة أو غیر القیام بكل عملیة

مباشرة بالھدف االجتماعي للمؤسسة .

: الخصائص المطلب الثالث

الوضعیة الجغرافیة :

، °35یقع میناء مستغانم في الجھة الشرقیة خلیج ارزیو مابین خط العرض مابین العرض 

شرق .° 5.00شماال و خط طول ° 56

متر .100متر , عرض 12مرور الدخول الشمال الشرقي :العمق نفذم

:األحواض
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HA14حوض : أول

م 8.17م الى  6.77العمق 

H A 16الحوض الثاني 

القدرة االستقبال والمعالجة :.أ
ارض ملیئة.-

.2م600000واجھة تجاریة -

.2م3750الرصیف الشمالي الشرقي -

م. 24560رصیف الغرب -

.2م7700سجن استغالل حبس أو -

.2م22600رصیف جدید -

.2م21300مخزن الجنوب الغربي -

م لالستعمال التجاري 5500منھا 3م8100بمساحة 17مخزن لألحواض المحیطة بالرصیف -

حمالة في السنة .1500التي لھا القدرة حمل 3م15000حظیرة الحمالت -

تركیبة متخصصة :-

م ، فوق الرصیف الشمالي الشرقي قدرتھ على تخزین 1929سنة أنشئمركز الزفت أو الغاز : -

طن في سنة .30000طن لمعالجة 4700

1600م فوق الرصیف الغربي قدرتھ على االستقبال 1971مطمورة السكر : استقبلت سنة -

طن في السنة .150000لتحویلطن 

طن .50للمرافعة لحمل جسراتركیبات أخرى سفینة السحب ، -
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للمیناء .اإلداریةالوظائفالمطلب الرابع : 

مكلفة باالستقبال والربط والتنشیط والمراقبة لكل النشاطات المتعلقة المدیریة العامة :.أ

بالتسییر والتطویر ن مع المساعد الدیر العام ، و من خالل المخطط العم للمؤسسة ال حضنا 

انھا مقسمة الى خمس مدیریات التي بدورھا مقسمة الى دوائر ن ویتفرع من الدوائر 

تالي یمكننا القول انھ یوجد ترابط دائم ومتواصل بین المصالح ، وتتفرع منھا خالیا وبال

مختلف مدیریات المؤسسة .

كل النشاطات المتعلقة بتسییر الموارد وتنفییدبتنظیمھي مكلفة مدیریة الموارد البشریة :.ب

3العامة ن وھي تسھر على تطبیق القوانین االجتماعیة وھي تقسم الى والعالقاتالبشریة 

دوائر .

مصالح ھي : 3والتكوین التي یتفرع منھا شخاصاألدائرة -

والتكوین .المستخدمینمصلحة -

المصلحة االجتماعیة .-

واألعباءاألجورمصلحة -

دائرة الشؤون االجتماعیة والثقافیة والتي یتفرع منھا مصلحتین ھي : -

مصلحة الشؤون االجتماعیة .-

والثقافة .التنشیطمصلحة -

مصالح ھي : 3إلىوالتي تتفرع العامة :اإلعمالدائرة .ت

العامة اإلمكانیاتمصلحة -

.المحزوناتمصلحة تسییر -

باألشیاء  الضروریة .التموینمصلحة -

تجمع مابین كل مدیریات ، إنھاالمؤسسة ، حیث أساسمدیریة المالیة والمحاسبة ھي 

مع السیاسة األھداففھي تشارك في تحدید نشاط األھداف العامة ، وتسھر على ھده 

تمللك سجالت المحاسبة للعملیات المالیة ، وتنبت بتنفیدھاالمالیة للمؤسسة ، والتي 

ائرتین ھما : دإلىكل الوثائق الملزمة من طرف القانون الداخلي وتتفرع 

ھما:دائرة المحاسبة وتحتوي على مصلحتین 

مصلحة المحاسبة العامة .-

مصلحة المحاسبة التحلیلیة .-
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ھما :مصلحتینوتحتوي على لمالیة : دائرة ا.ث

مصلحة المالیة .-

مصلحة التغطیة .-

ھما : دائرتینرأس المؤسسة تحتوي على : تعتبر مدیریة االستثمار التجاري.ج

دائرة التجارة : وتحتوي على المصلحتین 

مصلحة الفواتیر والمجالت .-

اإلحصاءمصلحة -

:مصلحتیندائر ة الخدمات والشحن وتحتوي على  -

والتفریغ .التخزینمصلحة -

مصلحة التخزین .-

: خلیة الدراسات والتخطیط وخلیة التسویق .خلیتینأیضاوتضم -

المیناء وحتى إلىلحركة البواخر وقت دخولھا بالتسییر األحسنفة مكلمدیریة القبطنة :.ح

الخاصة باالستغاللالقواعد خروجھا ، ومن مھامھا حمایة ووقایة أشغال المیناء . واحترام 

إلىكما نجد مصلحة الشرطة و األمن التي تعمل على حمایة ووقایة أشغال المیناء وتنقسم 

دائرتین:

وتتشكل من فرعیین ھما واألمندائرة الشرطة -

فرع حراس المیناء -

فرع الضباط -

دائرة المالحة : وتتفرع إلى المصلحتین .-

القیادة.مصلحة -

الشحن.كوقف عربات -

، الربط ومراقبة جمیع التنظیمعلى التنبؤ ،األخیرةتعمل ھده والصیانة :اإلشغالیة مدیر.خ

ھما مصلحتینھما :دائرة الصیانة وتحتوي على دائرتینإلىاألشغال والصیانة وھي تنقسم 

والعتاد األدواتمصلحة -

الصیانة.مصلحة -

دائرة األشغال وتحتوي على مصلحة واحدة وھي : -

األشغال والنظافة .مصلحة -
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المبحث الثاني : واقع االدارة الموارد البشریة الكترونیا في مؤسسة میناء مستغانم 

المیدانیةالدراسةإجراءاتالمطلب األول : 

البحث في الكثیرراجعأنبعدالدراسةمجتمعمنالمیدانیةالبیاناتلجمعالدراسةاستبانتصمیمفي أطار 

وإجراءات ،اإللكترونیةواإلدارةإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةمجالفيالسابقةوالدراساتالكتب 

المعلوماتتكنولوجیامراكزموظفيمنالدراسةبموضوععالقةلھمالذینالموظفینمععدیدةمقابالت

لتصمیماألمثلالطریقةلمعرفةومع اإلحصائیینالجودةوحدةموظفي،الموظفینشئونموظفي،

،لإلجابةأوسعمجالللمبحوثیعطيمما،درجات10منمكونةاستبانتصمیمتمحیث،االستبیان 

)فقرةلكلاإلجابةدرجةكانتوقد 10 "ھواإلجاباتأقلكانتبحیثدرجات( الموافقةعدمویعني"1

"الرقماإلجاباتأعلى،الفقرةعلىالتامة 10 "ھناالحیادونقطة،الفقرةعلىالتامةالموافقةویعني" 6

:یليكمامراحلعدةعلىاالستالنةإعدادتم
.والمعلوماتالبیاناتجمعفياستخدامھاأجلمنأولیةاستبانإعداد1-
.البیاناتلجمعمالءمتھامدىاختبارأجلمنالمشرفعلىاالستبانةعرض2-
.المشرفیراهماحسبأوليبشكلاالستبانھتعدیل3-
"رقمملحقعمال االدارة الموارد  البشریة منمجموعةعلىاالستبانھعرضتم4- قامواوالذین"1

.یلزمماوحذفوتعدیلواإلرشادالنصحبتقدیمبدورھم
.یلزمماوتعدیللالستبانھأولیةمیدانیةاستطالعیةدراسةإجراء5-
.للدراسةالالزمةالبیاناتلجمعالمجتمعأفرادجمیععلىاالستبانھتوزیع6-

االستبانةتوزیع-أ

باستخدامت مق،اإللكترونیةاإلدارةوھي،الدراسةمجاالتفروعبأحدالدراسةنتائجتعزیزألغراض

وھيالثانیةوالطریقة،بالیدتوزیعھاتموالتيالورقیةالتقلیدیةالطریقة،االستبانةلتوزیعطریقتین

.اإللكترونیةاالستبانة

،توفرھابعدمتفاجأولكنھ،المؤسسة میناء مستغانم ىلدمتاحةاإلمكانیةتلكأنالباحثظنالبدایةفي

من قبل قسم مصلحة علىعامقبلالخدمةھذهعرضالبرمجةقسمأناتضحالسببعناالستفساروعند

.بخصوصھعلیھمتردلمالتيالعلیااإلحصاء 
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اناتیاالستببتصمیمالمختصةGoogle Driveوھو موقع  مشھور المواقعبأحدباالستعانةقمت 

تكنولوجیافيمختصمھندسبمساعدةوقام،منھمكبیراتعاوناوجدحیث،الرأيواستطالعات

للباحثالمناسبةبالھیئةیان االستبنموذجتصمیملتوجیھالموقعإدارةمعوالتعاونبالتنسیقالمعلومات

.بحثلسھلةوبطریقة

ثمالرابطعلىالتصمیمموقععلىبنشرھانا بنشرھا قام،اإللكترونیةاالستبانةإعدادمناالنتھاءبعد

جتماعي لدى عمال مؤسة میناء مستغانم مجموعة ناشطة لدى مواقع التواصل االخاللمنالرابطتوزیع

،http://www.port-mostaganem.dz/

فيالمعلوماتو االحصاء تكنولوجیامركزخاللومن،بتوزیعھامشكورامحمد /األخقامحیث
بي الخاصاإللكترونيالبریدخاللمنالدراسةعینةعلىمؤسسة مستغانم 

Fathi200906@hotmail.com،
.على شبكة انترنت بتوزیعھابمساعدة مشكورامحمد صالحالطالب /األخقامحیث
جمع لمن خالاإللكترونيالبریدخاللمناإللكترونیةاالستبانةتوزیعفيصعوبةالباحثوجد

