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  أهدي ثمرة جهدي     

  .....الدين الكريمين حفظهما اهللاإلى الو 
  ......إلى زوجي الغالي 

  ......إلى إخوتي األعزاء
ـــــــــــى كـــــــــــل األ ورفقـــــــــــاء الدراســـــــــــة دون  واألصـــــــــــدقاء قـــــــــــاربإل

  ......استثناء
  ......إلى كل من ترك أثرا طيبا في حياتي

ـــــونني ـــــذين يحب ـــــى كـــــل ال ـــــذكراهم  إل ـــــي اهللا واحـــــتفظ ب وأحـــــبهم ف
  ......في قلبي

  ......إلى من ذكرهم قلبي ونساهم قلمي
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لقد متت احملاولة يف هذا البحث حتديد ودراسة مدى مسامهة اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف مواجهة    
فإن إدارة املوارد هي آخر وظيفة من بني وظائف املؤسسة األخرى اليت مستها الثورة  التغريات التكنولوجية،

ا يف املؤسسة اليت تعترب  التكنولوجية، إذ كان هلذه األخرية أثر بالغ األمهية على إدارة املوارد البشرية مبختلف آليا
  .ةاملصدر األول اليت تستمد منه إدارة املوارد البشرية الطاقات املتميز 

تمعات من عصر الصناعة إىل     أحدثت التطورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال ثورة جديدة نقلت ا
عصر جديد يعرف بعصر املعلومات، تتمثل مسته األساسية يف التدفق اهلائل للمعلومات وتبادهلا عرب مسافات 

ا من تكنولو    جيابعيدة باالعتماد على نظم احلواسيب وما يرتبط 

اليت تنتجها تكنولوجيا املعلومات واالتصال اليت تساعد يف تنظيم وإدارة املوارد البشرية، حيث  إضافة إىل اآلثار   
  .يعترب نظام معلومات املوارد البشرية أول نظام معلومات يهتم بوظيفة املوارد البشرية وبكل ما خيصها من تطبيقات

ارد البشرية من بني األنظمة املتطورة اليت تساعد على إدارة املوارد البشرية، كما تعترب اإلدارة اإللكرتونية للمو     
فاإلدارة االلكرتونية من التوظيف، التكوين وتقييم األداء، أصبحت تشكل وسيلة أساسية يف جلب املورد البشرية 

  .التكنولوجياالذي يتميز بالندرة واألهم من ذلك هو تطويره وتنميته عن طريق الوسائل احلديثة هلذه 

ويف األخري ميكن القول أن التغريات التكنولوجية كانت هلاآثار على اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية ما    
  .جيعلها أكثر تطورا وتقدما خبطوات عديدة لألمام من الوظائف التقليدية هلا

  :ت التاليةوانطالقا من هذه احلقائق ميكن صياغة جمموعة من النتائج واالقرتاحا   

  :النتائج

  :اعتمادا على الدراسة النظرية والتطبيقية مت التوصل إىل جمموعة من النتائج   

 .إن إدارة املوارد البشرية وظيفة مهمة ودعامة من الدعامات األساسية اليت تقوم عليها أي مؤسسة .1
 .أصبحت املعلومات أهم مصدر يستمد من املورد البشري القوي والسلطة .2
ريات التكنولوجية من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصال ووسائلها املختلفة، إذ تعترب كل أثر التغ .3

االنرتنت، االنرتانت واالكسرتانت اإلدارة االلكرتونية وسائل تساهم يف إدارة املوارد البشرية وتساعدها 
 .على توفري أنظمة معلوماتية متطورة ختتص بتنميتها وتطويرها
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 .ة املوارد البشرية يف حتقيق التكيف والتأقلم مع التغريات التكنولوجيةمسامهة اسرتاتيجي .4

من خالل الدراسة التطبيقية تبني لنا أن مؤسسة اتصاالت اجلزائر تظهر هلا آثار التغريات التكنولوجية لكن ليس    
ا األوليةيفباملستوى املرتقب، إذ إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصال باألنشطة البشرية ال تزال   . تطبيقا

  :االقتراحات

بناءا على نتائج البحث اليت توصلت إليها أقدم توصيات ميكن االستفادة منها سواء على املستوى العلمي أو    
  .التطبيقي

 ضرورة اعتماد نظام اإلدارة اإلسرتاتيجية الذي يضمن للمؤسسات أهداف إسرتاتيجية طويلة املدى؛ .1
ا بالشكل الذي يتطابق مع التكنولوجيا املتقدمة اليت  .2 من الضروري تطوير نوعية املوارد البشرية ومهارا

 يتضمنها عصر املعلومات والتطور املتسارع فيه؛
البد من تدعيم األفراد املختصني يف الربامج املعلوماتية وتسيري الشبكة حىت يتم استغالل كل النظم  .3

 إدارة املوارد البشرية؛الفرعية لنظام معلومات 
 جيب على مديرية الوكالة توسيع استغالل شبكة االنرتانت؛ .4
ذه  .5 تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسة، بتكثيف الربامج التكوينية اخلاصة 

ا ألقصى درجة  .التكنولوجيا، وحماولة االستفادة من تطبيقا

أن على املؤسسة اليت تتبىن مثل هذه املشاريع، أن تكثف جهودها واسثمارها إىل أبعد  ويف األخري ميكن النقل   
نقطة ممكنة من خالل إدماجها أحدث الوسائل بصورة متقدمة لتحقيق أقصى ربح ممكن خاصة يف جمال إدارة 

  .املوارد البشرية
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ــــــد ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   :تمهيـ

املؤسسات العديد من املوارد اليت متكنها من حتقيق ميزة تنافسية والوصول إىل أهدافها املسطرة، وميكن  متتلك   
بشرية وتنظيمية تقع حتت سيطرة اإلدارة واليت من خالهلا ميكن حتقيق ميزة  تصنيف هذه املوارد إىل موارد مادية،

  .تنافسية

ا تتعامل مع أهم عنصر     تعد إدارة املوارد البشرية من أهم اإلدارات الوظيفية يف املؤسسة وأكثرها حساسية كو
لية لبيئة املؤسسة، والتغريات البيئية وأكثر موارد املؤسسة عرضة للتأثر بالتغريات البيئية الداخ اإلنتاجمن عناصر 

اخلارجية، البيئة العامة واخلاصة ويتفق أغلب كتاب اإلدارة بشكل عام واإلدارات الوظيفية بشكل خاص، أن 
املؤسسة بإدارة املوارد البشرية وعن طريقها تتمكن من إحراز الكثري من القرارات السليمة اليت متكنها من مواجهة 

  .والبقاء االستمراروضمان  التحديات البيئية

حيث أصبحت املوارد البشرية أحد أهم العوامل التنافسية جناعة يف املؤسسة األمر الذي أعطاها بعدا إسرتاتيجيا    
ا، مما جعل وظيفة املوارد البشرية تتحول من إطارها التسيريي إىل دورها اإلسرتاتيجي ألن الدور التقليدي  يف إدار

ا وفق منظور إسرتاتيجي  ما يدفع إىل  للمورد البشري مل يعد كافيا لتحقيق أهداف املؤسسة وهذا ما تطلب إدار
  .حشد طاقات وأنشطة املوارد البشرية بغرض مساعدة املؤسسة لتحقيق أهدافها

  :ومت تقسيم الفصل إىل املباحث اآلتية   

  عموميات حول إدارة الموارد البشرية؛ :األولالمبحث 

  أساسيات حول اإلدارة اإلستراتيجية؛ :الثانيالمبحث 

  .اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية :الثالثالمبحث 
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  عموميات حول إدارة الموارد البشرية: المبحث األول

تعترب إدارة املوارد البشرية من أهم وظائف املؤسسة لرتكيزها على العنصر البشري الذي يعترب أمثن عناصر    
ة وأكثرها تأثريا على اإلنتاجية، وإدارة املوارد البشرية بشكلها احلديث ليست وليدة الساعة، إمنا هي نتيجة املؤسس

  .موعة من التطورات املتداخلة واليت سامهت بشكل مباشر أو غري مباشر من ظهور احلاجة إىل إدارة األفراد

  ماهية إدارة الموارد البشرية: المطلب األول

البشرية هي عملية االهتمام بكل ما يتعلق باملوارد البشرية اليت حتتاجها أية مؤسسة لتحقيق أهدافها  واردامل إدارة   
  .واإلشراف على استخدامها، وصيانتها واحلفاظ عليها

  التطور التاريخي للموارد البشرية: أوال

وإمنا هي نتيجة للعديد من التطورات املتداخلة اليت  ،إن إدارة األفراد بشكلها احلديث ليست وليدة الساعة    
وجود  واليت سامهت بشكل مباشر أو غري مباشر يف إظهار احلاجة إىل  ،رجع عهدها على بداية الثورة الصناعيةي

  :1ا هذه اإلدارة من منتصف القرن العشرين حىت وقتنا احلاضر متر أفراد متخصصة فمن أهم املراحل التارخيية اليت

  ظهور الثورة الصناعية :المرحلة األول

م ، كانت الصناعات قبل الثورة الصناعية حمصورة يف نظام الطوائف املختصة وكان كل الصناع ميارسون صناعا
  :1، وقد صاحب عدة ظواهر أمههامستخدمني يف ذلك أدوات بسيطة ،اليدوية يف منازهلم

 ؛التوسع يف استخدام اآلالت وإحالهلا حمل العمل  
 ؛ظهور مبدأ التخصص وتقييم العمل  
 ؛جتمع عدد كبري من العمال يف مكان واحد وهو املصنع  
 إنشاء املصانع الكربى، اليت تستوجب اآلالت اجلديدة.  

ا أدت  ،حيث كانت الثورة الصناعية مبثابة البداية لكثري من املشاكل اليت تواجهها إدارة املؤسسات فبالرغم من أ
حبيث أصبح  ،لصناعية أدت إىل حتقيق زيادات هائلة يف اإلنتاج وتراكم السلع ورأس املالإىل حتقيق الزيادات ا

  .العامل ضحية هذا التطور، فقد كان ينظر إليه باعتباره سلعة تباع وتشرتى

                                                             
  قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية  إدارة املوارد البشرية،: صالح الدين عبد الباقي، علي عبد اهلادي مسلم، راوية حسن -  1

                                                                                                                             .   15-14: ، ص ص2007املكتب اجلامعي،
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  اإلدارة العلمية ظهور حركة :المرحلة الثانية

من بني التطورات اهلامة اليت سامهت ظهور أمهية إدارة املوارد البشرية انتشار حركة اإلدارة العلمية، بقيادة فريديريك 
  .تقريبا حىت بداية احلرب العاملية األوىل 1890تايلور، وقد حدثت هذه احلركة من عام 

  :سس هيوقد توصل تايلور إىل ما مساه باألسس األربعة لإلدارة وهذه األ     

  ؛التطور احلقيقي يف اإلدارة -
  ؛االختيار العلمي للعاملني -
  ؛االهتمام بتنمية وتطوير العاملني وتعليمهم -

 .التعاون احلقيقي بني اإلدارة والعاملني -

  تطور حركية و ميكانيكية صيانة األفراد :المرحلة الثالثة

على ظهور تشريعات وقوانني تتعلق باألفراد يف بداية الثالثينات تغريت كثري من العوامل السياسية واليت أدت 
االختيار والتعيني  ونظام احلوافز وغريها، كما تبلور دور الدولة يف  كتحديد ساعات العمل واألجور و العاملني

اليت كان هلا األثر هنية اليت ظهرت يف هذه الفرتة و عملية توظيف الوظيفة وحتليل العمل باإلضافة إىل النقابات امل
  .1حتسني  ظروفهمل العمال و حل مشاكاب العمل لزيادة األجور و يف املفاوضات بني العاملني و أرباألكرب 

  الحرب العالمية األولى: المرحلة الرابعة

لقد أظهرت احلرب العاملية األوىل احلاجة على استخدام طرق اختيار املوظفني قبل تعيينهم للتأكد من صالحيتهم  
  .لشغل الوظائف

وبتطور حركة اإلدارة العلمية وتقدم علم النفس الصناعي، بدأ بعض املتخصصني يف إدارة املوارد البشرية بالظهور  
التوظيف والرعاية االجتماعية والتدريب واألمن الصناعي والرعاية : يف املؤسسات للمساعدة يف بعض األمور مثل

ال وأنشأت مراكز للخدمات االجتماعية والتعليمية الصحية حيث تزايد االهتمام بالرعاية االجتماعية للعم
  .حيث ميثل إنشاء هذه املراكز بداية ظهور أقسام شؤون املوارد البشرية واإلسكانوالرتفيهية 

  

                                                             
    .23: ، ص2003ص نظم املعلومات اإلدارية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، ختص-إدارة املوارد البشرية: على حممد ربابعة- 1
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  مابين الحرب العالمية األولى والثانية: المرحلة الخامسة

اية العشرينيات وبداية الثالثينات من هذا القرن تطورا يف جمال العالقات اإلنسانية، فقد أجريت   لقد شهدت 
وقد أقنعت هذه  Elton mayoبالواليات املتحدة األمريكية بقيادة ألتون مايو Hawthorne جتارب هاوثورن

  .الظروف املناسبة للعملالتجارب الكثريين بأمهية رضا العاملني عن عملهم وضرورة توفري 

  د الحرب العالمية الثانية حتى وقتنا الحاضرـمابع: المرحلة السادسة

ا إدارة املوارد لقد منت و تطورت إدارة املوارد البشرية يف السنوات احلديثة، واتسع نطاق األعمال اليت تق     وم 
انصرافهم  رهم و وضبط حضو العاملني  روتينية مثل حفظ ملفاتة ليس فقط عن أعمال البشرية وأصبحت مسدود

العالقات اإلنسانية  بل مشلت تدريب وتنمية العاملني ووضع برامج لتعويضهم عن جهودهم وحتفيزهم وأيضا ترشي
ا إدارة املوارد البشرية يف العصر احلديثالعمل ويتضح ذلك من الوظائف اليت تو      .1قوم 

  تعريف إدارة الموارد البشرية: ثالثا

شرية من أهم املوارد اليت متتلكها املؤسسة، فهي العنصر األساسي لنجاحها ال ميكن جتاهله والتقليل املوارد الب تعد  
  .من شأنه وحيوية الدور الذي يقوم به

وإذا عرفنا إدارة املوارد البشرية فال ميكننا حتديد ذلك يف مفهوم واحد، نظرا إلختالف وجهات النظر حيث   
ماهي إال " النظرة التقليدية واحلديثة، فأصحاب النظرة التقليدية يرو أن إدارة املوارد البشرية  ميكن التمييز بني

م   نشاط روتيين يشتمل على نواحي تنفيذية، مثل حفظ امللفات وسجالت العاملني، ومتابعة النواحي املتعلقة 
م وانصرافهمكضبط أوقات حضورهم    .2"وإجيازا

ناحية أخرى يرى أصحاب النظرة احلديثة، أن إدارة األفراد تعترب إحدى الوظائف األساسية يف املؤسسة  ومن"    
 مهية العنصر اإلنساين وتأثريه على، وذلك أل)اخل ... التسويق، التمويل اإلنتاج( وهلا نفس أمهية تلك الوظائف 

  .3"الكفاية االنتاجية للمؤسسة

  .ملوارد البشرية احلديثة من أجل الوصول إىل تعريف موحد وأكثر وضوحا هلافهناك بعض التعاريف إلدارة ا  
                                                             

- 24: ، ص ص2002االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية، قسم إدارة األعمال، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، : صالح الدين عبد الباقي- 1
25                                   .                                                                                           

  .15: صالح الدين عبد الباقي، مرجع سبق ذكره، ص- 2
مصر،   ،اإلسكندريةية يف املنظمات، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، اجلوانب العلمية والتطبيقية يف إدارة املوارد البشر : صالح الدين عبد الباقي- 3

  .27: ، ص2001
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املؤسسة من القوى  احتياجاتإدارة املوارد البشرية هي النشاط اإلداري املتعلق بتحديد : التعريف األول .1
  .1اءة ممكنةمن هذه الثروة البشرية بأعلى كف االستفادةالعاملة وتوفريها باألعداد والكفاءات احملددة وتنسيق 

إدارة املوارد البشرية عبارة عن القانون أو النظام الذي حيدد طرق وتنظيم معاملة األفراد : التعريف الثاني .2
م وأيضا  م لتحقيق أعلى  االستخدامالعاملني باملؤسسة، حبيث ميكنهم من حتقيق ذا م وإمكانيا األمثل لقدرا

  .2إنتاجية

ميكن القول أن إدارة املوارد البشرية متثل إحدى الوظائف اهلامة يف املؤسسات احلديثة من التعاريف السابقة و    
حبيث ختتص بتسيري شؤون العمال يف املؤسسة، بغية وضع الفرد املناسب يف املكان املناسب وذلك من أجل 

  .حتقيق أهدافها وضمان بقاءها واستمرارها

  

  موارد البشريةالوظائف الرئيسية إلدارة ال: المطلب الثاني

دارة املوارد البشرية مثلها مثل أي إدارة أخرى نوعني من الوظائف، فنجد منها الوظائف اإلدارية اليت إن إل   
  .جندها متماثلة مع تلك املوجودة يف اإلدارات األخرى ووظائف متخصصة متيزها عن غريها من اإلدارات

