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 المقدمة العامة
 

  أ  
  

 المقدمـة العامـة

 

واقتصاد فنالحظانفتاحالعاملعلىالعوملة االقتصادية الناحية تقلباتمن األخرية العامليفاآلونة يشهد

ومنالناحيةاالجتماعيةتغريثقافةاجملتمع،ومنالناحيةالعلميةاالكتشافاتواالخرتاعاتالتكنولوجياالسوق،

 .املذهلة أدى الذي يكوناألمر لكي حتمية التغرياتوبصفة هذه مع تتماشى أن حتمية وبصفة باملؤسسة

.بإمكاهناالبقاءوحتقيقأهدافها

أواهليكلالتنظيمي بتغيرياتجذريةسواءعلىمستوىهرمالسلطة إىلالقيام وأواألمرالذياستدعاها

أوالعمال االدارة منصاعهل، األخريجيبأنيكوندوما التغرياتوانيتميزباملرونةوالشروطاملطلوبةفهذا ذه

.لكييكونأدائهيفاملستوىاملطلوبولكييتحققهذالبدأنتكونهناكمؤهالتاليتترفعهإىلهذهالدرجة

فوللوصولإىلهذااملبتغىعلىاإلدارةالقيامبرتتيباتوبرامجمسطرةواملتمثلةيفالتدريبواختباراتالتوظي

.والتمكنيلعامليهاواالختيارالصائبلعماهلاوللقائمنيبالوظائفاإلداريةواهليكلالتنظيميالذييتماشىمعها

فاإلدارةوماحتتويهمنأجزاءمرتابطةهناكجزاءوهومبثابةالشريانعنداإلنسانيؤثرويتأثربسرعةملتطلبات

.يةهذهالتغرياتوهوإدارةاملواردالبشر

 :طرح اإلشكالية

ليسباألمراهلني،وك ذاكيفيةإنإدخالتكنولوجياجديدةداخلاملؤسسةوجعلالعماليتحكمونفيها

استخدامالتكنولوجيايفالتدريبفعوضأنتبعثاملؤسسةبعثاتتدريبيةإىلاخلارجللتدربعلىاستخدامهذه

بعد عن كالتعليم حديثة طرق تستخدم االنرتنتداخلاألخرية نوادي فتح أو احلواسباإللية استخدام أو

املنظمة،األمرالذيجيعلالعامليدربنفسهبنفسه،أوإعطاءالعاملدروسيفشكلأقراصمضغوطةالشيء

.الذيخيفضالتكاليفعلىاملؤسسة
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:ومنهميكنصياغةاإلشكاليةمنخاللاألسئلةالتالية

 ".التكنولوجيا المتقدمة على إدارة الموارد البشرية ؟ ما هي آثار " 

 :الفرعية األسئلة

.ماهيإدارةاملواردالبشرية؟-

.مفهومالتكنولوجيا؟أنواعها؟جمالاستخدامها؟-

.مفهومنظماملعلومات؟أنواعها؟-

 :الفرضيات

:لإلجابةعلىاإلشكاليةاملطروحةسلفا،قمنابطرحالفرضياتالتالية

.تعملالتكنولوجيااملتقدمةعلىحتسنيإدارةاملواردالبشرية-

.إنإدارةاملواردالبشريةهيحمركاإلدارة،وهياليتتنسقباقيالوظائفالميكناالستغناءعنها-

.داخلاملنظمةوبطريقةفعالةوموجهةهوالتنميةالبشريةيفحدذاهتاطرقاستخدامهذهالتكنولوجيا-

 :أهمية الموضوع

:إنتطرقناهلذااملوضوعنظرا

حماولةإبرازدورالتكنولوجيايفالتنميةالبشريةبصفةخاصةوإدارةاملواردالبشريةبصفةعامةممايؤديإىل-

.نياألداءاحلصولعلىكفاءاتوبالتايلحتس

.معرفةالدورالفعالالذيتقومبهتكنولوجيااملعلوماتداخلاملنظمة-
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  ج  
  

 :أهداف الدراسة

:هتدفهذهالدراسةإىل

.الوظائفالرئيسيةإلدارةاملواردالبشرية-

.تبينيأنواعالتكنولوجياوطرقاستخدامها-

.طرفإدارةاملواردالبشريةالتنويهببالغاألمهيةالستعمالالتكنولوجيامن-

.إثراءاملكتبةاجلامعيةوتزويدالطلبةبالدرجةاألوىلمبرجعيفهذااملوضوع-

 :منهج البحث

جلالوصولحللإشكاليةالبحثنعتمدعلىاملنهاجاالستقرائيواالستنباطيمعاستخدامأسلوبأمن

.الدراسةالوصفيلفهماملوضوعاملدروسيفاجلزءالنظري،والتطبيقيالذيكانيفشكلدراسةحالة

:خطة البحث

صصناالفصلاألوللإلحاطةبإدارةخرتناتقسيمالبحثإىلجانبنظريوجانبتطبيقيالقسمالنظريخا

.املواردالبشريةويشملتعريفإدارةاملواردالبشريةوكذالكالتطورالتارخييالذيشهدتهوظائفهاوأهدافها

أماالفصلالثاينفتطرقنافيهإىلإدارةاملواردالبشريةيفظلتكنولوجياويشملتعريفالتكنولوجياوأنواعها

جيااملعلوماتواالتصالواستعمالاحلواسبوتكوينعنبعدوكذاتكنولو

وأخرياالفصلالثالثاخرتناأنيكوندراسةتطبيقيةواملتمثلةيفدراسةميدانيةلشركةسونلغازلتقييممدى

.استخدامهاللتكنولوجيا
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 الفصل تمهيد

 

كانت املنظمات من قبل تشهد نقص يف التنظيم فال يوجد قانون تنظيمي يسريها وال إدارة بوظائفها املختلفة       

تتابع أعماهلا وشيء فشيء بدأت تظهر حتسينات على اإلدارة ولطبيعة التغريات وخاصة العنصر البشري الذي من 

ذا العنصر و الذي مسي بامسه وهو إدارة املوارد البشرية طبيعته يؤثر ويتأثر األمر الذي أدى إىل إنشاء قسم خاص هب

 . اخل....و اليت هتتم بكل ما يتعلق هبذا األخري، من توظيف، تدريب، ترقية، متابعة األجور

شهدت هذه اإلدارة تقلبات عرب املراحل منذ أن ظهرت للوجود إىل وقتنا احلاضر خاصة عند إدخال      

دارية األمر الذي جعل األعمال معقدة وحتتا  إىل أشخاص ووي كفاءة ليديرواها  التكنولوجيا على الوظائف اإل

وهناك أيضا عدت وظائف أساسية أخرى تقوم هبا إدارة املوارد البشرية وهناك فرق كبري بني إدارة املوارد البشرية 

 .القدمية و احلديثة

ية إىل تعريفها، وظائفها و التغريات اليت شهدهتا وسوف نتناول يف هذا الفصل مدخل إىل إدارة املوارد البشر      

 .  إدارة املوارد البشرية القدمية واحلديثة وكذالك إدارة املوارد البشرية و العوملة األمر الذي سوف نراه بالتفصيل
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 مدخل إلى إدارة الموارد البشرية : المبحث األول 

 .البشرية و مراحل تطورها عرب الزمنسنتطرق يف هذا املبحث إىل مفهوم وظيفة املوارد 

 مفهوم تطور وظيفة الموارد البشرية: المطلب األول 

بني التمييز لقد اختلفت وجهات النظر يف حتديد مفهوم موحد متفق عليه إلدارة املوارد البشرية، حيث ميكننا      

      :وجهيت نظر اثنني مها 

يرى أصحاب هذا االجتاه أن وظيفة إدارة املوارد البشرية هي وظيفة قليلة األمهية يف  :وجهة النظر التقليدية  -1

املؤسسة، و تقتصر على القيام بأعمال عادية ختص العمال مثل حفظ املعلومات املتعلقة بالعمال يف سجالت و 

   .              ، على عكس االجتاه احلديث... ضبط أوقات العمل و األجور و الرتقية 

يرى أصحاب هذا االجتاه أن وظيفة املوارد البشرية تعترب من أهم الوظائف اإلدارية  :وجهة النظر الحديثة  -2

على عكـس االجتاه التقليدي، و ولك لعالقة العنصر البشري املباشرة لتحسني و رفع أداء املؤسسة إىل جانب 

 .ه التقليدي األنشطة العادية و الروتينية اليت أشرنا إليها يف االجتا

هناك أنشطة هامة تقوم هبا هذه الوظيفة مثل حتليــل الوظائف، ختطيط االحتياجــات من املوارد البشريــة،      

 1.اختيار املوارد البشرية املناسبـة، تدريب و تنميـة املوارد و حتفيزها و تقييم أدائها

 :إلدارة املوارد البشرية يف إطار هذا االجتاه احلديث  و يف ما يلي تعريف 

إدارة املوارد البشريــة بأاهـــا استخدام القوى العاملــة داخل املنشـــأة أو بواسطة املنشأة، و  alukiSيعرف        

التنمية،  و التدريب يشمل ولك عمليات ختطيط القوى العاملة باملؤسســـة، االختيــار و التعيني، تقييم األداء،

   2.التعويض و املرتبات، العالقات الصناعية، تقدمي اخلدمات االجتماعية و الصحية للعاملني

                                                 
    .70، ص 1992الدار اجلامعية، لبنان، سنة ،  إدارة املوارد البشرية ،حممد سعيد سلطان -1

 .02، ص 2000إدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية، مصر، سنة  صالح عبد الباقي، -2
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 تطور إدارة الموارد البشرية: المطلب الثاني

دارة املوارد البشرية عن مضمون أدارة األفراد طاملا أن الفلسفة اإلدارية اليت يقوم كل من إتلف مضمون خي     

ففي الثمانني عام املاضية ساد مدخلني يف هذا اجملال أال ومها .هومني عليها قد حدث فيها تغريات جوهريةاملف

وفيما يلي سنتناول :و العالقات اإلنسانية و الذي حل حملهما اليوم مدخل املوارد البشرية  اإلدارة العلمية،

  :باختصار هذه املداخل الثالثة

هذه الثورة يف العامل الغريب يف القرن الثامن عشر وظهرت يف العامل العريب يف ظهرت (: الثورة الصناعية -1

القرنني التاسع عشر والعشرين واهم ما كان مييزها ظهور اآلالت واملصانع الكبرية واستغنائها أحيانا عن العمل 

ة واحتياجها أحيانا إىل عمالة متخصصة كما أدى ولك إىل سوء ظروف العمل ساعات عمل طويل

كما أدى األمر إىل ظهور فئة مالحظني ومشرفني أساءوا أحيانا إىل العاملني . ،وضوضاء،وأتربة وأخبرة وغريها 

حتت إمارهتم كما أدى األمر أيضا غاىل رقابة وروتينية العمل وسأم العاملني ولقد ظهرت هذه الفرتة االحتيا  إىل 

    1.ضرورة حتسني ظروف العاملني

مع مساوئ الثورة الصناعية كان على العمال أن يتحدوا يف مواجهة أصحاب : العماليةظهور احلركات  -2

األعمال وظهر ولك يف شكل انتفاضات عشوائية مث إضرابات عشوائية مث انقلبت إىل تكوين احتادات ونقابات 

   2.عمال تطالب حبقوقهم وتتفاوض بامسهم فيما ميس األجور وساعات العمل

حيث قامة الطرق القدمية  .رة األفرادادإكانت اإلدارة العلمية هي أول تغيري حيدث يف طرق   :ةاإلدارة العلمي -3

وكان االعتقاد السائد يف والك الوقت أن األفراد متساوون .على منط األشراف الثابت، وهتديد األفراد بفقد عملهم

وضل .األفراد يتعرضون لإلاهاء العمل الفورييف اإلنتاجية، كما أن إنتاجية األفراد مل تقاس أو حيدد حجمها، وكان 

                                                 

.  51، ص 0222اجلامعية، اإلسكندرية، راوية حممد حسن، إدارة املوارد البشرية، الدار     -1 

.    51، ص 0225ماهر، إدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية، امحد   -2 
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فبدال من استخدام  .حركت اإلدارة العلمية وغريت هذا التفكري جتاه العنصر البشري هذا الوضع إىل أن جاءت

 .وهنري جانت مدخال علميا لإلدارة اختذ فريدريك تايلور،و فرانك وللبان جيلربت، أساليب التهديد و التخويف،

 فقام هو واتبعه جبمع البيانات العلمية، لور بدراسة كيفية تصميم العمل ليكون أكثر فعالية،حيث قام تاي     

واستخدام وسائل التحليل اليت كانت متاحة يف والك الوقت كما ركز تايلور على دراسته للحركات املطلوبة ألداء  

 .البيانات العلمية اليت مت مجعها ومن خالل.والوسائل واألدوات املستخدمة،والزمان الالزم لكل مهمة كل عمل،

ومن خالل تطبيق أسلوبا علميا، وبدال منا العتماد على التقدير الشخصي لرئيس العمل أمكنه للتوصل إىل      

هذه املعايري حيصلون على أجور  والعمال العمال الذين حيققون إنتاجا يفوق. حتديد معايري أداء عادلة لكل عمل

 9191.1وقد القت حركة اإلدارة العلمية قبوال كبريا يف هذا الوقت وانتشرت انتشارا واسعا حوايل .تشجيعية

تال حركة اإلدارة العلمية اهتمام من علماء النفس بدراسة ظواهر معينة مثل : ظهور علم النفس الصناعي -4

عليه هو حتليل العمل بغرض معرفة املتطلبات الذهنية واجلسمية للقيام به وركزوا اإلجهاد وإلصابات واهم ما ركزوا 

ولقد أظهرت هذه .أيضا على تطوير االختبارات النفسية املناسبة لالختيار من بني املتقدمني لشغل هذه الوظائف 

 2.يةاحلركة جناحا كبريا يف الشركات اليت استخدمت أساليب حتليل العمل واالختبارات النفس

ركزت هذه احلركة على أن إنتاجية العاملني ال تتأثر فقط بتحسني ظروف  :ظهور حركة العالقات اإلنسانية -5

واخلدمات املقدمة  بل وأيضا باالهتمام بالعاملني والنمط اإلشرايف عليهم، العمل مثل اإلضاءة وساعات العمل،

  .شرف عليها التون مايوأهاوثورن  واليت إليهم ولقد ظهرت هذه احلركة كنتيجة لتجارب مصانع 

 

 

                                                 
 . 51ص راوية حممد حسن، املرجع السابق وكره،  -1

    .53امحد ماهر، املرجع السابق وكره، ص  -2
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كانت أوىل املنظمات أخذا مبفاهيم اإلدارة العلمية وعلم : البدء في ظهور بعض ممارسات إدارة األفراد -6

وكان من أهم  .النفس الصناعي، والعالقات اإلنسانية هي منظمات اجليش واحلكومة أي اخلدمة املدنية

، واستخدام االختبارات النفسية، واالهتمام بأنظمة األجور وخدمات العاملني وضع شروط للتعيني :املمارسات

 .  ومنع الفصل التعسفي

قامت بعض الشركات الكبرية واألجهزة احلكومية : البدء في ظهور بعض المتخصصين في إدارة األفراد -7

تخصصني يف اجاالت التوظيف، واجليش بتوظيف عاملني متخصصني يف األنشطة املختلفة بدال من األفراد مثل امل

 والتدريب، واألجور، وخدمات العاملني، واألمن الصناعي، والرعاية الطبية واالجتماعية للعاملني 

على  )اليت ظهرت يف النصف الثاين من القرن العشرين (أثرت هذه احلركات :ظهور حركة العلوم السلوكية  -8

تطوير ممارسات األفراد لكي تتواكب مع التطور يف العلوم السلوكية ومن أمثلتها إثراء وتعظيم الوظائف ،وختطيط 

       .املسار الوظيفي ومراكز التقييم اإلدارية و التغري يف مالمح كثري من وظائف إدارة األفراد

نشطت كثري من الدول يف العقود األخرية من القرن العشرين يف  :تدخل الدولة بالقوانين والتشريعات -9

والعاملني ولقد ركزت هذه   )أي املنضمات والشركات (إصدار التشريعات تقنن هبا العالقة بني أصحاب العمل

احلد األدىن لألجور والتأمينات واملعاشات واألمن الصناعي وصحة :التشريعات على موضوعات من أمهها 

    1.العاملني

 

 

 

                                                 

 .11األردن،  ص عمر عقيل  وصفي، إدارة املوارد البشرية، مؤسسة زهران،  1- 
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 تنظيم إدارة الموارد البشرية المعاصرة و الحديثة: المطلب الثالث

 :االتجاهات اإلدارية المعاصرة -1

 :اجتهت اإلدارة إىل تعميق استفادهتا من التكنولوجيات اجلديدة لتحقيق الفوائد الرئيسية املتمثلة فيما يلي    

  .اإلنتاجية األعلى -

  .اجلودة األفضل -

 .األقل التكلفة  -

  .القدرة على التنويع و التحديث -

  .االستجابة األسرع لتقلبات السوق -

  .الوصول األسبق للعمالء -

  .التواصل االجيايب مع املوردين -

  .التخفيف من مشكالت األعداد الكبرية من البشر -

وأساليب متعددة هدفها الرئيسي إعداد املنظمات الستقبال التكنولوجيات اجلديدة  استخدام اإلدارة آليات     

 :واستثمارها إىل احلد األقصى ومن أمهها

 .إعادة اهلندسة -

 .إعادة اهليكلة -

  1 .إدارة اجلودة -

                                                 
    .70، ص 1992، الدار اجلامعية، لبنان، سنة  إدارة املوارد البشرية ،حممد سعيد سلطان -1
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اليت ال تتفق مع إمكانيات  وهتدف مجيع هذه األساليب إىل ختليص املنظمة و العمل فيها من كل الزوائد     

تكنولوجيا اجلديدة، وولك بإعادة تصميم نظام العمل وعمليات اإلنتا  وحمتوى األعمال، ومن مث مواصفات 

  .القائمني عليها مبا يتناسب ومتطلبات هذه التكنولوجيا

 :تنظيم إدارة الموارد البشرية -2

وهتتم هذه الوظيفة بإحداث التغريات الالزمة يف أهداف  :التخطيط االستراتيجي لموارد البشرية -2-1

وسياسات وأنظمة املوارد البشرية ووالك لكي تتناسب مع التغريات يف بيئة األعمال والتغريات يف األداء الداخلي 

 .للمنظمة

حتتا  كل منظمات إىل نظام متكامل للنماو   :نظم المعلومات وبحوث الموارد البشرية -2-2

واملستندات واملعلومات اليت قد تكون يف النظام يدوي أو إيل كما أاها حتتا  إىل نظام للبحوث والسجالت 

  .اخلاصة بتوفري معلومات أساسية عن مشاكل واجتاهات وطبيعة العاملني داخل املنظمة

كل التنظيمي ويهتم هذا األمر مبكانة إدارة املوارد البشرية يف اهلي :الهيكل التنظيمي للموارد البشرية -2-3

 1. للمنظمة وحتديد التنظيم الداخلي ألنشطة وممارسات هذه اإلدارة

  :الموارد البشرية في الفكر اإلداري الحديث -3

إن اهتمام اإلدارة املعاصرة بقضايا املوارد البشرية يعرب عن حماولة إجياد التوازن دائما بني أهداف املنظمة      