مما،الدراسةلعینةحدیثةبریدیةمراسالتقائمةتوفرلعدمالمعلومات  الخاصة بالبرید االلكتروني  

.شخصيبشكلمطبوعةورقةعلىلالستبانةاإللكترونيالرابطتوزیعإلىالباحثاضطر

استباناتطلبواالعینةأفرادمنكبیرةنسبةأنإال،إلكترونیاً كاملبشكلاالستبانةتوزیعمنوبالرغم

)الجدولیوضححیث،ورقیة .العینةأفرادقبلمنلالستبانةوالورقياإللكترونياالستردادنسبة(1.3

المؤسسة متغیرحسبللتحلیلالصالحةواإللكترونیةالورقیةاالستبانةاستردادنسبةجدول 

المئوية النسبة ورقية استبانه المئوية النسبة الكترونية استبانه التكرار المؤسسة \

7.75 5 34.12 35 40 EPM
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%)نسبتھماأن(5%)استبانة الورقیة من  الجدولیوضح 34.12 كانتاإللكترونیةاالستجابةمن(

بشكلالمؤسسة داخلاإللكترونیةالمراسالتباستخدامذلكالباحثویعللالمؤسسة میناء مستغانم  في

الخاصاإللكترونيللبریدالموظفیناستعمالعدمعليأكثراالعتمادحیثاما الطریقة التقلیدیة ،كبیر

ورقةلالستبانةعلىاإللكترونيالرابطتوزیعوتم،(5%)النسبةتلكبلغترسميبشكلبالمؤسسة 

اإللكترونيللبریداالستجابةمعدلعلىبالحصولالباحثیرغبكانحیث،شخصيبشكلمطبوعة

االستبانةمحتویات-ب
لمجتمعالعامةالخصائصعلىاألولالقسماحتوىحیث،قسمینمناالستبانةتكونت

.الدراسةجوانبتتناولمجاالتخمسةمنالثانيوالقسم،الدراسة
األولالقسم:أوالً 

:یليماوشملالدراسةلمجتمعالعامةالخصائصالقسمھذاتناول
المؤسسة متغیر1-

العمریةالفئةمتغیر2-

العلميالمؤھلمتغیر3-

الخدمةسنواتعددمتغیر4-

الوظیفةفئةمتغیر5-

الوظیفيالمسمىمتغیر6-

الثانيالقسم:ثانیاً 
تغطیةخاللھامنالباحثسعى،الدراسةمنمختلفةجوانبتشملمجاالتخمسةمنیتكون

:كالتاليوھيدراستھموضوعجوانبكافة
،المختلفةاإلداریةالمستویاتلدىإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةأھمیةوضوحیناقشاألولالمجال1-

)منمكونوھو 17 .فقرة(
)منویتكون،اإللكترونیةاإلدارةإلىالتحولنحوالجامعةإدارةدعمیناقشالثانيالمجال2- 19 فقرة(

وھذا،فقرةمنویتكونالمعلوماتتكنولوجیامراكزلدىتحتیةبنیةتوفریناقشالثالثالمجال3-

.المعلوماتتكنولوجیامراكزفيالعاملینعینةبأفرادخاصالمجال

فقرة 18منویتكون،البشریةالمواردإدارةفيالجامعةنظامیناقشالرابعالمجال4-
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.فقرة17منویتكوناإللكترونیةالتعلیمیةالخدماتتقدیمفيمؤسسة نظامیناقشالخامسالمجال5-

)االستبانةفقراتمجموعیبلغوبذلك 88 منكونھمالدراسةمجتمعخصائصفیھاروعي،فقرة(

المعلوماتتكنولوجیامراكزموظفيومنمؤسسة میناء مستغانم فيالعاملینالعلیااإلداریةالمستویات

خاصةلظروفیتمكنلمولكنھ.اإللكترونیةاإلدارةإلىالتحولعملیةفيالمستویاتتلكیساعدونالذین

.بالمؤسسة 

المستخدمةاإلحصائیةالمعالجاتالمطلب الثاني : 

،إحصائیاالبیاناتلمعالجةاالجتماعیةللعلوماإلحصائیةالحزمةبرنامجاستخدامتم

( Package For Social Sciences Statistical )باالختصار  لھویرمز( SPSS )حتىوذلك ،

:التالیةاإلحصائیةاألسالیبالمعالجةتضمنتحیثالدراسةتساؤالتعلىالباحثیجیب

وتحدیدالوظیفیة،للمتغیراتالدراسةمجتمعأفرادخصائصلوصف:والتكراراتالمئویةالنسب-1

.الدراسةمحاورنحوأفرادهاستجابات
.الدراسةمحاورمنمحوركلثباتومعامل،االستبانةثباتمعامالتلحساب:كرونباخألفااختبار2-
.الفقراتصدقلقیاس:بیرسونارتباطمعامل3-

.الأمالطبیعيالتوزیعھل تتبعالبیاناتنوعسمرنوف  : لمعرفة–كولومجروفاختبار4-

.الدراسةوفرضیاتاالستبانةفقراتلتحلیل: One sample t testاختبار 5-

T- Test -6Independent Samples:المتغیراتإلىالتي ترجعللفروقاإلحصائیةالداللةلفحص

.فقطفئتینتشملوالتيالدراسةفئاتبینوللمقارنة،الشخصیة

:One Way ANOVA إلى المتغیراتترجعالتيللفروقاإلحصائیةالداللةلفحصاختبار 7–

.فئتینمنأكثرتشملوالتيالدراسةفئاتبینوللمقارنة،الشخصیة
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وتفسیرھا الدراسةنتائج: المطلب الثالث 

الطبیعي التوزیعاختبار-أ

كانحالوفي،5%من أكبرSigقیمة كانتإذاالطبیعيللتوزیعتخضعالبیاناتأنالقرارقاعدةتكون

)منأكبرالحاالتعدد 50 االختباراتنستخدمبالتاليوKolmogorov-Smirnovاختبار نستخدم(

النتائج لفحصالعلمیة

)الجدولیوضح 1.6 مما یعني،%5منأكبركلھاالداللةمستوىقیمأنحیث،االختبارذلكنتائج(

.الطبیعيللتوزیعتخضعالبیاناتأن

األولالمجالالدراسةفقراتتحلیل-ب

المختلفة ،اإلداریةالمستویاتلدىإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةأھمیةوضوحاألولالمجالیناقش

)منویتكون 17 فقرة (



EPMالفصل الثالث  : الجانب التطبیقي       دراسة حالة میناء مستغانم

106

).         المختلفةاإلداریةالمستویاتلدىإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةأھمیةوضوح(األولالمجالفقراتتحلیل

الوزن
النسبي

المتوسط
الحسابي

الفقرة مسلسل

81.63 8.16 لديك واضح إلكترونياً البشرية الموارد إدارة مفهوم 1

86.59 8.66 EPM تنافسية ميزة تحقق إلكترونياً البشرية الموارد إدارة 2

86.05 8.60
إلدارة المراجعين عدد تخفض إلكترونياً البشرية الموارد إدارة

البشرية الموارد
3

87.52 8.75
المالية النفقات تخفض إلكترونياً البشرية الموارد إدارة

اإلدارية
4

83.02 8.30 العمل في أكبر مرونة تحقق إلكترونياً البشرية الموارد إدارة 5

80.62 8.06
رعة سـ إلى إلكترونياً البشرية الموارد إدارة استخدام يؤدي

الكفؤة البشرية الموارد على الحصول
6

77.83 7.78
فـي البشرية األخطاء تجنب إلكترونياً البشرية الموارد إدارة

البشرية الموارد إدارة 7

83.64 8.36
وفير ـ ت إلـى إلكترونياً البشرية الموارد إدارة استخدام يؤدي

اإلنترنت خالل من بعد عن العمل إمكانية
8

83.33 8.33
إدارات بـين التفاعل تسهل إلكترونياً البشرية الموارد إدارة

EPM
9

90.08 9.01
رعة سـ إلى إلكترونياً البشرية الموارد إدارة استخدام يؤدي

بالموظفين الخاصة المعلومات على الحصول
10

84.73 8.47
دقـة إلـى إلكترونيـاً البشرية الموارد إدارة استخدام يؤدي

بالموظفين الخاصة المعلومات
11

81.24 8.12
ذ ا خـ ت ا ة ـ ي ل عم فـي إلكترونياً البشرية الموارد إدارة تساعد

القرارات
12

79.38 7.94
اءة كفـ دة ا ـ زي في إلكترونية بشرية موارد إدارة توفر يساهم

الموظف
13

85.66 8.57
اءة كفـ دة ا ـ زي في إلكترونية بشرية موارد إدارة توفر يساهم

EPM في اإلدارية العمليات
14
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2.3جدول رقم 

)الجدولیوضح تلكتتلخصحیث،األولالمجاللفقراتالمبحوثینقبلمناالستجابة(2.3

:یليفیماالنتائج

ایجابیة .فقرةكلنتائج-1

)منأكبرفقرةلكلالنسبيالوزنبلغ-2 60 .6منأكبرالحسابيوالمتوسط،( %

. )بلغالفقراتلكلالنسبيالوزن3- 83.61 % )الحسابيوالمتوسط( 8.36).

النتائج :تفسیر

الوزن بلغحیثإلكترونیاً ،البشریةالمواردإدارةأھمیةوضوحعلىالدراسةعینةمنموافقةیوجد-1

)الفقراتلكلالنسبي 83.61 )(الحسابيوالمتوسط( % 8.36.