  الوظائف اإلدارية: أوال   

  :3الوظائف اإلدارية إلدارة املوارد البشرية يف أربعة وظائف رئيسية ميكن توضيحها يف الشكل التايل تتحدد

  

  

  

  

  

                                                             
  .27: ، ص1996إدارة األفراد، دار الشرق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، :  شيمصطفى جنيب شاو - 1
  .17: كره، صاالجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية،  مرجع سبق ذ : صالح الدين عبد الباقي- 2
  .19-18-17: ، ص ص ص2001إدارة املوارد البشرية، دار الفكر، عمان، : مهدي حسن زويلف - 3
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  الوظائف اإلدارية إلدارة الموارد البشرية) 1- 1(الشكل            

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة: المصدر            

تم وظيفة التخطيط بتحديد احتياجات املؤسسة من املوارد البشرية كما ونوعا اليت  :التخطيطوظيفة  .1
تضمن حتقيق أهداف املؤسسة، فالتخطيط للموارد البشرية يوضح املوازنة بني احلاجة للموارد البشرية والعرض 

دف ضمان احلصول على ماحتا   .تاجه املؤسسة من املوارد البشريةملتوفر 
مع تطور وظيفة األفراد يف املؤسسات واستحداث إدارة مستقلة هلا تقوم بالتخطيط، : وظيفة التنظيم .2

يم ورسم الربامج املتعلقة باألفراد، وذلك من خالل إجياد التنظيم املالئم، ويقصد بوظيفة التنظ والسياساتووضع 
  .تربط هذه املسؤوليات تقسيم وحتديد الواجبات واملسؤوليات والسلطات بني األفراد وحتديد العالقات اليت

ا توجيه جهود األفراد حنو حتقيق أهداف املؤسسة، اهلدف من هذه الوظيفة هو : وظيفة التوجيه .3 يقصد 
  .حث األفراد على العمل برضا تام وفعالية

ة الرقابة وظيفة إدارية تتعلق بتنظيم األنشطة والتنسيق بينها، طبقا خلطة العمالة تعترب عملي: وظيفة الرقابة .4
احملددة، بناءا على حتليل األهداف أو األنشطة األساسية للتنظيم، حبيث تضمن تنفيذ اخلطة العامة للمؤسسة 

  .بكفاءة عالية

  

  

  

  

الوظائف اإلدارية 
إلدارة الموارد 
ـــــة ــــ ــــ ــــ ــــ  البشـــريــ

ــــط ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــم التخطيـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  التنظي

ـــــه ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــة التوجيـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  الرقابــــــ
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  الوظائف المتخصصة: ثانيا  

تنقسم إىل أربعة وظائف ممثلة يف  متخصصة متيزها عن باقي اإلدارة األخرىإن إلدارة املوارد البشرية وظائف 
  :1الشكل التايل

  الوظائف المتخصصة إلدارة الموارد البشرية) 2- 1(الشكل                 

  

  

  

  

  

    

  من إعداد الطالبة: المصدر     

تم بتحديد  تعترب أوىل الوظائف املتخصصة إلدارة املوارد البشرية،: وظيفة استقطاب الموارد البشرية .1 و
ويتحدد نطاق هذه . احتياجات املؤسسة من املوارد البشرية كما ونوعا، حبيث تضمن حتقيق أهداف املؤسسة

  :الوظيفة فيما يلي
 تقدير احتياجات املؤسسة من املوارد البشرية؛ -
 حتديد مصادر احلصول على املوارد البشرية الالزمة للمؤسسة؛ -
 وإجراء االختبارات الالزمة النتقاء الكفاءات اليت تتناسب مع احتياجات املؤسسة؛ اختيار املوارد البشرية، -
 .                           تعيني األفراد يف مناصب عملهم -
بعد حصول املؤسسة على املوارد البشرية الالزمة كما ونوعا مبا يتفق مع : وظيفة تدريب وتنمية العاملين .2

م بصفة مستمرة، لرفع مستوى الكفاءة وحتسني األداء، وهذا متطلبات أهداف املؤسسة، الب د من تنمية مهارا
  .يتم من خالل التدريب املستمر، وذلك لضمان سالمة تنفيذ العمل

                                                             
  .181: مصطفى جنيب شاويش، مرجع سبق ذكره، ص- 1

الوظائف 
المتخصصة 

إلدارة الموارد 
ــــة ــــ  البشريـــــ

وظيفة استقطاب الموارد 
 البشرية

وظيفة التعويض 
 كافأةموال

وظيفة رعاية وصيانة 
 الموارد البشرية

 وظيفة تنمية العاملين
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وتعترب هذه الوظبفة من الوظائف األساسية اليت تضمن استمرار املؤسسة ملواجهة التطورات التكنولوجية يف   
 .جأساليب العمل وأدوات اإلنتا 

 البشريةتعترب وظيفة التعويض أو املكافأة من الوظائف اهلامة إلدارة املوارد  المكافأةوظيفة التعويض أو  .3
وختتص هذه الوظيفة بتحديد هيكل عادل لألجور أو املكافآت مبا يتفق مع اجلهد املبذول من القوى العاملة يف 

  .املؤسسة
تم هذه الوظيفة برعاية وصيانة القوى البشرية من خالل توفري : وظيفة رعاية وصيانة القوى البشرية .4

  .الرعاية الصحية والثقافية والرتفيهية واالجتماعية، وكذلك الرعاية عند ترك اخلدمة

  

  أهمية وأهداف إدارة الموارد البشرية: المطلب الثالث

  .خالل دورها يف حتقيق أهداف املؤسسةاملوارد البشرية أمهية بالغة وذلك من تكتسي إدارة املوارد البشرية    

  أهمية إدارة الموارد البشرية: أوال

إن أمهية إدارة املوارد البشرية نابع من إمكانية مسامهتها يف جناح املؤسسة من خالل حتقيق العديد من املزايا    
  1:االقتصادية، واليت تتمثل أساسا يف

 وجود خربات متخصصة يف إدارة املوارد البشرية قادرة ومؤهلة على استقطاب أفضل العاملني لشغل  إن
الوظائف الشاغرة، مت احلفاظ على هذه العناصر سيزيد من إنتاجية املؤسسة ويعزز من مركزها االقتصادي وأرباحها 

 يف األجل الطويل؛

 من خالل تبين برامج للموارد البشرية تساهم يف إن قدرة املؤسسة على توفري مناخ تنظيمي صاحل للعمل ،
م سينعكس بدون شك على رضاهم الوظيفي، وهذا سيزيد من  حتفيز العاملني وتدفعهم إىل بذل املزيد من قدرا

 إنتاجيتهم ومن مث زيادة فعالية املؤسسة ككل؛

 وتقييم األداء، والتدريب  إن املعاجلة الصحيحة والعادلة ملشاكل حمتملة يف جماالت االختيار والتعيني
 والرتقيات ستوفر تكاليف حمتملة نامجة عن سرعة دوران العمل، وتدين معدالت األداء، أو اخنفاض اإلنتاجية؛

                                                             
  .22: ، ص2004إدارة املوارد البشرية وتأثري العوملة عليها، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، : سنان املوسوي- 1
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  إن اإلدارة الناجحة للموارد البشرية توفر على املؤسسات تكاليف باهضة يف قضايا قانونية قد يلجأ إليها
 .نح العالوة أو التجاوز يف الرتقياتالعاملني السيما يف حاالت الفصل أو م

  أهداف إدارة الموارد البشرية : ثانيا

تزويد املنظمة مبوارد بشرية فعالة و تطوير األفراد تطوير يليب  ساسي إلدارة املوارد البشرية هوإن اهلدف األ   
م و احتياجات املنظمة   : 1ينبثق من هذا اهلدف جمموعة من األهداف يفو  رغبا

م مع ما يسمح بالتطور والنمو  :االجتماعيةاألهداف  .1 تمع بتشغيل لألفراد حسب قدرا أي تطبيق أهداف ا
  طبقا لتشريعات وقوانني العمل والعمال، و خلق جو مريح هلم ومحايتهم من األخطار

 التنافسية؛والعملية و  ضمان أن يتوفر للمؤسسة موظفون أكفاء من الناحية االقتصادية  
 جتاه املؤسسة؛ مينفذون التزاماو  ني  يفهمون ضمان كون املوظف  
 ا و ضمان حقيقة أن ا ظروف  توفريا جتاه املوظفني بصورة صحيحة و مسؤولياملؤسسة تقوم بتنفيذ التزاما

  .    مالئمة هلم كلما كان ذلك ممكنا عمل
دمي النصح واإلرشاد فيما تقؤسسة و أي تؤدي وظيفتها بشكل مرتابط مع بقية الفروع يف امل: األهداف التنظيمية  .2

   .ؤسسةيتعلق بشؤون األفراد يف امل
 ؛وضع السياسات و اللوائح العادلة اليت حتكم العالقة بني العاملني و املؤسسة  
 التنسيق الكامل مع اإلدارات األخرى يف املؤسسة لتحقيق ما يلي:  
  املؤسسة للعاملني؛ت اليت تنتهجها التعليمات والسياسياو  املشاركة يف توضيح كافة اللوائح -
  املناسبة لكافة املشاكل العمالية؛املساعدة يف وضع احللول  -
أوال بأول على كافة  وإطالعهمفيما يتعلق بأعماهلم  األخرىإبداء النصح و اإلرشاد ملدراء اإلدارات  -

م العمالية  ؛السياسات احلكومية اليت هلا تأثري على نشاطات إدار

محث مدراء اإلدارات على إتبا   -   .ع نظم السالمة الالزمة حلماية العاملني وممتلكا

                                                             
 .20، ص مرجع سبق ذكرهإدارة املوارد البشرية ختصص نظم املعلومات اإلدارة،  :علي حممد ربابعة 1
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ا واملتعلقة باألفراد العاملني يف املؤسسة وفقا : األهداف الوظيفية .3 قيام  إدارة املوارد البشرية بالوظائف اخلاصة 
ا   .  حلاجا

م عنصراأي إشباع رغبات و  :األهداف اإلنسانية .4   .مهما يف العملية اإلنتاجية حاجات األفراد كو
  العالقات االجتماعية مما يعطي املؤسسة مسعة طبية بني األساليب األخالقية يف العمل، و إتباع املعايري و

  .املؤسسات األخرى

للعمل  دفعهمباجليدين منهم و  االحتفاظو  يتضح أن أهداف إدارة املوارد البشرية تتمثل يف جذب املرشحني  
  .ف خاصة بإدارة املوارد البشريةتعترب هذه األهداو 
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  أساسيات حول اإلدارة اإلستراتيجية: المبحث الثاني

يف ظل التغريات والتحوالت اليت يشهدها العامل يف خمتلف جوانب احلياة املعاصرة أصبحت تعاين الكثري من    
األوقات من املوارد البشرية يف جماالت املؤسسات اإلنتاجية واالقتصادية من مشاكل الفائض او العجز يف بعض 

العمل املختلفة فبينما تشكو إدارات أو أقسام معينة يف هذه املؤسسات من زيادة عدد األفراد عن حاجتها الفعلية 
ا حتقيق أهدافها لقلة مواردها البشرية   .جند إدارات أو أقسام أخرى تعاين من ضغط العمل وعدم إمكا

  دارة اإلستراتيجيةمفهوم اإل: المطلب األول

يعد موضوع اإلدارة اإلسرتاتيجية من املوضوعات احليوية يف الفكر اإلداري املعاصر وذلك الهتمامه بالقرارات    
املتعلقة بتخصيص املوارد وبناء العالقات بالبيئة الداخلية واخلارجية على املدى البعيد مع الرتكيز على دراسة وحتليل 

  .ث مداخل التعامل مع املنافسني مبا حيقق الغايات واألهداف طويلة األجلاملنتجات واألسواق، وحب

  مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية: أوال

  :1لقد تعددت التعاريف اليت تبني معىن اإلدارة اإلسرتاتيجية ومنها مايلي  

سسة من حتقيق علم وفن صباغة وتنفيذ وتقييم القرارات الوظيفية املختلفة اليت متكن املؤ " هي  DAVIDحسب 
  ". أهدافها 

العملية اليت "على أن اإلدارة اإلسرتاتيجية هي   STRICK LAND , THOMP SONويؤكد العاملان    
بواسطتها يتمكن املدراء من تأسيس اجتاه طويل األمد للمؤسسة، وحتديد أهدافها وتطوير اإلسرتاتيجيات لغرض 

  ".واخلارجية ذات العالقة حتقيق هذه األهداف يف ضوء املتغريات الداخلية 

اإلدارة اإلسرتاتيجية هي العملية اإلدارية اليت تستهدف إجناز رسالة " يرون أن  VINCZ, HIGGINSأما    
  ".املؤسسة من خالل إدارة وتوجيه عالقة املؤسسة مع بيئتها 

ا اإلدارة اإلسرتاتيجية  ANSSOF كما يعرف    هذا  يوضحالعالقات املتوقعة بينها وبني بيئتها حبيث  "على أ
ا على املدى البعيد واملدى الذي جيب أن تذهب إليه املؤسسة والغايات  التصور نوع العمليات اليت جيب القيام 

  .2"اليت جيب أن حتققها 

                                                             
  .18-17: ، ص ص2005أساسيات اإلدارة اإلسرتاتيجية، دار وائل للنشر، الطعة األوىل، قطر، : مؤيد سعيد سامل- 1
  .33: ، ص1999، جمموعة النيل العربية، مصر، 21اإلدارة اإلسرتاتيجية ملواجهة حتديات القرن  :عبد احلميد عبد الفتاح املغريب- 2
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  أهمية اإلدارة اإلستراتيجية: ثانيا

  :1تشري البحوث والدراسات إىل أن تتبىن اإلدارة اإلسرتاتيجية من قبل إدارة املؤسسة يساعدها على حتقيق اآليت   

 ؛توضيح الرؤية املستقبلية للعمل ورسم صورة مستقبلية للمؤسسة حتاول الوصول إليها 
 ،حيث يساعد هذا التفاعل املؤسسة على التعامل مع الظروف  التفاعل البيئي على املدى البعيد

 القدرة على التكيف مع املتغريات؛ واملستجدات، ويعطيها
  إمكانية تبين أفكار إبداعية جديدة تساهم يف تطوير قدرات وقابليات تولد رغبة يف تطوير واقع املؤسسة

 تمرة وإجيابية؛من خالل إجراء تغيريات مس
 هذا املركز وحتقيق نتائج افسي للمؤسسة، وجعلها قادرة على بناء قدرات تساهم يف تعزيز تدعيم املركز التن

 إجيابية؛
 ر توفر أساس معني لتحديد احلاجة للتغيري، وإبرازها جلميع املستويات اإلدارية إضافة إىل املساعدة يف النظ

 إىل التغيري كفرصة وليس كتهديد؛
 واإلمكانات وخاصة النادرة منها على خمتلف وحدات  تضع أسس علمية وسليمة لتخصيص املوارد

 ل واألنشطة الوظائفية يف املؤسسة؛األعما
 متثل إطارا لتحسني املمارسة اإلدارية من خالل التنسيق والسيطرة على النشاطات أو رقابتها. 