وتنطلق اإلدارة احلديثة يف اهتمامها بالتنمية البشرية  .وبني التكلفة والعائد يف التعامل مع األفراد وأهداف األفراد،

من اعتقاد علمي سليم إن اإلنسان لديه طاقات وقدرات وهنية تفوق كثريا ما يتم استغالله أو االستفادة به فعال 

وة الذهنية هي املصادر احلقيقي لتميز املنظمات االستفادة القصوى من تلك الق ن  أيف مواقع العمل املختلفة و 

                                                 

 43. ص ، 2000األردن، عمان والتوزيع، للنشر صفاء دار ، البشرية املوارد إدارة وآخرون، شهادة نظمي 1 -
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وقدرهتا على حتقيق اجنازات باهرة غري تقليدية ولذاك جند أن احملور األساسي يف فكر اإلدارة اجلديدة هو خلق 

 :القدرة التنافسية، وان املوارد البشرية الفعالة هي ركيزة تكوين هذه القدرة وولك وفق املنطق التايل 

األساسية حلركة املتغريات يف عامل اليوم هي بروز االنفتاح والتحرر واملرونة كعناصر رئيسية يف  إن النتيجة -

   .حركة منظمات األعمال وكلها تؤدي إىل إشعال قوى التنافس فيما بينها

من قدرات  يتحدد مصري منظمة األعمال يف عامل اليوم وما قد حتققه من أرباح ونتائج على ما يتوفر هلا -

 .تنافسية تصل هبا إىل إرضاء العمالء و التفوق على املنافسني

واملوارد املتاحة هلا  تتكون القدرة التنافسية ملنظمة األعمال بالتصميم و التخطيط واإلعداد لتحويل املزايا -

 1.إىل منافع وقيم أعلى للعمالء ومتيز واختالف عن املنافسني

التنافسية واستمرارها هو املورد البشري الفعال، حيث يربز دوره يف كل  إن املصدر احلقيقي لتكوين القدرة      

 إن ما يتاح ملنظمة األعمال من موارد مادية ومالية وتقنية ومعلوماتية، .عنصر من عناصر القدرة التنافسية املنظمة

ا أاه   إال   ة التنافسية،وما قد تتميز به تلك املوارد من خصائص ،وان كانت شرطا ضروريا إلمكان الوصول إىل القدر 

ولك انه البد من توفر العمل البشري املتمثل يف عمليات التصميم و .ليست شرطا كافيا لتكوين تلك القدرة

 التنفيذ و االجناز، اإلبداع الفكري ،التخطيط و الرباجة،التنسيق والرتتيب ،اإلعداد والتهيئة ،التطوير والتحديث،

يات اليت هي ناتج العمل اإلنساين ومظاهره هي أساس النجاح يف املنظمات وبدواها تلك العمل.والتقومي واحملاسبة 

 2.ال يتحقق أي جناح مهما كانت املوارد األخرى املتاحة للمنظمة

وتعترب تلك العمليات البشرية من منظور الفكر اإلداري املعاصر هي اآللية احلقيقية لتحويل ما متلكه املنظمة      

واحلقيقة املهمة اليت يركز عليها الفكر ، طاقات مستغلة فعال ،إىل قدرات تنافسية ،ت حمتملةطاقا ،من موارد

                                                 
 28.  ص ، 2005 والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار ، البشرية املوارد إدارة حجازي، حافظ حممد -1

 .10،ص  0229،السلمي، إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية، دار غريب القاهرة يعل 2-



 إدارة الموارد البشرية، مفاهيم وأسس                                                 : الفصل األول
 

  - 10 -  
  

بل البد من  حتقيق نتائج وات قيمة مبجرد أن يتوفر، اإلداري املعاصر إن هذا اجلهد البشري ال ميكن أن يصل إىل

دارة املوارد البشرية بالتناسق مع التخطيط و اإلعداد والتوجيه و التنمية املستمرة يف إطار نظام متطور اإل

 .اسرتاتيجيات املنظمة 

 :الفلسفة الجديدة إلدارة الموارد البشرية  -4

لعل ابرز ما أحدثته التغريات و التوجهات العاملية وروافدها اإلقليمية واحمللية من تأثريات جذرية يف مفاهيم      

هو ولك االنشغال التام والعناية الفائقة باملوارد البشرية باعتبارها حجر األساس و املورد األهم  اإلدارة اجلديدة،

وقد تبلور هذا االقتناع الكامل بالدور الرئيسي للموارد البشرية يف .الذي تعتمد عليه اإلدارة يف حتقيق أهدافها

 :داجموعة األسس التالية اليت يتضمنها هيكل الفكر اإلداري اجلدي

إن املورد البشري هو بالدرجة األوىل طاقة وهنية وقدرة فكرية ومصدر للمعلومات واالقرتاحات  -

 .واالبتكارات ،وعنصر فعال وقادر على املشاركة االجيابية بالفكر والرأي

ليب إن اإلنسان يف منظمة األعمال يرغب بطبيعته يف املشاركة وحتمل املسئولية وال يقتنع مبجرد األداء الس -

 .جملموعة من املهام حتددها له اإلدارة ،بل هو يريد املبادرة والسعي إىل التطوير و االجناز

إن اإلنسان إوا أحسن اختياره وإعداده و تدريبه و إسناد العمل املتفق مع مهاراته و رغبته فانه يكفي بعد  -

املشرف أو الرقابة اللصيقة لضمان  ولك توجيهه عن بعد وبشكل غري مباشر وال حيتا  إىل التدخل تفصيلي من

 .أداءه لعمله

إن اإلنسان يزيد عطاؤه وترتفع كفاءته إوا عمل يف اجموعة ـ فريق ـ من الزمالء يشرتكون معا يف حتميل  -

 1.مسئوليات العمل وحتقيق نتائج حمددة

                                                 
1

 .11-13ص  املرجع السابق وكره،على السلمي،  -
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استثمار املوارد البشرية من منظور وقد تكاملت لذلك مفاهيم حديثة يف إدارة املوارد البشرية تتناول قضايا     

شامل ومتكامل يعكس كل اإلسهامات واإلضافات االجيابية لتيارات فكرية متجددة مستمدة من النموو  

ويتلخص املنطق األساسي إلدارة .الفكري اجلديد لإلدارة املواكب حلركة املتغريات وظروف عامل العوملة والتنافسية

رورة احرتام اإلنسان و استثمار قدراته وطاقاته بتوظيفها يف اجاالت العمل األنسب املوارد البشرية اجلديدة يف ض

ويف ولك فان مفاهيم إدارة املوارد البشرية اجلديدة ختتلف جذريا .له، و اعتباره شريك يف العمل وليس اجرد أجري

 1:عن مفاهيم إدارة األفراد أو إدارة املوارد البشرية التقليدية على النحو التايل

 .إدارة الموارد البشرية التقليدية والحديثة: 1رقم  الجدول

 إدارة املوارد البشرية احلديثة إدارة املوارد البشرية التقليدية 
اهتمت بالبناء املادي لإلنسان وقواه العضلية وقدرته 

ومن مث ركزت على األداء اآليل للمهام اليت  اجلسمانية ،
يكلف هبا دون إن يكون له دور يف التفكري و اختاو 

 .القرار

هتتم بعقل اإلنسان وقدرته الذهنية وإمكانياته يف التفكري 
 واالبتكار و املشاركة يف حل املشاكل 

ركزت على اجلوانب املادية يف العمل ، واهتمت بقضايا 
 املالية ، وحتسني البيئة املادية للعاملاألجور و احلوافز 

هتتم مبحتوى العمل، والبحث عما يشحذ القدرات الذهنية 
للفرد، ولذا هتتم باحلوافز املعنوية ومتكني اإلنسان ومنحه 

 الصالحيات للمشاركة يف حتمل املسئوليات 
اختاو التنمية البشرية يف األساس شكل التدريب املهين 
الذي يركز على إكساب الفرد مهارات ميكانيكية 
يستخدمها يف أداء العمل دون السعي لتنمية املهارات 

 .الفكرية أو استثمارها

التنمية البشرية أساسا هي تنمية إبداعية وإطالق لطاقات 
لعمل اجلماعي التفكري واالبتكار عند اإلنسان وتنمية ا

 وشحذ روح الفريق 

 .16ص  املرجع السابق وكره،السلمي،  يعل: املصدر

 
                                                 

 .15السلمي، املرجع السابق وكره، ص  يعل 1-
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 :    سمات النموذج الفكري الجديد إلدارة الموارد البشرية -5

إن إدارة املوارد البشرية هي نظام متكامل ومرتابط يتضمن اجموعة من العمليات ـ األنشطة املتصلة  -

  .واملتداخلة

إن فعالية إدارة املوارد البشرية تنبع من وجود اجموعة من السياسات املتناسقة اليت العمليات واملمارسات  -

اإلدارية يف قضايا املوارد البشرية مبا يتناسق وأهداف املنظمة من جانب ويتماشى مع املفاهيم اجلديدة اإلدارة املوارد 

  .عتباره شريك من جانب آخرالبشرية والنظرة الصحيحة إىل العنصر البشري با

أمهية تصميم إسرتاجتية إلدارة املوارد البشرية تستهدف تعظيم العائد على االستثمار البشري متمثال يف  -

  .القيمة املضافة بواسطة املورد البشري بالنسبة لتكلفة هذا املورد

على الفهم الصحيح و التحليل يعتمد جناح إدارة املوارد البشرية يف الوصول إىل املخرجات املستهدفة  -

املوضوعي ملتطلبات األداء وظروفه داخل وخار  منظمات األعمال ،وعلى اإلدراك الصحيح خلصائص وميزات 

املوارد البشرية املتاحة، ومن مث يأيت اإلعداد والتخطيط والتنفيذ للعمليات وألنشطة يف نظام املوارد البشرية متوازنا 

 .وفعاال

اجتية املوارد البشرية على مدى توازاها و اتساقها مع باقي اسرتاجتيات قطاعات النشاط يتوقف جناح إسرت  -

األخرى باملنظمة من تسويق وإنتا  ومتويل و تطوير ومن مث تصبح جزءا عضويا يف البناء االسرتاتيجي الشامل 

 .للمنظمة

ط متحرك من القيادة ،ويبدع حني اإلنسان طاقة وهنية يف األساس يعمل برغبة يف االجناز و حيتا  إىل من -

 1.يعمل ضمن فريق متجانس

                                                 
    .902، ص مرجع سبق وكره ،حممد سعيد سلطان -1
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بالتايل يصبح إطالق الطاقات البشرية هو املدخل الذي تتبعه إدارة املوارد البشرية اإلسرتاجتية لتعظيم القيمة      

 :املضافة من األداء البشري بالنسبة لتكلفته ، ويتم ولك بالدرجة األوىل من خالل 

 .وارد البشرية املتاح للمنظمة وتقييم طاقاته ومهاراته قياسا إىل متطلبات األداء وظروفهحتليل هيكل امل .9

حتديد الفجوة بني هيكل املوارد البشرية املستهدفة، مهارات اجتاهات طاقات وهنية، وبني اهليكل املتاح . 0

 .والبحث عن مداخل لسد هذه الفجوة

 .رات و القدرات بالتوافق مع متطلبات العمل حاليا ومستقبالختطيط األداء البشري وتوجيه هيكل املها. 3

  .ختطيط أساليب واليات وحمفزات تعظيم العائد من االستثمار البشري .1

 .توفري العمل اجلماعي واملشاركة االجيابية لعناصر املورد البشري يف حل مشاكل املنظمة وتطوير أوضاعها .5

 فكر إدارة املوارد البشرية إمنا يعكس إدراك اإلدارة  املعاصرة لقيمة العمل هذا التحول يف ن  إوكما أوضحنا ف     

اإلنساين و املتمثل بالدرجة األوىل يف التفكري واإلبداع الذهين وقد زاد اقتناع اإلدارة املعاصرة هبذه احلقيقة بعد إن 

عات الغربية عموما واألمريكية على وجه أظهرت الصناعة اليابانية قدرهتا الفائقة على املنافسة والتميز على الصنا

اخلصوص وولك باستثمار الطاقات اإلبداعية للعامل الياباين وتفعيل منط لإلدارة يقوم على االحرتام الكامل 

 1.لإلنسان وتنمية منط العالقات الوظيفية املمتدة واملبين على الوالء

 

 

 

 

 

                                                 
   .66-65 ص ، 2004 األردن، عمان زهران، دار ، البشرية املوارد إدارة اهلل، نصر حنا -1
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 ائف إدارة الموارد البشريةظأهداف وو : المبحث الثاني

ا حتتوي يف طياهتا اجموعة من       باعتبار أن  إدارة املوارد البشرية جزء ال يتجزأ من اهليكل التنظيمي للمؤسسة فإاه 

 . األهداف والوظائف كغريها من اإلدارات املوجودة يف املنظمة، وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا املبحث

 أهداف إدارة الموارد البشرية: المطلب األول

ميكن النظر إىل التنظيم على انه األسلوب الذي يتم مبقتضاه ترابط اجموعة من الوظائف لتنسيق عالقاهتا يف      

العمل للوصول إىل أهداف مشرتكة و اهليكل التنظيمي هو اإلطار العام الذي حيدد توزيع األدوار و املسئوليات و 

رية جيب إعداد هيكل تنظيمي هلا حىت يتسىن إجياد نوع من ويف اجال إدارة املوارد البش. السلطات بني أفراد التنظيم

و  التنسيق بني عالقات املوارد البشرية املتداخلة، وأيضا مسامهة األنشطة املختلفة يف حتقيق أهداف املنشاة،

ارة التساؤل اآلن ما هي األهداف اليت تسعى إدارة املنشاة إىل حتقيق عند التفكري يف تكوين اهليكل التنظيمي إلد

 املوارد البشرية ؟

 :وميكن وكر بعض أهداف إدارة املوارد البشرية فيما يلي  

 .تكوين قوة عاملة مستقرة ووات كفاءة -

  .تنمية وتدريب القوة العاملة باملنشاة واحملافظة على مستوى معني من املهارة و القدرة على األداء -

  .ستمرة يف إجناح أهداف املنشاةاحملافظة على القوى العاملة وتامني مسامهتها امل -

  .إعداد سجالت كاملة ومنظمة للعاملني -

العمل على حتقيق التعاون بني العاملني حىت يساهم كل منهم بشكل اجيايب وعن اقتناع يف حتقيق املستوى  -

 1.املنشود من األداء

 

                                                 
 . 87 ، ص0221تطوير إدارة املوارد البشرية، نظرة على العامل العريب، الشركة املتحدة للطباعة و النشر،  بكري ليلى، -1
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 وظائف إدارة الموارد البشرية : المطلب الثاني

 :د يف املنظمة األبعاد التالية تشمل وظائف إدارات األفرا

 .حتليل الوظائف وحتديد طبيعة كل وظيفة -9

 .ختطيط القوى العاملة وإجراءات التوظيف و التعيني -0

 .اختيار املرشحني لكل وظيفة -3

 .توجيه وتدريب املرشحني اجلدد على أداء العمل -1

 .إدارة األجور واملهايا و احلوافز -5

 .تقييم أداء العاملني و إعداد تقارير الكفاءة -6

 .املقابالت ـ اإلرشاد ـ األقلمة على العمل: االتصاالت املباشرة -8

 1 .تنمية املدرين و العاملني -7

    :الوظائف الرئيسية للموارد البشرية -1

وتوصيف هذه الوظيفة تعين هذه الوظيفة التعرف على األنشطة واملهام املكونة للوظيفة  :تحليل العمل -1

    .وحتديد املسئوليات امللقاة على عاتقها وتصميم الوظيفة بشكل مناسب وحتديد مواصفات من يشغلها

تعين بتحديد احتيا  املنظمة من أنواع وإعداد العاملني ويتطلب هذا حتديد : تخطيط القوى العاملة -2

ا واملقارنة بينهما لتحديد صايف العجز والزيادة يف طلب املنظمة من العاملني وحتديد ما هو معروض ومتاح منه

 2.القوى العاملة يف املنظمة

                                                 
 . 933 ص ،9111، مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندريةفريد النجار، إدارة وظائف األفراد وتنمية املوارد البشرية ، -1

    .77، ص 2004محداوي وسيلة، إدارة املوارد البشرية، مديرية النشر اجلامعية، قاملة، سنة  -2
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وهتتم هذه الوظيفة بالبحث عن العاملني يف سوق العمل وتصفيتهم من خالل  :االختيار والتعيين -3

ناسب يف طلبات التوظيف، واالختبارات واملقابالت الشخصية وغريها من األساليب، وولك ضمانا لوضع الفرد امل

 .املكان املناسب

وهتتم هذه الوظيفة بتحديد القيم واألمهية النسبية لكل وظيفة وحتديد أجرها  :تصميم هيكل األجور -4

وحتديد درجات اجري للوظائف كما هتتم الوظيفة بإدارة سليمة لنظام األجور حىت يتم ضمان مقابل سليم للقيم 

 . و االمهيات املختلفة للوظائف املختلفة

و تعين الوظيفة مبنح مقابل عادل لألداء املتميز وميكن حتفيز العاملني على  :تصميم أنظمة الحوافز -5

أدائهم الفردي أو أدائهم اجلماعي احلوافز الفردية واحلوافز اجلماعية وأيضا هناك حوافز على أساس أداء املنظمة  

 . ككل

هتتم املنظمات مبنح عامليها مزايا معينة مثل املعاشات  :تصميم أنظمة مزايا وخدمات العاملين -6

والتأمينات اخلاصة باملرض والعجز والبطالة كما هتتم املنظمات بتقدمي خدمات للعاملني يف شكل خدمات مالية 

 .   واجتماعية ورياضية وقانونية وقد متتد إىل اإلسكان واملواصالت وغريها

تقريبا بتقييم أداء موظفيها ويتم ولك من خالل أساليب معينة وغالبا  هتتم كل املنظمات: تقييم األداء -7

ما يقوم بالتقييم الرؤساء املباشرون بغرض التعرف على الكفاءة العامة للعاملني وبغرض التعرف على أوجه القصور 

    1.يف هذا األداء

ات العاملني وتوجيه متارس املنظمات أنشطة التدريب بغرض رفع كفاءة ومعارف ومهار  :التدريب -8

اجتاهاهتم حنو أنشطة معينة وعلى الشركة أن حتدد احتياجات املرؤوسني للتدريب وان تستخدم األساليب والطرق 

 . املناسبة وان تقييم فعالية هذا التدريب

                                                 
 . 71مرجع سبق وكره، ص  محداوي وسيلة، -1
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هتتم هذه الوظيفة بالتخطيط للتحركات الوظيفية املختلفة للعاملني باملنظمة  :تخطيط المسار الوظيفي -9

على األخص فيما ميس النقل والرتقية ،التدريب وحيتا  هذا إىل التعرف على نقاط القوة لدى الفرد ونقاط و 

  1.الضعف لديه

 :الوظائف المساعدة في إدارة الموارد البشرية -2

وهي وظيفة هتتم بتنظيم العالقة مع التنظيمات العمالية أي النقابات والتطرق إىل  :العالقات مع النقابة -1

 موضوعات مثل الشكاوى، و النزاعات العمالية، و التأديب، و الفصل من اخلدمة   

وهي هتتم بإجراءات احلفاظ على ومحاية سالمة العاملني ،و األمن والصحة  :من و سالمة العاملينأ -2