النتائجكلأنحیث ،كبیرةبدرجةعلیھاالعینةأفرادموافقةیعنيوھذا،ایجابیةكانتكلھاالفقرات2-

.)6الحسابي(المتوسطوفوقإحصائیامقبولة

.البشریة اإللكترونیة المواردإدارةنحوالتحولعملیةتعزیزفيe-HRMأھمیة وضوحیساعد3-

84.50 8.45
القطاعات بين التكامل اإللكترونية البشرية الموارد إدارة تعزز

المختلفة الوظيفية
15

86.90 8.69
تحسين إلى اإللكترونية البشرية الموارد إدارة استخدام يؤدي

للموظفين المقدمة الخدمات
16

78.68 7.87
فـي الموظف مشاركة إلكترونياً البشرية الموارد إدارة تحقق

البشرية الموارد إدارة أنشطة تنفيذ
17

83.61 8.36 الفقرات جميع
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الثانيالمجالفقراتتحلیل

) اإللكترونیةاإلدارةإلىالتحولنحوEPMإدارةدعم(الثانيالمجالفقراتتحلیل

(3.3)جدول رقم 

الوزن
النسبي

المتوسط
الحسابي

الفقرة مسلسل

85.19 8.52 EPM استراتيجية مع يتناسب اإللكترونية اإلدارة إلى التحول 1

73.49 7.35 اإللكترونية اإلدارة إلى التحول تخص رسمية قرارات يوجد 2

79.69 7.97 اإللكترونية اإلدارة إلى للتحول تنظيمية معارضة توجد ال 3

77.29 7.73
إلـى التحول ألهمية التنظيمية ثقافتها خالل من EPM تروج

اإللكترونية اإلدارة
4

59.15 5.91
للتوقيـع انوني ـ ق د ا مـ اعت علـى الحصول إلى EPM تسعى

اإللكتروني
5

74.34 7.43 موظف لكل خاص إلكتروني بريد EPM توفر 6

76.05 7.60
بـين باتجاهين مفتوحة اتصال كقناة اإللكتروني البريد يستعمل

EPM موظفي كافة
7

55.66 5.57 EPM في رسميا معتمدة الداخلية اإللكترونية المراسالت 8

70.62 7.06
مجال في والضعف القوة لنقاط مستمر تحليل EPM لدى يوجد

واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
9

65.66 6.57
لبـشرية ا بالكفاءات المعلومات تكنولوجيا مركز EPM تدعم

اإللكترونية اإلدارة إلى التحول لتحقيق
10

55.43 5.54
اإلدارة إلى التحول لتحقيق المطلوب المالي الدعم EPM توفر

اإللكترونية
11

70.47 7.05
اإلدارة ة ـ نظم أ شغيل تـ ل ة الالزمـ التجهيـزات EPM توفر

اإللكترونية
12

66.12 6.61
ي ـ ت ل ا اإلستراتيجية الخطط وضع في المختلفة اإلدارات تشارك

اإللكترونية اإلدارة إلى التحول تخص
13

62.17 6.22
اإلدارة إلـى التحول مع يتناسب بما اإلدارية الهيكلية تعديل يتم

اإللكترونية
14

69.30 6.93
إلـى تحـول ال مع يتالءم بما اإلدارية العمليات هندسة إعادة يتم

اإللكترونية اإلدارة
15

69.15 6.91 إلكترونياً المحولة اإلدارية األنظمة على الموظف تدريب يتم 16

71.71 7.17 واإللكترونية التقليدية األعمال بين ما الجمع إستراتيجية تستخدم 17

72.25 7.22
المتـسارعة التغيرات مع بفعالية تتعامل إدارية قيادة تطوير يتم

واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وسائل في
18

83.26 8.33
المـستويات ة ـ ف كا مع المختلفة االتصال وسائل EPM توفر

اإلدارية
19

70.37 7.04 الفقرات جميع



EPMالفصل الثالث  : الجانب التطبیقي       دراسة حالة میناء مستغانم

109

)ویتكون من،اإللكترونیةاإلدارةإلىالتحولنحوEPMالمؤسسة إدارةدعمالثانيالمجالیناقش 19 )

)الجدولفقرة ویوضح 3.3 :نتائج ( يلي فيما نلخصها حيث

بالمئة  وومتوسط الحسابي اكبر 60كانت ایجابیة حیث بلغت نسبة تفوق 19حتى 1من الفقراتنتائج1-

.6من 

متوسط الحسابي ال ز60من أقللھمانسبة المئویة سلبیة حیث بلغ)8،11الفقرتین(نتائجكانت

.6یتعدى 

.محایدة)14.5الفقرتین (نتائجكانت-2

)بلغ الفقراتلكلالنسبيالوزن-3 70.37 ) .7.04الحسابي (والمتوسط( %

النتائج: تفسیر

، حیثاإللكترونیةاإلدارة إلىالتحولنحوالجامعةإدارةدعمعلىالدراسةعینةمنموافقةیوجد1-

)الفقراتالنسبة لكلبلغت  70.37 )الحسابي(والمتوسط( % 7.04.

.إلى أنظمة التحولفياإللكترونیةاإلدارةإلىالتحولنحوEPMإدارةدعمتوفریساعد2- e-HRM

الثالث المجالفقراتتحلیل.أ

.من ویتكون،المعلوماتتكنولوجیامركزلديتحتیةبنیةتوفرالثالثالمجالیناقش ویوضحفقرة17

)الجدول 4.3 ).
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)المعلوماتتكنولوجیامركزلدىتحتیةبنیةتوفر(الثالثالمجالفقراتتحلیل

الوزن
النسبي

المتوسط
الحسابي

الفقرة مسلسل

79.35 7.94
EPM أنظمة لتحويل واضحة استراتيجية رؤية المركز لدى يتوفر

إلكترونية إدارة أنظمة إلى اإلدارية
1

77.74 7.77 اإللكترونية اإلدارة بتطبيق تتعلق إدارية قرارات المركز لدي يوجد 2

70.00 7.00 اإللكترونية اإلدارة لمتطلبات علمية دراسات يوجد 3

67.74 6.77
أنظمة إلى اإلدارية E P M أنظمة لتحويل التنفيذ قيد مشروع يوجد

إلكترونية إدارة
4

74.19 7.42 EPM موظفي بين اإللكترونية الثقافة بنشر المركز يساهم 5

73.23 7.32
إلـى التحول مشروع انجاز على قادرة المتوفرة البشرية الكفاءات

اإللكترونية اإلدارة
6

63.87 6.39 EPM في اإلدارية األنظمة لكافة إدارية معلومات أنظمة يتوفر 7

64.52 6.45
اإلدارة م ا ظـ ن لبناء كافية تعتبر المتوفرة اإلدارية المعلومات أنظمة

اإللكترونية
8

75.81 7.58
شروع مـ لتطبيق عمليا كافية تعتبر حاليا المتوفرة الحاسوب أجهزة

اإللكترونية اإلدارة
9

76.13 7.61
شروع مـ ق لتطبيـ عمليا كافية تعتبر حاليا المتوفرة الخادم أجهزة

اإللكترونية اإلدارة
10

82.26 8.23
شروع مـ لتطبيق عمليا كافية تعتبر حاليا المتوفرة الداخلية الشبكة

اإللكترونية اإلدارة
11

84.19 8.42
شروع مـ لتطبيق عمليا كاف يعتبر حاليا المتوفر اإلنترنت اتصال

اإللكترونية اإلدارة
12

82.90 8.29 للبيانات الالزمة الحماية تتوفر 13

77.10 7.71 الطارئة واألزمات الكوارث لمواجهة الالزمة التجهيزات تتوفر 14

82.26 8.23 للمستخدمين المستمر الفني الدعم يتوفر 15

50.65 5.06
المكونات بعض لتنفيذ الخاص القطاع مؤسسات مع المركز يتعاون

اإللكترونية اإلدارة ألنظمة البرمجية
16

75.48 7.55
ومـوظفي المركـز وظفي مـ بين باستمرار يتم والتنسيق التعاون
ة ود جـ ب إلكترونية إدارة نظام إلى الوصول بغرض األخرى الدوائر

عالية
17

73.97 7.4 الفقرات جميع
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)الجدولیوضح 4.3 تكنولوجیامراكزفيالعاملینالمبحوثینقبلمناالستجابة(

:یليفیماالنتائجتلكنوجزحیث،الثالثالمجاللفقراتالمعلومات

(الفقراتنتائج1- 60% ) .نسبة للفقرات بلغتحیث 17)،1،2،3،5،6،9،10،11،12،13،14،15 )

)منأكبرالحسابيوالمتوسط 6 ).

النتائج :تفسیر

كانت،حیث  كلھاالمعلوماتتكنولوجیامركزلديتحتیةبنیةتوفرعلىالدراسةعینةمنموافقةیوجد

وفوقإحصائیامقبولةالنتائجكلأنحیث،كبیرةبدرجةعلیھاالعینةأفرادموافقةیعنيوھذا،ایجابیة

.6الحسابيالمتوسط

الرابعالمجالفقراتتحلیل

فقرة .18من ویتكون،البشریةالمواردإدارةفيمؤسسة میناء مستغانم نظامالرابعالمجالیناقش
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)البشریةالمواردإدارةفيالجامعةنظام(الرابعالمجالفقراتتحلیل

(5.3)جدول رقم 

الدراسة فرضیاتتحلیل

إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةواقععلىالتعرفخاللھامنحاولفرضیاتعدةدراستي فيلت تناو

e-HRMھي: الفرضیاتوتلكمؤسسة میناء مستغانم ،في

الوزن
النسبي

المتوسط
الحسابي

الفقرة مسلسل

70.00 7.00
تخطيط في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وسائل تستخدم