  

  مستويات وعمليات اإلدارة اإلستراتيجية: المطلب الثاني

  :مستويات، كما متر بثالث مراحل إن لإلدارة اإلسرتاتيجية ثالث   

  مستويات اإلدارة اإلستراتيجية: أوال

  :2اإلدارة اإلسرتاتيجية تتكون من املستويات التالية   

يف هذا املستوى تقوم اإلدارة اإلسرتاتيجية بعملية ختطيط كل األنشطة : اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسة .1
ف اإلسرتاتيجية هلا والبحث عن املوارد الالزمة وصياغة اخلطة املتصلة بصياغة رسالة املؤسسة وحتديد األهدا

                                                             
اإلدارة اإلسرتاتيجية منظور منهجي متكامل، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، : طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس-  1

  .50: ، ص2007
، 2004اإلدارة اإلسرتاتيجية إدارة جديدة يف عامل متغري، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، عمان، : ورعبد العزيز صاحل بن حبت- 2
  .52: ص
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اإلسرتاتيجية يف ضوء حتليل البيئة الداخلية للمؤسسة، وبيئة األعمال الدولية ويف هذا املستوى يؤخذ بنظر االعتبار 
  .الوحداتتوزيع املوارد بني وحدات األعمال اإلسرتاتيجية وحتقيق التناسق والتكامل يف أنشطة وعمليات هذه 

يف هذا املستوى تقوم اإلدارة : اإلدارة اإلستراتيجية في مستوى وحدات األعمال اإلستراتيجية .2
اإلسرتاتيجية بصياغة وتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية اخلاصة بكل وحدة أعمال انطالقا من حتليل متغريات البيئة 

داف اإلسرتاتيجية املطلوب حتقيقها، ففي هذا الداخلية للوحدة والبيئة اخلارجية، وحتديد إمكانية الوحدة واأله
املستوى إن اإلدارة اإلسرتاتيجية مسؤولة بصفة مباشرة عن ختطيط وتنظيم كل األنشطة اخلاصة باخلطة 

  .اإلسرتاتيجية للوحدة واختاذ القرارات الالزمة للتنفيذ
اتيجية تتكون عادة من ملا كانت وحدات األعمال اإلسرت : اإلدارة اإلستراتيجية في المستوى الوظيفي .3

اخل، لذلك من الضروري أن تكون للمؤسسة ...وظيفة اإلنتاج، األفراد، والتسويق، والشؤون املالية: أنظمة فرعية
إسرتاتيجيات واضحة هلذه األنظمة الوظيفية، ومبعىن آخر أن توجد خطة إسرتاتيجية للتسويق، وخطط إسرتاتيجية 

ة عملية تقييم السياسات، والربامج واإلجراءات اخلاصة بتنفيذ كل وظيفة من لإلنتاج، وتتوىل كل خطة إسرتاتيجي
  .دون الدخول يف تفاصيل اإلشراف املباشر على األنشطة اليومية هلذه الوظائف

  : والشكل التايل يوضح خمتلف مستويات اإلدارة اإلسرتاتيجية  
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  مستويات اإلدارة اإلستراتيجية) 3-1(شكل رقم                            

                  

    

  إستراتيجية األعمال                                                             إستراتيجية المؤسسة            

  

  

  

                                                                                                                       
                      إستراتيجية الوظائف                                                                                         

                                                                                                                        

  

  

  .46: مرجع سبق ذكره، ص إدريسطاهر منصور الغاليب، وائل صبحي حممد  :  المصدر       

  عمليات اإلدارة اإلستراتيجية: ثانيا

  :1متر اإلدارة اإلسرتاتيجية يف أي مستوى من املستويات بثالث مراحل متتالية كالتايل   

  مرحلة التصميم .1

  :ويطلق عليها أيضا مرحلة التخطيط اإلسرتاتيجي، وهذه املرحلة تشمل جمموعة من األنشطة تتمثل يف   

 حتديد رسالة املؤسسة؛ -
 يد األهداف والغايات طويلة األجل؛حتد -

                                                             
  .16: ، ص2004اإلدارة اإلسرتاتيجية، األصول واألسس العلمية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، : حممد أمحد عوض- 1

 اإلدارة العـــــــليـــــــــا

وحدة األعمال 
 اإلستراتيجية

البحث 
 والتطوير

اإلنتاج 
 والعمليات

الموارد  التمويل التسويق
 البشرية

وحدة األعمال 
 اإلستراتيجية

وحدة األعمال 
 اإلستراتيجية

وحدة األعمال 
 اإلستراتيجية

وحدة األعمال 
 اإلستراتيجية



اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية                 :                    الفصل األول  
 

 15 

 .دراسة البيئة اخلارجية والداخلية، وحتديد الفجوة اإلسرتاتيجية -
 مرحلة التطبيق .2

دف هذه املرحلة إىل تنفيذ هذه اإلسرتاتيجيات، وتتضمن وضع األهداف قصرية األجل، ورسم السياسات    
يئة املؤسسة من الداخل مبا قد يتطلبه  وختصيص املوارد املادية والبشرية وتوزيعها بني بدائل اإلنفاق، كما تتطلب 

  .ذلك من تعديل اهليكل التنظيمي وإعادة توزيع السلطات واملسؤوليات

 مرحلة التقييم .3

ختضع اإلسرتاتيجيات لعملية تقييم ملعرفة مدى تناسبها مع التغريات اليت حتدث يف البيئة الداخلية واخلارجية،    
واكتشاف االحنرافات اليت قد تكون يف مرحلة تصميم أو  ويتطلب ذلك مقارنة النتائج الفعلية باألهداف املتوقعة

  .تطبيق اإلسرتاتيجية

  

  

  التحديات التي تواجهها اإلدارة اإلستراتيجية: المطلب الثالث

  :جمموعة من التحديات اليت تقف دون حتقيق أهداف اإلدارة اإلسرتاتيجية منها هناك   

 :1تتمثل فيما يلي: التحديات الخارجية .1
  عاملن اليوم سريع التغري والتطور وهذا يف مجيع : الكمية والنوعية في بيئة األعمال التغيراتتسارع

نواحيه ومظاهره، والذي يظهر يف البيئة السياسية، االقتصادية، االجتماعية، التكنولوجية واملعلوماتية، ومن مث 
 .خمتلف املؤسسات أصبح وضع اإلسرتاتيجيات والتعامل مع الفرص والتهديدات أمرا حيويا يف

 مل تعد املنافسة تشمل السعر وجود املنتج فقط، بل تعددت اآلن أسسها لتشمل  : ازدياد شدة المنافسة
كل أنشطة املؤسسة، وذلك بظهور منافسني جدد باستمرار وزيادة حدة املنافسة بصورة عامة، وهذا ما يفرض 

 .دى ملعاجلة وضع املؤسسة يف أسواق خمتلفةعلى اإلدارة حتديها بوضع خطط إسرتاتيجية كفؤة وبعيدة امل
 زيادة الصراع حول املوارد النادرة جعل املؤسسات تعمل على وضع اإلسرتاتيجيات اليت : ندرة الموارد

 .تضمن توفري تلك املوارد القدر وباملواصفات املطلوبة ويف الوقت املناسب

                                                             
  .23-21: ص ص‘ ذكرهمرجع سبق :  مؤيد سعيد سامل- 1
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  االعتمادية املتبادلة إن تالشي حدود السيادة بني الدول بسبب زيادة  :اإلستراتيجيةالتحالفات
، جعل ...قتصاديات، ومنو املنافسة األجنبية يف األسواق احمللية، وندرة املوارد الطبيعية، وحرية التبادل التجاريلال

خرى حبيث يتعرف كل املؤسسات الكربى تتجه حنو إقامة حتالفات إسرتاتيجية مفتوحة مع املؤسسات العاملية األ
 .طرف على عناصر القوة التقنية عند الطرف اآلخر

 1:تكمن يف: التحديات الداخلية .2
 حيث أن إتاحة الفرصة للتفكري اإلسرتاتيجي ومدى : ت التفكير واإلنجاز اإلستراتيجياتطوير عملي

لى رسالة املؤسسة، يعد حتديا كبريا توافر اهليكلة الالمركزية، اليت تساعد املديرين على صياغة اإلسرتاتيجية بناءا ع
 .يواجه اإلدارة اإلسرتاتيجية يف املؤسسة

 يعين هذا : تحديد وظيفة المتخصصين بمجال التخطيط طويل المدى عند صياغة اإلستراتيجية
وهذا يتطلب إجراء عملية الفصل بني اإلدارة العليا  املسؤولية اإلسرتاتيجية للمخططني يف املؤسسة، التحدي حتديد

عند وضع اإلسرتاتيجية، وبني دور التخطيط يف تسهيل وتنفيذ اإلسرتاتيجية وأن يفهم مدير التخطيط إسرتاتيجية 
 .املؤسسة فهما متكامال وشامال لكي يساعد يف تنفيذها وحتقيق األهداف املسطرة

ا تتطلب عملية التخطيط والتنفيذ ا    إلسرتاتيجي تكلفة ووقت كبري، وقد يراها بعض املديرين مضيعة للوقت كو
ال حتتوي على أي نتائج مادية ملموسة، كما حتتاج عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية إىل كم هائل من املعلومات 

  .وإنفاقا كبرياوالبيانات اليت قد ال تكون متاحة أمام املؤسسة، وعملية مجعها وحتليلها قد يتطلب وقتا كبريا 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .38-37: ، ص ص2006اإلدارة اإلسرتاتيجية، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الثانية، : فالح حسن عداي - 1
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  اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية: المبحث الثالث

تعد اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية من بني أهم املمارسات املعاصرة اليت ترسم سياسة التعامل مع املؤسسة   
ا من شؤون ختص حياته الوظيفية يف مكان عمله، وتتماشى مع  طويلة األجل مع العنصر البشري، وكل ما يتعلق 

  .ممارسات إسرتاتيجية املؤسسة العامة وظروفها ورسالتها

  التعريف باإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية: المطلب األول

املوارد البشرية إسرتاتيجية املوارد البشرية جزء ال يتجزأ من إسرتاتيجية املؤسسة، فإن وظائف وممارسات إدارة    
  .تعمل مجيعا يف خدمة إسرتاتيجيات اإلدارات األخرى

 1:االتجاه نحو اإلدارات اإلستراتيجية للموارد البشرية : أوال

من إدارة األفراد إىل إدارة املوارد  االنتقالالعميقة اليت مشلت السلوك البشرية يف املؤسسة بسبب  إن التحوالت    
العنصر البشري العنصر البشري كعامل مهم يف املؤسسة، حثها على ضرورة  االعتبارالبشرية، والذي أخذ بعني 

من إدارة  االنتقالتسيريها بالشكل األمثل يف خمتلف املستويات والنشاطات، كما عرفت حتوالت أخرى متثلت يف 
يط، مثال إذا تبنت املؤسسة املوارد البشرية إىل اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية من أجل تكيف األفراد مع احمل

ا حتتاج إىل  ا تبحث عن منتج أو خدمة متميزة ختتلف عن تلك اليت يقدمها املنافسون فإ إسرتاتيجية التجديد فإ
      . إسرتاتيجية خاصة باملوارد البشرية تتماشى مع إسرتاتيجية التجديد

  :اتيجية للموارد البشرية فيما يلىويربز الفرق بني إدارة املوارد البشرية واإلدارة اإلسرت    

                                                                       

  

  

  

                                                             
  .34: ، ص2002مدخل إسرتاتيجي لتخطيط وتنمية املوارد البشرية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، : راوية حسن- 1
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  الفرق بين إدارة الموارد البشرية واإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية) 1- 1(جدول        

  

  .45: ، ص2002إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجي، دار غريب، القاهرة، : علي السلمي:المصدر       

  

يف ضرورة احرتام املورد  املنطق األساسي لإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يتمثليالحظ من اجلدول      
شريكا يف العمل ال أجريا، األمر الذي جعل مفاهيم اإلدارة  واعتبارهواستثمار قدراته وطاقاته وتوظيفها  البشري

  .مفاهيم إدارة املوارد البشريةاإلسرتاتيجية للموارد البشرية ختتلف بشكل جذري عن 

  

  

اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية      إدارة الموارد البشرية  

  

القوة ﴿االهتمام بالبناء املادي للمورد البشري -
  .﴾العضليـة

األداء اآليل للمهام دون تفكري ومشاركة يف اختاذ -
  .القرار

االهتمام بالبناء العقلي والفكري واملعريف للمورد -
  .البشـري

  .املسؤولياتاملشاركة اإلجيابية يف اختاذ القرار وحتمل -

  .الرتكيز على اجلوانب املادية يف العمـل-

  .االهتمام بقضايا األجور واحلوافـز-

  .حتسني بيئة العمل املاديـة-

  .االهتمام مبحتوى العمـل-

  .البحث عن آليات استثمار القدرات الفكريـة-

  .االهتمام باحلوافز املعنويـة-

  .املهينتركيز التنمية البشرية على التدريـب -

  

  .تنمية العمـل واألداء الفـردي-

تركيز التنمية البشرية على تنمية اإلبـداع واالبتكار -
  .وتنميـة املهارات الفكريـة واستثمارها

  .تنمية العمـل واألداء اجلمـاعي-
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  تعريف اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية: ثانيا

ا تشري إىل نفس املعىن، ومنها     هناك جمموعة من التعاريف لإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية واليت يف مضمو
  :نذكر

  اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية هي عملية اختاذ القرارات املتعلقة بنظام املوارد البشرية، واليت تعمل
على حتقيق تكيف نظام املوارد البشرية مع الظروف البيئية احمليطة، وعلى تدعيم إسرتاتيجيات املؤسسة وحتقيق 

 .1أهدافها اإلسرتاتيجية
 دف إىل تكامل  اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية هي جمموعة من األفعال والتصرفات املنسقة واليت 

البيئة التنظيمية، ويتضمن هذا املفهوم املشاركة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف تكوين وإعداد وتطبيق إسرتاتيجية 
 .2توى املؤسسةالعمل ككل من خالل تنمية مفاهيم وأدوات املشاركة يف وضع اخلطط طويلة األجل على مس

  أي ." اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية ماهي إال حتقيق التكامل والتكيف: " راندل شولريعرفها
 .دف إىل حتقيق التكامل بني إدارة املوارد البشرية وإسرتاتيجية املؤسسة

اتيجية األساسية املرتبطة إن إسرتاتيجية املوارد البشرية هي أساسا خطط وبرامج لتحديد وحل القضايا اإلسرت    
 .بإدارة املوارد البشرية

  

  مكونات وأهمية اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية: المطلب الثاني

دف تكامل املمارسات للموارد البشرية مع عمليات  اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية متثل عملية تتابعية   
  .املؤسسة وصوال إىل حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة

  

  مكونات اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية: أوال

                         :3ميكن عرض مكونات اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية من خالل الشكل التايل   

                                                             
لوم أثر التسيري اإلسرتاتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات  على امليزة التنافسية  للمؤسسة اإلقتصادية، أطروحة دكتوراه دولة يف الع: مساليل حيضية- 1

  .83: ، ص2005اإلقتصادية، 
  .159: مدخل إسرتاتيجي لتخطيط وتنمية املوارد البشرية، مرجع سبق ذكره، ص: راوية حسن- 2
  .93-92: ، ص ص2006إلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ا: فريد النجار- 3
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  مكونات اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية :) 4- 1( الشكل                       

                      

  

  

 
  

 

   

  

  .92: ، ص2006 اإلسكندريةاإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية، الدار اجلامعية، : فريد النجار: المصدر

  

واليت تكون فائقة التميز ويتحقق ذلك عن طريق التخطيط الفعال : التصميمات والهياكل التنظيمية .1
 .للموارد البشرية والشرو املعيارية للوظائف، وحتليل ووصف الوظائف وأسلوب اختاذ القرار والتوجه السوقي

 .، والتخطيط اإلسرتاتيجي، واختيار املديرين، والقياداتاالختياروتضم معايري  :والتوظيف االختيار .2
وتشمل أنواع التدريب الداخلي واخلارجي وحتديد االحتياجات التدريبية وقياس عائد  :والتنميةالتدريب  .3

 .التدريب
وهذا من حيث االتفاق على مقاييس قياس األداء وفرص لتحسينه وقياس رضا العاملني  :إدارة األداء .4

 .التقاريروالعمالء والرضا الوظيفي، ووسائل جتميع رد الفعل لسياسات املوارد البشرية و 
وتشمل أنواع احلوافز الفردية واجلماعية، السلبية واإلجيابية، املادية واملعنوية،  :منظومة التعويضات .5

 .وأساليب دفع األجور والتعويضات املادية واملعنوية األخرى
وتشمل تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة وقياس نتائج اجلودة الشاملة يف  :برامج تحسين اإلنتاجية .6

ر، املدخالت، العمليات والنتائج، االستخدامات، البيئة، اإلدارة والتحسينات املستمرة، واملقارنات التطويرية املصاد
 .مع املنافسني

 التصميمات والهياكل التنظيمية    

اإلستراتيجية           مكونات اإلدارة
 اإلختيار والتوظيف التدريب والتنمية للموارد البشرية

برامج تحسين 
 اإلنتاجية

عالقات  إدارة األداء منظومة التعويضات
 العمل

الصحة كفاءة 
 المهنية
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، واملعاشات، العالج االجتماعيةقوانني العمل، التأمينات  بتطبيق االلتزاموتشمل درجة  :عالقات العمل .7
 .والدواء، وحتقيق الرضا الوظيفي

وتشمل تطبيقات السالمة املهنية والوقاية من احلوادث وختفيض ضغوط العمل  :لمهنيةكفاءة الصحة ا .8
  .واألمراض

  1أهمية اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية: ثانيا

تزداد احلاجة إىل االهتمام باإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف املؤسسات االقتصادية، بسبب زيادة الوعي    
ارد البشرية كأصل أساسي من أصول املؤسسة، فاملؤسسات حباجة إىل ابتكارات وجودة شاملة توفر هلا بأمهية املو 

متلكه وتصنعه الكفاءات البشرية مما زاد من أمهية الرتكيز عليها مقارنة بأصول املؤسسة املالية  ميزة تنافسية وهو ما
  .والتكنولوجيا

وتتجلى أمهية اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية بسبب حتديات البيئة الداخلية ومنها    
  :اجتاهات العاملني السلبية املؤثرة على تطوير األداء التنافسي ومنها

 ا على تلبية االحتياجات الضرورية اخنفاض رضا األفراد من  ؛األجور واملزايا املمنوحة لعدم قدر
 م بشكل كامل وفعال  ؛االعتقاد املتزايد لألفراد بعد استغالهلم لقدرا
 ؛تفكري طاقات الرأمسال الفكري للهجرة حنو اخلارج بسبب اإلغراءات الكبرية 
 قرارات إذ تلعب البيئة الداخلية للمؤسسة وتطويرها الطلب املتزايد للعمالة يف إشراكهم يف عملية اختاذ ال