 فسية السليمة هلم واالجتاهات الن

وهتتم هذه الوظيفة بتحديد ساعات العمل والراحة واإلجازات وفقا لنظام  :ساعات و جداول العمل -3

 2.يناسب طبيعة املنظمة ووضع نظام يكفل كفاءة العمال

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 . 12مرجع سبق وكره،  محداوي وسيلة، -1

 .915 ص مرجع سبق وكره، اهلل، نصر حنا 2-
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 التغيرات الحاصلة على إدارة الموارد البشرية: المبحث الثالث

إن التغريات احلاصلة يف الساحة االقتصادية والتقلبات السياسية اليت يشهدها العامل يف اآلونة األخرية        

 كاخلوصصة والعوملة و التكنولوجيات املذهلة أثرت تأثريا كبري على إدارة املوارد البشرية 

 التغيرات التي مست إدارة الموارد البشرية: المطلب األول

 :ولية للموارد البشريةتطور اإلدارة الد -1

ه ال يوجد تطورات جوهرية يف ممارسات اإلدارة الدولية للموارد البشرية خالل العشرين ن  أيرى بعض الباحثني      

أو الثالثني عاما املاضية وبينما يعتقد بعض الباحثني اإلدارة الدولية للموارد البشرية مازالت يف طور النمو فان 

ة هامة لبداية دراسة اإلدارة الدولية البعض األخر يرى أن هناك حصيلة مرتاكمة من املعارف و املمارسات متثل نقط

للموارد البشرية ولكن بالرغم من أن كثري من املنظمات تتجه إىل تدويل وعوملة أنشطتها إال أن عدد األحباث سواء 

على املستوى األكادميي أو املستوى العملي مل يتزايد بنفس الدرجة مما يؤدي إىل أن هذه احلصيلة املتوفرة من 

ارسات متيل إىل أن تكون خاصة أكثر من كواها عامة، وميكن إرجاع القصور يف تطوير اإلدارة الدولية املعارف واملم

 1.للموارد البشرية إىل املشاكل املوروثة من دراسة اجلوانب والقضايا املتعلقة باملنظمات الدولية

ارد البشرية بصفة خاصة وجهت هلا فأحباث كل من اإلدارة الدولية بصفة عامة ،وأحباث اإلدارة الدولية للمو      

 :بعض االنتقادات ومنها

 .عدم اإلحكام املنهجي  -9

 .اعتمادها بدرجة عالية على وصف املمارسات التنظيمية  -0

االفتقار إىل اجلهود املستمرة واملطلوبة لتطوير وتنمية احملتوى املطلوب لدراسة احلاالت وكذالك أنواع  -3

 .أخرى من الدراسات طويلة األجل

                                                 

    .38 ص ،  2004 ةسن العامة، احملمدية دار التنظيمي، والسلوك البشرية املوارد إدارة عدون، دادي ناصر 1-
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 ن  إإىل هذا، ف  كل هذه العوامل أدت إىل صعوبة األحباث يف اجال اإلدارة الدولية للموارد البشرية وباإلضافة     

شاكل املتعلقة باالختالفات الثقافية ومشاكل الرتمجة و االحنرافات يف التفسري بني فرق هناك نوعية أخرى من امل

البحث متعددة اجلنسيات ومشاكل متعلقة بتصميم البحث مثل استخدام اجموعة ضابطة وتنمية وخلق اجموعة 

ل اإلدارة الدولية للموارد مماثلة إلخضاعها للدراسة مما يؤثر يف النهاية على مدى األحكام املنهجي للبحث يف اجا

 1.ة اجال اإلدارة الدولية بصفة عامالبشرية وبدرجة اقل يف

 إدارة الموارد البشرية والعولمة: المطلب الثاني

 :العولمة وأثارها على إدارة الموارد البشرية -1

حرب أكتوبر سنة  منذعلى األعمال وحتقيق األرباح  إدراك العامل كله ألمهية ولتأثري القوى الدولية أبد     

حيث استطاع العرب متحدين يف التأثري على االقتصاد العاملي من خالل حتكمه يف البرتول وهو املصدر  .9183

بدأت الوليات املتحدة األمريكية باالهتمام هبذه القوى الدولية وبالرتكيز على التكيف مع هذه  .اهلام الدولية

 .ام بالعوملة ومن هنا بدا االهتم.التغريات الدولية 

و  .وحذت كثري من الدول حذو الواليات املتحدة األمريكية حيث بدا االهتمام بتحسني معايري اإلنتا      

 2.وهنا يظهر التأثري األكرب للموارد البشرية.الرتكيز على اجلودة وإعداد األفراد للعمل يف ظل االنفتاح على العامل 

مما  ويعكس اصطالح العوملة يف اجال األعمال  عدم وجود حواجز إقليمية دولية بني دول العامل املختلفة،     

بالعديد من املتطلبات  ،متعددة اجلنسية  وعابرة القومية قد ألقى ظهور املنظمات، فجيعلها تبدو وكأاها قرية صغرية

فعلى سبيل املثال ،جيب على إدارة املوارد البشرية أن .واألعباء و املسئوليات على عاتق مديري املوارد البشرية 

                                                 
 .916ص  ، وآخرون، مرجع سبق وكره شهادة نظمي -1

  98.  ص ، 2004 اإلسكندرية، البشرية، املوارد إدارة بالل، إمساعيل حممد -2
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تضمن املزيج املناسب من األفراد فيما يتعلق باملعرفة ،و املهارات ،و التكيف الثقايف حىت يكون األفراد قادرين 

 .على القيام بواجباهتم يف ظل العوملة

 : في ظل العولمة إدارة الموارد البشرية دور -2

فيجب عليها تدريب األفراد ملقابلة ومواجهة  ولكي تكون إدارة املوارد البشرية قادرة على حتقيق هذا اهلدف،     

وأوال وقبل أي شئ البد أن يتوفر لألفراد الوسائل للحصول على أو اكتساب املعرفة بلغة الدولة .حتديات العوملة 

 .اليت يعملون هبا 

فرد يف العمل ببيئة العمل الدولية حيث تعدد األمثلة ملواقف حمرجة أدت إىل فاللغة عامل أساسيا يف جناح ال     

ويرجع هذا لالستعداد غري الكايف للمديرين يف  .الفشل يف العمل واخلسارة الكبرية للتعاقد على أعمال دولية

ىت ألمساء املنتجات قد فالرتمجة الركيكة لألهداف أو لالسرتاتيجيات أو ح.املستويات املختلفة للقيام هبذه املهام 

وعلى هذا فان من أوىل املسئوليات إدارة املوارد .يتم بطريقة خاطئة تشويه املعىن املطلوب مما يؤدي إىل الفشل 

 1.البشرية هي التأكد من تدريب الفرد على لغة الدولة اليت سيعمل هبا حىت تتجنب املشاكل املتعلقة باالتصال

أي ترمجة أي شيء يتعلق ات اآلن تلجا إىل أسلوب االتصال متعدد اللغات كثري من املنظم  ن  إلذلك ف     

على إدارة املوارد البشرية  ن  إواىل جانب اللغة ف .باإلفراد إىل أكثر من لغة حىت يفهمها األفراد من ثقافات خمتلفة

فكل دولة هلا قيم،  .أن تتأكد من فهم األفراد املكلفني بأعمال يف دول أخرى لثقافة الدولة اليت يعملون هبا

أيضا جيب أن .وعادات وقوانني خمتلفة جيب على الفرد أن يفهمها ويتعايش معها قبل توليه العمل هبذه الدولة

  2.يكون لدى الفرد القدرة على فهم ردود فعل األفراد يف الدولة األخرى اليت يعمل هبا

                                                 
، ص 2007 -2006سنة  ختصص إدارة أعمال، جستريإدارة املوارد البشرية وبناء فريق عمل ناجح، مذكرة لنيل شهادة ما حماجي عوينة، -1
15 . 

يف علوم التسيري ختصص مالية، وهران، سنة  ماجستريجابري فتيحة، دور نظم املعلومات يف تسري املوارد البشرية، مذكرة لنيل شهادة  -2
 .   55، ص 2008 – 2007
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ولتسهيل . دة ملدى جناح املنظمة يف بيئة العمل الدوليةاالعتبارات الثقافية من األمور احلرجة احملد ن  إلذلك ف    

التعامل مع االعتبارات الثقافية مع الدول املختلفة، قامت العديد من الدراسات مبحاولة إلجياد بعض التشابه 

الثقايف بني دول العامل، وتصنيفها يف اجموعات حىت يسهل التعامل معها فقد أمكن تصنيف الدول إىل اجموعات 

 :إىل بعض املتغريات الثقافية منها وفقا

 .االختالف يف التميز بني املراكز -

   .وعدم التأكد اجملتمعي  -

  .ودرجة التحفظ -

وكيفية إدراك الفرد لذاته وختتلف هذه املتغريات  ،حيث تظهر هذه املتغريات كيفية تعامل الدولة مع أفرادها    

الذي يقوم على قيم فردية،عنها يف اجملتمع االشرتاكي  الرأمسايلباختالف اجملتمعات أي أاها ختتلف يف اجملتمع 

فالفرد من اجتمع .الذي يقوم على قيم مجاعية وتؤثر هذه املتغريات على احتماالت جناح الفرد املكلف مبهام دولية 

العمل ولغة  رأمسايل عندما يرسل للعامل يف اجتمع اشرتاكي إوا مل يكن لديه الفهم الكامل لشروط العمل وقوانني

 1.الدولة ،ونضام اجملتمع ،فان احتماالت فشله تكون عالية

من أهم مهام إدارة املوارد البشرية هي تنمية آلية تساعد األفراد متعددي اجلنسيات للعمل معا يف  ن  إيضا فأ     

العمر، كلما كان هذا مؤشر ه كلما زاد التفاوت يف اخللفية، واللغة، والعادات، وفئة ألن   .توافق و انسجام وفعالية

  2.لتزايد الصراع بني األفراد

 

 

                                                 
  .972 ص ، 1990 سنة الكويت، مطبعة البشرية، املوارد إدارة هاشم، حممود يكز  -1
 . 092 ، ص9111 ، سنةصالح الشاوي، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية -2
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ن جتد طرق ألذلك على إدارة املوارد البشرية أن تبذل اجهودا كبريا لتأقلم هؤالء األفراد للعمل يف اجموعات و      

اجتمعة  لبناء فرق للعمل، يتم من خالهلا ختفيض الصراع فكل فرد يعمل يف منظمة متعددة اجلنسيات يأيت بثقافة

مما قد يصعب من تعامله من بعض األفراد مثل عمل فرد إسرائيلي مع فرد عريب يشوبه   واجتاهاته ناحية اآلخرين،

 .كثري من املشاكل أو قد يكون مستحيال بالرغم من مبادرات السالم وحماوالت التطبيع مع الدول العربية

 :عولمة إدارة الموارد البشرية  -3

 التأثري على مجيع وظائف إىل العوملة وزيادة اجته منظمات األعمال إىل الساحة الدولية إىلأدى االجتاه      

ولكن ما هي أشكال اإلدارة  .على وظيفة املوارد البشرية وبصفة خاصة، ،أفراد، ومتويل، وتسويق إنتا ، ع،املشرو 

 .الدولية للموارد البشرية ؟

 :ميكن أن تكون عليها اإلدارة الدولية للموارد البشريةنتناول بعض من هذه األشكال أو الصور اليت س

 :عمليات متعلقة بالشركة األم ـ األصلية ـ خارج الحدود اإلقليمي -1

حيث توجد اإلدارة العليا يف البلد األم  األصلية وميتد . وميثل هذا الشكل أي منظمة متعددة اجلنسية       

ولية ؤ وتنظمن مسللسيارات،  فورد ،كوكاكوال  :وينصرف هذا على شركات مثل. نشاطها يف دول أجنبية متعددة

 :يف املوارد البشرية

  .نقل األفراد العاملني بالشركة األم أو األصلية للعمل باخلار  -9

وعادة ما تطبق الشركة األم ممارسات إدارة .تنمية سياسات وممارسات للعمليات األجنبية اخلارجية  -0

ية اخلاصة هبا مباشرة على فروعها األجنبية، أو قد تدمج ممارساهتا املتعلقة بإدارة األفراد مع تلك املوارد البشر 

 1.اخلاصة بالبلد املضيفة

 
                                                 

  .957 ص ، 2005 سنة ،ةالثالث الطبعة األردن،، عمان والتوزيع، للنشر الشروق دار البشرية، املوارد إدارة شاويش، جنيب مصطفى  -1
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القوى العاملة تكون  ن  ومن املنطقي أن يكون مديري املوارد البشرية من البلد املضيف ـ املستثمر فيها، أل     

و .واعد وممارسات العمل مناسبة أو متوافقة مع القوانني و األعراف احملليةومن مث جيب أن تكون ق .عادتا حملية

بالرغم من مديري املوارد البشرية احملليني يكونوا  أكثر فعالية من مديري املوارد البشرية من البلد األم إال أن 

 1. الشركة األصليةوجودهم قد خيلق مشاكل تتعلق باحتمال اختالف أفكار وتوجهات مديري املوارد البشرية يف

 :خيرية مثال بح،كومية، ومنظمات ال تهدف إلى الر وكاالت ح  -2

بالرغم من الرتكيز على اإلدارة الدولية للموارد البشرية يف بيئة العمل، إال أن هناك أمناط تنظيمية أخرى متثل       

املنظمات الدولية ترسل مئات األفراد من املركز  وهذه.وقوى الطوارئ الدولية  ،مثل األمم املتحدة ،منظمات دولية

ومتاثل األنشطة الدولية للموارد البشرية هلذه املنظمات، تلك األنشطة ، الرئيسي إىل عمليات خارجية عرب القارات

 ام.يب.فمثال املشاكل املتعلقة بالتسكني وتعويضات األفراد ال ختتلف يف شركة أي. التجارية املناظرة يف املنظمات

  .عنها يف املنظمات الدولية للصليب األمحر

 :عمليات الشركات األصلية في البلد األم -3

وينطبق هذا الشكل من أشكال اإلدارة الدولية للموارد البشرية على مدير املوارد البشرية الذي يعمل يف       

ويف نفس الوقت  ويتضمن هذا العمل مع اجلس إدارة أجنيب،.ولكن يف فرع منظمة أجنبية متعددة اجلنسيات بلده،

التكامل مع العمليات احمللية ،أي مع الفلسفة والثقافة التنظيمية ،واملمارسات اليت ختتلف أو قد تكون غري مألوفة 

وهذه النوعية من .بية مثل سوين أو قلكس قاجن أمريكان يعملون يف فرع يف أمريكا لشركة أجن:له ومثال هلذا

، الشركات تريد أن حتافظ على أمناط اإلدارة واملمارسات املتعلقة بإدارة املوارد البشرية لشركتهم األم أو األصلية

                                                 
 . 951، مرجع سبق وكره، ص شاويش جنيب مصطفى -1
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مديري املوارد البشرية يف هذا املوقف يواجهون معظم األمور اليت يواجهها مديري املوارد البشرية يف  ن  إوهلذا ف

 1 .يف الشركة األم أياملوقف األول 

 :حديثي الهجرة بتوظيف مواطنين أجان -4

، يعمل مدير املوارد البشرية يف منظمة حملية.ووفقا هلذا الشكل من أشكال اإلدارة الدولية للموارد البشرية       

مثل مستشفى أو مزرعة أو مطعم أي يعمل يف عمليات حملية لشركة متعددة اجلنسية مثل مطعم ماكدونالدز يف 

أو احلاصلني حديثا على اجلنسية األمريكية ملقابلة  ،أي مدينة يف الواليات املتحدة ويوظف مواطنني أجانب

د الكايف من األمريكان  األصليني لشغل وأحيانا حيدث هذا عندما ال جيد صاحب العمل العد .احتياجات العمال

 ويطلب تعيني مثل هؤالء األفراد، ،أو عندما ميثل هؤالء األفراد النسبة الغالبية من العمالة احمللية املتاحة ،العمل

مثل متطلبات تأشريات الدخول إىل البلد وأيضا حماولة إدما   .معرفة القوانني احمللية اليت حتكم مثل هؤالء العاملني

  .أو حتقيق التكامل بني اللغات املختلفة، و اخللفية الثقافية هلؤالء األفراد مع لغة وثقافة األفراد احملليني

و ينطبق هذا مثال على ماكدونالدز عندما يعني أفراد من الشرق األوسط أو السلقادور الذين ال يتحدثون      

ويؤدي . أو اجلامعة اليت تعيني أساتذة من بالد خمتلفة أو املستشفى اليت تعيني ممرضات من الفلبني ،االجنليزية

تعيني األفراد املهاجرين حديثا وبصفة دائمة إىل التعرض لنفس األدوار أو املشاكل اليت تتعرض هلا الشركات 

 2.متعددة اجلنسيات مثل دمج الثقافات، و اللغات وتوقعات العمل العامة

 

 

 

                                                 
  .988حجازي، مرجع سبق وكره، ص  حافظ حممد -1
 . 092، مرجع سبق وكره، ص شاويش جنيب مصطفى -2
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 :الفصلخالصــة 

 

إن إدارة املوارد البشرية مبثابة الشرايني املغذي للمنظمة وعليه تسعى جلها لنهوض هبذه الوظيفة وولك      

 .بعصرنتها وجعلها تتماشى ومتطلبات هذا العصر

شرنا يف هذا الفصل لدور الفعال الذي تقوم به إدارة املوارد البشرية من تنمية القدرات البشرية وانتها  أوكما      

سات التوظيف املوافقة للمنظمة و خاصة يف ظل التغريات اليومية يف السوق التكنولوجي والبشري ولتحقق سيا

 .املنظمة اجلودة الشاملة ليس باألمر اهلني وهو اهلدف الذي تسعى إليه كل املنظمات

النظام أضف لذلك السياسات احلكومية و التغريات الدولية احلاصلة خاصة الدول اليت كانت حتت      

 .االشرتاكي وانتقلت للنظام الرأمسايل األمر الذي جعلها تنطوي على نفسها

وكذالك العوملة وظهور حتالفات اقتصادية ـ اجملموعة االقتصادية األوروبية ـ وكذا املنظمة العاملية للتجارة وما     

 .              كل هذا جعل عدد كبري من املنظمات تتعرض لتصفية وكان مآهلا الزوال،  تتطلبه من شروط
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 الفصــل تمهيد

 

الدور الذي تلعبه التكنولوجيا يف املنظمة وخاصة منها تكنولوجيا املعلومات واالتصال و أيضا استخدام  إن       

 .التكنولوجيا يف ميادين أخرى كتدريب والتعليم أمرا حتميا وكل منظمة تدجمه يف إسرتاتيجيتها مهما كلف األمر

ظهور احلاسب اآليل كان مبثابة خطوة عظيمة يف حياة املنظمة األمر الذي زاد من كفاءة وفعالية االتصال  إن       

 .داخل وخارج هذه األخرية وكذالك ربط خمتلف أجزاء هيكلها التنظيمي

ة فعلى األمر الذي حيقق للمنظمة أهداف وكذالك حتقيق اجلودة الشاملة ال يكون بدون اليقظة التكنولوجي إن      

املنظمة أن تكون دائما على علم مبا جيري يف اخلارج وعلى اتصال بالبيئة اخلارجية وذلك برتصد ما حيدث من 