البشرية الموارد
1

88.37 8.84 EPM بوابة خالل من الشاغرة الوظائف عن اإلعالن يتم 2

57.44 5.74 إلكترونياً التوظيف طلبات تقدم 3

54.26 5.43 التوظيف عملية في اإللكترونية المقابالت تستخدم 4

52.87 5.29 التوظيف عملية في اإللكترونية االختبارات تستخدم 5

87.36 8.74 إلكترونياً يتم واالنصراف الحضور تسجيل 6

52.17 5.22 األجور بنظام إلكترونياً مرتبط واالنصراف الحضور نظام 7

58.76 5.88 إلكترونياً المشرف قبل من الموظفين أداء تقييم يتم 8

68.45 6.84 إلكترونياً للموظف الراجعة التغذية تتم 9

53.72 5.37 إلكترونياً الوظيفي المسار تخطيط يتم 10

53.72 5.37 إلكترونياً التدريبية االحتياجات تحديد يتم 11

66.74 6.67
اإللكترونية التدريب وسائل باستخدام الموظفين تدريب يتم

المختلفة
12

50.62 5.06 إلكترونياً للمعاش اإلحالة تتم 13

52.71 5.27 إلكترونيا الخدمة إنهاء يتم 14

77.05 7.71
خـالل مـن إلكترونية بطريقة تتم EPM موظفي خدمات إدارة

الموظفين خدمات بوابة
15

85.89 8.59 االستخدام سهلة الموظفين خدمات بوابة 16

62.40 6.24
الموظفين بشئون الخاصة اإللكترونية بالنماذج الموظفين تزويد يتم

الموظفين خدمات بوابة خالل من
17

57.60 5.76 األجور بنظام مرتبط الموظفين خدمات نظام 18

63.89 6.39 الفقرات جميع
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داللةذوتأثیراالمختلفةاإلداریةالمستویاتلدىإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةأھمیةوضوحیؤثر1-

.إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفيإحصائیة

إدارةفيإحصائیةداللةذوتأثیراااللكترونیةاإلدارةإلىالتحولنحوالجامعةإدارةدعمیؤثر2-

.إلكترونیاً البشریةالموارد

إدارةفيإحصائیةداللةذوتأثیراالجامعةفيالمعلوماتتكنولوجیامركزلدىتحتیةبنیةتوفریؤثر3-

.إلكترونیاً البشریةالموارد

البشریةالمواردإدارةفيإحصائیةداللةذوتأثیراالبشریةالمواردإدارةفيEPMنظامیؤثر4-

.إلكتروني

المواردإدارةفيإحصائیةداللةذوتأثیرااإللكترونیةالتعلیمیةالخدماتتقدیمفيEPMنظامیؤثر5-

.إلكترونیاً البشریة

الشخصیةللمتغیراتتعزىالعینةأفراداستجابةفيإحصائیةداللةذاتفروقیوجد6-

وربطھاالفرضیاتتلكصحةالختبارالالزمةاإلحصائیةالتحلیالتبإجراءقامت التالیةالفقراتوفي

.السابقةالدراساتبنتائج

: األولى الفرضیةتحلیل

المستویاتلدىإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةأھمیةوضوحیؤثر" :یليماعلىاألولىالفرضیةتنص

. "إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفيإحصائیةداللةذوتأثیراالمختلفةاإلداریة

المواردإدارةأھمیةوضوحفي وبینe-HRMإلكترونیاً  البشریةالمواردإدارةواقعبینالعالقةالختبار

.االختبارھذاجدول نتائج، ویوضحالمختلفةاإلداریةالمستویاتلدىإلكترونیاً البشریة
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(6.3)جدول رقم 

األولىالفرضیةتحلیل.أ

)جدولمنیتضح 8.6 )بلغاإلجابةدرجاتمتوسطأن( 8.36 ،الجدول المتوسطمنأكبروھو(

یؤثر"أنعلىتنصالتيالبدیلةبالفرضیةالقبولبوھا مایو ضح %83.61بنسبةقیمةمنأكبروھي

إحصائیةداللةذوتأثیراالمختلفةاإلداریةالمستویاتلدىإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةأھمیةوضوح

. "إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفي

قبولفيكبیرأثرلھالمختلفةاإلداریةالمستویاتلدىإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةأھمیةوضوحإن

وتتوافق،خاصبشكلاإللكترونیةالبشریةالمواردوإدارة،عامبشكلاإللكترونیةاإلدارةإلىالتحول

:التالیةالدراساتمعالنتیجةھذه

سواءعدم إغفالھیجبكابتكارe-HRMوأھمیة فائدةحیثمن: ,2004Ruel&othersدراسة 1-

.فائدة وأھمیة لتفھموالموظفینالمدراءعقلیةتغییروبضرورة،لألفرادأولإلدارة e-HRM

كافيبشكلمتوفرة الموضوعھذافيالمعرفةأنإلىتوصلتالتي,Strohmeier)2007دراسة( 2-

الداخلیةالبیئةلمواجھة تغیراتالبشریةالمواردإدارةمجالفيوتجدیدوابتكاركإبداعإلدراكھ

.والخارجیة

الوزن
النسبي

المتوسط
الحسابي

الفرضية

83.61 8.36
لـدى إلكترونيـاً البـشرية الموارد إدارة أهمية وضوح يؤثر
فـي إحـصائية ة ـ دالل ذو تأثيرا المختلفة اإلدارية المستويات

إلكترونياً البشرية الموارد إدارة
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الثانیةالفرضیةتحلیل

تأثیرا اإللكترونیةاإلدارةإلىالتحولنحوالجامعةإدارةدعمیؤثر" :یليماعلىالثانیةالفرضیةتنص

. "إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفيإحصائیةداللةذو

دعمفي مؤسسة میناء مستغانم وبینe-HRMإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةواقعبینالعالقةالختبار

)جدولاإللكترونیة ویوضحاإلدارةإلىالتحولنحوإدارة 7.3 .االختبارھذانتائج(

(7.3)رقم جدول

الثانیةالفرضیةتحلیل

)جدولمنیتضح 7.3 )بلغت اإلجابةدرجاتمتوسطأن( 7.04 %70.37بنسبة (

الوزن

النسبي

المتوسط

الحسابي

الفرضية

70.37 7.04
اإللكترونية اإلدارة إلى التحول نحو EPm إدارة دعم يؤثر

إلكترونياً البشرية الموارد إدارة في إحصائية داللة ذو تأثيرا
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مؤسسة میناء مستغانم نحودعمیؤثرأنعلىتنصالتيالبدیلةبالفرضیةوالقبولوهذا ما یوضح  

.إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفيإحصائیةداللةذوتأثیرااإللكترونیةاإلدارةإلىالتحول

المواردإدارةإلىالتحولفيأثرلھاإللكترونیةاإلدارةإلىالتحولنحومؤسسة میناء مستغانم دعمإن

:التالیةالدراساتمعتتوافقالنتیجةوھذه،اإللكترونیةالبشریة

البشریةضمن المواردالتكنولوجیااستخدامتطبیقأنحیثمن) 2007Parry&othersدراسة(1-

.األنظمةتطویرفيالجدیةمشاركة الموظفینأھمیةوأیضاالمنظمةفيرئیسیامحورایكونأنیجب

البشریةإلدارة الموارداالستراتیجيالتكاملتحققe-HRMأن فيRuel&others2004دراسة  2-

.للمعلوماتوالتكاملالتوحیدلتحقیقوتستخدمالمنظمةإستراتیجیةمع

فيالقیادةتغییر  نمطعلىیعملICTوسائل  استخدامأنفي,2003Baloh&Trkmanدراسة 3-

العملوإجراءاتاألفرادوتغییر وظائفالمنظماتعملبیئةتغییر،المنظماتھیكلیةتغییر،المنظمات

الثالثة الفرضیةتحلیل

فیمؤسسة المعلوماتتكنولوجیامركزلدىتحتیةبنیةتوفریؤثر" :یليماعلىالثالثةالفرضیةتنص

. "إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفيإحصائیةداللةذوتأثیرامیناء مستغانم 

توفروبینفي مؤسسة میناء مستغانم e-HRMإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةواقعبینالعالقةالختبار

المؤسسة .فيالمعلوماتتكنولوجیامركزلدىتحتیةبنیة
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(3.8) جدول
الثالثةالفرضیةتحلیل

)جدولمنیتضح 8.3 )بلغاإلجابةدرجاتمتوسطأن( 7.40 73.97بنسبة المتوسطمنأكبروھو(

تكنولوجیامركزلدىتحتیةبنیةتوفریؤثر"أنعلىتنصالتيالبدیلةبالفرضیةیوضح بالقبولمما

. "إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفيإحصائیةداللةذوتأثیرامستغانم مؤسسة مسناءفيالمعلومات

إلىالتحولفيأثرلھمؤسسة میناء مستغانم فيالمعلوماتتكنولوجیامركزلدىتحتیةبنیةتوفرإن

:التالیةالدراساتمعیتوافقوھذا،اإللكترونیةالبشریةالمواردإدارة

في اإلداریةالمستویاتلجمیعالعصرتقنیاتمنالتمكنضرورةفي2006شعبان)،(دراسة1-

.البشریةالمواردمقدرةزیادةأجلمنالمنظمة

الكليداءICTأدوات استخداممستوىبینایجابیةارتباطعالقةوجودفي)2008(الجدایةدراسة2-

.،الواحدالفریقبروحوالعملاإلنترنتاستخداممستوىوبینلألعمال

والمنافسةالمعلوماتعصرإلىبقوةالدخولبضرورةأوصتالتي)2005ھارون(دراسة3-

.إنتاجتقنیةإلىوتحویلھاوتوطینھاواستیعابھاالتكنولوجیانقلوأھمیة،التكنولوجیة

وذلك،المحوسبةاإلداریة المعلوماتنظمتطویربضرورةأوصتالتي) 2005سبتأبو(دراسة4-

المعلوماتنظملدوائرالتنظیميالمستوىتطویرفي،االستمرارالحدیثةالتكنولوجیةللمستحدثاتتبعا

.فیھاالعاملینكفاءةرفععلىوالعملالمعلوماتجودة،زیادةالمحوسبةاإلداریة

الوزن
النسبي

المتوسط
الحسابي

الفرضية

73.97 7.40
فـي المعلومات تكنولوجيا مركز لدى تحتية بنية توفر يؤثر
البـشرية الموارد إدارة في إحصائية داللة ذو تأثيرا EPM

إلكترونياً
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الرابعة  الفرضیةتحلیل