 :يف تبين اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية من خالل ادورا كبري 
 ؛مشاركة العنصر البشري ضمن عملية اختاذ القرارات -
 .ضرورة التنسيق بني املوارد املؤسسة وإعطاء أمهية متساوية لكل منها -
كاالستقطاب والتدريب ( ية وارتباطها لتحقيق أهداف املؤسسة تكامل سياسة دائرة املوارد البشر  -

 ).اخل...والتجهيز

  

  

  نماذج اإلستراتيجية للموارد البشرية : المطلب الثالث

                                                             
  .46: مرجع سبق ذكره، ص: علي السلمي 1
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تعترب مناذج اإلدارة التقليدية واحلديثة عامال أساسيا لتحقيق املوارد البشرية والكفاءات ألداء تنافس متميز يف    
  .ظل اقتصاد مبين على الكفاءات واملعرفة واجلودة

  نموذج التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية: أوال

سيكيا لإلدارة اإلسرتاتيجية ملوارد البشرية استمد مركزاته يعد التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية منوذجا كال   
لقد تطور هذا النموذج وفق مرحلتني يف البداية على مقاربة ختطيط املوارد البشرية خالل  االسرتاتيجيمن الفكر 

 دماجلالنكنتيجة  1980ليتولد منه مقاربة التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية يف سنة  ) 1970- 1960( سنوات 
  .اإلسرتاتيجي للموارد البشرية ضمن إسرتاتيجية املؤسسة

ا من املوارد البشرية باحلجم     يسمح التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية للمؤسسة باحلصول على احتياجا
دف حتقيق   .إسرتاتيجية أهدافوالنوعية املطلوبة ويف الوقت املناسب 

  محاسبة الموارد البشرية نموذج: ثانيا

لقد تطور منوذج حماسبة املوارد البشرية بالتوازي وبدعم من منوذج التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية تعرف    
ا ا خالل فرتة : " على أ عبارة عن عملية تقييم حالة املوارد البشرية وإعداد التقرير عنها يف املؤسسة وقياس تغريا

ا عملية توفري معلومات من األفراد والعاملني ملساعدة اإلدارة العليا على اختاذ القرارات  زمنية معينة، كما أ
  1".إسرتاتيجية مناسبة 

من خالل التعريف جند أن الفكرة األساسية حملاسبة املوارد البشرية هي توفري معلومات وبيانات حول العنصر    
  .منها فيأخذ القرارات اإلسرتاتيجية لالستفادةالبشري وتقدميها لإلدارة العليا يفرض 

فالتخطيط اإلسرتاتيجي يعطينا حجم العمالة ونوعها أما منوذج احملاسبة فيعطينا مدى قدرة العمالة على األداء    
  .من خالل حتليل البيانات وتوجهها مستقبال وفق قرارات إسرتاتيجية

  نموذج تسيير الكفاءات: ثالثا

  سرتاتيجية للموارد البشرية مدخال إسرتاتيجيا إلدارة أهم أصول املؤسسة مملة يف املوارد البشرية تعد اإلدارة اإل   

                                                             
: ، ص2003احملاسبة عن رأس مال الفكري، دراسة حتليلية مع التطبيق على رأمسال البشري، جمة احملاسبة واإلدارة، القاهرة، : مسني أمني علي-  1

280.  
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والكفاءات واليت تعترب رأس املال الفكري يسهم بشكل فردي ومجاعي يف حتقيق امليزة التنافسية فلقد أصبح 
لى العلم واملعرفة الكامنة يف عقول التنافس يف األسواق الدولية معتمدا على اإلبداع التكنولوجي املرتكز ع

  .1الكفاءات البشرية

إدماج الطاقات البشرية يف املؤسسة مما يسمح بظهور معارف جديدة فهو يساهم منوذج تسيري الكفاءات على    
  .جيعل من إسرتاتيجية املوارد البشرية وسيلة فعالة يف خلق املوارد األصول اإلسرتاتيجية للمؤسسة

  تسيير المعرفة نموذج: رابعا

يعترب تطوير تسيري املعرفة أحد مناذج اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية إذ تعترب التكنولوجيا واملعرفة ركائز    
ا القدرة على  التقدم يف األلفية الثالثة، ومن أهم املستلزمات األولية الالزمة لبقاء وتنمية املؤسسات واكتسا

وم املعرفة بدور واضح يف ظل التنمية، وذلك بزيادة نسبة االستفادة من املوارد املتاحة املنافسة العاملية حيث تق
وحتسني اإلنتاجية من خالل تعظيم املهارات البشرية وتطويعها وزيادة إرساء عالقات التعارف بني الكفاءات 

  .2الفردية واجلماعية

  نموذج تسيير الجودة الشاملة: خامسا

الشاملة أحد أهم مداخل ومناذج اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية، فهو نظام نظام يعترب تسيري اجلودة    
يف  اختاذتسيريي يسعى لتحقيق رضا العميل، بإحداث تغريات يف توجهات املوارد البشرية والكفاءات ومشاركة يف 

ئهم للمؤسسة، وتسيري اجلودة الشاملة اختاذ وتنفيد القرارات اإلسرتاتيجية والوظيفة والتشغيل، وزيادة الشعور بانتما
  .3يشجع املوارد البشرية والكفاءات على حتسني األداء ضمن فريق واحد

  

  

  

  

  
                                                             

  .256: ، ص2002إدارة اجلودة البشر األصول واملهارات، دار الكتب، مصر، : أمحد سيد مصطفى- 1
  .13: ، ص2007االستثمار يف املوارد البشرية للمنافسة العاملية، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل، : مهندس حممد مجال الكفاين- 2
  .107: ص مرجع سبق ذكرة،: مساليل حيضية- 3
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  :خالصةال             

فقد بينت هذه الوظيفة أمهيتها ودورها  إن إدارة املوارد البشرية هي جزء من هيكل اإلدارة واملؤسسة ككل،   
الفعال داخل املؤسسة يف مسايرة التغري والتطور والتأقلم معه، وذلك عن طريق وضع مفاهيم وسياسات تساعد يف 
التحدي ومواجهة التغيري الدائم على وجوب االهتمام بوظيفة إدارة املوارد البشرية باعتبارها وحدة إدارية هلا تأثري 

  .املؤسسةعلى وحدات 

ا، وأبعاد العالقة بني     اإلدارة اإلسرتاتيجية هي تصور الرؤيا املستقبلية للمؤسسة وتصميم رسالتها وحتديد غايا
  .املؤسسة وبيئتها

اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يهدف إىل حتديد إجيابيات املؤسسة من يد عاملة، والعمل على تأهيلها    
    .وأفرادها اال بالفائدة على املؤسسةوتطويرها تطويرا فع
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  :تمهيد       

بعد التطرق يف القسم النظري من هذا البحث إىل خمتلف اجلوانب املتعلقة اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية    
يف ظل التغريات التكنولوجية سيتم من خالل هذا الفصل إسقاط اجلانب النظري على إحدى املؤسسات اجلزائرية، 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال اليت تربع فيه مؤسسة اتصاالت عطاء أكثر تفاصيل خبصوص جمال من أجل إ
 اجلزائر وذلك ملواكبة التطورات العلمية والتقنية وإدخال أحدت التقنيات إىل املؤسسات ككل، من خالل استخدام

الشبكات االتصاالت وجتهيزات احلاسوب وقواعد املعلومات يف املؤسسات وإنشاء شبكة لتبادل املعطيات  أحدث
ا املقدمة للمواطن  دف إنشاء نظام معلومايت يعمل على رفع أداء هذه املؤسسة وحتسني خدما فيما بينها، 
واملؤسسات األخرى وتعترب مؤسسة اتصاالت اجلزائر من املؤسسات اليت أخذت مركز الصدارة نظرا ملدى إسهامها 

  .يف تنمية االقتصاد الوطين 

باعتبار هذه املؤسسة من املؤسسات اليت تسعى وبقوة حنو حماولة  الة،ويف هذا الفصل سوف يتم دراسة ح   
ا وتقدمي أحسن خدمات للزبائن، فقد قدمنا دراسة حالة منوذج مصغر ملؤسسة اتصاالت اجلزائر  تطوير تكنولوجيا

الدراسة على وحماولة إسقاط  املتمثل يف إحدى الوحدات العملياتية التابعة هلا والكائن مقرها مبدينة مستغامن،
  :املؤسسة األم، من خالل املباحث التالية

  ؛تقديم عام حول مؤسسة اتصاالت الجزائر: المبحث األول

  واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مؤسسة اتصاالت الجزائر؛ :المبحث الثاني

   .سسة اتصاالت الجزائرتأثير التكنولوجيا على اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية في مؤ : المبحث الثالث
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  مؤسسة اتصاالت الجزائرتقديم عام حول : المبحث األول

تعترب مؤسسة اتصاالت اجلزائر من بني املؤسسات اهلامة، اليت تعمل على مواكبة التطورات وحتسني مستوى    
ا يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال   .خدما

  صاالت الجزائر والتعريف بها نبذة تاريخية حول ات :المطلب األول

  :تقديم مؤسسة األم: أوال

مؤسسة عمومية  " AT" واالسم املختصر هو احلروف األوىل "ALGERIE TELECOM" اتصاالت اجلزائر   
املتعلق بإصالح ، 2000أوت  05 املؤرخ يف 2000-03تأسست مبوجب القانون اقتصادية حديثة النشأة،

وحدث ذلك بعد إنعقاد بينالنشاطات الريدية ونشاطات االتصاالت، فرق متاما  قطاع الربيد واملواصالت والذي
ندوة إسرتاتيجية فصلت فيها املؤسسة فأصبح الربيد لوحده وتغريت تسمية املواصالت إىل اتصاالت،ومت إنشاء 

سة أخرى ذات متعاملني مستقلني متاما مها مؤسسة عمومية ذات طابع جتاري وصناعي معروفة بربيد اجلزائر، ومؤس
ت هذه ~حيث أنش دج، 50.000.000.000 برأس مال قدره بـ  أسهم وهي مؤسسة اتصاالت اجلزائر

لس الوطين ملسامهات الدولة واملقيدة يف السجل التجاري  بدأت رمسيا  ،B18083املؤسسة رمسيا بقرار من ا
ة أهداف رئيسية تتمثل يف املردودية، ، ودخلت عامل التكنولوجيا املتطورة بثالث 2003جانفي  01نشاطها منذ 

  .الفعالية، وجودة اخلدمات

تعترب اتصاالت اجلزائر جممع حقيقي من خالل فروعها اليت أنشئت لتساير التطورات احلاصلة يف جمال    
  :االتصاالت فقد مت إنشاء

 خمتص يف اهلاتف اخللوي؛: فرع اتصاالت الجزائر موبيليس 
 خمتص يف تكنولوجيا االنرتنيت، حيث أوكلت له مهمة تطوير وتوفري  :سفرع اتصاالت الجزائر موبيلي

 ذو السرعة الفائقة؛ االنرتنيت
 يف تكنولوجيا الساتل واألقمار الصناعية ةخمتص :فرع اتصاالت الجزائر للفضائيات. 

  نشاط مؤسسة اتصاالت الجزائر: ثانيا

تمع     اإلعالمي باجلزائر، وهي تنشط يف سوق اهلاتف الثابت يف إطار نشاطها تتكفل اتصاالت اجلزائر بتنمية ا
واخلواص، حيث تعد الرائدة يف قطاع االتصاالت  مؤسساتواحللول الشبكية املعطيات والصوت بالنسبة لل

  :لذا فهي تسهر على تقدمي أحسن وأرقى اخلدمات كمايلي  باجلزائر،
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  الصناعية حيث توفر خدمات إرسال رساالت عرب األقمار وخمتلف اإلتتكفل باخلدمات اهلاتفية
معطيات عن طريق أي واسطة كهربائية أو راديو كهربائي بصرية أو  صور، املعلومات أو احلصول عليها أصوات،

 اخل؛...مغناطيسية كانت 
  العمل عل استقطاب الكفاءات واخلربات الضرورية من إطارات ومهندسني وتقنيني خاصة يف جمال

 االتصاالت؛
 خاصة يف  ات اهلاتفية وتسهيل وصول خدمات االتصاالت إىل عدد كبري من املواطنني،زيادة اخلدم

 مناطق الريفية؛
  حماولة تصميم نظام معلومايت متميزGAIA، وفاء للزبائن  وذلك عن طريق مايلي :  
كل زبون له شباك وحيد على مستوى الوكالة التجارية التصاالت اجلزائر اليت حتفظ طلب الزبون  -

  اخل؛...ومات اخلاصة به، عنوانه واملعل
  ؛)تسيري صفري لألوراق (بني مصاحل التقنية والوكالة التجارية  ) الوثائق(إزالة تبادل الورق  -
  ومنح اشرتاكية هلم ؛ ،تيفيما خيص فواتريهم عرب االنرتن السماح للزبائن باالستشارة -
  دراسة وحتقيق وصيانة شبكة االتصاالت؛ -
 .جودة اخلدمةأهداف اإلنتاج و  حرتاما -
 

  تقديم وحدة اتصاالت الجزائر فرع مستغانم : لثاثا

قسمني داخليا  تتواجد الوكالة بوسط املدينة وهي تقع يف موقع جد اسرتاتيجي كما أن هذه الوكالة تنقسم إىل   
  .اخل ...الذي يهتم بالتكنولوجيا والرتكيب والبحوث وقسم التقين وهو 

ائن مشرتكني سواء كانوا جدد أو دائمني ختتص هذه الوحدة باهلاتف الثابت والقسم التجاري يهتم بالزب   
 .والالسلكي وتقدم خدمات االنرتنت

  : حتتوي املؤسسة على وكاالت جتارية موزعة عرب شبكة توزيع كمايلي   

س، وهناك الة بعني تادلوكالة بسيدي علي، وكالة مباسرى، وك ،)Actel(وكالة جتارية مبستغامن وسط املدينة   
تابع للوكالة ملحق بعشعاشة التابعة لوكالة سيدي علي، وملحق بعني النويصي التابعة  Annexe  يملحق جتار 

وتقوم املؤسسة   Adsl نرتنتوااللوكالة مستغامن، حترص املؤسسة على رضا الزبائن بتقدمي خدمات اهلاتف الثابت 
 . عها للزبائن املتواجدين عرب الواليةببيع هذه اخلدمات للوكالة التجارية وهي بدورها تبي
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  الهيكل التنظيمي لمؤسسة اتصاالت الجزائر: المطلب الثاني

ا متعامل من املتعاملني ورائد يف جمال االتصاالت يف اجلزائر تعترب اتصاالت اجلزائر من     كرب أباإلضافة إىل كو
  .املؤسسات الوطنية تواجدا يف كافة مناطق الوطن

مديريات إقليمية وهي اجلزائر العاصمة، وهران،  8اجلزائر تسريها مديرية عامة مقرها العاصمة و فاتصاالت   
عنابة، قسنطينة، سطيف، بشار، ورقلة وحتتوي هذه املديريات اإلقليمية على مديريات والئية أين تتواجد اتصاالت 

مديرية عرب الرتاب  50للعاصمة مبجموع والية مبديريات والئية إضافة إىل مديريتني إضافيتني  48اجلزائر يف 
  . الوطين، من جهتها هذه املديريات الوالئية حتتوي على وكاالت جتارية ومراكز هاتفية

                       

  DTTالمديريات اإلقليمية التصاالت الجزائر ) 1-3(الشكل           

 

 

  

  

 

  

  مؤسسة اتصاالت اجلزائر: المصدر

  

  

  

  

    D.Gاتصاالت الجزائر            

DTT 
 الجزائر 

DTT  

 شلف ال
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 وهران 

DTT 

 عنابة

DTT 
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DTT 
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یف سط  

DTT     
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  ؤسسةالهيكل التنظيمي للم: أوال

  يوضح اهليكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر)  2-3(الشكل                         
 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مؤسسة اتصاالت الجزائر: المصدر    

 الرئيس المدير
فرع اهلاتف         

 مكلف باملهام

 فرع موبيليس

 مديرية مشروع احملاسبة

 مديرية املخابر اهلاتفية

مديرية مشروع   EASY 

مشروع  مدير IDT 

مشروع  مديرية مديرة السلوك التجاري

البيئةمديرية الطاقة و   

مديريات احلسابات   هيئة التفتيش العامة

ــــرة تكنو  لوجيا مديـ

مديرية 
الوسائل 

الیومیة العامة   

هيزات الربطمديريات جت اتصاالت اجلزائر للقمر  
 الصناعي

مديــرية الدراسات 

 االنرتنتفرع 
مديرية التسيري التقين 

 مديرية الرتاسل

مديرية 
احملفاظات 
 والتنظيم  
 التصاالت

 بشار

لإلمدادمديرية االدارة العامة  املالية واحملاسبة مديرية   

 قسنطينة

املوارد البشرية مديرية مديرية التخطيط لنظم  
 املعلومات

الصوت  نظم مديرية
 لالتصاالت

 الشلف سطيف ورقلة عنابة وهران اجلزائر
)وحدات عملياتية لالتصاالت بوالية اجلزائر  03+وحدة عملياتية لالتصاالت والئية 47(وحدة عملياتية لالتصاالت  50  
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  لتنظيمي للوكالة التجارية لالتصاالت الجزائر بمدينة مستغانم الهيكل ا: ثانيا 