 .تغريات

وعليه فان ثورة املعلومات واملعلوماتية أثرت باإلجياب على املنظمة بالغم من أهنا مكلفة إال أهنا تيسر عمل      

 .هالفرد وتساهم يف عملية تكوينه وتأهيل

كل هذا سوف نتناوله يف هذا الفصل بالتفصيل وذالك بالتطرق إىل تعريف التكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات،      

اخل، وكذالك تأثريها على إدارة املوارد البشرية، وأيضا التكوين االلكرتوين أو التكوين عن بعد ومواضيع ...و أنواعها

 .    أخرى
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 ماهية تكنولوجيا المعلومات واالتصال :المبحث األول

يعيش العامل ثورة تكنولوجية جديدة تتمثل يف طاقات إنتاجية هائلة وتتفاعل يف تكوين الثورة التكنولوجية      

اجلديدة طفرات غري مسبوقة يف جمالت البحث العلمي و التطوير التكنولوجي ميثل احلاسب اآليل حمور االرتكاز 

 .لتكنولوجيا االلكرتونيات وتكنولوجيا االتصاالت دور األعمدة احلاملة للتقدم التكنولوجيفيها بينما تلعب ا

 تعريف التكنولوجيا و أنواع التكنولوجيا: المطلب األول

 :مفهوم التكنولوجيا -1

 :لقد تعددت التعاريف اليت تناولت التكنولوجيا و سنحاول ذكر بعضها فيما يلي

تقين أو فنون الصناعة و  :وهي يف اللغة اليونانية تكنوس وتعين: تكنو:* كلمة تكنولوجيا مكونة من مقطعني     

 1.وهي يف اللغة اليونانية لوجوس وتعين علم أو منهج :لوجيا*التشغيل 

نولوجيا ليست علم التكتيك أو التقنية أو العلم التطبيقي للفنون الصناعية،كما أن التك: "فالتكنولوجيا تعين     

وإمنا أسلوب لالتصال والتبادل و اقتباس ما يتفق  ،جمرد اآلالت وأجهزة تستخدم يف تسهيل اإلنتاج واحلياة اليومية

 2 ". منها مع النمو احلضاري يف اجملتمع ملنع التدهور يف القيم االجتماعية و الثقافية واألخالقية

املعرفة يتعامل مع العلم واهلندسة أو تطبيقاهتا يف اجملال الصناعي، فرع من فروع " :وهناك من يعرفها على أهنا     

 3."فهي تطبيق العلم

                                                 
  .11، ص 2002، 1بعة ط، العمان، والتوزيع للنشر الوراق، مدخل تسويقي :األعمال يف املعلومات تكنولوجيا طبيقات، تبشري العالق -1
، 1لبنان، لبنان، الطبعة  العلمية،  مكتبة اإلدارة الذايت، سلسلة التطوير برنامج املعلومات، لتكنولوجيا الفعال برس، االستخدام يورك، -2

 .   21 ، ص2002

  . 20، بدون سنة نشر، ص القاهرة غريب، مكتبة ،والتكنولوجيا املفاهيم: املعلومات نظم ،السعيد حممد خشبة -3
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أجهزة  التطبيق العلمي للبحث العلمي وقد تأخذ أما شكل اخرتاعات " :بأهنا greg kearslyكما عرفها      

حديثة مع أن التكنولوجيا ترتبط يف مفهومها أكثر باألجهزة املادية ألهنا ملموسة و  حديثة أو ابتكارات منهاجية

 1 ". مرئية إال انه من املهم معرفة أن التكنولوجيا قد تكون ذات طبيعة غري ملموسة إجراءات أو أساليب

ا مل للتكنولوجيا و هواوميكن تقدمي تعريف ش      تطبيق األفكار اإلبداعية و نتائج البحوث العلمية  ": أهن 

المبتكرة و التقنية الحديثة لمختلف جوانبها المادية والمعرفية من اجل إنتاج سلع أو خدمات جديدة أو من 

جل االستخدام األمثل و الفعال للموارد بما يؤدي في أجل تحسين السلع أو الخدمات الموجودة أو من أ

إلنسان و إشباع احتياجاته فالتكنولوجيا ليست مجرد اآلالت و األجهزة المادية فقط بل النهاية إلى خدمة ا

هي مجموع األساليب و اإلجراءات و كذالك أسلوب لالتصال و التبادل بما يتفق مع النمو الحضاري في 

 2 ".المجتمع

 3:أنواع التكنولوجيا -2

 : على أساس عدة أوجه منها ما يلي يتم تصنيف التكنولوجيا     

 :جند هناك  :على أساس درجة التحكم 1-

ات الصناعية و املسلم به أن املؤسس ومتتلكها ،وهي تكنولوجية مشاعة تقريبا   :التكنولوجيا األساسية -

 .التحكم فيها كثرية جدا  درجة 

حيث متتلكها مؤسسة واحدة أو عدد حمدود من ، وهي عكس النوع السابق :تكنولوجيا التمايز -

 .وهي التكنولوجيا اليت تتميز هبا عن بقية منافسيها املباشرين, املؤسسات الصناعية

                                                 
 .  22، ص 2003منتوري، قسنطينة ،  املعلومات، مطبعة جامعة تكنولوجيا يف حماضرات املالك، عبد السبيت بن -1
، 2000، القاهرة ،للكتاب العربية الدار مكتبة، ديداجل قرنال أعتاب على املعلومات وتكنولوجيا املعلومات ،اهلادي عبد، فتحي حممد -2

  . 20ص 
3

   . 21، مرجع سبق ذكره، ص بشري العالق -
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 :وهناك :على أساس موضوعها -

 .و هي التكنولوجيا احملتواة يف املنتوج النهائي و املكونة له :تكنولوجيا المنتوج -أ

و عمليات الرتكيب و  ،هي تلك املستخدمة يف عمليات الصنعو : تكنولوجيا أسلوب اإلنتاج -ب

 .املراقبة

 .كتسيري تدفقات املوارد  ،و هي املستخدمة يف معاجلة مشاكل التصميم و التنظيم: تكنولوجيا التسيير -

كالتصميم مبساعدة  ،و هي اليت تستخدم يف نشاطات التصميم يف املؤسسة :تكنولوجيا التصميم -

 .اإلعالم اآليل

و هي اليت تستخدم يف معاجلة املعلومات و املعطيات و االتصال تتزايد أمهيتها   :تكنولوجيا المعلومات -

 1.الذي يعتمد على مجع و معاجلة و بث املعلومات, باستمرار نظرا  للدور الذي تلعبه يف جزء من عمليات التسيري

 :على أساس أطوار حياتها 3-

 : وفقا  لذلك تنقسم إىل( الزوال ،النضج ،النمو ،نطالقاإل )متر بعدت مراحلحيث أن التكنولوجيا          

 .تكنولوجيا وليدة -

 .تكنولوجيا يف مرحلة النمو -

 .تكنولوجيا يف مرحلة النضج -

 2 .تكنولوجيا متقادمة أو زائلة -

 

 

                                                 
 . 23مرجع سبق ذكره، ص  العالق بشري،  -1
  .11، مرجع سبق ذكره، ص برس يورك،  -2
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 1:على أساس محل استخدامها -4

التحكم فيها ذات مستوى عال من الكفاءة و و تكون درجة  :تكنولوجيا مستخدمة داخل المؤسسة -

 .اخلربة و بفضلها تكون املؤسسة مستقلة عن احمليط اخلارجي فيما خيصها

و عدم توفر هذه التكنولوجيا داخل املؤسسة ألسباب أو  :تكنولوجيا مستخدمة خارج المؤسسة -

 .ص استغالهلامن موردي أو مقدمي تراخي, جيعلها ترتبط بالتبعية حمليط اخلارجي, ألخرى

 :على أساس كثافة رأس المال -5

من ة ختفيض نسبة رأس مال الالزمة لوح وهي تلك اليت تؤدي إىل :التكنولوجيا المكثفة للعمل -

تطبيقها يف الدول ذات  و بفضل ،مما يتطلب زيادة يف عدد وحدات العمل الالزمة إلنتاج تلك الوحدة ،اإلنتاج

 .املوارد و رؤوس األموالالكافة السكانية و الفقرية يف 

و هي اليت تزيد من رأس املال الالزم إلنتاج وحدة من اإلنتاج مقابل  :التكنولوجيا المكثفة لرأس المال -

 . و هي تناسب يف الغالب الدول اليت تتوفر على رؤوس أموال كبرية ،ختفيض وحدة عمل

لذلك فإهنا , املال و العمل بنسبة واحدة هي تكنولوجيا يتغري فيها معامل رأس :التكنولوجية المحايدة -

 .تبقى على املعامل يف أغلب األحيان بنسبة واحدة

 :على أساس درجة التعقيد -6

 Yresو اليت رأى كل مـن  ،وهـي التكنولوجيـا شديدة التعقيد :التكنولوجيا ذات الدرجة العالية -

Plasseraud  وMartine Miance   الوطنية يف الدول النامية حتقيق ه من الصعب على املؤسسات أن

 .استغالهلا إال بطلب املهونة من صاحب الرباءة

                                                 
 . 33-31، ص 1994والتوزيع، القاهرة،  للنشر دار الثقافة املعلومات، تكنولوجيا يف احلديثة حممود، التطورات عفيفي -1
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و ميكن للفنيني و املختصني احملليني يف الدول  ،و هي أقل تعقيدا  من سابقتها :التكنولوجيا العادية -

و الصعوبات اليت تصادف الدول النامية يف  ،إال أهنا تتميز أيضا  بضخامة تكاليف االستثمار, النامية استيعاهبا

 .احلصول باستغالل براءهتا مع املعرفة الفنية

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال: مطلب الثانيال

 :تكنولوجيا المعلومات -1

فاملعلوماتية أعطت وسائل حلجز  ومجع  ،لقد طغت تكنولوجيا املعلومات على األنظمة الصناعية و اإلعالمية     

و  ،يات الزبون و تكوين و استيعاب و تصميم منتجات متكيفة و متأقلمة مع حاجيات الزبائن و رغباهتمحاج

و القيادة و اإلشراف على اآلالت املتحكم فيها ,حتديد العمليات الصناعية األكثر تكيف مع املنتجات اجلديدة

و تدخالت  ،و حساب املخططات اإلنتاجية و دورات التموين ،النقل و التخزين ،بواسطة احلاسوب يف اإلنتاج

 1. الصيانة احملتملة

 ،ختزينها ،و تعرف تكنولوجيا املعلومات على أهنا جمموعة الوسائل اليت تساعد املسري يف جتميع املعلومات     

خدام هذه الوسائل يف و يتمثل دور املسري يف مدى إمكانية است ،و نشرها لتحسني األداء ،و توزيعها ،حتليلها

 2. حتسني و تطوير نشاطات ووظائف املؤسسة

و ذلك بالقيام  ،و تلعب تكنولوجيا املعلومات دورا  هاما  يف املعاونة على إمتام عمليات و نشاطات املؤسسة     

م اخلبرية اليت و إجياد حلول املشاكل اليت جتابه املؤسسة مثال ذلك النظ ،بأعمال مل يكن يف االستطاعة القيام هبا

وكذا نظم االتصال الالسلكي  .جتعل األشخاص العاديني قادرين على أداء أعمال متخصصة ال جيددها إال اخلرباء

                                                 
، القاهرة ،للكتاب العربية الدار مكتبة، ديداجل قرنال أعتاب على املعلومات وتكنولوجيا املعلومات ،اهلادي عبد، فتحي حممد  -1

  . 78، ص 2000

 . 78، ص 2001، اإلسكندرية، للنشر اجلديدة اجلامعة دار، للمعلومات احلديثة التقنيات ،نبيل مرسي -2
  



 إدارة الموارد البشرية في ظل التكنولوجيا المتقدمة                                   :الفصل الثاني

 

  - 33 -  
  

على اتصال دائم باإلدارة دون حاجة (البيع و غريها)احلقلية  واحلاسبات املتنقلة اليت ساعدت العاملني يف األعمال

 . إىل إجياد مقر ثابت هلم

التنافس يف أجواء االقتصاد  ،و تتطلب هذه التكنولوجيا اجتاهات جديدة تعتمد على حمركات و دوافع أمهها     

 ،و هذا جزء يسري مما تقدمه االكتشافات الرقمية ،و يستفاد كثريا من هذه التكنولوجيا يف ختفيف األعباء ،اجلديد

عتماد على الشبكات للحصول على امللفات الرقمية هذه العوامل جمتمعة تؤسس ملرحلة يشرتك فيها اجلميع يف اال

(DATA) (النص ،الصوت الفيديو ،الصورة)، تتطلب هذه التكنولوجيا حترير األسواق و تطوير البنيات التحتية ،

زيادة اخلدمات للمحافظة  ،و تنظيم قوانني التبادل املايل عرب الشبكات ،تطوير مستوى التسويق و خفض التعريفات

   1.تطوير املوارد البشرية املاهرة ،الزبائنعلى وفاء 

مليون  300تضم حاليا أكثر من  ،Arpanetمشتقة من شبكة  ،و هي شبكة الشبكات :االنترنيت -1

و خط هاتفي و برنامج  ،Modemوجهاز مودام  ،(Fournisseur d’accès)حتتاج إىل ممون  ،مستخدم

و تعتمد كثريا  على االرتباطات التشعبية , الذي يسمح بالوصول إىل صفحات الواب, (Navigateur)ملقم 

(Liens Hypertexte) , تسمح بتصفيح صفحات أخرى يف نفس موقعWEB  أو زيادة مواقع أخرى

 ;WAR; UMTSو هي تطبق تقنيات جديدة  ،على االرتباط املعين( الناقرة)بالضغط بواسطة البوصة 

GPRS.2 

 :بيقات االنرتنيت نذكر ما يليو أهم تط

اهلاتف التلفزيون و  ،الفيديو و الفيزيوكونغرس ،جمتمعات التبادل االفرتاضي ،الرسائل اإللكرتونية ،الواب     

 .و املوسيقى ،السينما

                                                 
 .  121مرجع سبق ذكره، ص  املالك، عبد السبيت بن -1
 . 87، بدون سنة نشر، ص بريوت ،العربية النهضة دار ،املعلومات ونظم اإللكرتوين احلاسب، شوقي حممد بشادي  -2
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2- Http: للسماح بتبادل املعلومات بني , و هو بروتوكول االتصال املستخدم على شبكة االنرتنيت

 .املتصل بالشبكة, (Serveur Web)اخلوادم الواب 

 .ةميثل مكان تواجد علبة الرسائل اإللكرتونية للمتصل بالشبك:  العنوان اإللكتروني -3

4-  Modem:   هو اختصار لكلمة(démodulateur /modulateur)  

حفظ يف جهاز املستخدم عن طريق االنرتنيت مللف معلومايت  ،(Téléchargement): التحميل -5

 .، يقع يف مذكرة جهاز مرتبط بآخر...(نص, صورة)

6-  Serveur:  حاسب آيل يوفر موارد املعلومات للمستخدمني. 

: املتعلقة مبوضوع حبث معني مثال Webإمكانية احلصول على أكرب عدد من املواقع : محركات البحث -7

Yahoo, Mirago, Goocle... 

بوضع حتت تصرف أعضاء النظام يف املؤسسة وثائق خمتلفة تسمح  :Intranet  الشبكات الداخلية -8

 :و متنوعة هدفها هو

 .(Panneau d’affichage)توفري معلومات على املؤسسة  -

 .توفري وثائق تقنية -

 .مصدر للمعلومات عن املستخدمنيوكذلك يعترب  تبادل املعلومات بني خمتلف املتعاونني -

 .اختاذ القرارو املساعدة على  ,تسيري املشاريع -

 Extranet : الشبكة الخارجية -9

 ،هي عبارة عن توسيع النظام أملعلومايت اخلاص باملؤسسة إىل شركاء يقعون خارج الشبكة بصفة آمنة         

 1.تسمح هلم بالوصول إلىل املصادر املعلوماتية للمؤسسة

                                                 
 .    70-88شوقي، مرجع سبق ذكره، ص  حممد بشادي -1
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 :تعريف اإلتصال -2

الذي من خالله توجد العالقات اإلنسانية وتنمو وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل نشر   ذلك امليكانيزم     

هذه الرموز عرب املكان واستمرارها عرب الزمان وهي تتضمن تعبريات الوجه و اإلمياءات و اإلشارات ونغمات 

بري اليت تعمل بسرعة وكفاءة على الصوت و الكلمة والطبعة و اخلطوط احلديدية و الربق و التليفون وكل تلك التدا

 1.قهر بعدا الزمان و املكان

 2 ". أي سلوك يؤدي إىل تبادل املعىن : "هاالتصال بأن    AMAتعرف اجلمعية األمريكية      

   3". عملية نقل املعلومات والتفاهم من شخص إىل أخر : "هأما كيت ديفز فيعرف االتصال بأن       

 : أهمية االتصال -3

 .إرسال و استقبال الرسائل اللفظية و الغري لفظية -

نقل املعلومات واألفكار و االجتاهات من طرف إىل أخر من خالل عملية ديناميكية مستمرة ليس هلا بداية  -

 وال هناية 

العملية اليت يتم بواسطتها تبادل املعلومات و فهمها فيما بني فردين أو أكثر ودائما هبدف احلث أو التأثري  -

 4.يف السلوك

 

 

                                                 
 .   80، ص 1888، 2مكاوي حسن عماد، التكنولوجيات االتصال احلديثة يف عصر املعلومات، الدار املصرية اللبنانية، مصر، الطبعة  -1
، 2000، القاهرة، 1اللبنانية، الطبعة  املصرية الدار والتأثريات االجتماعية، والتحديات املخاطر :االتصال تكنولوجيا درويش، شريف -2

 .    44ص 
 .   31الفكر العريب، القاهرة، بدون سنة نشر، ص  دار االتصال، وأساليب وسائل دراسة يف مقدمة حسن، محدي -3
 .  10 ، ص2002مصر، ن، .وشبكة االتصال احلديثة، د عبد اجمليد، املعلوماتية ميالد -4
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 :عناصر االتصال -4

هو الشخص الذي يؤدي أو جمموعة األشخاص الذين يؤدون نقل رسالة إىل طرف أخر ولديه  :المرسل -1

  .جمموعة من األفكار وهو يتأثر بطريقة فهمه وتفسريه وحكمه على هذه األفكار وهذا ما يعرف باإلدراك

شكال من وهي عبارة عن رموز اليت حتملها أفكار ومعلومات وآراء املرسل وهي تأخذ عدة أ :الرسالة -2

     .الكلمات واحلركات واألصوات واحلروف واألرقام والصور و السكون وتعبريات الوجه:الرموز مثل

تلعب وسيلة االتصال بني املرسل واملرسل إليه دورا بارزا يف فهم الرسالة املرسلة لذالك على  :الوسيلة -3

  .ل إليه كما إن هناك عديد من الوسائل اخلاصة باالتصالاملرسل أن خيتار الوسيلة األكثر تعبريا وتأثريا وفعالية للمرس

وهو الشخص الذي يستقبل أو األشخاص الذين يستقبلون الرسالة من املرسل من خالل  :المرسل إليه -4

  .احلواس املختلفة

 :االتصاالت اإلدارية -5

وتوصيل و استخدام البيانات الالزم أي جمموعة من إجراءات و الطرق و الوسائل و الرتتيبات اليت تكفل إنتاج      