البشریة تأثیراالمواردإدارةفيمؤسسة میناء مستغانم نظامیؤثر" :یليماعلىالرابعةالفرضیةتنص

."إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفيإحصائیةداللةذو

إدارةفي مؤسسة میناء مستغانم فيe-HRMإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةواقعبینالعالقةالختبار

البشریة وبین نضام المؤسسة الموارد

(9.3)جدول رقم 

(9.3)جدول رقم الرابعةالفرضیةتحلیل

)جدولمنیتضح 9.3 )بلغاإلجابةدرجاتمتوسطأن( 6.39 والقبولمایوضح %63.89بنسبة (

مؤسسةنظامیؤثر"أنعلىتنصالتيالبدیلةبالفرضیة

. "إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفيإحصائیةداللةذوتأثیراالبشریةالمواردإدارةمیناء مستغانم في

مستوى
المعنوية

t قيمة الوزن
النسبي

المتوسط
الحسابي

الفرضية

0.001 3.457 63.89 6.39 ذو أثيرا ـ ت البـشرية الموارد إدارة في EPM نظام يؤثر
إلكترونياً البشرية الموارد إدارة في إحصائية داللة
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وھذا،اإللكترونیةالبشریةالمواردإدارةإلىالتحولفيأثرلھالبشریةالمواردإدارةفيالجامعةنظامإن

:التالیةالدراساتمعیتوافق

فيالعلميالبحثللمؤسسات ومراكزالمتمیزالدورعلىالتركیزحیثمن2005دراسة ھارون،-1

.الحدیثةوالتقنیاتالتكنولوجيالتطورظلفيالبشریةالمواردوإدارةتفعیل

في البشریةالمواردمعلوماتنظماستخداممجاالتأنإلىتوصلتالتي)2005رحمةأبودراسة(2-

.محدودةمجاالتفيتتركزمؤسسات التي 

الخامسةالفرضیةتحلیل
تأثیرااإللكترونیةالتعلیمیةالخدماتتقدیمالمؤسسة فينظامیؤثر" :یليماعلىالخامسةالفرضیةتنص

. "إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفيإحصائیةداللةذو

في مؤسسة میناء مستغانم وبین نضام e-HRMإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةواقعبینالعالقةالختبار

المؤسسات الجزائریة .

(10.3) جدول
الخامسةالفرضیةتحلیل

الوزن
النسبي

المتوسط
الحسابي

الفرضية

62.63 6.26 اإللكترونيـة التعليمية الخدمات تقديم في EPM نظام يؤثر
إلكترونياً البشرية الموارد إدارة في إحصائية داللة ذو تأثيرا



EPMالفصل الثالث  : الجانب التطبیقي       دراسة حالة میناء مستغانم

120

)جدولمنیتضح 12.6 )بلغاإلجابةدرجاتمتوسطأن( 6.26 %62.63بنسبة معتبرة (

الخدماتتقدیمفيالمؤسسة نظامیؤثر"أنعلىتنصالتيالبدیلةبالفرضیةبالقبولوهدا مایوضح 

. "إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةفيإحصائیةداللةذوتأثیرااإللكترونیةالتعلیمیة

إن نظام EPM في تقدیم الخدمات التعلیمیة اإللكترونیة لھ أثر في التحول إلى إدارة الموارد

:التالیةالدراساتمعیتوافقوھذا،اإللكترونیةالبشریة

متغیراتجمیع بینإحصائیةداللةذاتعالقةوجودإلىتوصلتالتي)2006الدھدار،(دراسة1-

التنافسیة والمیزةاإلستراتیجيالتوجھ

العولمةعنالناتجةالتحدیاتلمواجھةالممكنةاآللیاتإلىتوصلتالتي)2006شعبان،(دراسة -2

وتغییروالتحدیثوالتطویرالتدریبخاللمنالمعلوماتثورةبأدواتالمدعمةواالقتصادیةالثقافیة

.البشریةالمواردإدارةعلىالقائمةاإلداریةواألنظمةاألسالیب
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الخاتمة
العناصر البشریة وزیادة من أجل رفع كفاءة األداءالمؤسساتتعد تنمیة الموارد البشریة وسیلة تلجا إلیھا 

عملیة المعرفة والمھارات والوصول إلى معایر الجودة وتحریك القدرات وتنمیة الكفاءات البشریة في 

جوانبھا العلمیة والمھنیة والتقنیة الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة التي تعد من ثمار المنجزات التقنیة 

في االنجاز والعمل والمساھمة بفعالیة في حل المشكالت في عصر الحدیث نظرا لما تتمیز بھ من سرعة

.ولنجاح أي مؤسسة واستمرارھا مرتبط بقدرتھا على تنمیة مواردھا البشریة 

وتقتضي عملیة التحول نحو العمل االلكتروني وجود مھارات وخبرات وكفاءات عالیة ومتدربة من 

لسیاسات التي تتمثل في التدریب والتعلیم وتنمیة خالل تنمیة الموارد البشریة عن طریق مجموعة من ا

وذلك من خالل توفیر فرص التدریب للعاملین في مجال السلوك اإلبداعي وتطویر آلیات االختیار والتعین

اإلدارة االلكترونیة من خالل تحدید االحتیاجات التدریبیة لتأھیل العاملین وإتباع اإلجراءات المتبعة 

یب المطلوبة لتأھیل العاملین على تطبیقات العمل باإلدارة االلكترونیة وطرق متابعة لتصمیم البرامج التدر

جھود التدریب لدخول لإلدارة االلكترونیة والتنوع في أسالیب التدریب والنظر في مدى مساھمة برامج 

ة وتنمیة التدریب على تطبیق اإلدارة االلكترونیة والتحكم في الحاسوب ومدى معرفة بإدارة االلكترونی

.السلوك اإلبداعي من خالل االبتكار وتجدید واالقتناع واستیعاب فكرة التغیر وتحمل المخاطر

وتعتبر الجزائر من بین الدول إلى سعت نحو التحول إلى اإلدارة االلكترونیة في مختلف إداراتھا 

تبر قطاع الموانئ من بین ویعللقضاء على المشاكل اإلدارة التقلیدیة وزیادة كفاءة العمل اإلداري

القطاعات التي حاولت التوجھ نحو الخدمة االلكترونیة نظرا لما یتمیز بھ ھذا النظام من تطور في تقنیات 

اإلعالم واالتصال فھو یتطلب عناصر بشریة مؤھلة ومدربة لھا القدرة على أداء األعمال االلكترونیة إال 

رد البشریة نظرا لما لھا أھمیة في نجاح المؤسسة وھذا یتطلب أن الجزائر ال تولي اھتماما بتنمیة الموا

إعادة النظر في تنمیة الموارد البشریة وتأھیلھا لتكون لھا القدرة والكفاءة والمھارة لمسایرة مختلف 

التطورات التقنیة وااللكترونیة
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الدراسةنتائج

بناءالمقترحةالتوصیاتثم،الدراسةفي إلیھاتوصلنا التيالنتائجأھماألخیرالفصلھذافينستعرض
مستقبالالباحثینتفیدأنیمكنالتيالمقترحةالمستقبلیةأفاق منمجموعةیلیھا،النتائجتلكعلى

.وتوجھھم
التحلیالتمنبعنایةمختارةمجموعةواستخدام،الدراسةألداةالمختلفةاإلحصائیةالتحلیالتإجراءبعد

أجریناھاالتيالعدیدةالمقابالتخاللومن،ومشكلتھاالدراسةأھمیةمعتتفقدقیقةنتائجعلىللحصول
:التالیةالنتائجإلىالتوصلتم
وتطویرھاتاموإدراك،إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةألھمیةالدراسةعینةلدىوضوحھناك-1

e-HRMمنالدراسةأفرادكونتبنيعلىكبیربشكلیساعدوھذا،المتعددةلفوائدھاقبلھممن
.القراراتخاذفيیؤثرونوممنالعلیااإلداریةالمستویات

.اإللكترونیةاإلدارةإلىالتحولمؤسسة میناء مستغانم عملیةإدارةتدعم2-
تعتبربالدراسةمؤسسة میناء مستغانم المعنیةفيالمعلوماتتكنولوجیامراكزلدىتحتیةبنیةتتوفر3-
علىكبیربشكلاالعتمادازدیادبسببنبین ذلكوھنا ،اإللكترونیةاإلدارةإلىللتحولعملیاكافیة

.العملمجاالتكافةفيالمعاصرةالتقنیاتاستخدام
مؤسسات الجزائریة منمتفاوتةبنسبیختلفالبشریةالمواردإدارةفيمؤسسة میناء مستغانم نظام4-

البشریةالمواردإدارةإلىالتوجھنحوكبیرتأثیرلحداثة االدارة الجدیدة و االمكانیات المادیة ولھنضرا
.والبشریةالمادیةوإمكانیاتھاالتطویریةوخططھاأولویاتتباینبسبباالختالفھذاو،إلكترونیاً 

البشریةالمواردإدارةوظائفعلىتأثیرلھاإللكترونیةالتعلیمیةالخدماتتقدیمفيالمؤسسةنظام5-

.اإللكترونيوالتعلماالتصال،والتطویرالتدریبمجاالتفيوخاصةاإللكترونیة
الفئة)الشخصیةالمتغیراتإلىتعزىالعینةأفراداستجابةفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال6-

تقاربوجودبسبب،(الوظیفيالمسمى،الوظیفةفئة،الخدمةسنواتعدد،العلميالمؤھل،العمریة

.بالدراسةالمعنیةالمؤسساتفيالعینةأفرادمواصفاتبین
أيفياآلنحتىمتكاملمتغیرإلىتعزىالعینةأفراداستجابةفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجد7-

.e-HRMالمعنیةالمؤسساتمنمؤسسة
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.المعنیة بالدراسةالمؤسساتمنمؤسسة أيفياآلنحتىمتكاملe-HRMنظام یوجدال8-
یلزم إلیھاوالتحول،مختلفةإلكترونیةأنظمةعدةیشملواسعمفھوماإللكترونیةاإلدارةمفھومإن9-