 هيكل الوكالة التجارية) 3- 3(الشكل                                 

   

  le front office  المكتب األمامي                             le back office المكتب الخلفي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مديرية الوكالة: المصدر                

  

  

  

 

 مديرية الوكالة

 رئيس قسم التجاري

 مايل حماسب

 التوصية والتأجيل

 إعادة التغطية

 املسري

 رئيس قسم املالية

ة متعددة اخليارات السلكية وضعي
 والالسلكية

 رئيس قسم الزبائن

 احلسابات الربيدية

 هاتف عمومي

 االستقبال طلبات الزبائن

 القابض

 وضعية االنرتنت

 التحكم والتوصية
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 شرح الهيكل التنظيمي  

  ): مصلحة الزبائن أو مكتب االستقبال( LE FRONT OFFICE المكتب األمامي .1
ا أكثر تعامال  هو مقدمة التصاالت اجلزائر، جند أن هذه املصلحة هي جزء حساس للوكالة التجارية، حيث جند أ

  .مع الزبائن 

 ورها مهامها ود:  
  ؛ىل العنوان الصحيحمنح الفاتورة للزبائن يف حالة ضياعها أو عدم وصوهلا إ -
منح للمواطنني الفاتورة املفصلة اخلاصة بكل األرقام اليت استعملها الزبون من هاتفه بناءا على  الطلب  -

  ؛لتعريف وفاتورة احلسابات األخريةالذي يكون مرفق معه نسخة من بطاقة ا
  املنقطع مؤقتا بعد دفع مبلغ الفاتورة؛ إعادة خط اهلاتف -
  ؛لة وجود خطا يف الثمن أو العنوانإعادة النظر يف الفاتورة يف حا -
استقبال الزبائن يف احلصول على اخلطوط اهلاتفية أو الالسلكي الذي يكون مصحوب معه نسخة عن  -

  طلب خطي؛ + بطاقة التعريف 
  .بيع جهاز اهلاتف  -
  :)المصلحة المالية  ،المصلحة التجارية( LE BACK OFFICEالمكتب الخلفي .2
 المصلحة التجارية :  

تعترب قسم من أقسام الوكالة تتكون من مخس موظفني كل موقع له عمل خاص به حيث جند موقع األكشاء 
مكتب  وموقع إلنتاج األرقام وموقع لكل ما يصعب على مصلحة الزبائن أو TAXI PHONE املتعدد اخلدمات

  .االستقبال

 هامهام :  
  متابعة تنقل الطلبات اخلطية أو معاجلة األخطاء؛  -
  منح أرقام اهلاتف بكل أنواع؛ -
  تامني العالقات بني مركز اإلنتاج التقين والوكالة التجارية؛ -
  .متابعة اخلطوط اخلاصة  -
 المصلحة المالية :  

  .التجاريةتتكفل بكل الشؤون املالية املتعلقة بالوكالة التجارية وهي تكمل عمل املصلحة     
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  مهامها:  
  معاجلة األخطاء املالية ؛ -
  متابعة الفاتورة غري مدفوعة احلساب أما بتقسيطها أو قطع اخلط اهلاتفي؛  -
  حساب مداخيل الوكالة خالل شهر أو سنة؛  -
 .حساب ميزانية الوكالة خالل شهر أو سنة  -
  

  

  2014-2003أهم االنجازات اتصاالت الجزائر من :  المطلب الثالث

  :االنترنت: أوال

ت ذو التدفق يمن مشرتكني االنرتن%90مت تصنيف اجلزائر من قبل الدول اإلفريقية اخلمسة اليت جتمع 
السريع إىل جانب املغرب وتونس ومصر وجنوب إفريقيا وقد كان هذا نتيجة عدة عمليات حتسني وتطوير وتوسيع 

بلدية باالنرتنت بفضل شبكة  1541 ربط مت 2008شبكات االتصاالت الوطنية والدولية وبالفعل منذ سنة 
ذه اخلدمة حيث ارتفعت  االنرتنت ذو التدفق السريع وهذا ما مسح بوصل املنازل والشركات واملقاهي االنرتنت 

  .2013يف  %20إىل  2005يف  %1نسبة توفر االنرتنت ذو التدفق السريع يف املنازل من 

 ىلإ 2005 يف 56.000يع فلقد انتقلت من وفيما يتعلق عدد اجهزت االنرتنت ذو تدفق سر 
اية شهر مارس  1.309.454  ، مت تشغيلMSANنه مع انتشار اجليل اجلديد من نوعأ، إضافة 2014يف 

  .ADSL2+ختص االنرتنت ذو تدفق سريع  50من بينها  خط 682540

اية 178.707ت ذو تدفق سريع فلقد انتقل من يأما عدد الزبائن االنرتن ىل إ 2007 زبون يف 
و التدفق السريع مع مودم ذت يمنهم يستفيد من خدمة االنرتن 60حيث  2014يف مارس  1.188.201

WIFI .  

على  50عندما أجريت ختفيضات قدرها  2008ت خاصة يف سنة يولقد زاد الطلب على اخلدمة االنرتن   
  .ت ذو التدفق السريعيجمموعة عروض اتصاالت اجلزائر اخلاصة باالنرتن

  :شبكة الشركات: نياثا
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ا حتضا بثقة املؤسسات العامة والشركات الكربى لقطاع االقتصاد سواء كانت عامة     اتصاالت اجلزائر فخورة أل
أو خاصة وتعرض اتصاالت اجلزائر لزبائنها جمموعة من اخلدمات عرب الشبكة املوضوعة حتت تصرفهم، كما مت 

 ADSLت ذو تدفق سريع يلالنرتن 55فق سريع هلؤالء الزبائن، رابط انرتنت ذو تد 83.000 تشغيل أكثر من

  .منها وصالت متخصصة 39و SHDSLو

  32.500 ىلإ 2005 يف 19.000 وانتقل عدد الوصالت املتخصصة املقدمة للمؤسسات والشركات من   
  .خالل هذه الفرتة 71أي زيادة قدرها  2014 يف

  : الشبكة التجارية: ثالثا

الت اجلزائر، مت تقوية الشبكة التجارية من سنة إىل أخرى للتقرب من الزبائن حيث أصبح لدينا منذ نشأة اتصا   
  .2005 وكالة يف 225وكالة جتارية مقابل  341اليوم 

  : الموارد البشرية :رابعا

، أما %2 طري ضعيفة جدا ال تتجاوزمع نسبة تأعامل  20.845 كان اتصاالت اجلزائر 2003يف سنة    
 طري قدرهاأتموظف بنسبة  21.357طار وإطار سامي من بنيإ 5.879 بعد عشر سنوات، لدينااليوم و 

27.%     

  االنترانت: خامسا

املكانة اإلسرتاتيجية يف  تتكفل بتجهيز املؤسسات الوطنية بشبكات االنرتانت، خاصة املؤسسات ذات     
باإلضافة إىل العمل على جتهيز كل املديريات ، حيث مت جتهيزها بشبكة داخلية لتبادل املعطيات، هذا البالد

اإلقليمية ووحدات مؤسسة اتصاالت اجلزائر بأحدث التقنيات فيما يتعلق الربط بشبكة داخلية حملية وتطوير نظم 
ا    .املعلومات املستخدمة وقواعد بيانا
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  ائر واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مؤسسة اتصاالت الجز  :الثانيالمبحث 

ا لزبائن  يف هذا املبحث سنرتقي إىل أهم التكنولوجيات اليت تستخدمها اتصاالت اجلزائر يف أداء خدما
  .واملؤسسات اخلاصة

  اتصاالت الجزائر  مؤسسة االتصاالت الميدانية في:  المطلب األول

  : ترتكز سياسة االتصال يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر على مستوى وسائل خمتلفة منها

 ؛االت ومنشورات اإلعالميةجم  
  الت سياسة االتصال داخل اتصاالت اجلزائر صممت باالعتماد على الوسائل املكتوبة، خاصة ا

  : واملنشورات الصحفية اليت ختتلف يف احملتوى ونذكر منها
جملة اتصاالت اجلزائر  تصدر فصليا وهي تقوم بعرض نشاطات املؤسسة واهم األحدات واالجنازات  -

  ة وتعرف القارئ بالتعيينات اجلديدة يف املؤسسة؛احملقق
ات عن السنة هي ملف يصدر سنويا اهلدف منه تقدمي األرقام واملؤشر  ABSTRACT احلصيلة السنوية -

االت خاصة املالية؛   املاضية حيث يلخص النتائج احملققة يف كل ا
اهلياكل املؤسسة تصدر هذه النشرات على مستوى  LESINFOS EXPRESSE النشرات السريعة -

باستعمال الفاكس أو الربيد االلكرتوين وذلك مىت تطلب األمر باإلبالغ السريع يف األحداث اهلامة اليت حتتاج 
  للمتابعة املستمرة؛

 .VIDEOS FILMS ET ROMأفالم الفيديو واألقراص املضغوطة  -
  متلك مديرية االتصاالت اجلزائر رصيد من األشرطة الفيديو تثبت بنظامMULTI-MEDIA  وتقدم

  ملعلومات بالوسائل السمعية البصرية فهي موجهة لكل اهلياكل وتستعمل يف االجتماعات وامللتقيات والرتبصات؛
 هي موجهة االجتماعات تكون االجتماعات أسبوعية أو شهرية أو أكثر أو اقل وهذا حسب  احلاجة ف

  .م أو تنظيم جديد يف املؤسسات ولني، لنقل املعلومات عن أمر هاؤ ي املسألرؤساء املكاتب 
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  في وكالة اتصاالت الجزائر  واقع نظام المعلومات :ثانيالمطلب ال 

كانت الوكالة تعتمد على نظام املعلومات يدوي إال انه مع تقدم وتطور التكنولوجي يف جمال اإلعالم اآليل 
، حيث تعد 2004 ذه الشبكة سنةلتسهيل تبادل املعلومات بني املصاحل بدأت العمل  GAIA ظهرت شبكة

  .وسيلة للربط بني العاملني داخل الوكالة مع مجيع أقطار الوطن

بعد زيارتنا امليدانية للوحدة العملياتية التصاالت اجلزائر مبدينة مستغامن، والوكالة التجارية التابعة هلا 
  : استنتجنا مايلي

نة مستغامن والوكالة التجارية التابعة هلا تقتصر على إن مهمة الوحدة العملياتية التصاالت اجلزائر مبدي
عمليات حتصيل الفواتري املتعلقة باهلاتف الثابت بدون خيط والبطاقات مسبقة الدفع وخدمة االنرتنت 

(ADSL :EASY-FAWRI)  وتقدمي اخلدمات للمشرتكني، اإلشراف على صيانة خطوطهم، حيث تقوم الوحدة
ر مبدينة مستغامن بالعمل مع املؤسسات اخلاصة املقاولني لرتكيب الكوابل وجتهيز قنوات العملياتية التصاالت اجلزائ

الشبكة اخلطوط اهلاتفية ويشمل هذا النظام كبقية األنظمة املعلوماتية على مدخالت، عميلة حتويل، خمرجات، 
   .ولتوضيح كيفية عمل هذا النظام قمنا بدراسة حالة طلب الزبون للهاتف أو االنرتنت

 المدخالت:    
  طلب خطي؛  -
  نسخة من بطاقة تعريف؛  -
  وصل كهرباء والغاز؛  -
   .جود اهلاتف يف حالة طلب االنرتنتو  -
 العملية التحويلية :  

كما حتول هذه املعلومات إىل مصلحة التقنيات اليت تقوم  GAIA حتول هذه املعلومات على احلاسب يف نظام   
  .زبونبدراسة احلي أو الشارع الذي يقيم به ال

 المخرجات:  
يكون فيها خيارات إما الرفض ألسباب ما أو القبول، يف حالة القبول يستلم الزبون الفاتورة فيها رقم اهلاتف    

ويدفع األجر املطلوب أما يف الربيد أو داخل الوكالة التجارية ومن هنا قمنا بدراسة بعض املنتوجات اليت تعرضها 
  .تف ثابت النقال، االنرتنت، هاتف عمومي، بطاقة أمالهذه الوكالة هاتف تابت سلكي، ها
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  .بالدينار اجلزائري :الوحدة                     الهاتف الثابت السلكي :)1-3(الجدول                       

  السعر  هاتف ثابت
  )الشراء( اخلط

  رصيد اويل
  سعر املكاملة مع ثابت

  
  

  سعر املكاملة مع نقال

  دج3510.00
/  

  ثا 60دج ل 2.34 –حملية 
  ثا30دج ل  2.34  -وطنية
 ثا 13دج ل  2.34 - دولية

  ثا 13دج ل  2.34

  من إعداد الطالبة بالرجوع إىل مديرية الوكالة :المصدر                   

  االنترنت شخصي أسعار :)2- 3(الجدول                     

  ثا /ك ب 520  ثا/ ك ب  256  ثا/ ك ب128
  ةحمدود
  الشهر/سا60

  حمدودة  غري حمددة
  الشهر/سا60

حمدودة   غري حمددة
  الشهر/ سا60

  غري حمدد

  دج3900  دج2500  دج2500  دج1300  دج1300  دج800

  دج                                          USB 4800:املودام                       

 يرية الوكالةمن إعداد الطالبة بالرجوع إىل مد: المصدر              

  .املهين (FAWRI EAZY)نفس التسعري بالنسبة لفوري أو ازي    

  عار االنترنت المنزلي أو العملي أس :)3-3(جدول             

سرعة  SHDSL  ميقا 2  ميقا 1  ثا/ ك ب520  ثا/ك ب256
  ميقا متناضرة 2.3

  دج6800  دج5000  دج2500  دج1500  دج1040
                           .دج6000:املودام انرتنت 

  من إعداد الطالبة بالرجوع إىل مديرية الوكالة :المصدر       
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 ومن مزايا العرض : 
  اشرتاك ملدة شهر إضايف جمانا؛+ أشهر فاملودام مهدى  6إذا كان اشرتاك شخص ملدة  -
  اشرتاك جماين ملدة شهرين إضافيني؛+ إذا كان االشرتاك ملدة سنة فاملودام مهدى  -
  اشرتاك ملدة شهر إضايف جمانا؛+أشهر فاملودام مهدى  6اك مهين ملدة الشرت  -
  .اشرتاك ملدة شهرين إضافيني+ الشرتاك مهين ملدة سنة فاملودام مهدى  -
 الرقابة: 

  .GAIA تكون املراقبة عن طريق املتابعة املستمرة مللف الزبون على   

 التغذية العكسية: 
  .ضيف حالة الرفض يدرس أسباب هذا الرف   

الوكالة يف كسب استقطاب عدد كبري من الزبائن من خالل تنظيم خدمات ومتابعة  GAIA يساعد نظام   
  .الوضع اليومي للخدمات وكذا تنشيط املصاحل اليت ترتكز عليها يف اجناز أهدافها املتعلقة باالتصاالت

 .ويف الشكل التايل نبني نسبة املشرتكني يف اهلاتف الثابت        

  

  من إعداد الطالبة بالرجوع إىل مديرية الوكالة :صدرالم

  

  

15%

85%

نسبة الھاتف الثابت ):5-3(الشكل 

ال نعم
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  أشكال نظام المعلوماتي المستخدم  : المطلب الثالث

  .وينقسم النظام املعلومايت داخل هذه الوكالة إىل

    :نظام المعلومات اإلداري .1
  :حيتوي على نظامني مها      

 املعلومات املتعلقة باملستحقات املالية وهو نظام الذي حيتوي على كافة البيانات و  :نظام المرتبات
األجر (للموظفني يف الوحدة العملياتية التصاالت اجلزائر مبدينة مستغامن، كما حيتوي على كافة البيانات املالية 

  ).اخل...قاعدي، العالوات، األجر اخلاضع للضريبةتال
 نظام معلومات بيانات الموظفين:  
، عن طريق إدخال كافة البيانات املوجودة يف ...)ترقيات، تقاعد(ويهتم هذا النظام بتسوية وضعية املوظفني  

الوثائق احملفوظة يف األرشيف واليت ختص بطبيعة احلال التقاعد، الرتقيات وغريها إىل احلاسوب واستخدام إىل 
  .جانب ذلك عددا من السجالت اليدوية 

   :ظام المعلومات المالين .2
هو نظام الذي يقوم بكافة اإلجراءات املتعلقة بالرصد والتوثيق وحفظ الوثائق املتعلقة بإدارة امليزانية العامة 

  :للوحدة العملياتية التصاالت اجلزائر مبدينة مستغامن، هو مكون من 

 نظام المعلومات المحاسبي:  
العملياتية وتوثيقها وتلخيصها واستخراج هو نظام الذي خيتص بتسجيل كافة العمليات املالية داخل الوحدة 

  .النتائج، ويعمل على حفظ كافة الوثائق املؤيدة لعميات الصرف وكذا وثائق حتصيل إيرادات الوحدة العملياتية 