 .توفرها الختاذ قرارات سليمة االجتاه صحيحة التوقيت

داخل  عملية التعامل باملعاين من خالل الرسائل املكتوبة، الشفهية والغري لفضية، : "كما عرفها سوريلس بأهنا    

 1". وخارج املنظمة لدفع األفراد للعمل معا إلنتاج املنتجات و اخلدمات لتسويقها وحتقيق األرباح

 

  

 

 

                                                 
 .   120مكاوي حسن عماد، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات: المبحث الثاني

 لقد تعدد استخدامات لتكنولوجيا املعلومات داخل املنظمة األمر الذي سوف نتطرق له يف هذا املبحث  

 نظم المعلومات :المطلب األول

 : مفهوم أنظمة المعلومات -1

جمموعة منظمة من األفراد و املعدات و الربامج وشبكات االتصال وموارد البيانات و اليت " :ابأهن   اميكن تعريفه     

 1".تقوم بتجميع و تشغيل وتوزيع املعلومات ملساندة عملية اختاذ القرارات و التعاون والرقابة داخل املنظمة 

جمموعة من اإلجراءات اليت تقوم جبمع و  : "هن  أنظام املعلومات ميكن تعريفه من الناحية الفنية على أساس      

اسرتجاع و تشغيل و حتزين املعلومات لتدعيم اختاذ القرارات و الرقابة يف التنظيم و ميكن لنظام املعلومات أن 

 2". ر املنتجات املقدمة وخلق منتجات جديدةيساعد املديرين و العاملني يف حتليل املشاكل و تطوي

كل نظام يقوم بإنتاج املعلومة انطالق من البيانات اليت مت جتميعها،   : "هوميكن تعريف نظام املعلومات بأن       

 3." حيث متر هذه العملية بثالث مراحل أساسية وهي التجميع، املعاجلة، البث

جمموعة من اإلجراءات اليت تقوم جبمع  : "هن  أميكن تعريفه من الناحية الفنية على أساس  نظم املعلومات     

 ."واسرتجاع وتشغيل وختزين  وتوزيع املعلومات لتدعيم اختاذ القرارات و التنسيق والرقابة يف التنظيم 

أن تساعد املديرين و العاملني يف  و باإلضافة إىل تدعيم اختاذ القرارات و التنسيق و الرقابة، وميكن لنظام املعلومات

 4 .حتليل املشاكل وتطوير املنتجات املقدمة وخلق املنتجات اجلديدة

 
                                                 

 .  20، ص 2002حيدر، معايل فهمي، نظم املعلومات مدخل لتحقيق امليزة التنافسية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   -1
   .21، ص 2008،  2فائز مجعة صاحل النجار، نظام املعلومات االدارية، دار حامد للنشر والتوزيع،  ط  -2
 .  80، ص 2000مسري إمساعيل، نظم املعلومات اإلدارية، مكتبة عني مشس، القاهرة،   -3
النظرية، األدوات، التطبيقات، مطابع الدار اجلامعية، : جالل إبراهيم الكردي، منال حممد، مقدمة يف نظم املعلومات اإلدارية  -4

 . 28، ص 2000اإلسكندرية، 
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 :مكوناته -2

تنتج معلومات حيتاج  هناك ثالث عمليات يف نظم املعلومات هي املدخالت، عملية التشغيل و املخرجات،     

 . التنظيم الختاذ القرارات ورقابة العمليات وحتليل املشاكل وخلق منتجات جديدة أو خدمات جديدة

هذه   حتصل على البيانات اخلام من التنظيم أو البيئة اخلارجية وعمليات التشغيل حتول :المدخالت  -

 .البيانات إىل معلومات ذات معىن وداللة

 .سوف نستخدمها حتول املعلومات اليت مت تشغيلها إىل األفراد واألنشطة اليت :المخرجات  -

عن املخرجات اليت تعود  وهي عبارةالتغذية العكسية ويتطلب نظام املعلومات نظام  :عكسيةالتغذية ال  -

 .إىل األعضاء املعنيني يف التنظيم لتقييم وتصحيح مرحلة املدخالت

وإملام بثقافة تكنولوجيا املعلومات احلاسوب جيب على املدرين فهم األبعاد التنظيمية و ولفهم نظم املعلومات      

 1.اإلدارية والتكنولوجيا املعلومات كنظام متكامل

مكوناته هي األفراد و اهليكل و اإلجراءات التشغيلية والسياسات التنظيمية ويتكون التنظيم من  :التنظيم -1

مستويات خمتلفة من األخصائيني،فعادة يتم استخدام اخلرباء وتدريبهم على خمتلف الوظائف مثل اإلنتاج، التسويق، 

تنظيمية على شكل هرم يتكون من اإلدارة  ويرتب اهليكل التنظيمي األفراد يف مستويات خمتلفة ،اخل...احملاسبة

يؤدي وجود مستويات خمتلفة يف التنظيم ووجهات النظر عادة  .واملهنيني و املوظفني الفنيني و األفراد التنفيذيني

 2.تتصارع وهذا يكون أساس القوة السياسية التنظيمية

 كيفية تنفيذ املهام اليت مت حتديدها للتكيف أما اإلجراءات التشغيلية فهي عبارة عن قواعد حمددة ودقيقة تبني     

 .مع املواقف املتوقعة

                                                 
 .  41ص  ن،.ب عرفة، نظام املعلومات ووظائف التخطيط والرقابة، املنظمة العربية للعلوم االدارية، سعيد حممود -1

، 1887  ،2والتطور اإلداري، القاهرة، الطبعة  لالستشارات الوطين ركزاملواإلدارة،  التنظيم يف املعاصر الوهاب، الفكر عبد حممد -2
  . 21 ص
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ال جيب على املدرين أن يديروا فقط ما هو قائم ولكن جيب أن يعملوا على خلق املنتجات  :اإلدارة -2

يرو اجلديدة واخلدمات وجتديد وتطوير التنظيم،وختتلف ادوار وقرارات املدرين باختالف املستويات التنظيمية فمد

اإلدارة العليا مسئولني عن صنع القرارات اإلسرتاتيجية طويلة األجل يف التنظيم و مديرو اإلدارة الوسطى مسئولني 

عن تنفيذ الربامج اخلاصة باملنتجات واخلدمات املطلوب أنتجها ومديرو اإلدارة التشغيلية مسئولون عن مراقبة 

 1.ات إجياد احللول املختلفة األنشطة اليومية وعلى املديرين يف مجيع املستوي

تكنولوجيا املعلومات تعترب احد األدوات اهلامة املتاحة للمديرين للتكيف والتعامل مع  إن   :التكنولوجيا -3

التغري وتكنولوجيا املعلومات هي املسئولة عن التالحم ومتاسك التنظيم كوحدة واحدة، حيث يتم بواسطتها خلق 

 2.نظيمورقابة األنشطة املختلفة للت

 الحاسب االلكتروني ونظم المعلومات: المطلب الثاني

الشق الثاين من مستحدثات تكنولوجيا االتصال، هو احلاسبات اآللية اليت أصبحت جزء ال يتجزأ من حياة  إن       

احلجم، اإلنسان الذي يستعد الستقبال القرن احلادي والعشرين وخاصة مع استحداث احلاسبات االلكرتونية صغرية 

 3.ومنها احلاسبات الشخصية ذات االرتباط الوثيق بالعمل اإلعالمي

و احلاسب ذو االستخدامات املتعددة من احلاسبات الرقمية ويتوافر عن جمموعة كبرية من املعلومات بطريقة       

ن آلارة حيث تتكامل فاحلاسبات االلكرتونية تشكل أالن لب وجوهر الثورة التكنولوجية املعاص. كبرية وسرعة فائقة 

مع كل وسائل االتصال املطبوعة و املسموعة و املسموعة املرئية وتلعب دورا أساسيا يف تطوير العمليات االتصالية، 

       وحتسينها وتسريعها حىت أن البعض يرى أن احلاسبات االلكرتونية مل تعد جمرد أداة خلزن املعلومات و اسرتجاعها، 

                                                 
 .  30ذكره، ص حممد عبد الوهاب، مرجع سبق  -1
   .21اهلادي، مرجع سبق ذكره، ص  فتحي عبد حممد -2
  . 112 ص شوقي، مرجع سبق ذكره، حممد بشادي -3
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 modemاتصال حيث ميكن للحاسب أالن عرب خطوط اهلاتف و االستعانة باملعدل  بل أصبحت أداة ووسيلة

   .االتصال ببعضها وهناك ما يطلق عليه أنظمة احلاسب االلكرتوين

التصاالت من دورها االعامل ينطلق يف هذه الثورة اجلديدة و اليت تتحول فيها أجهزة احلاسبات و شبكات  إن       

التقليدي كأدوات تكنولوجية لتصنيع األدوات األساسية يف أداء األعمال وتطوير إلنتاج و اخلدمات و يصبح هذا 

العامل اجلديد هو عامل األعمال االلكرتونية حيث يعتمد التقدم والرقي فيه على نتاج الفكر البشري إبداعا وتوظيفا 

 1 .جل الرخاء و الرفاهيةأيد قرن التنافس من هلذا اإلبداع و يصبح القرن اجلد

لقد أحدثت تكنولوجيا املعلومات طفرة حقيقية يف أساليب أداء العمل ويف سرعة وكفاءة ودقة اجناز العمل      

بصورة جعلت العامل يقفز درجات التقدم و النمو بسرعة غري مسبوقة وصار ما كان يتحقق يف سنوات ينجز يف 

وتزايدت قدرات الشعوب واألمم على التنافس العاملي وعلى اكتشاف فرص جديدة و جماالت  شهور بل ويف أيام

             2.جديدة ميكن أن تنطلق هبا إىل آفاق التنمية و الرخاء

 3 :بعض االستخدامات للحاسب االلكتروني

و األجور، وحتليل املبيعات، ومراقبة  يستخدم احلاسب االلكرتوين يف جتهيز البيانات اليت تتعلق بإعداد الفواتري،     

 .اخل.. وإعداد املوازنات التخطيطية  وحماسبة التكاليف، واحملاسبة املالية، املخزون السلعي ،وحتليل املواد والعمل،

ويف ختطيط العمل للحاسب جيب فحص وتقييم األنظمة احلالية وإعداد دراسة جدوى تتعلق باستخدام      

 :ذا الصدد تثار النقاط التاليةيف كل نظام، ويف هاحلاسب االلكرتوين 

هل النظم املستخدمة حاليا يف املشروع لتخطيط اململ وتسجيل االنتظار ومتابعة : المحاسبة عن العمل -1

طرق االهتمام باالستثناءات   العمل املتداولة ؟ وهل ميكن تعديل سجالت التخطيط طبقا للبيانات الفعلية عن

                                                 
  . 120يورك برس، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .  144املالك، مرجع سبق ذكره، ص  عبد السبيت بن -2
 . 122مرجع سبق ذكره، ص  شوقي، حممد بشادي  -3
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ميكن للحاسب االلكرتوين اإلمداد بالبيانات املطلوبة يف كل عملية بدون . اخل..بطاقات الوقت الدورية وهل  فقط ؟

 .إعادة تسجيل البيانات

فمن بطاقات . مازال عدد كبري من املشروعات حيتفظ بسجالت عديدة للمخزون :المحاسبة عن المواد -2

الكميات والقيم، وذلك غري  اقبة املخازن تستخدمحتفظ يف املخازن لتسجيل الكميات فقط، إىل سجالت ملر 

ومن الطبيعي جتميع مثل هذه العمليات يف شريط واحد عند استخدام . السجالت املوجودة بقسم التكاليف

 .احلاسب االلكرتوين

 :ميكن للحاسب االلكرتوين تقدمي خدمات كبرية يف هذا اجملال مثل :محاسبة التكاليف -3

ملنطقي للبيانات مثل فصل التكاليف املتغرية عن الثابتة ومقارنة البيانات الفعلية التحليل السريع و ا -

 .اخل..بالبيانات التقديرية 

  .التمثيل السليم للمعلومات -

  .تقليل امللفات املستخدمة و السجالتباإلضافة إىل التحليل العميق للبيانات  -

إعداد التقارير على أساس مبدأ اإلدارة باالستثناء حيث تتم مقارنة نتائج التنفيذ الفعلي باألرقام  إمكانية -

و بالتايل توفر يف الوقت و التكاليف كما تصبح . احملددة مقدما مث إعداد تقارير توضح الفروق أو االحنرافات فقط

 1.صيل املضيعة للوقتاملعلومات بصورهتا اجلديدة أكثر فائدة وفعالية عن تلك التفا

وأصبحت الطفرة التكنولوجية أساس اكتساب امليزة التنافسية اليت تسعى املنظمات بل والدول إىل تكوينها      

وتنميتها لتواجه هبا القوى التنافسية و التحديات الناشئة عن العوملة وانفتاح األسواق واهنيار احلواجز وموانع حرية 

 2.بني أحناء السوق العاملي الواحد التجارة وتدفقات رأس املال

                                                 
  .  124-122مرجع سبق ذكره، ص  شوقي، حممد بشادي -1

 . 110مرجع سبق ذكره، ص  معايل فهمي،  -2
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وتتنافس الدول واملنظمات منتجة التكنولوجيات يف تطويرها وحتقيق العوائد اهلائلة من االستثمار فيها باعتبارها      

وهي لذلك تتسابق يف تسويق منتجاهتا من التكنولوجيات  ،النشاط اإلنتاجي األعلى يف إنتاج القيمة املضافة

 :املتطورة إىل خمتلف أحناء العامل وخاصة يف الدول النامية اليت أصبحت هي األخرى معاصرة بتحديني كالمها صعب

قليلة االعتماد  ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي مبا يعنيه من التحول إىل أمناط اإلنتاج كثيف رأس املال -

  .العامل البشري من اجل اكتساب القدرة التنافسية الالزمة إلمكان احلصول على مكان يف السوق على

ضرورة التمسك بالتكنولوجيات كثيفة العمالة قليلة االعتماد على رأس املال من اجل فتح فرص العمل  -

للموارد البشرية الراغبة يف احلصول على عمل متحملة يف ذلك احتماالت فقد القدرة التنافسية وحيث متثل 

مها والتوسع يف تطبيقها يف جمالت التكنولوجيات اجلديدة يف حد ذاهتا عوامل ضاغطة من اجل التوسع يف استخدا

جديدة باستمرار أي استخدم تكنولوجية جديدة يهيئ الظروف الستقبال تكنولوجيات أخرى أكثر تقدما وتطورا  

كما يف حالة استخدام احلاسب اآليل الذي جيعل تطبيقات املعلوماتية أكثر يسرا ويف النهاية فان األثر السليب على 

 1.املوارد البشرية يتصاعد

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  . 112-111مرجع سبق ذكره، ص  معايل فهمي،  -1
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 أثر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على إدارة الموارد البشرية : لمبحث الثالثا

إن عامل التكنولوجيا اثر باإلجياب على املنظمة حيث نعيش عسر السرعة و أصبح احلديث عن اإلدارة الرقمية      

     .تعاجل بطريقة آليةفال ندخل مكتب إال وجدناه جمهزا حباسوب وكل العمليات اإلدارية أصبحت 

 آثار التكنولوجيا على إدارة الموارد البشرية: المطلب األول

ولفهم نظم املعلومات و اإلملام بثقافة تكنولوجيا املعلومات، و احلاسب اآليل فيجب على املدرين فهم األبعاد      

  .التنظيمية و اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات كنظام متكامل

 : تكنولوجيا المعلومات تعريف -1

حد األدوات اهلامة املتاحة للمدرين للتكيف والتعامل مع التغيري،وتعترب أإن تكنولوجيا املعلومات تعترب      

تكنولوجيا املعلومات هي املسئولة عن تالحم ومتاسك التنظيم كوحدة واحدة، فهي األداة اليت ميكن بواسطتها خلق 

 1.نظيمورقابة األنشطة املختلفة للت

ولوجيا االتصال الناحية اآللية للحاسب تكنإن نظم املعلومات املبنية على احلاسب اآليل والربامج و التخزين      

وهي تتكون  عبارة عن املعدات املادية اليت تستخدم للمدخالت والتشغيل وأنشطة املخرجات يف نظام املعلومات،

املخرجات و التخزين و املعدات املادية الالزمة لربط هذه األجهزة من وحدة التشغيل املركزية وأجهزة املدخالت و 

الربامج وهي عبارة عن تعليمات الربامج التفصيلية اليت حتكم وتنسق بني املكونات اآللية للحاسب اآليل يف  معا،

تتضمن تكنولوجيا التخزين كل من الوسائل و األجهزة املادية للتخزين و البيانات املخزونة مثل  نظم املعلومات،

 2.األقراص املمغنطة والشرائط املمغنطة و الربامج اليت حتكم ختزين البيانات يف هذه الوسائل املادية 

 

                                                 
النظريــة، األدوات، التطبيقــات،  مطــابع الــدار اجلامعيــة، : جــالل إبــراهيم الكــردي، منــال حممــد، مقدمــة يف نظــم املعلومــات اإلداريــة -1

  .42، ص 2000اإلسكندرية، 
 .124، ص  2007مني، نظم املعلومات االسرتاتيجية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، أسلوى ، غسان عيسى -2
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األجهزة املختلفة من النواحي اآللية  وتتكون تكنولوجيا االتصاالت من األجهزة املادية و الربامج اليت تربط     

     .   وحتول البيانات من وسيلة ختزين إىل وسيلة أخرى

 1 :ثر تكنولوجيا المعلومات على إدارة الموارد البشريةأ  -2

ر آثااملتضرر األول قبل أن يكون املستفيد هو العامل حسب ما توصلت إليه بومزال حني تصرح مل تنحصر  إن       

تكنولوجيا املعلومات يف تغيري وسائل وطرق اإلنتاج بل تعدهتا إىل التأثري على الفرد العامل يف املؤسسة تأثريات 

ترتاوح بني االجيابية و السلبية بني جتنيبه األعمال املتعبة و اململة وطرده من العمل كما متكنت من تغيري طريقة 

 ةجديدة لتسيري املوارد البشرية فأحدثت بذالك ثورة حقيقية يف حياتسيريه بإحداث وسائل حديثة للتكوين وفلسفة 

   .العامل

 :آثار تكنولوجية المعلومات على التوظيف -1

سواء كان التوظيف داخليا كحالة عرض املناصب الشاغرة على املستخدمني إذا توفرت فيهم الكفاءة           

أو خارجيا عند جلوء املؤسسة إىل سوق العمل فان هذه التكنولوجيا تلعب دورا معتربا إذ تقف إىل جانب  املطلوبة،

 .املسري وتساعده يف انتقاء العناصر املؤهلة لذالك بالرجوع إىل قاعدة املعطيات املتوفرة باملؤسسة

بارات للمرشحني، ولتبيني هذا الدور كما تساعده يف خمتلف مراحل عملية التوظيف اخلارجي وإجراء االخت        

يكفي تصور الطريقة التقليدية املتبعة يف عروض العمل املتمثلة يف نشر اإلعالن يف اجلرائد و اجملالت ومكاتب اليد 

العاملة مث تلقي الرغبات بنفس طريقة وهي طريقة أصبحت غري عملية متاما يكفي لكل ذلك نشر اإلعالن يف 

كة احمللية يف حلظات وتلقي الرغبات يف اللحظات املوالية سواء كان ذلك يف خمتلف أحناء والشب االنرتنيتشبكة 