.العملإجراءاتإلىالمنظمةھیكلیةمنبدءاواسعةتغییرات
الموارد أنظمةھيلحاجتھاطبقابتطویرھاالجامعاتتقومالتياإللكترونیةاإلدارةأنظمةأھممن10-

.اإللكترونیةالبشریة
المختلفة كالبریدICTوسائل باستخدامموظفیھامعمختلفةاتصالوسائلالمؤسساتتوفر-11

.SMSوخدمة  اإللكتروني
.اإللكترونیةاإلدارةإلىالتحولمشروعفيللبدءكافیةالمحوسبةاإلداریةالمعلوماتأنظمةتعتبر-12
إلىللتحولالالزمةالفنیةواإلمكانیاتالبشریةالكفاءاتبالدراسةالمعنیةالمؤسساتلديتتوفر- 13

.اإللكترونیةاإلدارة
إدارةتطبیقوبالتالي،اإللكترونیةاإلدارةإلىللتحولالالزمةالتحتیةالبنیةتوفرمنالرغمعلى-14

تطبیقفيواختالفتباینالمجال  الرابعنتائجمنلوحظأنھإال،كاملبشكلإلكترونیاً البشریةالموارد
. e-HRMووظائفأنشطة

واالنصراف،الحضوراالستقطابتخصالتياألنشطةفيأساسيبشكلICTأدوات استخدامیتم-15
األساسیةاألنشطةمنالوظائفتلكذلك كونالباحثویعلل،للموظفالراجعةوالتغذیةاألداءتقییم،

.e-HRMلنظام   
،المقابالت،كالمنافع،إلكترونیاً تطبقالالبشریةالمواردإلدارةاألساسیةاألنشطةبعضزالتما-16

،الوظیفيالمساروتخطیطالتدریبیةاالحتیاجاتتحدید،بعدعنالتدریباألجور،،التوظیفاختبارات
توظفوال،محلیةھيالمؤسساتأنإلىنظرهوجھةمناألنشطةلھذهالتوجھ ضعفالباحثویعلل
.محدوداألنشطةتلكإلىاإللكترونيالتوجھیجعلمما،سنةكلكبیرةأعدادا

،أفرادهبینالمستمروالتواصل،أساسيبشكلاإلنسانیةالعالقاتعلىیقومالذيالمجتمعثقافةإن-17
عدممثل،إلكترونیةإلىالبشریةالمواردإدارةأنشطةبعضتحویلعدمفيالباحثنظروجھةمنیؤثر
ھذه فيالبشريالعنصریتدخلحیث،إلكترونيبشكلاألجوربنظامواالنصرافالحضورنظامربط

.المعاشإلىواإلحالةالخدمةإنھاءوأنشطة،الناحیة
االستفادةیقللوھو،جدامحدودازالماالموظفینشئونبمعامالتالخاصةاإللكترونیةالنماذجاستخدام

.كبیربشكلe-HRMمزایا من
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عصرفيالنظاميللتعلیم مھمرافدوھي،الحاليالعصرواقعھي،اإللكترونیةالتعلیمةالخدمات- 18

إدارةأنشطةبعضفيواسعبشكلمن مزایاھااالستفادةویمكن،المعلوماتوثورةاإلنترنتتكنولوجیا
.بعدعناإللكتروني والتدریبكالتعلمالبشریةالموارد

عصرفيالنظاميللتعلیممھمرافدوھي،الحاليالعصرواقعھي،اإللكترونیةالتعلیمةالخدمات-19

إدارةأنشطةبعضفيواسعبشكلمزایاھامناالستفادةویمكن،المعلوماتوثورةاإلنترنتتكنولوجیا
.بعدعنوالتدریباإللكترونيكالتعلمالبشریةالموارد

الوسائلحیثمن،متفاوتةإلكترونیةتعلیمیةخدماتبالدراسةالمعنیةالمؤسسات لدىیوجد- 20

عبرالفیدیووخدمةالمرئیةالمؤتمراتخدمة،التفاعلیةالمرئیةالمؤتمراتخدمةیوجدحیث،واألدوات
.اإلنترنت

األدواتتوفرمنبالرغم،بعدعنوالتدریبللتعلموسیلةأياستعمالعدمالدراسةنتائجأظھرت- 21

.بعدعنوالتدریبالتعلمیوفرھاالتيالعدیدةوالمزایالذلكالالزمة
والخاصة إلكترونیاً المنشورةالتدریبیةوالموادالتعلیمیةالموادمحدودیةالدراسةنتائجأظھرت-22

.بالموظفین
من بالرغم،الموظفینمنأكثرالطلبةفئةعلىاإللكترونیةالتعلیمیةالخدماتفيالتركیزیتم-23

.الموظفینلفئةالخدماتتلكاستخدامإمكانیة
المؤسسات فيالبشریةالمواردإدارةقبلمنبعدعنوالتطویرللتدریبفعلیةممارسةیوجدال-24

.بالدراسةالمعنیة
ویعلل،البشریة إلكترونیاً المواردإدارةفياألمثلبالشكلICTووسائل   أدواتاستغاللیتمال-25

.المؤسسة فيe-HRMأنظمة اكتماللعدمذلك
لعدمذلكالباحث ویعللواألجورالرواتبأنظمةمعالذاتیةالموظفینخدماتأنظمةترابطعدم-26

.المؤسساتفيe-HRMأنظمة اكتمال
فيایجابيمؤشروھو،واإللكترونیةالتقلیدیةاألعمالبینماالجمعاستراتیجیةالمؤسسات تتبع-27

.اإللكترونیةاإلدارةإلىالتحولعملیة
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الدراسة توصیات
المعنیةالمؤسساتإدارات منآمال،الدراسةنتائجعلىالمعتمدةالتوصیاتمنجملةیليفیماناقدم

اإلدارةنحوالتوجھفي تعزیزالمجالھذامنولالستفادة،لدیھاe-HRMلتطویر بھااألخذبالدراسة
:ھيالتوصیاتوھذه،اإللكترونیة

.وأنظمتھااإللكترونیةاإلدارةنحووالعمليالرسميبالتوجھالمؤسساتإداراتقیام1-
.اإللكترونیةاإلدارةإلىالتحولیخصمافيالمؤسسات بینوالتنسیقالتعاون2-
.اإلدارة اإللكترونیةإلىالتغییرعملیةفيالموجودةICTووسائل أدواتمناالستفادة5-
.ووسائل وأدواتاإللكترونیةاإلدارةمجالفيالمتسارعةالتغیراتمواكبة6- ICT

الیوميالعملفيأدواتھا واستعمالاإللكترونیةاإلدارةإلىالتحولبأھمیةالثقافیةالتوعیةمستوىرفع7-

.للموظف
.اإلداریةالجوانب كافةتغطيبحیثالمحوسبةاإلداریةالمعلوماتأنظمةتطویرعلىالعمل8-
.اإللكترونیةاإلدارةإلىالتغییرعملیةمعیتناسببماالمؤسساتاإلداریةالھیكلیةتطویر9-

زالتحیث ما،المؤسساتفيالبشریةالمواردإدارةووظائفأنشطةفيICTاستخدام تطویر10-

.المؤسساتكافةفيESSعلي مقتصرة
إلى اإلدارةالتحولعملیةنجاحفيأساسيدورمنلھالما،المؤسساتفيe-HRMتطویر 11-

.اإللكترونیة
كتقلیلالمتعددةمزایاھا منلالستفادةالموظفینشئونإلدارةاإللكترونیةالنماذجاستخدامفيالتوسع12-

.المعامالتانجازوقتوتخفیضالنفقات
النفقات تقلیلفيكبیربشكلیساھممما،الورقیةمنبدالالداخلیةاإللكترونیةالمراسالتاعتماد13-

.العملإنجازوسرعة،اإلداریةالمالیة
إلىالكاملالتحولفيأھمیةمنلھلما،اإللكترونيللتوقیعقانونيتشریعاستصدارعلىالعمل14-

.اإللكترونیةاإلدارة
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كالتدریبالبشریةالمواردإدارةووظائفأنشطةفياإللكترونیةالتعلیمیةالخدماتمناالستفادة15-

.للموظفبالنسبةالمجالھذافيتستغلالولكنمتوفرةاإلمكانیاتأنحیث،بعدعنوالتعلم
والطالب الموظفیفیدواسعمجالوھو،الحاليالعصرسماتأحدھوبعدعنوالتدریبالتعلم16-

فبعیدا،حالیاموجودھومماأوسعبشكلالمجالھذاعلىالتركیزالمؤسساتإداراتوعلى،والمجتمع
واالستشاراتالتدریبمراكز،المستمرالتعلیمعمادةفيالمزایاتلكاستخدامیمكن،الموظفإطارعن

.وغیرھاالمجتمعتنمیةمراكز،
القدرةالقطاع الخاصلدىیتوفرحیثICTمجال فيالخاصالقطاعمعالتعاونمستوىرفع17-

.اإلدارة اإللكترونیةإلىالتغییرعملیةفيالمعلوماتتكنولوجیامراكزمساعدةعلى
، وأجھزةاإلنترنتشبكات،المؤسسات لدىالمتوفرةICTووسائل ألدواتاألمثلاالستغالل18-

امتالكولیسللجامعةاستثماراألدواتتلكواعتبار،إجراءاتھوتبسیطالعملانجازفيالحاسوب
ھوالھدفولكن،فقطإنترنتوخطموظفكللدىحاسوبجھازوضعھوالھدففلیس،للمعدات
.ممكنحدأقصىإلىالمجاالتجمیعفيICTوأدوات والشبكةالحاسوبجھازمناالستفادة