  نظام معلومات المشتريات والمخزون:  
ر وحتديد مستوى العملياتية من مستلزمات سلعية وقطع غيا هو نظام يقوم بقيد وتسجيل كافة متطلبات الوحدة

املخزون من مستلزمات إلعادة شرائها ومن مهامه الشراء واالستالم والفحص والصرف مع حفظ وأرشفة كافة 
املستندات خاصة بعملية الشراء والصرف، بالرغم من استعمال احلاسوب يف بعض مصاحل هذه الوحدة إال أن 

ئق، ويتم الرجوع إليها يدويا لتأكد من موثوقية األساليب اليدوية الزالت هي األساس يف حفظ وأرشفة الوثا
  .البيانات املوجودة يف قواعد البيانات احلاسوبية

دف إرسال القرارات بني املديرية اإلقليمية والوحدة العملياتية   . باإلضافة إىل استخدام خطوط اهلاتف والفاكس 
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  للموارد البشرية في مؤسسة اتصاالت الجزائراإلدارة اإلستراتيجية  تأثير التكنولوجيا على :ثالثالمبحث ال

ويف إطار اإلمكانيات التقنية املتمثلة املورد البشري عنصر أساسي يف الوصول إىل األهداف املسطرة للمؤسسة،    
يف التكنولوجيات املتطورة أصبحت مؤسسة اتصاالت اجلزائر تواجه عدة حتديات بيئية واقتصادية وغريها من 

ا التحديات اليت ف ا من أجل حتقيق أهدافها اليت سطر رضت عليها إعادة النظر يف املهام والنشاطات اليت تقوم 
اوالعمل على تنفيذ    .بنجاح  إسرتاتيجيا

  وظائف إدارة الموارد البشرية في المؤسسة: المطلب األول

  :ثالث مستويات إدارية وهي ميكن القول أن إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة اتصاالت اجلزائر تتجزأ إىل   

  اإلدارة المركزية للموارد على مستوى المجمع: أوال

  :تتمثل مهام اإلدارة املركزية على مستوى املقر فيمايلي    

  وتشمل عملية  راجلزائ اتصاالتالقيام بالتوظيف ألحسن العناصر اليت تتطلبها خمتلف أنشطة جممع
 :التوظيف املراحل التالية

 إىل تعيني بعض األشخاص؛حتديد احلاجة  -
 حتديد متطلبات واحتياجات العمل، -
 اختاذ القرارات بشأن مصادر املوظفني احملتمل تعيينهم أي االختيار بني املصادر الداخلية واخلارجية؛ -
 حتديد طريقة اإلختيار؛ -
 وضع املرشحني يف قوائم صغرية؛ -
 .اختيار املرشح الناجح، وتعيينه كموظف -
 م الوظائف وتقييم مدى فعاليتها باستمرار لتحديد املهام املطلوبة تأديتها واملهارات القيام بتحليل وتصمي

 الواجب توفرها؛
  إعداد برامج التكوين والتأكد من مدى فعاليتها بالتنسيق مع مكاتب الدراسات االستشارية، حيث

 :يتطلب من العمال القيام مبايلي
 برامج تكوين أولية؛ -
 برامج تكوين مهنية؛ -
 .الكيفية والتجربة املستخدمة معارف -
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  :تسمح برامج التكوين لإلدارة املركزية للموارد البشرية للمجمع من   

 التعرف على احتياجات التكوين اليت يطلبها العمال؛ -
 تقييم فعالية التكوين؛ -
ا؛ -  ضمان أن العمال مدركون لدور النشاطات اليت يقومون 
ألويل واملهين ويف معرفة التجربة املكتسبة يف تأدية العمل أثناء التكوين ا تسجيل كل ما مت مالحظته -

 .ألخذها بعني اإلعتبار يف عملية تقييم التكوين
  إدارة الموارد البشرية على مستوى المديرية العملية بمستغانم: ثانيا

مع وإدارات املوارد ترتبط بعالقة وظيفية مع اإلدارة املركزية للموارد البشرية   البشرية على مستوى  على مستوى ا
  :الوحدات، وهي مسؤولة عن

 التسيري الفردي لإلطارات املسرية واإلطارات العليل على مستوى الفرع؛ -
 تطوير التسيري التقليدي للموارد البشرية؛ -
 ضمان تسيري األجور؛ -
 .وضع اإلطار التنظيمي للتكوين -
 أما مهام رئيس إدارة املوارد البشرية فهي تتمثل فيمايلي: 
 ل على تطوير العالقات االجتماعية؛العم -
معة  -  ، ومناقشة وحتديد برامج عقود التكوين؛)التوظيف والتكوين(ضمان العمل باملخططات ا
 حتليل أجور العمال والساعات اإلضافية؛ -
 املساعدة على تطبيق ومراقبة اهلياكل العملية إلدارة املوارد البشرية؛ -
 بشرية للفرع؛إعداد موازنة ولوحة قيادة املوارد ال -
مع؛ - معة من طرف الفرع وإدارة ا  احملافظة على تسيري اهلياكل بناءا على املؤشرات ا
 .جتميع ميزانيات االستغالل ولوحات قيادة املوارد البشرية للوحدات -
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  إدارة الموارد البشرية على مستوى الوكالة التجارية: ثالثا

على مستوى الفرع،  سؤولني على مستوى الوكالة وإدارة املوارد البشريةتعمل على تنسيق العالقات مع خمتلف امل   
  :وهي مسؤولة عن

 املتابعة اليومية مللفات العمال؛ -
 متابعة تسيري الوظائف يف الوكالة؛ -
 التسيري الفردي واجلماعي للعمال الوحدة يف اإلطار التنظيمي والصالحيات املخولة للمسؤولني؛ -
 .فيما خيص التوظيفجتسيد دور جملس اإلدارة  -
 أما مهام رئيس إدارة املوارد البشرية على مستوى الوكالة فتتمثل فيما يلي: 
 العمل على ضمان حتضري األجور؛ -
 العمال للتكوين؛ احتياجاتالعمل على حتديد  -
 متابعة تسيري التكوين والكفاءات يف الوكالة؛ -
 التحقيق من قانونية السجالت؛ -
 عيني؛التنسيق مع الشركاء االجتما -
 تطوير عملية االتصال على مستوى الوكالة؛ -
 .االنضباط وتوفري بيئة عمل مناسبةالعمل على ضمان  -
  

  

  :تعميم استعمال الحاسوب: المطلب الثاني

  مت جتديد مجيع وسائل اإلعالم اآليل حىت ميكن االنسجام مع النظام املعلومايت اجلديد، حيث مت جتهيز
مبعدل حاسوبني يف كل مصلحة من مصاحل (بأس به من وسائل اإلعالم اآليل مقر الوحدة العملياتية بعدد ال

، أما فيما خيص الوكالة التجارية فنجد أن لكل عامل حاسوب خاص به، و خول لكل واحد )الوحدة العملياتية
حفاظا منهم مهام تسيري فواتري اهلاتف الثابت، واهلاتف الثابت بدون خيط، كل عامل له رقم سري للمرور وذلك 

ب   .على أمن املعلومات وسالمتها من أي اخرتاق أو 
 ى وكل موظف له صالحيات يف تسيري التحصيل للفواتري، فمنهم من يقوم بعملية املراقبة واآلخر يعمل عل

م، كل هذه املهام تتم عرب برنامج الرد على استفسارات الزبائن حو  وهو النظام املعلومايت  )GAIA(ل مكاملا
يري الفواتري والتحكم فيها، طور هذا الربنامج لعدة مرات حبسب التغريات اليت طرأت على الربط لشبكة اخلاص بتس
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، واآلن أصبح ربط اخلطوط اهلاتفية حيث كان الربط متاثليا(WLL)  اتف الثابت بدون خيطاهلاهلاتف الثابت و 
  .رقميا يتماشى ومتطلبات العصر احلايل

  ساعد برنامج)GAIA(  ا من مهام املدراء وسهل كثري)حيث حيتوي هذا الربنامج على )اإلدارة العليا ،
أدوات ملراقبة التسيري، وجداول القيادة، وكذلك يوجد جداول حتمل أمساء وعناوين وأرقام هواتف املشرتكني وأرقام 

ا جهة امل دين وجهة الدائن املشرتكني يف شبكة اخلطوط اهلاتفية مرتبة، تظهر هذه اجلداول يف شكل دفرت األستاذ 
  .يسجل كامل مستحقات الفواتري بدقة، كل شهرين يتم إعداد فاتورة خاصة بكـل زبـون أو مشرتك

 الشبابيك متعددة اخلدمات: والزبائن أو املشرتكني مصنفني إىل)KMS(وهي تقدم للجمهور خدمات ، :
هذا . ؤسسة اتصاالت اجلزائرسابق من طرف م اهلاتف، والفاكس والتلكس، يسريها شباب حصلوا على ترخيص

خر من املشرتكني وهم غرف اهلواتف العمومية هناك نوع آخطوط، و  06حىت  05الرتخيص يسمح هلم باستغالل 
)taxiphones( وأخريا املشرتكني العاديني ،)اخل....هواتف اجلامعات، الشركات،  املدارس، املنازل.(  
   نظرا ألمهية هذا الربنامج)GAIA(   ،تعمل اتصاالت اجلزائر على تطويره دائما حبسب احملوسب

دف حتسني نوعية اخلدمة ورضا وراحة  مقتضيات التطور التكنولوجي والتقنيات املستجدة يف قطاع االتصاالت 
الزبائن، ومنافسة مؤسسات االتصاالت األجنبية املستثمرة باجلزائر، عن طريق تطوير شبكة اهلاتف النقال اخلاص 

  .توسيعها عرب كامل الرتاب الوطين، وجتهيزها بأحدث التقنياتا موبيليس و 
 ويف إطار تعميم استعمال احلواسيب قامت اتصاالت اجلزائر مبا يلي:  
  ).معاجلة سريعة لطلبات املشرتكني(معاجلة ملفات الزبائن عن طريق املعلوماتية  -
  ؛معاجلة اإلقراض التجاري لالتصاالت عن طريق النظم املعلوماتية -
تسيري حسابات  ،االشرتاكالشبكة التجارية لالتصاالت بالتقنيات احلديثة لتسيري خدمات الزبائن مد  -

  ؛)اخل ...الزبائن
   ؛خدمات حتميل املعلومة واالستعالم للزبون -
ا من حيث ما يلي فاتورة اهلاتف -   :دقيقة وموثوق 
 ؛إعداد فاتورة مفصلة عند الطلب  
  ؛االحتجاجات اهلاتفيةمعاجلة ومتابعة  
  نظرية لرمز مساعد قراءة(حجز  يف الزمن احلقيقي املبلغ اهلاتفي.( 

 .تزويد كل ملحقات اتصاالت اجلزائر باإلعالم اآليل وشبكات داخلية -
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  السياسات المنتهجة من قبل مؤسسة االتصاالت الجزائر: لثالمطلب الثا

  :من السياسات اليت تنتهجها مؤسسة اتصاالت اجلزائر   

 من أجل نشر قيم وأهداف املؤسسة بني األفراد العاملني، ولالبتعاد عن التخلف : التنظيمية زرع الثقافة
ا تلعب دورا كبريا يف حتقيق التطوير اإلداري وبالتايل حتقيق  اإلداري، جيب الرتكيز على اجلوانب السلوكية أل

  .األهداف املسطرة
 عتبارهم كاألعضاء يف تنظيم واحد، ملني، وافالثقافة التنظيمية تعمل على حتقيق وإشباع حاجات العا

جيب العمل على تدريبهم وتطوير معايري أدائهم، وتوفري االحرتام والتقدير هلم ومنحهم الفرصة للمشاركة يف اإلدارة 
ا   .وعمليا

 قام فريق العمل بعملية حتسس يف أوساط العمال من أجل بذل جهود أكرب  حيث: زرع ثقافة االجتهاد
 حواتري، نظرا ملا آلت إليه الوضعية املالية للوحدة العملياتية، وازدياد النفقات الثابتة واملتغرية فأصبلتحصيل الف

التقييم الشهري ال يغطي تلك النفقات وخوفا من هاجس التسريح للعمال؛ تكفل ممثلو العمال والشركاء 
ذا األمر فقاموا بعملية حتسس العمال وباخلطر احملدق    .ماالجتماعيني 

 فاملعتقد، والقواعد والقيم واالقرتاحات اليت يراعيها األفراد داخل املنظمة يف : زرع الثقافة اإلستراتيجية
م يكون هلا تأثري بالغ على تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية؛ وقواعد العمل ومعايري التفاعل مع الزمالء والرؤساء،  تصرفا

  .وغريهم) ائنالزب(وحىت على كيفية التعامل مع املشرتكني 
 لتشجيع األفراد العاملني على األداء الفعال، البد من وجود حافز مادي لذلك، : انتهاج سياسة الحوافز

  :و لنجاح هذه السياسة املنتهجة البد من توفر الشروط التالية
  ؛إمكانية قياس األداء مبقاييس دقيقة، وموضوعية لتحديد مدى استحقاق كل فرد هلذه احلوافز ونسبها -
  .ضرورة توفر األداء الفعال حبيث ميكن لألفراد السيطرة على مستوى أدائهم -
 تحسين إطار العمل داخل الوكاالت التجارية:  
ا جلنة الوقاية واألمن، فهيأت من أجل حتسني  :تهيئة الوكاالت - حيث مت رفع مجيع االحتياطات اليت قيد

  :شروط العمل داخلها من خالل ما يلي
 ق داخل العمل أكثر من حة للفرد، وجتنب احلوادث األمنية كون إن الوقت الذي يستغر توفري وإتاحة الرا

  أي وقت آخر؛
 تفادي اإلرهاق النفسي واجلسمي املؤثر على إمكانية االستمرار بالعمل و بالتايل امللل.  
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يئة الظروف قارورات إطفاء احلرائق، واملعدات، (هلذه األسباب عمدت اإلدارة إىل توفري مستلزمات األمن 
وعملية التجديد من خالل الطالء املناسب، التأثيث، .... البيئية كالتهوية، واإلضاءة الكاملة ودرجات احلرارة

  ).بوسائل متطورة جدا اتدعيمه

وخاصة الذين هلم عالقة بالتحصيل، لقد مت ختصيص غالف مايل إلجناح اخلطة  :تدريب األفراد -
حفز العمال بذلك مبنحهم مكافأة مقدرة كنسبة من األجر القاعدي ملتابعة  اإلسرتاتيجية لنظم املعلومات حيث
  :عن كثب مراحل التدريب حيث مت

من أجل التحكم يف نظام املعلومات، كما مشلت االتفاقيات املربمة مع : تدريب جميع أعوان التحصيل -
الدافعية لالستمرار ومنح الفرصة مكتب نظام اإلعالم اآليل التدريب هلذه الفئات من أجل هدف أمسى هو تطوير 

م ومهارات االتصاالت والتفاعالت مما  هلم للتطور والتميز والرتقية يف العمل، كما يساعدهم يف الزيادة يف خربا
  .حيقق األداء الفعال

تعتمد هذه السياسة على احلفاظ على الروح املعنوية وحماولة : رفع الروح المعنوية ألعوان التحصيل -
  .فاديا لظاهرة التباطؤ يف العمل، و ارتفاع نسبة الغياب والتأخر والدورانإثرائها ت

ذا اجلانب من أجل التكييف الناجح     هلذا اجلانب أختري مسؤويل الوحدة العملياتية من أجل حتسيس العمال 
ج السياسات الرئيسية للحفاظ على الروح املعنو هلم  ية وتطويرها عن والفعال مع العمل حماولني قدر اإلمكان 
  :طريق

  زيادة وتطوير فعالية االتصال بني اإلدارة والعمال، انتهاج أسلوب الباب املفتوح وتقدمي الفرصة هلم
  .للشكوى والتظلم من بعض القرارات لتعمل اإلدارة على تفاديها

 كييف إثراء العمل، وضع سياسة خاصة بإزالة التوتر والقلق يف العمل من خالل سياسات وإجراءات ت
  .ؤسسةاألفراد العاملني مع العمل وامل

 مت جتهيز الوكاالت بأحدث احلواسيب : تغيير األعمال اليدوية باآللية واالستعانة بتقنيات الحاسوب
من قوة وفعالية، من أجل االستغالل احلسن للربنامج املعلومايت، كون أن احلاسوب ونظرا لسرعته يف معاجلة 

يف تطوير وحتديث أعمال اإلدارة، حيث يعمل على إدخال التغيريات يف معظم فإن له دور كبري  املعلومات
  .العمليات اإلدارية؛ وذلك أنه يسيطر على األعمال الروتينية واإلشرافية
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  أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على إدارة الموارد البشرية: المطلب الرابع

  :تطبيقات إدارة املوارد البشرية يف النقاط التالية إن تكنولوجيا املعلومات واالتصال تؤثر على   

 تساعد على تطوير تطبيقات املؤسسة وبالتايل الرفع من أدائها؛ -
 تساهم يف خفض عبء العمل من خالل تقليص اجلهد؛ -
 تسهل تداول املعلومات وبالتايل سرعة أداء املهام وتنفيذها؛ -
 تشجع وتسهل العمل اجلماعي والعمل عن بعد؛ -
ا املختلفة تسهل عملية االتصال يف كل االجتاهات التنظيمية؛ من خالل -  تطبيقا
 .تساهم يف تفعيل عملية اختاذ القرار -