       .الوطن أو خارجه

                                                 
ثــورة التكنولوجيــة املعاصــرة علــى تقيــيم بــرامج وسياســات إدارة املــوارد البشــرية، مــذكرة لنيــل شــهادة ماجســتري يف العلــوم لوايل، أثــر ا يوســف -1

 .     87 ، ص2010/2011ختصص إدارة األعمال، جامعة منتوري، قسنطينة،  االقتصادية،
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 :أثار تكنولوجيا المعلومات على التكوين -2

كرب عناصر اإلنتاج تكلفة سواء كان ذلك من حيث كتلة األجور أو من حيث أتعترب اليد العاملة           

من الكتلة  %10و الرسكلة املستمرة للعمال لقد لوحظ فيما خيص مصاريف التكوين أهنا متثل مصاريف التكوين 

وإذا كانت .من رقم األعمال باإلضافة إىل العدد الضخم من الساعات املخصصة لذلك   %2جرية واأل

التكنولوجيا تتطلب تكوين مستمر للعمال ملواصلة الركب فهي يف نفس الوقت قد أتت حبلول كالتعليم عن بعد 

خبرية دون بواسطة احلاسوب و الشبكات كإمكانية حضور الدروس يف أماكن العمل وإمكانية استعمال نظم 

 .اللجوء إىل اإلنسان املكون اخلبري

 :آثار تكنولوجيا المعلومات على العامل -3

من حيث األثر السلبية، . ثر سلبية واجيابية على العامل و منصب العملأالشك أن هلذه التكنولوجيا           

من مناصب العمل يف  % 1.7 فقط لدى احلاسوب تقضي على  %10أثبتت الدراسة إن زيادة قدرة املعاجلة ب 

ن مناصب اإلطارات، كما يقضي إدخال الرجل اآليل يف صناعة السيارات على مناصب م %1.2املكاتب و 

 1.ألف منصب عمل 100وسيقضي هذا الرجل يف الصناعة نفسها على % 28اىل 28العمل بنسبة

من جهة أخرى تقف التكنولوجيا إىل جانب العامل وتساعده يف عملية املراقبة فاكتشاف األخطاء      

وتصحيحها يف حني باستعماله لربجميات وشبكات، كما تقف إىل جانب املسري يف عملية اإلشراف املباشر على 

جددة لدى العامل، مرؤوسيه يف أماكن عملهم، اجيابيات ملموسة لكن هذا يتطلب توفر مؤهالت جديدة مت

باإلضافة إىل شعوره باإلحباط نتيجة املراقبة اليت خيضع هلا وسيطرة التكنولوجيا عليه، فاإلرهاق و امللل و اخنفاض 

 2.معدل الرؤية و التفكري لديه وعدم قدرته أحيانا على املواجهة املشاكل اجلديدة املفاجئة

                                                 
 . 88يوسف وايل، مرجع سبق ذكره، ص   -1
 .  210العالق بشري، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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ذه التكنولوجيا أدى إىل ظهور ختصصات جديدة مما أدى إىل أما من حيث االجيابيات فيالحظ أن استعمال ه     

خلق مناصب جديدة كمناصب العمل عن بعد، حيث يبقى العامل يف بيته أو يف أي مكان أخر، بعيدا عن 

الالزمة ..." اهلاتف، الفاكس،شبكات" املؤسسة وورشها ومكاتبها وذلك بتزويده مبا حيتاجه من الوسائل املساعدة

 1 .تهللقيام بوظيف

 التكوين االلكتروني : المطلب الثاني

أصبح من الضروري يف ضل تكنولوجيا املعلومات والتغريات املتالحقة و التقدم السريع للمعارف، إعادة النظر      

     .يف أسلوب التعليم والتدريب على حد السواء مبا يتماشى مع أهم متطلبات عصر اقتصاد املعرفة

 :التعليم االفتراضي مفهوم -1

مع ظهور شبكة االنرتنت وتطبيقاهتا من خالل التطورات التكنولوجيا اليت حدثت يف التسعينيات وخصوصا      

املتعلقة بالتخاطب املباشر وإمكانية إنشاء جمموعات حتاور افرتاضية و إدخال تقنيات الوسائل املتعددة و التخاطب 

لنمط احلديث من التعليم الذي يعرف بالتعليم االفرتاضي، حيث بداء ظهر ا ،...بالصوت و الصورة عن بعد

 اعتماده يف اجلامعات الغربية بعد حتقيقه لنتائج جيدة،وظهور أثره االجيايب يف الدعم النظام التعليمي ورفع كفاءته،

 2.وحتقيق مبداء التعليم املستمر و الوصول إىل مصادر املعرفة بسهولة 

اضي تعريفا يقصد به تزويد املتعلم عن طريق الشبكة مبا حيتاجه من معارف يف خمتلف املواد املنتقاة التعليم االفرت      

 بغرض التأهيل و التدريب وذلك باستخدام الصوت، أو بغرض رفع املستوى العلمي أو االختصاص املختار،

 3.اخل...،جمموعات الدردشة و النقاش  الفيديو، الوسائط املتعددة امللتيميديا ،كتب الكرتونية ،الربيد االلكرتوين

                                                 
 .  122مكاوي حسن عماد، مرجع سبق ذكره، ص  -1
    .21، ص 1888،القاهرة،  1ط ،مركز الكتـاب للنشر ،دراسات عربية ،تكنولوجيا التعلـيم ،حممد مصطفى عبد السميع -2
 ،الرياض ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،استخدام تقنية املعلومات واحلاسوب يف التعليم األساسـي ،املوسى عبد اهلل بن عبد العزيز -3

   . 21، ص  2002
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 1 :ميكن تقسيم التعليم االفرتاضي إىل قسمني رئيسيني: تقسيمات العليم االفتراضي -2

وهو ذو صبغة أكادميية وموجهة للطالب الذين يسعون للحصول على شهادات رمسية  :قسم التعليم -1

 .وتتواله اجلامعات و املعاهد معرتف هبا،

موجه ملوظفي الشركات و املؤسسات أو الطاحمني إىل العمل يف مثل يكون هذا القسم  :قسم التدريب -2

هذه الشركات ويريدون احلصول على تدريب مهين يؤهلهم للعمل فيها أو ألولئك الراغبني يف توسيع معلوماهتم 

 .وقدراهتم يف جمال حمدد

واحلصول على مؤهالت ودرجات علمية دون  الغرض من التعليم االفرتاضي هو زيادة فرص التعليم للجميع     

الذهاب إىل اجلامعات ،فاملؤسسات االفرتاضية هي مبثابة مركز تدريب مفتوح ومستمر بدون حواجز حيث ميكن 

 .التوجه يف أي مكان يف العامل يف مكتبك أو منزلك يف أي وقت

فظهور التعليم االفرتاضي مل يأيت ليلغي كما ميكن متابعة مستقبلك املهين و إعمالك مع التقدم يف دراستك ،     

دور التعليم التقليدي بل جاء يف إطار التكامل هبدف إحداث تطور نوعي يف التنمية البشرية ضمن خطة التطوير 

والتحديث للموارد البشرية فأصبح الفرد حيتاج إىل مستوى معني من التحصيل العلمي والتأهيل واإلعداد املناسب 

االستمرار يف حتصيله العلمي واىل اكتساب مهارات  ه باإلضافة لذلك حيتاج إىلأن  كما  ح فيه،ليشغل منصبا وينج

 2.جديدة يتطلبها منصبه ،جراء التطوير والتجديد وبسبب تسارع النمو املعريف والتكنولوجي

 :متطلبات التعليم االفتراضي -2

إذ جيب أن يتوفر للمتلقي كمبيوتر جمهزا مبودم وعتاد امللتيميديا ،واشرتاك  التعليم االفرتاضي له متطلبات،     

ن يتوفر لديه حد أدىن من املعرفة التقنية يف استخدام الكمبيوتر،عموما أو  بشبكة االنرتنت، وامتالكه بريد الكرتونيا،

                                                 
1

 .41 ، ص2008القاهرة،  ،عامل الكتب امساعيل دينا أمحد، املتاحف التعليمية االفرتاضية،  -
2

 .11ص ، 2008، القاهرة ،دار الكتب العلمية التعليم اإللكرتوين،، عبد احلميد بسيوين  -
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االتصال االلكرتوين و هي بتنسيق مسبق، بواسطة وسائل  جيري التواصل بني الطالب فيما بينهم وبني املدرس،

 .الربيد االلكرتوين 

إن التعليم االفرتاضي يتطلب االنضباط حبيث حيسن الطالب استغالل الوقت ويتطلب أيضا االعتماد على  -

الذات يف التعلم وسوف لن تتخلى البشرية يف نظرنا عن التعليم التقليدي الذي يعد هو األساس و التعليم عن بعد 

و التعليم التقليدي تشري إىل إمكانية أن يكون  بفروعه هو املكمل له فبعض األحباث املقارنة بني التعليم عن بعد

 هلما نفس الفعلية ولذالك عندما تكون الوسائل و التقنيات املتبعة مالئمة ملوضوع التعليم 

توفري بنية حتتية متطورة من شبكة املعلومات و االتصاالت وتطبيقاهتا، كادات لدعم التعليم وتكون سهلة  -

على نطاق أوسع، ولو اقتضى األمر إنشاء نقاط نفوذ خصوصا يف املناطق احملرومة النفاذ بتكلفة معقولة لتستغل 

وضع كل مواده على  "mit"مثل مكاتب الربيد و املدارس واملكتبات وغريها، فمعهد ماستشوتس للتكنولوجيا 

 .االنرتنت من دون أي تكاليف مرتتبة على املستفيدين منها 

ملؤسسات بتحديات العوملة وضرورة التقليل من الفجوة الرقمية بني الذين توعية القادة وأصحاب القرار يف ا -

 .ولن يتأيت ذلك إال عن طريق املعرفة اليت جوهرها التعليم و التدريب  ميلكون التكنولوجيا و الذين ال ميلكوهنا،

واإلمضاء االلكرتوين إعداد القوانني والتشريعات الالزمة العتماد الوثيقة االلكرتونية و الدفع االلكرتوين  -

 .ومحاية وامن الشبكات وروادها لبناء الثقة يف استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 

إعداد برنامج للتعليم والتأهيل و التدريب يف التقنيات املتقدمة على مستوى التعليم األساسي و املتوسط و  -

      1.  اخل...االقتصادية القانونية، التجارية، الطبية،: العايل يف كافة اجملاالت

 

     

                                                 
 . 30حممد مصطفى عبد السميع، مرجع سبق ذكره، ص   -1
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 خالصــة الفصـل

 

الدور الفعال الذي لعبه نظام املعلومات ومزال يلعبه داخل املنظمة كان مبثابة نعمة عليها ففي ظل التغريات  إن       

البيئية اليت تعيشها املنظمات يوميا ويف ظل املغامرة واملخاطرة اليت هتددها يف كل وقت عليها أن تكون يقظة وخاصة 

 . اجلانب التكنولوجي

اس من مقاييس اجلودة وكما رأينا يف هذا الفصل الدور الذي تقوم به تكنولوجيا تعترب التكنولوجيا مقي     

املعلومات واالتصال وخاصة يف عصرنا هذا عصر السرعة وعليه جيب على املنظمة أن تتجاوب معها فلو أخذنا 

البالد إن  مثال على التدريب كيف كان يتم سابقا لوجدنا أن املنظمة كانت تنظم بعثات تكوينية داخل وخارج

تطلب األمر ويف بعض األحيان االعتماد على خربات خارجية األمر الذي يعترب عبئ عليها أو تكلفة أضف لذلك 

 توقف العامل عن العمل مما يؤدي إىل توقف وظيفته وخاصة أن كان هذا الفرد له مركز فعال

كات اإلعالم اآليل كان له دور يف هذا أما اآلن فأصبحت العملية تتم عن بعد عن طريق احلواسيب فظهور شب     

 .فأصبح العامل يأخذ دروس عن بعد ويف نفس الوقت يزاول عمله

ظهور األدوات التكنولوجية كاألقراص املضغوطة وقدرة استيعاب احلواسيب وسرعتها أدى إىل تنظيم سري  إن       

برامج جاهزة األمر الذي يساعد العمال على املعلومة وإنقاص الورق فأصبحت املعاجلة تتم بطريقة آلية وعن طريق 

 .   عملهما وكذا سرعة الرد فالعامل يدخل املعلومة واحلاسب يعاجل
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 :الفصـل تمهيد

 

دارة املوارد البشرية و التكنولوجيا املتقدمة ارتأينا أن خنصص الفصل الثالث فصل إبعد معاجلتنا ملوضوع          

 .تطبيقي أو دراسة حالة

إن اجلانب التطبيقي ما هو إال جتسيد ملا تطرقنا إليه يف اجلانب النظري من دراسة وحتليل ومدى انطباقه على      

 .واقع اليت رأينا أن تكون يف شركة سونلغازرض الأ

ومن خالهلا سوف نعرف بالشركة، نشأهتا، تطورها، وهيكلها التنظيمي باإلضافة إىل دراسة التكنولوجيا      

 . املستعملة يف هته الشركة
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 التعريف بشركة سونلغاز وهيكلها التنظيمي : المبحث األول

، سيتم أوال تقدمي حملة عنها، مّث سنحاول التكنولوجيا املستعملة يف شركة سونلغازدمي قبل البدء مباشرة يف تق    

 . هيكلها التنظيمي التعريف مبيدان الدراسة ومهامها وتقدمي

 نشأة و مهام الشركة: المطلب األول

أت سنة هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي جتاري نش" الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز      

  : هي مديريات 30و املتكونة من "  اجلزائرية للكهرباء و الغاز "   9191

 مديرية االنتاج  -

 مديرية النقل  -

 ـ مديرية التوزيع  -

هنتم يف دراستنا مبديرية توزيع الكهرباء والغاز املوكلة هلا مهمة توزيع الطاقة و صيانة شبكات الكهرباء و الغاز      

موزعني  30جل هذا وزعت أمتنحها صالحية السهر على الطاقة على املستوى الوطين من هذه املهام الرئيسية 

وكاالت للتوزيع و احملتوية أيضا  39الوسط الشرق والغرب تسيري بعض املديريات اجلهوية وكل مديرية تظم 

 .لوحدات مرتبطة بشكل دائم بالزبائن
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  .ةالهيكل التنظيمي التفرعي للشرك :10رقم   الشكل

 

 

   

 

 

 

 

 

       
   .مؤسسة سونلغاز مديرية مستغامن :لمصدرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 سونلغاز المديرية المركزية

المديرية الجهوية 
 لمعسكر

 المديرية الجهوية
 لتلمسان

 المديرية الجهوية
 لمستغانم

 المديرية الجهوية
 سيدي بلعباس

 المديرية الجهوية
 لوهران

 وكالة 
 سيدي علي

 وكالة 
 عين تادلس

 وكالة 
 ماماش يحاس

 مستغانم  وكالة
 شرق

 مستغانم وكالة
 غرب 
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 .مستغانمالهيكل التنظيمي العام لشركة سونلغاز مديرية  :10رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .مؤسسة سونلغاز مديرية مستغامن: المصدر 

  

 

 

 

 المديرية الجهوية للتوزيع بمستغانم

 المدير العام

 سكرتيرة 

 المكلف باالتصاالت 

 المكلف بالدراسة

 مهندس األمن 

 المكلف بالنزاعات

 رع  أشغالف
 الغاز 

 فرع أشغال
 الكهرباء

فرع العالقات 
 التجارية 

 فرع الدراسات 
 التنفيذية و األشغال

 القسم الفرعي
 لألشغال

 العامة 

فرع الموارد 
 البشرية

 فرع 
المالية 

 والمحاسبة 

فرع  تسيير نظام 
 اإلعالم اآللي 
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 الوظائف األساسية للشركة: الثاني المطلب

 .التموين بالكهرباء والغاز :للمؤسسة وظيفتني أساسيتني مها     

 :التموين بالكهرباء: األولى الوظيفة -0

يقوم الزبون بإيداع طلب لدى مصلحة سونلغاز مع خمطط يوضح فيه املسافة بني نقطة الربط واملنزل باإلضافة      

جلاره بعدها تقوم املصلحة بتسجيل الطلب مث تقوم بإرسال تقنيني إىل عني املكان إىل وصل الكهرباء والغاز 

  .لدراسته من كل اجلوانب وحتديد التكاليف اليت تقدم للزبون ليقوم بالدفع

توكل الشركة األشغال إىل مقاول للقيام بالعمل وتبقى املصاحل تراقب األعمال وبعد االنتهاء تقوم بالتأكد من      

 .ل مث تقوم بعملية الوصلالعم

   :غازالتموين بال: الوظيفة الثانية -2

ونفس الشيء بالنسبة للغاز إال إن العملية بالنسبة للغاز تكون مدققة خلطورة هذه املادة حيث تقوم بفحص      

  .األنابيب للتأكد من صحتها قبل التموين

شكل مناقصة مفتوحة ليقوم هؤالء بإيداع  األعمال يقوم هبا مقاولون حيث تعرض الشركة املشروع يف     

 . عروضهم وتقوم الشركة باختيار أفضل عرض

باإلضافة إىل ذالك السهر على سري هاتني املادتني احليويتني وذلك بأعمال الصيانة لشبكاهتا  وعملية      

 .جتديدها

تقوم الشركة يف كل  رد البشرية، حيثالوظيفتني السابقتني، تعطي املؤسسة اهتماما كبريا للمواباإلضافة إىل      

سنة بإشعار مصاحلها بتحديد احتياجاهتا التدريبية بعد حتديد االحتياجات تقوم الشركة بإرساهلم إىل مدارس 

  خاصة لتكوينهم حيث يتم إعطاء العامل هناك دروس تطبيقية وكذلك دروس يف شكل أقراص مضغوطة وكتب 

 .ؤسسات خاصةأي أن العملية التدريبية موكلة مل
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 التكنولوجيا المستعملة في أداء وظائفها:  المبحث الثاني

 . سنتطرق يف هذا املبحث عن خمتلف أو أنواع التكنولوجيا املستعملة يف املؤسسة

 شركة سونلغاز  المستعملة في التكنولوجيا واقع:  المطلب األول

 :تقوم الشركة بتسيري أعماهلا من خالل شبكتني

  .شبكة داخلية  -

  .شبكة خارجية  -

  .األمر الذي سهل تبادل املعلومات بني خمتلف األقسام الداخلية و الفروع املنتشرة عرب أحناء الوالية

  :الشبكة الداخلية -0

تكون التكنولوجيا حمور اهتمام املنظمة خاصة عندما تلقي صعوبات يف اجناز وظائفها وكذالك تبحث عن      

به شركة سونلغاز لتحسني مستوى األداء لعماهلا وحتقيق  تهذا األمر اهتم، تجاوبوسائل الراحة والسرعة يف ال

 .رضا زبائنها واجناز مهامها يف األوقات احملددة

نشات الشركة شبكة حواسيب داخلية حيث تربط خمتلف املصاحل و املكاتب حيث ميكن من االتصال ألقد      

األمر الذي سهل عملية االتصال الداخلية  ،من هذا القبيل بأي مصلحة و االطالع على احلسابات أو أي شيء

حيث ميكن من  ،لتكاليفل ختفيضوالذي انقص استعمال األوراق و التنقل بني املكاتب األمر الذي يعترب 