حالیاموجودھوماربطعلىوالعمل،المحوسبةاإلداریةالمعلوماتأنظمةبینالتكاملتحقیق19-
األجورنظامربطیمكن،المثالسبیلفعلى،اإللكترونیةاإلدارةإلىالتدریجيللتحولكبدایةكاملبشكل
.األجورنظاممعاألداءتقییمأو،الذاتیةالموظفینوبخدماتواالنصرافالحضوربنظام

مقترحة دراسات
إدارةحول موضوعمستقبلیةدراساتإجراءفيیرغبمنیوجھالباحثفإن،الدراسةھذهختامفي

:یليفیمادراساتبعملe-HRMاإللكترونیة  البشریةالموارد
.المنظمةفيالتخطیطعملیةعلىe-HRMاستخدام أثر1-
.المنظمةفيالرقابةعملیةعلىe-HRMاستخدام أثر2-
.المنظمةكفاءةعلىe-HRMاستخدام أثر3-
.اإلداریةالمالیةالنفقاتتكالیفوتخفیضe-HRMاستخدام بینالعالقة4-
.البشریةالمواردإدارةأنشطةفيICTأدوات استعمالعلىالمجتمعثقافةأثر5-
المؤسسات الجزائریة فيبعدعنالتدریبمستقبل6-

المؤسسات الجزائریة فيالمعاصرةواستخداماتھاإللكترونيالتعلیمواقع7-

.المنظمةفيالبشریةالمواردإدارةوظائفكفاءةعلىICTأدوات استخدامأثر9-
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العربية المراجع : أوالً

الكتب

دار ، SPSS ة برمجـ باسـتخدام اإلحـصائي التحليل أساليب ، خير محمد ، زيد أبو 
. 2005م ، األولى الطبعة ، األردن ، عمان ، والتوزيع للنشر الصفاء

، عمان ، والتوزيع للنشر الصفاء دار ، البشرية الموارد إدارة ، أحمد نادر ، شيخه أبو 
. 2000م ، األولى الطبعة ، األردن

اهج المنـ دار ، اإللكترونيـة األعمال ، عباس بشير ، والعالق ، غالب سعد ، التكريتي 
. 2002م ، األردن ، عمان ، والتوزيع للنشر

، الخـوارزمي ، ن ـ ي أ إلـى البـشرية الموارد إدارة ، أحمد الحكم عبد ، الخوارزمي 
. 2003م ، األولى الطبعة ، مصر ، القاهرة

، ن ا ـ عم ، والتوزيع للنشر الصفاء دار ، البشرية الموارد إدارة ، محمد على ، الربايعة 
. 2003م ، األردن

شر ـ ن ل ل الـصفاء دار ، المعرفـة إدارة في معاصرة اتجاهات ، عواد محمد ، الزيادات 
. 2008م ، األردن ، عمان ، والتوزيع

دخل ـ م البـشرية المـوارد إدارة ، حرحـوش ادل عـ ، وصالح ، سعيد مؤيد ، السالم 
، نيـة لثا ا ة الطبعـ ، األردن ، إربد ، والتوزيع للنشر الحديث الكتب عالم ، استراتيجي

. 2006م
، األردن ، عمان ، للنشر وائل دار ، اإللكترونية اإلدارة ، الرازق عبد عالء ، السالمي 

. 2008م
، االلكترونيـة اإلدارة شبكات ، عالء حسين ، والسالمي ، الرازق عبد عالء ، السالمي 

. 2005م ، األولى الطبعة ، األردن ، عمان ، للنشر وائل دار
، والتوزيـع ـشر ن ل ل الراية دار ، MIS اإلدارية المعلومات نظم ، جمعه فايز ، النجار 

. ،2007م الثانية الطبعة ، األردن ، عمان
، الجامعيـة دار ـ ل ا ، والتطبيـق النظريـة ن ي ـ ب اإللكترونية الحكومة ، فريد ، النجار 

. 2008م مصر، ، اإلسكندرية
ة الطبعـ ، ة العربيـ ـ ل ي ن ل ا مجموعة ، اإللكترونية الحكومة ، محمود بكر أبو ، الهوش 

. 2006م ، مصر ، القاهرة ، األولى



،
الحـادي القرن في البشرية الموارد إدارة ، نعيم زهير ، والصباغ ، الباري عبد ، درة 

. 2008م ، األردن ، عمان ، األولى الطبعة ، والتوزيع للنشر وائل دار ، والعشرين
، والتوزيـع شر ـ ن ل ل ـسحاب ال دار ، االلكترونية اإلدارة ، الرؤوف عبد طارق ، عامر 

. ،2007م األولى الطبعة ، مصر
، شر ـ ن ل ل ـ ل ئ ا و دار ، استراتيجي مدخل البشرية الموارد إدارة ، محمد سهيلة ، عباس 

. 2003م ، األولى الطبعة ، األردن ، عمان
، ن ا ـ عم ، والتوزيـع شر ـ ن ل ل ء ا ف صـ دار ، المعرفة إدارة ، مصطفى ربحي ، عليان 

. 2008م ، األولى الطبعة ، األردن
، األردن ، ن ا ـ عم ، اهج المنـ دار ، الحكوميـة ال األعمـ إدارة ، حديد موفق ، محمد 

. 2002م
، الـسعودية ، الريـاض ، شر ـ ن ل ل المريخ دار ، اإللكترونية اإلدارة ، عبود نجم ، نجم 

. 2004م
ة الطبعـ ، األردن ، ن ا ـ عم ، ران زهـ دار ، البشرية الموارد إدارة ، حنا ، اهللا نصر 

. 2002م ، األولى
ة ترجمـ ) ، البـشرية للموارد االلكترونية اإلدارة ، ماركهام جيمس ، برايان ، هوبكنز 

. 2006م ، مصر ، القاهرة ، والتوزيع للنشر الفاروق دار ، ( العامري خالد
، ة لعامـ ا اإلدارة د ـ ه مع ، العربية تطبيقاتها وآفاق اإللكترونية اإلدارة ، سعد ، ياسين 

. 2005م ، السعودية

والتقارير والمؤتمرات الدوريات

ملتقى إستراتجیة   ملتقى إستراتجیة االنتقال إلى اإلدارة اإللكترونیة. الجزائر جامعة باللطة/ أ.د  مبارك
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Books
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Periodic
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في E-GRHإلكترونیاً البشریةالمواردإدارةواقععلىللتعرفللتعرفاالستبیانأسئلةعلىلإلجابةالثمینوقتكممنجزءابإعطائيالتفضلأرجو

عبد الجامعةمنماستر في علوم االقتصادیة تحت تخصص ادارة واقتصاد المؤسسة الشھادة نیللمتطلباتاستكمالوھيمستغانم مؤسسة میناء

وإلى،إلكترونیاً البشریةالمواردإدارةإلىالتغییرنحوالمؤسسة میناء مستغانم على توجھاتالتعرفإلىوتھدف،الحمید بن بادیس مستغانم 

الواسعةوآفاقھ،العلممنالمجالھذاألھمیةونظرا،لذلكالالزمةوالبشریةالتكنولوجیةالتحتیةالبنیةتوفرومدى،عامبشكلاإللكترونیةاإلدارة

والموضوعیةالدقةتوخيآمال،االستبیانھذابتعبئةالتكرممنكمفأرجو،ككلللمجتمعالبالغةوأھمیتھ
یاناالستبھذهفيالواردةالمعلوماتبأنعلما،واقتصادیاوإداریاعلمیامفیدةنتائجإلىوالوصولالدراسةھذهنجاحفيسبباسیكونتعاونكمإن

.التامةالسریةفیھاوسیراعى،فقطالعلميالبحثألغراضستستخدم

تعاونكمحسنلكمشاكرا

والتقدیرالتحیةفائقبقبولوتفضلوا

اإللكترونيوالبریداالسمكتابةیرجىونتائجھاالدراسةعلىالحصولفيرغبتكمحالفي:مالحظة

..............................االسم .........................................اإللكترونيالبرید: :

الطالب بن دحمان فتحي 
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المناسبة: اإلجابة أمام  إشارة وضع في تعاونكم يرجى

:العمریةالفئة.2
30منسنة       30منأقل فأكبر     5050منأقل40من40منأقل–

:العلميالمؤھل
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محاسبة                                              تسییر موارد البشریة  

اقتصاد                                               مالیة 

اعالم الي                                          اخرى  
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المختلفة اإلدارية المستويات لدى إلكترونياً البشرية الموارد إدارة أهمية أوال :وضوح
( البشرية الموارد إدارة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وسائل استخدام تعني إلكترونياً البشرية الموارد إدارة )

الفقرة على لتامـة ا الموافقـة على ذلك دل (10) من اإلجابة اقتربت ،وكلما للفقرة تقديرك أمام X عالمة وضع يرجي
االستجابــــــة

10 - 1 الفقـــــــرة
الرقم

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

لديك واضح إلكترونياً البشرية الموارد إدارة مفهوم 1

تنافسية ميزة تحقق إلكترونياً البشرية الموارد إدارة 2

إلدارة المراجعين عدد تخفض إلكترونياً البشرية الموارد إدارة
البشرية الموارد

3

اإلدارية المالية النفقات تخفض إلكترونياً البشرية الموارد إدارة 4

العمل في أكبر مرونة تحقق إلكترونياً البشرية الموارد إدارة 5

الحـصول سرعة إلى إلكترونياً البشرية الموارد إدارة استخدام يؤدي
الكفؤة البشرية الموارد على

6

إدارة فـي البـشرية األخطاء تجنب إلكترونياً البشرية الموارد إدارة
البشرية الموارد

7

إمكانيـة وفير ـ ت إلى إلكترونياً البشرية الموارد إدارة استخدام يؤدي
اإلنترنت خالل من بعد عن العمل

8

الجامعة إدارات بين التفاعل تسهل إلكترونياً البشرية الموارد إدارة 9

الحـصول سرعة إلى إلكترونياً البشرية الموارد إدارة استخدام يؤدي
بالموظفين الخاصة المعلومات على

10

المعلومـات دقـة إلى إلكترونياً البشرية الموارد إدارة استخدام يؤدي
بالموظفين الخاصة