هلا آثار بالغة األمهية على تطبيقات إدارة  من خالل هذه النقاط نستنتج أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال
  :املوارد البشرية يف املؤسسة من خالل

 يعترب التوظيف أول وظيفة مت تأهيلها يف جمال اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية، : التوظيف اإللكتروني
رغم توفر املوقع االلكرتوين الذي خيول هلا االستفادة من  اإللكرتونية،من تفعيل هذه اخلدمة املؤسسة  تعاينحيث 

 .هذه التطبيقات
 املؤسسة تتنوع بني التكوينات العامة إن جل الربامج التكوينية اليت تعرضها : لكترونيالتكوين اإل

 .واخلاصة، أما االلكرتونية بنسب جد ضئيلة
ا مل تستطع       رغم جناح املؤسسة يف إدماج جمموعة مقبولة من وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال ، إال أ

خالل االهتمام أكثر  التحكم فيها من خالل وضع إسرتاتيجية واضحة املعامل الستخدام هذه التكنولوجيا، ومن
باملورد البشري كأهم عنصر يف حتقيق االستخدام األمثل هلذه التكتولوجيا، إذ أن املؤسسة مل تتمكن بعد من 

  .إدارة املوارد البشريةحتقيق مستوى مرتفع من االستخدامات االلكرتونية لتطبيقات 
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    خالصة الفصل  

يت يوفرها احلاسوب من خالل قدرته على إدخال ومعاجلة يتم تسهيل عمل املؤسسات بفضل املعلومات ال
البيانات وختزينها واسرتجاعها والتكنولوجيا املتطورة اليت تسهل االتصال داخلي يف املؤسسة وخارجها والنظام 

  .املعلومايت الفعال

رها هذا ما ينطبق على احلالة اليت قمنا بدراستها من خالل االستفادة العظمى من الفرص اليت توف
باالستعانة بتقنيات  إدارة املوارد البشريةمع  ،وأدائهاتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف زيادة فعالية عمل املؤسسة 

هلذا  ،يت كانت تواجهها املؤسساتاحلاسوب،كونه الوسيلة األساسية لتشجيع على العمل واحلد من التعقيدات ال
املؤسسات لالتصال فيما بينها ومع زبائنها ونظام املعلومات  قمنا بدراسة أهم وسائل االتصال اليت تستعملها

،كونه اهلدف األساسي الذي تطمح الوحدة العملياتية التصاالت إدارة املوارد البشريةمن أجل حتسني  املستعمل
ء اجلزائر مبدينة مستغامن للوصول إليه وبطبيعة احلال هدف مؤسسة اتصاالت اجلزائر إىل جانب الفعالية يف أدا

  .أعماهلا وحتسني نوعية اخلدمات املقدمة للزبائن

حيث قامت الوحدة العملياتية بتشغيل النظام املعلومايت احملصل عليه وتطوير أشكال االتصاالت الداخلية 
واخلارجية وهذا أدى إىل تغيري منط تسيريها بشكل جذري عما كانت عليه سابقا وهذا األمر يعكس مدى تطور 

ا امل   . قدمة للزبائن وتطويرها نظرا ملا توفره من آفاق مستقبليةنوعية خدما
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  تمهيد          

لموارد البشرية حتديات هائلة يف ظل التغريات التكنولوجية اليت تتيحها تكنولوجيا اإلدارة اإلسرتاتيجية لتواجه     
انتقلت املوارد البشرية من عملها التقليدي إىل ، املعلومات واالتصال خاصة االنرتنيت، االنرتانت واالكسرتانت

عاجلة بيانات املوارد البشرية مب يقومنظام معلومات املوارد البشرية الذي استخدام متطورة مستعينة بموارد بشرية 
وكذا تطوير وتنمية كفاءة ومهارة املوارد البشري كما متكنت  ،وحتويلها ملعلومات تدعم عملية صناعة القرار

أحدثت اليت رة اإللكرتونية تكنولوجيا املعلومات واالتصال من إحداث تغيري كبري يف طريقة اإلدارة من خالل اإلدا
  .بذلك ثورة حقيقية يف حياة املورد البشري

  :وقد مت تقسيم الفصل إىل ثالث مباحث   

  ماهية تكنولوجيا المعلومات واالتصال؛: المبحث األول

  متطلبات الموارد البشرية في عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصال؛ :المبحث الثاني

  .كنولوجيا في تفعيل إستراتيجية إدارة الموارد البشريةإسهامات الت :المبحث الثالث
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  ماهية تكنولوجيا المعلومات واالتصال: األول المبحث

املؤسسات أصبح خاضعا ملؤشرات جديدة أحدثتها ثورة املعلومات اليت محلت معها متغريات كثرية إن استقرار    
تساب رأمسال معلومايت ميكنها من التعرف على حميطها تسعى إىل إجياد تقنيات جديدة تسمح للمؤسسات باك

  .اخلارجي، وهذه التقنيات هي ما يعرف بتكنولوجيا املعلومات واالتصال

  تكنولوجيا المعلومات واالتصال: المطلب األول

تصال يرتكز يف استخدام احلاسبات االلكرتونية واالتصاالت من بعد إن جوهر تكنولوجيا املعلومات واال   
، وهي أكثر تقنية يف حصاد الوسائل املوظفة لكي جتمع بشكل منظم خللق وتشكيل وتوزيع) سلكية والالسلكيةال(

  .1وتعاجل وختزن وتعرض وتبادل املعلومات دعما لألنشطة الفكرية لإلنسان

  مفهوم تكنولوجيا المعلومات: أوال 

ا من خالل الوسائل أحدث تكنولوجيا املعلومات تقدما سريعا مما أدى باملؤسسات با    الستفادة من خدما
  .املتطورة اليت تسهل التعامل مع املعلومات

 تعريف تكنولوجيا المعلومات واالتصال .1

  :لقد تعددت التعاريف اليت تناولت مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال منها

 تستخدم لبناء نظم املعلومات تصال عبارة عن تلك األدوات اليتتكنولوجيا املعلومات واال: " التعريف األول  
ا يف جمال اختاذ القرارات والعمليات التشغيلية يف  اليت تساعد اإلدارة على استخدام املعلومات لدعم احتياجا
املؤسسة، وتتضمن الربامج الفنية والربامج اجلاهزة، وقواعد البيانات، وشبكات الربط بني العديد من احلواسيب 

  2."وعناصر أخرى ذات عالقة

وختزين وتوزيع  ملعاجلة تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي كل أشكال التكنولوجيا املطبقة: "التعريف الثاني   
الكرتوين، واملعدات املادية املستخدمة تتضمن احلاسبات اآللية ومعدات االتصال  املعلومات يف شكل

  3".والشبكات

                                                             
  .19 :، ص2009إدارة تكنولوجيا املعلومات، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مصر، الطبعة األوىل، :  حممد الصرييف- 1
  .153: كندرية، مصر، صنظم املعلومات اإلدارية يف املنظمات املعاصرة، الدار اجلامعية، االس: ثابت عبد الرمحن إدريس- 2
إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة األوىل،  ،وااللكرتوينتكنولوجيا املعلومات ودورها يف التسويق التقليدي : عبد اهللا علي فرغلي موسى-  3

  .28: ، ص2007
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صال ماهي إال نظام معلومات يعتمد على املعدات وبرجميات تكنولوجيا املعلومات واالت: "التعريف الثالث     
  1".احلاسوب يف معاجلة وحفظ واسرتجاع وبث املعلومات

  2:من خالل التعاريف نستنتج عنصرين هامني   

 تم مبعاجلة املعلومات  .تكنولوجيا املعلومات هي حقل من حقول التكنولوجيا واليت 
  االتصال(ين واملعاجلة املعلوماتية وعملية البث الرتكيز على عمليات االستقطاب، التخز. ( 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي احلصول على البيانات ومعاجلتها وختزينها : " شاملميكن إعطاء تعريف    
وتوصيلها وإرساهلا يف صورة معلومات مصورة أو صوتية أو مكتوبة أو يف صورة رقمية، وذلك بواسطة توليفة من 

  3".لكرتونية وطرق املواصالت السلكية والالسلكية احلديثةاآلالت اإل

 واالتصال خصائص تكنولوجيا المعلومات .2

  4:لقد متيزت تكنولوجيا املعلومات عن غريها من التكنولوجيات األخرى مبجموعة من اخلواص أمهها   

 التكنولوجيا جعلت كل األماكن إلكرتونيا متجاورة؛: تقليص الوقت 
 تيح وسائل التخزين اليت تستوعب حجما هائال من املعلومات املخزنة واليت ميكن ت :تقليص المكان

 ؛الوصول إليها بسهولة
 نتيجة للتفاعل بني الباحث والنظام؛  :اقتسام المهام الفكرية مع اآللة 
 هي وترية تطور منتجات تكنولوجيا املعلومات؛ :سريعة 
 مات هو تطوير املعرفة وتقوية فرص تكوين املستخدمني أهم ما مييز تكنولوجيا املعلو : الذكاء االصطناعي

 من أجل الشمولية والتحكم يف عملية اإلنتاج؛
 أجل  تتوحد جمموعة التجهيزات املستندة على تكنولوجيا املعلومات من :تكوين شبكات االتصال

ذا منتجي اآلالت، تشكيل شبكات االتصال، وهذا ما يزيد من تدفق املعلومات بني املستعملني والصناعيني، وك
 ويسمح بتبادل املعلومات مع باقي النشاطات األخرى؛

                                                             
  .37: ة األوىل، ص، الطبع2011إدارة التغيري، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، : خضر مصباح الطيطي- 1
  .337: ، ص2002السلوك التنظيمي املعاصر، الدار اجلامعية، االسكندرية، :  راوية حسن- 2
  .86: ، الطبعة األوىل، ص2010االتصاالت اإلدارية داخل املنظمات املعاصرة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : بوحنيفة قوي- 3
- 2005ات على املوارد البشرية يف املؤسسة، رسالة ماجستري يف علوم التسيري، فرع إدارة األعمال، جامعة اجلزائر، أثر تكنولوجيا املعلوم: مراد رايس- 4

  .28: ، ص2006
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 أي أن املستعمل هلذه التكنولوحيا ميكن أن يكون مستقبل ومرسل يف نفس الوقت، فاملشاركني  :التفاعلية
 يف عملية االتصال يستطيعون تبادل األدوار وهو ما يسمح خبلق نوع من التفاعل بني األنشطة؛

 وتعين إمكانية استقبال الرسالة يف أي وقت يناسب املستخدم، فاملشاركني غري مطالبني  :الالتزامنية
 باستخدام النظام يف نفس الوقت؛

 وهي خاصية تسمح باستقاللية تكنولوجيا املعلومات واالتصال، فاالنرتنت تتمتع باستمرارية : الالمركزية
 امل؛مستوى الع عملها يف كل األحوال، فال ميكن ألي جهة أن تعطلها على

 وتعين إمكانية الربط بني األجهزة االتصالية املتنوعة الصنع، أي بغض النظر عن املؤسسة : قابلية التوصيل
 أو البلد الذي مت فيه الصنع؛

 ا أثناء تنقالته، أي من أي  :قابلية التحرك والحركية أي أنه ميكن للمستخدم أن يستفيد من خدما
 ؛اخل...كثرية مثل احلاسب اآليل النقال، اهلاتف النقالمكان عن طريق وسائل اتصال  

 وهي إمكانية نقل املعلومات من وسيط إىل آخر، كتحويل الرسالة املسموعة إىل رسالة : قابلية التحويل
 مطبوعة أو مقروءة مع إمكانية التحكم يف نظام االتصال؛

 واحد أو مجاعة معنية بدل توجيهها  وتعين إمكانية توجية الرسالة االتصالية إىل فرد: الالجماهيرية
بالضرورة إىل مجاهري ضخمة، وهذا يعين إمكانية التحكم فيها حيث تصل مباشرة من املنتج إىل املستهلك، كما 
ا تسمح باجلمع بني األنواع املختلفة لالتصاالت سواء من شخص واحد، أو من جهة واحدة إىل جمموعات،  أ

 أو من جمموعة إىل جمموعة؛
 وهو قابلية هذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحات غري حمدودة من العامل : وع واالنتشارالشي

ا من هذا االنتشار املنهجي لنمطها املرن؛  حبيث تكتسب قو
 شط فيه هذه التكنولوجيات، حيث تأخذ املعلومات مسارات خمتلفة وهو احمليط الذي تن: العالمية

ق العامل، وهي تسمح لرأس املال بأن يتدفق إلكرتونيا خاصة بالنظر إىل سهولة ومعقدة تنتشر عرب خمتلف مناط
 .املعامالت التجارية اليت حيركها رأس املال املعلومايت فيسمح هلا بتخطي عائق املكان واالنتقال عرب احلدود الدولية

 وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصال .3

  1:االتصال كما يلي يف الشكل التايلحصر وظائف تكنولوجيا املعلومات و ميكن    

 

  

                                                             
  .190: ، ص2000تكنولوجيا املعلومات، دار املناهج، عمان، األردن، الطبعة الثانية، : عالء عبد الرزاق الساملي- 1
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  :يوضح وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصال) 1- 2(الشكل رقم              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

   

  

  

  

  

تكنولوجيا املعلومات، دار املناهج، عمان، : من إعداد الطالبة استنادا إىل عالء عبد الرزاق الساملي: المصدر
  .190: ، ص2000الثانية،  األردن، الطبعة

 وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 مجع تفاصيل قيود أو سجالت النشاطات؛

حتويل وحتليل وحساب مجيع البيانات أو 
 املعلومات؛

إجراء عدة أنواع من املعاجلات للمعلومات يف 
 ت كتابة أو صوت أو صورة؛واحد سواء كان

تنظيم املعلومات بشكل مفيد حسب طبيعتها إن  
 كانت صور أو أصوات أو غريها؛

ختزين البيانات واملعلومات واسرتجاعها إلجناز 
 إىل مستفيد آخر؛ عملية إضافية وإرساهلا

إرسال البيانات واملعلومات من موقع آلخر 
باستخدام الربيد اإللكرتوين أو الرسائل الصوتية 

 .أو غريها
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  المعلوماتية االتصاالت والشبكات: المطلب الثاني

يعد االتصال أهم عملية تستخدمها املوارد البشرية لتحقيق التواصل مع احمليط اخلارجي وذلك من خالل أجهزة    
  .اهلاتف التلفاز وخمتلف الشبكات لتسهيل نقل وتبادل املعلومات واخلدمات

  ت السلكية والالسلكيةصاالاالتماهية : أوال

متثل االتصاالت السلكية والالسلكية إحدى النماذج الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات، خاصة بعد التطور    
ا   .التكنولوجي، حبيث تعمل هذه االتصاالت على زيادة كفاءة وفعالية املعلومات باختالف أنواعها ومستويا

  مفهوم االتصال .1

اخل، من جهة ألخرى قد تكون فردا ...م مبوجبها نقل أو حتويل املعلومات وأراء وتعليماتاالتصال هو عملية يت   
ا والتأثري يف سلوكهم وتفكريهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة املطلوبة  أو مجاعة وذلك من أجل احاطتهم 

  1.مناسبة بدف ضمان استمرارية العمل يف املؤسسة باستخدام وسيلة اتصال

 تصالقنوات ووسائط اال .2

ثل وسائط االتصال اليت تنقل فيها املعلومات من جهاز إىل آخر عرب شبكة االتصاالت وختتلف وسائط مت   
االتصاالت حسب الكلفة وسرعة نقل املعلومات وسرية املعلومات واحلفاظ عليها، ميكن تقسيمها إىل نوعني 

  2:رئيسيني مها السلكية والالسلكية

 قنوات النقل السلكية 

  :األسالك املستخدمة لنقل املعلومات بني أي جهازين ومن أنواعها ل كل أنواعوتشم   

 هي من أقدم األنواع، وهي عبارة عن زوج من األسالك املتوازية وتستخدم لنقل  :األسالك المتوازية
 البيانات التماثلية، الرقمية ومن مشاكلها هو التداخل الذي حيدث بني اإلشارات وهلا تطبيقات كثرية ؛

 هي عبارة عن زوج من األسالك املربومة على بعضها وتستخدم لنقل البيانات  :األسالك المبرومة
التماثلية والرقمية، وفائدة برمها هو لتقليل التداخل الذي حيصل يف اإلشارات الكهرومغناطيسية ومن أنواعها  

دول غري معزول  نفصلة ومعزولة مرتبة يف أربعة منواقل  08وهو يتكون من  UTPكابالت الزوج امللتوي أو ا
 . RJ45أزواج تستخدم معها وصالت 

                                                             
  .153: ، ص2004، دار املسرية، عمان، األردن، الطبعة األوىل، أساسيات علم اإلدارة: علي عباس- 1
  .451: ، ص2007نظم املعلومات واحلاسبات اآللية واالنرتنيت، االسكندرية، دار الفكر اجلامعي، : طارق طه- 2
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 يتكون هذا النوع من سلك حناسي حنيف حوله مادة عازلة مث يغطى بشبكة أسالك  :األسالك المحورية
معدنية ويغطى مبادة عازلة وميتاز بأن كمية املعلومات اليت يستوعبها أكرب من األسالك املربومة، كذلك أسرع من 