استخدام آلة ناسخة واحدة تتداول بني جمموع األقسام أضف إىل ذلك استعمال برامج حلساب تسعريات 

ف من الزبائن كم يلزمها من عامل الجناز احلسابات واحتمال فكرنا أن هناك عشرات اآلال فلو ،الكهرباء والغاز

 .الوقوع يف اخلطأ أكيد و كذلك عملية التحصيل واستقبال الكم اهلائل من الزبائن دفعة واحدة
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ألجر أضف إىل ذلك معاجلة األجور حيث تتم هذه العملية بطريقة آلية عوض أن يقوم العامل حبساب ا     

أصبح يدخل املعلومات األولية للحاسب ويقوم هذا األخري بإعطائه  ،يدويا إضافة العالوات و إنقاص االقتطاعات

  .وكذالك سهولة تصحيح األخطاء ومتابعتها بدقة ووترية سريعة النتائج

ؤية احلسابات و األمر األخر هو تسهيل عمل املدير عيث يستطيع مراقبة األعمال من مكتبه فإذا أراد ر      

يستطيع الدخول إىل حاسب املصلحة التجارية و االطالع على احلسابات و إذا أراد االطالع على األجور يدخل 

  .إىل احلاسب اخلاص مبصلحة املستخدمني و يقوم بذلك

غ وكذالك استعمال الالسلكي يف االتصال بوحدات العمل الشيء الذي يسهل من تبادل املعلومات و اإلبال     

 .عن االعطاب خاصة الفرق املتنقلة

إن استعمال األقراص بأنواعها يسهل يف عملية ختزين املعلومات و احلفاظ عليها من الضياع وخاصة قدرة      

حيث تسهل عملية البحث وقد قضت على الكم اهلائل من األوراق الذي غزى ، االستيعاب هلذه األخرية

 :ما يلي الشبكة هذه استعمال ومن بني اجيابيات أو نتائج .املكاتب

  .تقليص الوقتمما يؤدي إىل  تسهيل سري األعمال -

 .كذلك سرعة الرد وتسليم االلتزامات يف اآلجال احملددة    -

                               .إرضاء الزبائن وحتسني خدماهتا -

  .ةسهولة الرقابة و االتصال بني خمتلف األقسام و املستويات اإلداري -

  .التكاليف استعمال الورق يف تبادل املعلومات ختفيض -

  .وبث روح اإلبداع والعمل فيهم املوظفنيتسهيل عمل  -

  .يصبح العامل ال حيس بامللل يف اجناز أعماله -

 .كذلك استعمال األقراص للتخزين حيث حيمل كم هائل من املعلومات   -
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، إاّل أّن هلذا هذا األسلوبقها املؤسسة من جراء تبنيها وتطبيقها رغم اجملموعة من االجيابيات اليت حتق     

قد تؤجل أو تعطل املؤسسة من جتسيد هذا النوع من األساليب واليت تتمثل  اليت تسلبياال من جمموعة األسلوب

 :التالية الرئيسية يف النقاط

 القضاء على مناصب الشغل حيث تصبح اآللة تعوض العامل  - 

 .ل كسول يف أعمالهيصبح العام -

       .تتطلب هذه العملية كم هائل من احلواسيب األمر الذي يكلف الشركة -

من هذه النتائج نالحظ أن اجيابيات الشبكة الداخلية أكثر من سلبياهتا من تسهيل التناسق بني األقسام     

 .وسهولة وسرعة تبادل املعلومة

                            Réseaux Interneشبكة الداخلية والشكل التايل يبني طريقة الربط بواسطة ال

 .الشبكة الداخلية للشركة :10رقم  الشكل

9 2 0 4 5 9 

7 8 1 
93 99 92 

90 94 95 

 

99 97 98 

   .مؤسسة سونلغاز مديرية مستغامن: المصدر
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اين عشر حاسوب متصلون مع بعضهم فيتم تعيني حاسوب من بني هذه نالحظ من الشكل أن هناك مث     

 2احلواسب كحاسب متحكم حيث هذا األخري ينظم عملية االتصال بني احلواسب فلو افرتضنا أن احلاسب رقم 

 94إىل احلاسوب رقم  2فيتم دخول مستعمل احلاسوب رقم   ."هذا اخلري ميثل قسم من أقسام الشركة" حيث

  .حلاسوب املسري أو املنظممرورا على ا

أن يطبع ورقة من حاسوبه أو أي مكتب أخر يستطيعوا أن يستعملوا الطابعة  98وإذا أراد املكتب رقم      

 . 9املوجودة يف املكتب رقم 

نالحظ أن املعلومة تتداول بصفة آلية بدون احلاجة إىل ورق أو تنقل من مكتب إىل مكتب وبصفة منتظمة      

 . لوقتومقتصرة ل

 : الشبكة الخارجية -0

و أيضا هناك شبكة أخرى خارجية تربط مركز الشركة مبختلف الفروع املنتشرة عرب أحناء والية املدية و املتمثلة      

يف ستة فروع حيث يتم االتصال بني الفروع الست بواسطة الشبكة األمر الذي سهل العملية حيث إذا أراد املدير 

  .يطلع على فرع بين سليمان أو قصر البخاري فيستطيع ذلكاملركزي باملدية أن 

إن هذه الشبكة ألغت كل احلدود الزمنية  أو املكانية فإذا أراد احد الفروع أو املديرية احد امللفات عوض أن      

رات يتم نقله من فرع إىل فرع والتنقل بواسطة سيارة واخذ وقت كبري ورمبا تكرر هذه العملية يف اليوم عدة م

 :فالشبكة حلت هذا املشكل حيث تتم هذه العملية بصفة آلية األمر الذي ينتج عنه

  .القتصاد يف النفقات -

  .عدم تطلب أعوان يقومون هبذه املهمة -

  .اقتصار البعد الزمين واملكاين -
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كهرباء  و الغاز كذالك تسهل هذه العملية على الزبائن عملية الدفع وتسديد الفواتري وطلب اإليصال بال     

حيث يقوم هذا األخري بالتسديد من أي مركز أو إيداع طلبه بإحدى هته الفروع فلوال وجود هذه الشبكة 

  .الستعصى األمر يف االتصال بني الفروع وتسهيل تبادل املعلومة

هلا عن بعد املر إن إدخال هذه التكنولوجيا على الشركة  أدى إىل التناسق بني فروعها وسهولة مراقبة أعما     

 :وتأخذ هذه األخرية الشكل التايل  الذي انقص تكاليف كبري على كاهلها

 .الشبكة الخارجية للشركة: 10رقم  الشكل

  

 
   .مؤسسة سونلغاز مديرية مستغامن: المصدر

 

 

 

 
 فرع مستغامن شرق

 
 فرع مستغامن غرب

 
 ماشفرع حاسي ما

 
 املديرية املركزية ملستغامن

 
 فرع عني تادلس

 
 فرع سيدي علي

 
-  
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إن ، كاتب لتسهيل عملية االتصال بني األفرادباإلضافة إىل هذا جتهيز الشركة بشبكة هاتفية تربط خمتلف امل     

التكنولوجيا تعترب بالنسبة لشركة سونلغاز بؤرة اهتمام عيث هناك مشروع مستقبلي لربط خمتلف املراكز عرب القطر 

 .الوطين بشبكة واحدة األمر الذي يزيد يف حتسني خدمات الشركة و حيقق هلا القدرة التنافسية

 استعمال التكنولوجيا على الشركة    انعكاسات: المطلب الثاني

العمليات اإلدارية أصبح أمر ضروري على أي منظمة الشيء الذي أخذت به  شركة سونلغاز  األمر  امتامإن      

الذي انعكس عليها باإلجياب حيث أن شركة هبذا احلجم وتعامالهتا الداخلية و اخلارجية الكثرية وحجم الزبائن 

ا وكلهم ينتظرون الرد ويف أسرع وقت ممكن وكذالك طوابري التحصيل املمتلئة ، فلوال وجود الذي يرتدد يوميا عليه

 .نظام معلومايت متطور لتفاقم  املشاكل معهم 

إن استخدام الشبكات الداخلية و اخلارجية سهل عملية االتصال بني الفروع واألقسام والوظائف حيث أن      

الكيلومرتات والتنسيق بينهم ليس سهل ولوجود تعامالت بني هته األقسام  املسافة بني فرع وفرع  تبلغ عشرات

يتطلب وسيلة نقل ووقت مهدور وذلك تكلفة بالنسبة للشركة حيث سامهة الشبكة يف نقل املعلومات وامللفات 

 .من فرع إىل فرع وإنقاص تكاليف الورق اليت تعترب تكلفة سنوية تثقل كاهل الشركة 

عون مراقبة العمال ييل األقسام يستطو سؤ ملشبكة يف تسهيل الرقابة الداخلية حيث أن مدراء و لقد سامهت ا     

اإلداريني من مكاتبهم وذلك بالدخول إىل حاسبهم الشخصي والنظر النسبة اجناز األعمال املوكلة هلم ونفس 

 .الشيء بالنسبة للمدير العام 

عمال أيضا له دور كبري مثل برامج حساب األجور وكذالك اليت استعمال الشركة للربامج اليت تسيري األ إنّ      

 .اخل... تبني نوع الزبائن هل دفعوا املبالغ املستحقة أم ال 
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 تصال الحديثة على المؤسسةمدى وأثر استخدام تكنولوجيا اال: المبحث الثالث

اليت أجريت على  ل املعاجلة اإلحصائيةيتضمن هذا املبحث عرضا لتحليل البيانات وعرضا للنتائج من خال     

 .   جمتمع الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبيان، واليت مت التوصل إليها من خالل حتليل فقراهتا

 تفريغ البيانات الميدانية: المطلب األول

 (العينة)مجتمع الدراسة : أوال

 نتائج إىل الوصول ختيارهاا حسن على يتوقف إذ العلمي البحث يف اجلوهرية األمور من العينة ختيارا يعد     

 هذه دراستنا يف قمنا وقد، منها بيانات على احلصول نريد اليت البحث وحدات جمموع ابأهنّ  ويعرف، ومعربة واقعية

موظف ومت اسرتداد  95موظف، مع العلم أنّه مّت توزيع االستبيان على  40واملقدر عددهم  مقصودة عينة باختيار

 .  لعدم توافقها مع الدراسةوهذا  40

 (مجتمع الدراسة)خصائص عينة الدراسة : ثانيا

 :واجلداول التالية تبني خصائص ومسات عينة الدراسة كما يلي

 :النوع: أوال

 .توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع: 0جدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار النوع 
 20.25 93 ذكر
 79.75 00 أنثى

 % 011 00 المجموع
   . بناءا على وثيقة مقدمة من طرف املؤسسة املستقبلة: المصدر 

، بينما بلغت نسبة  %20.25توزيع املبحوثني حسب اجلنس، حيث بلغت نسبة الذكور اجلدول أعاله  ينب     

ون نسبة ، وبذلك يتجاوز عدد اإلناث ثلثي املبحوثني، بينما يعود الثلث األخري للذكور، وتك %79.75اإلناث 
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اإلناث مقارنة بنسبة الذكور، ويعود السبب إىل كون املرأة يف اجلزائر اكتسحت ميدان الشغل يف السنوات األخرية، 

ف سات من الوظائساالت، إضافة إىل كون العمل املكتيب يف املؤ ا فرضت نفسها يف العديد من اجملهنّ أخصوصا 

      .  تتطلب أعباء وتنقالت كثريةث مقارنة باألعمال األخرى، اليتاليت حتبدها اإلنا

 :العمر: ثانيا

 .توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر: 0جدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار العمر
 20.25 93 سنة  03أقل من  -23
 01.50 97 سنة  43أقل من  -03
 98.9 38 سنة  53أقل من  -43
 98.9 38 سنة فأكثر 53

 % 011 00 المجموع
 . بناءا على وثيقة مقدمة من طرف املؤسسة املستقبلة: المصدر  

يعد حتديد السن من أهم حمددات خصائص العينة املدروسة، وذلك راجع إىل أّن  كل مرحلة عمرية هلا      

و  03اهتمامات وحاجات متعددة، وانطالقا من هذا اجلدول نالحظ أّن األفراد الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 

مستوجب، وميكن تفسري ذلك على أّن  97، وهذا ما أكده %01,50ة حيتلون أكرب نسبة،واملقدرة بــــ سن 43

سنة وذلك  03و  23هذه املرحلة هي مرحلة العطاء وبذل اجملهودات، بينما يأيت يف املرتبة الثانية الفئة ما بني 

يتساوى األفراد الذين ااراوح  ، وتضم طاقة شبابية تستوعب  العمل بالنؤسسة، يف حني% 20.25بنسبة 

، وهؤالء األفراد هم % 98,9سنة فما فوق بنسبة  53سنة واألفراد الذين يبلغون  53و  43أعمارهم بني 

      .     الذين يتحملون املسؤوليات ولديهم أقدمية وخربة يف العمل
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  :المؤهل العلمي: ثالثا

  .ؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير الم: 0جدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار المؤهل العلمي
 9,17 30 متوسط
 23,01 31 ثانوي

 95,99 28 (تدرج)جامعي 
 9,17 30 (ما بعد التدرج) جامعي 

 % 011 00 المجموع
 . بناءا على وثيقة مقدمة من طرف املؤسسة املستقبلة :المصدر

درجة الوعي بأمهية أفكار املستحدثة، كما أّن له تأثري مباشر على يؤثر املستوى التعليمي بصفة كبرية على      

( التدرج)تبيني املبتكرات، ويتوزع أفراد العينة حبسب املستوى التعليمي إىل أربع فئات رئيسية، حيتل فيها اجلامعيون 

وهذه النسبة ترجع إىل طبيعة العمل للمؤسسة املدروسة كوهنا شبكة تسيري،  % 95.99املرتبة األوىل بنسبة 

وبالتايل فهي تعتمد على االطارت يف تسري شؤوهنا، كما اّن العينة املدروسة كلها تعمل يف املكاتب أي أّن 

ي ، وه% 23.10األعمال تتطلب جمهودات فكرية وليست عضلية، بينما قدرت نسبة ذات املستوى الثانوي 

نسبة كبرية نوعا ما نظرا لكوهنا تستوعب موظفني لديهم خربة طويلة يف العمل، استطاعت تغطية نقص التعليم، 

ويتقاسم املرتبة األخرية ذوي املستوى املتوسط والذين يؤدون مهام بسيطة يف املؤسسة مكملة لألعمال الرئيسية 

ستوى املناصب العليا يف املؤسسة، كما أّن الفئة وذوي املستوى اجلامعي ما بعد التدرج وهذا ما جنده على م

 .    األخرية تضم طاقة فكرية تساعد على تنظيم العمل وإعطائه أكثر ديناميكية
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 :المسمى الوظيفي: رابعا

 .توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي: 0جدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار المسمى الوظيفي
 2.02 39 املدير

 9.17 30 رئيس قسم
 20.25 93 رئيس مصلحة

 23.10 31 موظف مكلف بالدراسات
 49.59 23 إداري عون 

 % 011 00 المجموع 
 .   بناءا على وثيقة مقدمة من طرف املؤسسة املستقبلة :المصدر

بحوثني، حيث سجلت من خالل قراءة األرقام املسجلة يف اجلدول يتبني أن األعوان اإلداريني هم أكثر امل     

وهي أعلى نسبة يف اجلدول ويرجع ذلك إىل طبيعة العمل اليت تتطلب عددا كبري من ، % 49.59نسبة هؤالء بـــ 

األعوان اإلداريني الجناز املهام اإلدارية املختلفة يف املؤسسة،كما يالحظ أن نسبة رؤساء املصاحل قد بلغت 

ن هذه الفئة  كلها موصولة بالتكنولوجيات االتصالية احلديثة،نظرا نظرا لكو  93وبتكرار مقدر بــــ  % 20.25

ملكانتها الوظيفية يف املؤسسة خاصة وأهنا تتوىل عمليات التسيري واليت تتطلب اتصاال أكثر وأسرع، وبلغ عدد 

دسني ، والذين يقومون باجناز دراسات حول شبكة الغاز وهي فئة املهن% 23.10املوظفني املكلفني بالدراسات 

عموما، أما املراتب األخرية فهي لكل من رؤساء األقسام والدوائر على التوايل، نظرا لكون هذه املناصب حمدودة 

 .يف املؤسسة واليت تتوىل عملية التسيري وتنظيم العمل
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 (الخبرة) عدد سنوات العمل بالمديرية: خامسا

 (:الخدمة)اسة حسب عدد السنوات العمل بالمديرية توزيع عينة الدر : 5جدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار عدد السنوات العمل بالمديرية
 07.23 99 سنوات  5أقل من 

 5 - 1    31 23.10 
93 - 94 30 9.17 
95 - 91 32 4.95 
23 - 24 39 90.15 
25 - 21  32 4.95 
 99.92 35 سنوات فأكثر 03

 % 011 00 المجموع
  . على وثيقة مقدمة من طرف املؤسسة املستقبلة بناءا :المصدر

 يف العمل تكتسب الفرد اخلربة يف سريورة أداء العمل، تعود على املؤسسة بفوائد للتقدم حنو األحسن، إّن األقدمية

ني ذوي أقدمية ويبني اجلدول أعاله توزيع املبحوثني تبعا ألقدميتهم يف العمل، حيث عادت أعلى نسبة فيه للموظف

، ويأيت يف املرتبة الثانية املوظفني % 07.2واليت قدرت بـــــ ( سنوات 5أقل من )ترتاوح من سنة إىل مخس سنوات 

 23، ويف املرتبة الثالثة املوظفني ذوي أقدمية ترتاوح بني % 23.10سنوات بنسبة  1إىل  5ذوي أقدمية من 

، % 9.17سنة بنسبة  94إىل  93الرابعة ذوي األقدمية من  ، ويأيت يف املرتبة% 90.15سنة بنسبة   24و

سنة بنسبة  21إىل  25سنة وذوي األقدمية من  91إىل  95ويتقاسم املرتبة األخرية كل من ذوي األقدمية من 

سنوات فما حتت مها ألكثر نسبة، نظرا لكون املؤسسات اجلزائرية  1واملالحظ أّن ذوي األقدمية من  % 4.95

جديد يف مواردها البشرية لالستفادة من الطاقات الفكرية اليت خترجها اجلامعات اجلزائرية، واليت تكون حتاول الت

        .وأكثر مسايرة للتطورات احلاصلة واملبتكرات اجلديدةأكثر قابلية للعمل 
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 (تحليل محاور الدراسة) نتائج وتحليل الدراسة الميدانية: المطلب الثاني

 (تلفزيون إذاعة، مكتوبة، صحافة،)المبحوثين بوسائل االتصال الجماهيرية  اهتمام: أوال

  :الجماهرية االتصال وسائل بمتابعة المبحوثين اهتمام يوضح :10 رقم جدول

 %النسبة  المبحوثين بالمتابعة اإلهتمام
 72.31 09 نعم
 27.19 92 ال

 011 00 المجموع
 .من إعداد الطالب: المصدر

 مبتابعة يهتمون من املبحوثني  72.09% أن يتضح أعاله، اجلدول يف الواردة املعطيات تفحص لخال من     

 خصوصا ما نوعا كبرية النسبة هذه وتعترب هذه الوسائل، مبتابعة منهم  27.91% يهتم ال بينما االتصال قنوات