11

القرارات اتخاذ عملية في إلكترونياً البشرية الموارد إدارة تساعد 12

الموظف كفاءة زيادة في الكترونية بشرية موارد إدارة توفر يساهم 13

العمليـات كفاءة زيادة في الكترونية بشرية موارد إدارة توفر يساهم
الجامعة في اإلدارية

14

القطاعـات بـين التكاملـ اإللكترونيـة البشرية الموارد إدارة تعزز
المختلفة الوظيفية

15

الخدمات تحسين إلى اإللكترونية البشرية الموارد إدارة استخدام يؤدي
للموظفين المقدمة

16

ذ ـ ي ف ن ت فـي الموظف مشاركة إلكترونياً البشرية الموارد إدارة تحقق
البشرية الموارد إدارة أنشطة

17
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نحو التحول الى االدارة االلكترونیة (EPM)ثانیا: دعم ادارة المؤسسة میناء مستغانم  

الفقرة على لتامـة ا الموافقـة على ذلك دل (10) من اإلجابة اقتربت ،وكلما للفقرة تقديرك أمام X عالمة وضع يرجي
االستجابــــــة

10 - 1 الفقـــــــرة
الرقم

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

EPM استراتيجية مع يتناسب اإللكترونية اإلدارة إلى التحول 1

اإللكترونية اإلدارة إلى التحول تخص رسمية قرارات يوجد 2

اإللكترونية اإلدارة إلى للتحول تنظيمية معارضة توجد ال 3

اإلدارة إلـى التحول ألهمية التنظيمية ثقافتها خالل من EPM تروج
اإللكترونية

4

اإللكتروني للتوقيع قانوني اعتماد على الحصول إلى EPM تسعى 5

موظف لكل خاص إلكتروني بريد EPM توفر 6

ة ـ ف كا بـين باتجاهين مفتوحة اتصال كقناة اإللكتروني البريد يستعمل
EPM موظفي

7

EPM في رسميا معتمدة الداخلية اإللكترونية المراسالت 8

ال مجـ فـي والـضعف القوة لنقاط مستمر تحليل EPM لدى يوجد
واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

9

لتحقيـق البشرية بالكفاءات المعلومات تكنولوجيا مركز EPMتدعم
اإللكترونية اإلدارة إلى التحول

10

اإلدارة إلـى ول لتحـ ا ق لتحقيـ المطلوب المالي الدعم EPM توفر
اإللكترونية

11

اإللكترونية اإلدارة أنظمة لتشغيل الالزمة التجهيزات الجامعة توفر 12

تخص التي االستراتيجية الخطط وضع في المختلفة اإلدارات تشارك
اإللكترونية اإلدارة إلى التحول

13

اإلدارة إلـى لتحـول ا مـع يتناسـب بما اإلدارية الهيكلية تعديل يتم
اإللكترونية

14

اإلدارة إلـى التحول مع يتالءم بما اإلدارية العمليات هندسة إعادة يتم
اإللكترونية

15

إلكترونياً المحولة اإلدارية األنظمة على الموظف تدريب يتم 16

واإللكترونية التقليدية األعمال بين ما الجمع إستراتيجية تستخدم 17

فـي المتـسارعة التغيرات مع بفعالية تتعامل إدارية قيادة تطوير يتم
واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وسائل

18
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المعلومات تكنولوجيا مركز لدى تحتية بنية توفر : ثالثا
( فقرات  التالیة  مخصصة لقسم مركز التكنولوجیا والمعلومات )

الفقرة على لتامـة ا الموافقـة على ذلك دل (10) من اإلجابة اقتربت ،وكلما للفقرة تقديرك أمام X عالمة وضع يرجي
االستجابــــــة

10 - 1 الفقـــــــرة
الرقم

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

EPM أنظمة لتحويل واضحة استراتيجية رؤية المركز لدى يتوفر
إلكترونية إدارة أنظمة إلى اإلدارية

1

اإللكترونية اإلدارة بتطبيق تتعلق إدارية قرارات المركز لدى يوجد 2

اإللكترونية اإلدارة لمتطلبات علمية دراسات يوجد 3

ة نظمـ أ إلى اإلدارية EPM أنظمة لتحويل التنفيذ قيد مشروع يوجد
إلكترونية إدارة

4

EPM موظفي بين اإللكترونية الثقافة بنشر المركز يساهم 5

إلـى لتحـول ا مشروع انجاز على قادرة المتوفرة البشرية الكفاءات
اإللكترونية اإلدارة

6

EPM في اإلدارية األنظمة لكافة إدارية معلومات أنظمة يتوفر 7

اإلدارة م ا ظـ ن اء ـ ن ب ل كافية تعتبر المتوفرة اإلدارية المعلومات أنظمة
اإللكترونية

8

شروع مـ لتطبيـق عمليا كافية تعتبر حاليا المتوفرة الحاسوب أجهزة
اإللكترونية اإلدارة

9

اإلدارة مشروع لتطبيق عمليا كافية تعتبر حاليا المتوفرة الخادم أجهزة
اإللكترونية

10

شروع مـ لتطبيـق ا ـ ي ل عم كافية تعتبر حاليا المتوفرة الداخلية الشبكة
اإللكترونية اإلدارة

11

شروع مـ لتطبيـق اً عمليـ كافياً يعتبر حالياً المتوفر اإلنترنت اتصال
اإللكترونية اإلدارة

12

للبيانات الالزمة الحماية تتوفر 13

الطارئة واألزمات الكوارث لمواجهة الالزمة التجهيزات تتوفر 14

للمستخدمين المستمر الفني الدعم يتوفر 15

المكونـات بعض لتنفيذ الخاص القطاع مؤسسات مع المركز يتعاون
اإللكترونية اإلدارة ألنظمة البرمجية

16
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البشریةالمواردإدارةفي(EPM)المؤسسة میناء مستغانمنظام:رابعاً 

الفقرة على لتامـة ا الموافقـة على ذلك دل (10) من اإلجابة اقتربت ،وكلما للفقرة تقديرك أمام X عالمة وضع يرجي

االستجابــــــة
10 - 1 الفقـــــــرة

الرقم

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الموارد تخطيط في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وسائل تستخدم
البشرية

1

EPM بوابة خالل من الشاغرة الوظائف عن اإلعالن يتم 2

إلكترونياً التوظيف طلبات تقدم 3

التوظيف عملية في اإللكترونية المقابالت تستخدم 4

التوظيف عملية في اإللكترونية االختبارات تستخدم 5

إلكترونياً يتم واالنصراف الحضور تسجيل 6

األجور بنظام إلكترونياً مرتبط واالنصراف الحضور نظام 7

إلكترونياً المشرف قبل من الموظفين أداء تقييم يتم 8

الكترونياً للموظف الراجعة التغذية تتم 9

إلكترونياً الوظيفي المسار تخطيط يتم 10

إلكترونياً التدريبية االحتياجات تحديد يتم 11

المختلفة اإللكترونية التدريب وسائل باستخدام الموظفين تدريب يتم 12

إلكترونياً للمعاش اإلحالة تتم 13

إلكترونياً الخدمة إنهاء يتم 14

ة ـ ب وا ب خالل من إلكترونية بطريقة تتم EPM موظفي خدمات إدارة
الموظفين خدمات

15

االستخدام سهلة الموظفين خدمات بوابة 16

المـوظفين شئون ـ ب الخاصة اإللكترونية بالنماذج الموظفين تزويد يتم
الموظفين خدمات بوابة خالل من

17

األجور بنظام مرتبط الموظفين خدمات نظام 18
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) في تقدیم الخدمات التعلیمیة EPMخامسا : نضام المؤسسة میناء مستغانم (

والصورةبالصوتتعلیمیةكمحطاتتعملبرامجھيالویبعبرالتفاعلیةالمرئیةالمؤتمرات.1
.الصوتأوبالنصالحيالتفاعلإمكانیةمعالمختلفةللتطبیقاتالمباشروالعرض

بخدمةشبیھةاإلنترنتعبرالفیدیوبثخدمة.2
الفیدیوعبرالتواصلھيالمرئیةالمؤتمرات.3

الفقرة على لتامـة ا الموافقـة على ذلك دل (10) من اإلجابة اقتربت ،وكلما للفقرة تقديرك أمام X عالمة وضع يرجي
االستجابــــــة

10 - 1 الفقـــــــرة
الرقم

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

التعليميـة الخدمات تقديم مجال في واضحة استراتيجية EPM تتبني
اإللكترونية

1

اإللكتروني التعليم مجال يخدم بما األمثل بالشكل التكنولوجيا تستغل 2

الموظف لدى اإللكتروني التعليم مفهوم وضوح 3

عـن التعلم مجال في اإللكترونية التعليمية الخدمات من االستفادة يتم
للموظف بعد

4

عملك مجال في بعد عن التعلم أنظمة كموظف تستخدم 5

اإللكترونية المعلومات قواعد إلى الوصول للموظف EPM توفر 6

العلمية المجالت إلى الوصول للموظف EPM توفر 7

اإللكترونية المراسالت خدمات للموظف EPM توفر 8

EPM موقع على منشورة للموظفين الكترونية تدريبية برامج تتوفر 9

EPM موقع على منشورة للموظفين الكترونية تعليمية مواد تتوفر 10

للموظفين بعد عن تدريبية دورات EPM تنظم 11

EPM لدى الويب عبر التفاعلية المرئية المؤتمرات خدمة تتوفر 12

دريب ـ ت راض ألغـ الويب عبر التفاعلية المرئية المؤتمرات تستخدم
بعد عن الموظفين

13

EPMلدى المرئية المؤتمرات خدمة تتوفر 14

بعد عن الموظفين تدريب ألغراض المرئية المؤتمرات تستخدم 15

اإلنترنت عبر الفيديو بث خدمة تتوفر 16

بعد عن الموظفين تدريب ألغراض اإلنترنت عبر الفيديو يستخدم 17