 منخفضة أسعارها وأن خاصة ضرورة وأصبحت االجتماعية، حياتنا اجلماهرية، اكتسحت االتصال وسائل أن

 ال العمل يف كثرية يقضون ساعات لكوهنم نظرا االتصال قنوات مبتابعة هؤالء إهتمام عدم ويرجع مقارنة مبزاياها،

  .بعضهم أفادنا كما بذلك هلم تسمح

  .مختلف وسائل االتصال المستخدمة في العمل: نياثا

 :العمل في حوثونالمب يستخدمها التي االتصال وسائل يبين : 10م رق جدول
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 المتوفرة بالمؤسسةاالتصال وسائل 

 المجموع ال نعم
 % ت % ت % ت

 933 40 - - 933 40 المباشراالتصال 
 933 40 74.49 02 25.58 99 اإلعالنات لوحة

 933 40 04.88 95 95.99 28 التقرير
 933 40 55.89 24 44.98 91 االجتماعات

 933 40 - - 933 40 الهاتف
 933 40 07.23 99 92.71 27 الفاكس

 933 40 - - 933 40 الحاسوب
 internet 24 55.89 91 44.98 40 933 نترنيتاأل شبكة

 intranet 02 74.49 99 25.58 40 933 نترانتاإلشبكة 
 extranet 37 99.27 09 80.72 40 933 اإلكسترانت شبكة

 .من إعداد الطالب :المصدر

 املتوفرة الوسائل كل أن مبعىن نسبة معدومة، أي وجود عدم يوضح ول أعالهاجلد يف الواردة األرقام تفحص     

 .سةاملؤس يف مستخدمة

 كل يستخدمه منها االتصال، فالبعض وسائل إستخدام يف تباينا تظهر اجلدول هذا معطيات قراءة إن     

 مل احلديثة االتصال وسائل أن توضح الثالثية وهذه .احلاسوب وجهاز اهلاتف املباشر، كاالتصال العينة مفردات

 وكذلك االتصال، قنوات سلم يف هامة انةمك حيتل املباشر االتصال الكالسيكية، فمازال الوسائل على تقض

 طرف يستخدم من أيضا احلاسوب جهاز أن واملالحظ مؤسستنا، يف االتصال وسائل أهم من يعد الذي اهلاتف

 التقرير، من كل استخدام كما يأيت املبتكر، هذا استخدام تبين يوضح اجيايب مؤشر وهذا العينة مفردات كل

 اإلنرتانت شبكة يستخدم اإلستخدام، حيث حيث من املوالية املراتب يف  intranetواإلنرتانت  الفاكس
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intranet %74.41 استخدام بنسبة الفاكس جهاز يليها مث ،% 65.11 والتقرير العينة، مفردات من 

 العينة، مفردات من internet 55.81% اإلنرتانت شبكة حني يستخدم يف ، % 62.79 ب مقدرة

اتصالية  كوسيلة اإلعالنات وتستخدم % 44.81 بنسبة اإلجتماعات اإلستخدام ناحية من الثامنة املرتبة وحيتل

 اإلستخدام يف املرتبة األخرية اإلكسرتانت شبكة حتتل بينما ،% 25.58 يستخدمها حيث التاسعة املرتبة يف

 .فقط % 16.27 بنسبة

 مجاالت استخدام الحاسوب: ثالثا

 :الحاسوب زجها استخدام مجاالت يوضح: 10 رقم جدول

 

 ستخدام الحاسوباجاالت م

 المجموع ال نعم

 % ت % ت % ت

 933 40 2.02 39 17.97 42 التقاريرتابة ك

 933 40 1.03 34 13.91 01 المعلوماتفظ ح

 933 40 48.80 29 59.99 22 جديد للمؤسسةدوين ت

 933 40 44.98 91 55.89 24 حصاءاتإبلقيم ا

 933 40 10.32 43 9.17 30 خرىأ

 .من إعداد الطالب :المصدر

 تنجز أصبحت واليت العمليات اإلدارية، من الكثري حوسبة يف املؤسسايت العمل إىل احلاسوب إدخال ساهم     

 جديد تدوين املعلومات، حفظ التقارير، ككتابة وجهد كبريين، وقت تستغرق كانت أن بعد قصري، وقت يف

 .بإحصاءات والقيام املؤسسة
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 التقارير، كتابة يف جهاز احلاسوب تستخدم العينة مفدردات من % 97.67 أن أعاله رقم اجلدول ويوضح     

 تدون كما املعلومات، حفظ يف احلاسوب العينة جهاز مفردات من % 90.69 تستخدم أخرى جهة من

 للقيام بحوثنيامل من % 55.81 يستخدمه بينما احلاسوب، عن طريق العينة من % 51.16 املؤسسة جديد

 تتمثل احلاسوب جهاز فيها يستخدمون أخرى مهام بوجود املبحوثني من 6.97%أفادنا  كما بإحصاءات،

 هنا ومن ودراسات، وحتضري عروض اآليل اإلعالم برامج برجمة التخزين، أجهزة قراءة املخططات، رسم أساسا يف

 ال احلاسوب جهاز لكن وواسعة، متنوعة سةاملؤسسة املدرو  يف احلاسوب جهاز استخدامات أن القول ميكن

 .املهام بعض إجناز يف اليدوي باألسلوب بعض احلاالت يف يستعان بل لوحده يستخدم

 من العديد تعريف إعادة ساهم يف قد املؤسسة إىل احلديثة االتصال تكنولوجيا إدخال أن إىل األدبيات تشري     

 بالكفاءة تتسم جديدة أساليب استخدام طريق العمل عن دةجو  حتسني على عملت حيث واإلجراءات، املهام

 .واملكان الزمان حدود ألغت كما والتكلفة واجلهد الوقت اختصار بدورها من مكنت حيث والسرعة، والفعالية

 قدرة التكنولوجيا على إحداث تجديد: رابعا

 :ثإحدا علىالحديثة  االتصال تكنولوجيا قدرة حول المبحوثين رأي يوضح :10 رقم جدول

 %النسبة  المبحوثين األراء
 89.34 07 كثريا
 90.15 9 قليال
- -  ال

 011 00 المجموع
 .من إعداد الطالب: المصدر
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 من شكل والتكنولوجيا يف احلياة، قدمية طرق من بدال وحديثة جديدة طرق إحالل إىل التجديد معىن يشري     

 يرى املؤسسة مستوى على للتجديد التكنولوجيات إحداث هذه دىم حول املبحوثني رأي وعن التجديد، أشكال

 من تتمكن مل أهنا % 13.95 يرى بينما العمل، شكل يف كبريا أحدثت جتديدا أهنا منهم  % 86.04

 .جتدد مل أهنا يرى مبحوث وال نسجل مل فيما قليل، سوى جتديد إحداث

 رجي دور تكنولوجيا االتصال في تفعيل االتصال الخا: خامسا

 :الخارجي االتصال فّعلت قد االتصال الحديثة تكنولوجيا كانت إذا ما يوضح :15 رقم جدول

 %النسبة  المبحوثين األراء
 20.25 93 كثريا
 02.55 94 قليال
 44.98 91 ال

 011 00 المجموع
 .من إعداد الطالب: المصدر

 حتسن مل احلديثة تكنولوجيا االتصال أن يرون املبحوثني من % 44.18 أن يوضح أعاله املبني اجلدول إن     

  Internetاإلنرتنيت  شبكيت من كل نظرا لكون عموما النسبة هذه ارتفاع ويعد اخلارجي، االتصال

 مستخدميها أن كما كبرية، استخدام نسبة هلم تكن مل اخلارجي االتصال وسائل أهمExtranet واإلكسرتانت

 حسنت احلديثة االتصال ان تكنولوجيا مينع ال وهذا تقريبا، املعلومات على هلا للحصول استخدامهم اقتصر

 يرون % 23.25 أن كما قليال االتصال حسنت أهنا من املبحوثني % 32.55 يرى إذ اخلارجي، االتصال

 .نسبيا ولو اخلارجي االتصال يف حتسينا هناك أن مبعىن كثريا، االتصال اخلارجي حسنت أهنا
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 وجيا االتصال الحديثة في رفع االنتاجيةدور تكنول: سادسا

 :اإلنتاجية مستوى من حسنت قد االتصال الحديثة تكنولوجيا كانت إذا ما يوضح :10 رقم جدول

 %النسبة  المبحوثين ألراءا
 50.48 20 كثريا
 27.13 92 قليال

 98.93 38 مل حتسن
 011 00 المجموع

 .من إعداد الطالب: المصدر

 أن جيب تنافسية ولتقدمي أسعار سعره، بالتأكيد هو معينة مؤسسة لعرض تنظيما األكثر اصرالعن أهم إن     

 فعال، اإلنتاجي جهازها يكون ان جيب منافسيها، لذلك تكاليف من ارتفاعا أقل إنتاج تكاليف للمؤسسة يكون

 .واخلدمات لعالس من معينة كمية إلنتاج املوارد من ميكن ما أقل تستخدم أن البد كذلك يكون وحىت

 اإلنتاجية يف املضطردة أضحت الزيادة لقد اإلنتاجية، تدعى املستخدمة واملوارد املنتجة الكمية بني العالقة إن     

 على كبرية بصورة أثرت احلديثة االتصالية االقتصادية، والتكنولوجيا املؤسسات لتطور األساسية القوانني أحد

 تكنولوجيا أن املبحوثني من % 53.48 يرى إذ أعاله، املوضح دولبيانات اجل تأكده ما وهذا اإلنتاجية

 من قليال أهنا حسنت املستجوبني من % 27.9 يرى كما اإلنتاجية، مستوى من كثريا حسنت االتصال احلديثة

 .أبدا حتسن مل أهنا % 18.6 يرى حني يف مستوى اإلنتاجية،

الذي يبني التحسينات اليت أفرزهتا  اآليت اجلدول صياغة ميكن سابقةالاجلداول  يف املعروضة النتائج إىل استنادا     

 .تكنولوجيا االتصال احلديثة يف املؤسسة
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 :المؤسسة في االتصال الحديثة تكنولوجيا أفرزتها التي التحسينات نسب يوضح:  10 رقم جدول

 %النسبة  مستويات تحسين األداء
 

 اإلتصال

 12.58 داخلي
 75.02 خارجي

 80.15 متوسط النسب
 12.37 االنتاجية

 88.28 محيط العمل
 0... المتوسط الكلي للنسب

 .من إعداد الطالب:  المصدر

  .مرجحة اجلدول يف املوجودة النسب:مالحظة

 :أن تظهر اجلدول نتائج

 خلارجيوا الداخلي بشقيه حتسني االتصال يف سامهت قد سونلغاز مؤسسة يف احلديثة االتصال تكنولوجيا - 

 83.95%.  بنسبة وذلك

 :حتقيق خالل من الداخلي االتصال حسنت وقد

 80%) )ب  املوظفني بني االتصال سهولة -

 74.28%) )ب  املعلومة تداول سرعة -

 60%) )ب  املعلومة وصول سرعة -

 37.14%) )ب  االتصال عوائق على القضاء -

 31.42%) )ب  املعلومة يصيب قد الذي التشوه على القضاء -
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 :يف مسامهتها خالل من اخلارجي االتصال حسنت كما

 50%) )املؤسسة  صورة حتسني -

 37.5%) )باملؤسسة  التعريف -

 29.16%) )اخلارجي  باجلمهور املؤسسة ربط -

 25%) )األخرى  باملؤسسات االتصال تسهيل -

 . (92.07 %)بنسبة وذلك اإلنتاجية حّسنت احلديثة االتصال تكنولوجيا -

 :خالل من اإلنتاجية حسنت قدو 

 .82.85%))األداء  يف السرعة زيادة -

 74.28%) )العمل  كفاءة من الرفع -

 65.71%) )األداء  يف الدقة زيادة -

 37.14%) )الزبون  إىل الوصول سهولة -

 88.28%.بنسبة  وذلك العمل حميط حتسني يف سامهت احلديثة االتصال تكنولوجيا -

 :يف العمل حميط حتسني ويتجسد

 93.75 %) )أفضل  بيئة توفري -

 37.5%) )العاملني  صحة على احملافظة -

 31.25 %) )املعنوية  الروح رفع -

 يعين وذلك ، 88.1%( العمل حميط اإلنتاجية، االتصال،) األداء حتسني مستويات نسب متوسط ويكون    

 ومستويات املدروسة املؤسسة أداء ّسنت مستوىح احلديثة االتصال تكنولوجيا  :القائلة الدراسة فرضية ثبوت

 .سابقا ذكر ما هي التحسني
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 :خالصــة الفصـل

 

الحظنا الدور الفعال  SONALGAZمن خالل الدراسة اليت أجرينها بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز     

س التطور و مدى حتقيق الذي تلعبه تكنولوجيا يف الوسط اإلداري حيث أهنا يف الوقت الراهن مقياس من مقايي

 .اليقظة

لقد أثبتت هذه الدراسة انه ال يوجد تقريب فرق ملا تطرقنا له يف اجلانب النظري و اجلانب العملي داخل      

الشركة فهي تسعى دوما لتحسني خدماهتا اجتاه زبائنها و تسهيل التعامالت الداخلية حيث تعمل على حتسني 

يات املستعملة حاليا يف ألوساط اإلدارية كما تعمل على تالية األعمال اليت خدماهتا وذلك باقتناء التكنولوج

 .الزالت تتم بطريقة يدوية 

وكذا االستعانة باخلربات الداخلية واخلارجية يف رفع مستوى األداء وحتسني جودة خدماهتا لتلقى بذالك      

 الرضى من طرف عماهلا وزبائنها        
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 العامة الخاتمــــــة

 

إن املشاكل اليت تتخبط فيها املؤسسة اجلزائرية و النامجة عن سوء التسيري وضعف قادهتا األمر الذي أدى إىل      

تصفيتها وحلها و البعض األخر إىل اخلوصصة وهذا إن دل إمنا يدل على عدم اكتساهبا القدرة و امليزة التنافسية 

 . بالعامل التكنولوجي  كما اشرنا له سابقا وهذا األمر ال يكون ال بعصرنة هذه األخرية و يتحقق هذا

إن املقاومة يف ظل هذه التغريات ليس باألمر السهل خاصة التكتالت اليت يشهدها العامل يف اآلونة األخرية،      

فالشروط اليت تفرضها املنظمة العاملية للتجارة لالنضمام و مقاومة هذه السلع ال يكون  ال بتحقيق اجلودة الشاملة 

 . ليت ال ميكن الوصول إليها إال بالعامل التكنولوجيوا

ن خالل حبثنا هذا حاولنا إبراز و التنويه إىل معىن إدارة املوارد البشرية و الدور الذي تلعبه داخل املنظمة من م     

به تنسيق بني األقسام و املراحل و التغريات اليت شهدهتا مع تطور الفكر اإلداري وكذلك  الدور الذي تلع

التكنولوجيا يف تنمية هذه األخرية وخاصة تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال كون املعلومة وقنوات االتصال أمر 

 .مهم بالنسبة للمنظمة إن عصرنة هذه األخرية أمر حتمي لتحقيق أهداف املنظمة و اإلسرتاجتية املسطرة

 :اختبار صحة الفرضيات

على أّن للتكنولوجيا املتقدمةدور كبري يف  انب النظري و التطبيق خري دليلمن خالل ما تطرقنا  له يف اجل     

 :من خالل مايلي يثبت صحت فرضيات هذا البحث وذلك املؤسسات، وهذا

الدور الذي تلعبه من حتسني إدارة املوارد البشرية من خالل رفع مستوى األداء لدى األفراد وكذا سرعة  -

 .وهذا مايثبت صحة الفرضية األولى. األقسام و رفع مستوى االجنازنقل املعلومة وتبادهلا بني 
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تعترب إدارة املوارد البشرية جمموعة األنشطة اليت هتدف إىل استخدام هذا املورد والعمل على تطويره بطريقة  -

 مثلى، إذ يكمن دورها يف حتقيق أهداف املنظمة بشكل فعال يسمح هلا باكتساب خاصية التميز، وتتمثل

اخل، إذ تسعى من خالهلا إىل تطوير مستويات أداء األفراد من خالل تفعيل ....أنشطتها يف التوظيف، الرتقية، 

    .وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية. دورهم يف املنظمة

إن استخدام التكنولوجيا يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة هو التنمية يف حد ذاهتا  و العكس يعترب هدر  -

ألموال وخري دليل على ذلك شركة سونلغاز اليت حتدثنا عنها يف الفصل الثالث هلذا البحث حيث جهزت كل ل

أقسامها بشبكة من احلواسيب و أيضا الشبكة اخلارجية بني الفروع وكم سامهت يف ختفيض التكاليف وزيادة نسبة 

  .هذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثةو  .االجناز

 واليت البداية يف طرحت الفرضيات اليت جمملها يف تؤيد عديدة نتائج إىل الدراسة هذه خالل من توصلنا ولقد     

 : هلا وفقا استعراضها سنحاول
 :نتائج الدراسة

 :أظهرت نتائج الدراسة مايلي

 الداخلي بشقيه حتسني االتصال يف سامهت قد سونلغاز مؤسسة يف احلديثة االتصال تكنولوجيا -

  .واخلارجي

 .ةاإلنتاجي حّسنت احلديثة االتصال تكنولوجيا -

 . العمل حميط حتسني يف سامهت احلديثة االتصال تكنولوجيا -

  .سهولة الرقابة و االتصال بني خمتلف األقسام و املستويات اإلدارية

  .التكاليف استعمال الورق يف تبادل املعلومات ختفيض -

  .وبث روح اإلبداع والعمل فيهم املوظفنيتسهيل عمل  -
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  .يصبح العامل ال حيس بامللل يف اجناز أعماله -

 :توصيات الدراسة

، نقرتح جمموعة من التوصيات التكنولوجيا يف املؤسسةيف ضوء عرض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، دور      

التوصيات بعد القيام بتحليل هذه الدراسة، ومبقارنة ، ولقد مت التوصل إىل هذه املورد البشرياليت تزيد من فاعلية 

 :النتائج اخلاصة بالدراسة مع اجلانب النظري، حيث نوصي بالتايل

، حيث هو املنهج األكثر أمهية يف إعادة هيكلة الوظائف كنولوجياة بالتاملؤسساالهتمام من قبل إدارة  -

 .وتنمية املوارد البشرية وحتسني كفاءة املوظفني

عن طريق االستعانة  كيفية تطبيق التكنولوجيا يف املؤسسةالعمل على مشاركة املوظفني واجلهات املعنية يف   -

 .بآرائهم وتشجيعهم على اإلبداع اإلداري

من أجل حتسني أداء وقدرات املوظفني وتفرغهم  استخدام التكنولوجياالتطوير املستمر آلليات وإجراءات  -

 .خلدمة املستفيدين

حتقيق ، مما يساعد على تطبيق التكنولوجياى إجياد اسرتاتيجية واضحة للتطوير، ومعايري موحدة لالعمل عل -

 .أداء فعال

واالستفادة من جتارهبم مبا  جمال استخدام التكنولوجيااإلطالع على جتارب املؤسسات األخرى يف  -

 .     مع املؤسسةيتناسب 

 :الدراسات المقترحة

 .يف تعزيز امليزة التنافسية يف املؤسسات االقتصادية التكنولوجيا املتقدمةدور   -

 .  يف رفع مستوى أداء املوظفنيالتكنولوجيا املتقدمة  دور  -
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