 ة نقل املعلومات ويستخدم يف نقل اإلشارات التليفزيونية ويف ربط احملطات الطرفية لشبكات احلاسوب؛ناحي
 ا بسرعة  :وئيةأسالك األلياف الض يتكون هذا النوع من ألياف زجاجية بسمك الشعرة وتنقل البيانات 

ت فهي ضخمة جدا فضال عن السرية الضوء من خالل األجهزة الليزرية، ومن مزايا السرعة العالية وكمية املعلوما
 .العالية
 قنوات النقل الالسلكية 

وتعرف أيضا بالقنوات الغري حمدودة النطاق وترجع عدم حمدودية نقل البيانات يف تلك القنوات إىل أن       
  :البيانات غري مقيدة أو غري حممولة داخلها بل حتمل عرب األثري يف الفضاء، ومن أهم تلك القنوات

 تتمثل يف موجات الراديو ذات الرتددات العالية اليت حتمل البيانات ملسافات طويلة  :ات الصغيرةالموج
 من مكان آلخر عرب الغالف اجلوي؛

 تستخدم كمحطات مدارية  :األقمار الصناعيةORBIT  الستقبال إشارات املوجات القصرية القادمة
رضية أخرى مستقبلة لتلك اإلشارات، وهو ما يسمح بنقل حمطات أ إليها من احملطات األرضية وإعادة إرساهلا إىل

 البيانات ملسافات كبرية جدا عرب خمتلف مناطق العامل؛
 تتمثل يف تلك اهلواتف الالسلكية اليت تستخدم موجات الرادية يف االتصال  :الهواتف المحمولة

تصاالت ويطلق على تلك املواقع باخلاليا، باهلوائيات املوضوعة يف املواقع اجلغرافية املختلفة اليت تغطيها شبكة اال
  .وكل خلية من تلك اخلاليا متصلة بقاعدة مركزية تعمل مبثابة مركز لالتصاالت احملمولة

وتتم  إلكرتونية،االتصاالت الالسلكية أو االتصاالت عن بعد هي االتصاالت للمعلومات عن طريق وسائل    
  .عادة عرب مسافة معينة

صاالت السلكية والالسلكية جمموعة من األجهزة والربجميات املتوافقة، مرتبطة اليصال وتعرف نظم االت   
املعلومات من موقع آلخر، حيث يوجد بروتوكول ميثل جمموعة من القواعد واألنظمة اليت تتحكم يف بث وحتويل 

، وقت النقل، عدد مرات تراسل البيانات بني مكونات الشبكة املختلفة، وحتدد هذه الربوتوكوالت ناقل البيانات
  .النقل، وكيفية تسليم البيانات
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  الشبكة المعلوماتية: ثانيا

  تعريف الشبكة .1

ة إىل حد ما ملفهوم الشبكات سواء يف جمال االتصاالت أو املعلوات أو     توجد عدة تعاريف متعددة ومتشا
االت ومن هذه التعاريف   :غريها من ا

حلاسبات تنظم معا وترتبط خبطوط اتصال حبيث ميكن ملستخدميها املشاركة شبكة احلاسب هي جمموعة من ا   
  1:يف املوارد املتاحة ونقل وتبادل املعلومات فيما بينهم وهي

 جمموعة من احلاسبات قد تكون حاسبات شخصية مرتبطة معا، أو حاسبا كبريا ترتبط به طرفيات؛ -
وقد يكون هذا النظام حمليا كما يتسع ليغطي  تنظم معا فهي تشكل نظاما واحدا يف عناصره األساسية -

 منطقة أو أكثر؛
اليت تربط عناصر النظام ببعضها، وقد تكون سلكية أو السلكية وحتدد طريقة الربط خطوط االتصال  -

 شكل الشبكة وبنيتها؛
ا املعدات والربامج -  .املوارد املتاحة ويقصد 

متداخلة، بغرض حتقيق بعض األهداف بكفاءة أكرب لو الشبكة هي تنظيم منسق لوحدات مستقلة، منفصلة،    
مت حتقيقها بواسطة أية وحدة من الوحدات املنفردة حتقيق بعض األهداف بكفاءة أكرب لو مت حتقيقها بواسطة أية 

  .وحدة من الوحدات املنفردة

 مزايا الشبكات .2

  2:ايليهناك مزايا منظورة ومنافع مباشرة لشبكات املعلوماتية ميكن إجنازها فيم

 املشاركة بعتاد نظم وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصال؛ -
املشاركة يف برامج نظم املعلومات احلاسوبية إذ يكفي وجود نسخة واحدة من برنامج نظام إدارة قواعد  -

بيانات أو أي برنامج من برامج التطبيقات لكي يتم استخدامها من قبل مجيع نظم احلاسوب املوجودة يف 
 الشبكة؛

 الكفاءة والفعالية يف تنفيذ أنشطة وعمليات املؤسسة؛ -
                                                             

  .22: ، ص2005ألوىل، شبكات اإلدارة االلكرتونية، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة ا: عالء عبد الرزاق حممد الساملي- 1
: ، ص2008أساسيات نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، : سعد غالب ياسني- 2
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السرعة، اجلودة، املرونة، واملوثوقية العالية يف إنتاج وتوزيع اخلدمات اإللكرتونية للمستفدين والزبائن يف  -
 الوقت احلقيقي؛

على  الشبكات هي منطلق مجيع تطبيقات األعمال اإللكرتونية، اإلدارة اإللكرتونية وتطبيقات األعمال  -
 .شبكة االنرتنيت

 أهداف الشبكات .3

لقد تزايد االهتمام بشبكات االتصاالت بسبب أمهيتها يف حل املشكالت املتعلقة باالتصاالت واملعلومات    
ا املختلفة، ويرجع ذلك االهتمام املتزايد إىل األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها هذه الشبكات هي   1:وخدما

 علومات واإلفادة منها بأقل وقت وجهد ممكنني؛تسهيل الوصول إىل مصادر امل -
 :تقدمي خدمات اتصال أفضل -

 باملقاييس الكمية من خالل خدمة أكرب عدد من املستفدين؛ -
 باملقاييس النوعية من خالل تقدمي خدمات اتصال متعددة؛ -
 اإلفادة القصوى من تكنولوجيا االتصال املتاحة حاليا؛ -
 .ال والقوى العاملة فيهازيادة إنتاجية وسائل وقنوات االتص -

العوامل والعناصر اليت حتتاجها الشبكات وتؤثر على كمية ونوعية وجودة خواصها يف سبعة عناصر وتلخص    
  :وهي على النحو التايل Mتبدأ حبرف 

                                                                                املوارد البشرية       MEN 
                                                       األجهزة وتقنيات االتصال            MACHINE 
                                           املواد اخلام وأية مواد أخرى حتتاجها الشبكة         MONEY 
                         اإلجراءات واخلربة وأساليب التشغيل                      METHODS             
                                   أساليب االختيار والتقييم للشبكة                 MEASUREMEN 

وحتتاج شبكات االتصال لكي حتقق أهدافها بفعالية وتقوم بتوصيل الرسائل بني األطراف املختلفة املشاركة فيها   
  :أو تقنيات اتصال مناسبة، من أمثلتها إىل أجهزة االتصال

 أجهزة اهلاتف؛ 

                                                             
- 201: العلوم االقتصادية، املدية، ص صأثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على تسيري املوارد البشرية، منشورات إلكرتونية، معهد : علوطي ملني- 1

202.  
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 أجهزة التلكس؛ 
 األقمار الصناعية؛ 
 الربيد االلكرتوين. 

  

  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال: المطلب الثالث

ختتلف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال املعتمدة على  حسب التطور التكنولوجي، وميكن ذكر أمهها    
  :مايليفي

  االنترنيت: أوال

  تعريف االنترنيت .1

االنرتنيت هي ماليني من احلاسبات والشبكات املنتشرة حول العامل واملتصلة ببعضها بواسطة خطوط    
وفضال عن خدمة من حواسيب الشبكة،  هاتفية، لتشكيل شبكة عمالقة لتبادل املعلومات املخزنة يف غريها

االنرتنيت خدمة الربيد اإللكرتوين اليت تعترب من أسرع وسائل االتصال الوصول إىل املعلومات، توفر شبكة 
  1.احلديثة وأكثرها مرونة وأرخصها كلفة

االنرتنيت هي جمموعة األجهزة االلكرتونية املرتبطة فيما بينها واملتناثرة جغرافيا واليت تسمح بتمرير    
  .املعطيات بسهولة وبطريقة اقتصادية من نقطة إىل أخرى

كما هي جتميع لشبكات متصلة فيما بينها لتشكيل بذلك عاملية أكرب وبذلك فهي تتصف مبجموعة من     
  :2اخلصائص اليت متيزها عن باقي الشبكات ميكن تلخيصها كمايلي

ا؛ -  مفتوحة ماديا ومعنويا أي ميكن ألي شبكة أن ترتبط 
 رعة واالبتكار والنمو؛عمالقة ومتنامية حتقق ما مل حتققه أي تقنية سابقة من حيث الس -
العشوائية أي أن املعلومات تتواجد فيها بشكل متناثر مما دفع بعدة جهات إىل إنشاء وتطوير برامج  -

 للبحث، كما يصعب الرقابة عليها أو حماسبة من ينشر فيها؛
                                                             

  .107: ، ص2005شبكات اإلدارة اإللكرتونية، دارو وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، : السامليحممد عالء عبد الرزاق - 1
اجلامعية، الساحة املركزية، بن عكنون، اجلزائر،  مفاهيم واسرتاتيجيات التطبيق يف املؤسسة، ديوان املطبوعات –التجارة اإللكرتونية : إبراهيم خبيت- 2

  .35: ، ص2005
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 وسيلة للتجارة اإللكرتونية فهي تعد وسيلة جتارية وتسويقية فعالة مع الوسائل األخرى؛ -
استمرار سامهت البحوث املنجزة يف تكنولوجيا املعلومات يف تطورها املستمر ومنوها حنو متطورة ب -

 .األحسن
  الخدمات التي تقدمها االنترنيت .2

  1:تقدم االنرتنيت خدمات جلية ملستخدميها نذكر منها   

  ونية وهو أهم خدمة تقدمها هذه الشبكة حيث تسمح بإرسال واستقبال رسائل الكرت  :االلكترونيالبريد
ــــــشبكة العاملية، وميتاز الربيد اإلمن وإىل مشرتكي ال ــ ــ ـــ  :لكرتوين ب

 وصول الرسالة وعدم ضياعها واخنفاض تكلفتها؛ سرعة -
 ها وطباعتها أو إعادة إرساهلا؛ظمتنح إمكانية حف -
 السرية يف االتصال عند استعمال التشفري؛ -
 ؛إمكانية توزيع الرسالة إىل عدد كبري دفعة واحدة -
 .االشرتاك يف الندوات واملؤمترات اإللكرتونية -
 تسمح هذه اخلدمة باالتصال املؤقت بني حسابني بنقل  :خدمة بروتوكول نقل الملفات وتبادلها

 .امللفات وحتويلها من حساب إىل آخر وبذلك تعد وسيلة للتبادل السريع
  حد بنفس املوضوع تعاجله وتناقشه وهي منتديات جتمع بني أفراد هلم اهتمام مو  :اإلخباريةالمجموعات

 .دف زيادة االستفادة العامة هلم
 ال وتشمل حقل واسع من  :خدمة الشبكة العنكبوت العالمية هي أهم خدمة لالنرتنيت يف ا

ا تربط كما هائال من املؤسسات املتنوعة  ، وتسمح )جتارية، علمية، حكومية(املعلومات يف شىت امليادين لكو
اباإلحبار وت ا تشمل أغلب خدما  .صفح يف االنرتنيت كو

 وميكن املستخدم من التنقل عرب شبكات االنرتنيت اجلزئية املتصلة  :خدمة بروتوكول الربط عن بعد
باالنرتنيت للحصول على معلومات مهينة،كاستغالل حواسب ذات الطراز العلمي يف التنفيذ بعض الربامج للقيام 

 .حبسابات معقدة
 حيث تسمح هذه اخلدمة ملشرتكيها بالتعبري عن أرائهم حول موضوع معني حيدد  :نقاش خدمة مجموعة

 .م موضوع النقاشعلى أساس االشرتاك يف جمموعة ويشرتط فيها احرتام أراء اآلخرين واحرتا
 متكن هذه اخلدمة باستعمال االنرتنيت كوسيلة اتصال مباشرة بني األفراد  :خدمة االتصال المباشر

  .بغية ختفيض تكلفة واملؤسسات
                                                             

  .410: مرجع سبق ذكره، ص:  عالء عبد الرزاق محمد السالمي-  1
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  نترانتاال :ثانيا

ا الكبرية مكنت من إنشاء     ا وإمكانيا باملؤسسة تعرف بشبكة  ية خاصةشبكة داخلإن شبكة اإلنرتنيت بتقنيا
  .رتانتناال

 نترانتتعريف اال .1

بىن عليها هي عبارة عن شبكة معلوماتية حملية خاصة مبؤسسة معينة، وتستعمل الربوتوكوالت والقواعد اليت ت   
  1.اإلنرتنيت

نرتانت لتلبية احتياجات العاملني من املعلومات الداخلية وتبادل البيانات واملعلومات عن تصمم شبكة اال  
عمليات وأنشطة املؤسسة، كما يتم تنفيذها يف مقر املؤسسة أو يف فروعها ووحدات أعماهلا اإلسرتاتيجية، 

  2.سة من الدخول إىل موقع الشبكةواليستطيع األشخاص غري العاملني يف املؤس

شبكة حملية تعتمد تقنيات االنرتانت والشبكة املعلوماتية والسطح البيين الذي تتميز به نرتانت هي فاال   
احلواسيب، ويهدف استخدامها إىل حتسني آليات االستغالل املشرتك للموارد واملعلومات، والرفع من كفاءة العمل 

  .الذي مييز املؤسسة

ا شبكة داخلية ختص مؤسسة معينة تستعمل بروتوكوالت االنرتنيت كي تسمح للعاملني فيها باالتصال  أي    أ
ا ال  ببعضهم البعض والوصول إىل املعلومات بطريقة أسرع وأقل تكلفة وأكثر كفاءة وبذلك فهي تتسم بكو

  .تتعدى حدود العالقات الداخلية بني األفراد

كة حموسبة داخل املؤسسة الواحدة، مستندة يف عملها ومعاجلتها على تكنولوجيا واالنرتانت عبارة عن شب    
  3:االنرتنيت والشبكة العنكبوتية ومعايريمها، وباإلمكان حتديد فوائد االنرتانت باآليت

 االرتباط والوصول من غالبية؛إمكانية الوصول و  -
 لتجارية الرئيسية، يف نظام تعاوين داخلي؛إمكانية ربط نظم املؤسسة الداخلية وقواعد بيانات التعامالت ا -
 باإلمكان تأمني تطبيقات تفاعلية تشتمل على نصوص وأصوات وفيديو؛ -

                                                             
  .35: إبراهيم خبيت، مرجع سبق ذكره، ص- 1
ا يف جمال التجارة النقالة، املنظمة العر : بشري عباس العالق-  2 ، 2007بية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقا
  .20: ص

، 2009نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات، دار املسرية، عمان، الطبعة اخلامسة، : عامر إبراهيم قندجلي وعالء الدين عبد القادر اجلنايب-3
  .182: ص



اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية وآثار التغيرات التكنولوجية عليها  :الفصل الثاني  
 

 37 

 سهلة االستخدام من خالل وجود نظام ربط شبكي عاملي؛ -
 تكلفة إنشاء منخفضة؛ -
 بيئة معلومات غنية ومتجاوبة بشكل واسع؛ -
  .تقليص يف نفقات توزيع املعلومات -
 ستخدام االنترانتال ألساسيةوالمزايا ا أسباب .2
 حتتاج املؤسسات إىل االنرتانت لألسباب التالية:  
 ختفيض التكاليف؛ -
 توفري الوقت؛ -
 االستقاللية واملرونة؛ -
 .تسخري خدمات االنرتنيت -
 ا شبكة االتصال الداخلية االنرتانت هي  1:من أهم املزايا األساسية اليت تتمتع 
ا؛احلصول على املعلومات يف الوقت احل -  قيقي أو فور حدوث احلدث املتعلق 
 رفع كفاءة عمليات االتصال واختاذ القرار؛ -
 .املسامهة يف زيادة تلقائية العمليات األمر الذي يسهم يف تسريع عمليات التشغيل -

  :االنرتنيت يف اجلدول التايلو   وميكن إبراز أهم الفروقات بني االنرتانت   

  الفروقات بين االنترانت واالنترنيت يوضح أهم: )1-2(الجدول           

  .361: ، ص2005التجارة اإللكرتونية، الناشر، ديوان املطبوعات اجلامعية،  :إبراهيم خبيت :المصدر     

                                                             
  .57: ، ص2006ر املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، األعمال اإللكرتونية، دا: سعد غالب ياسني، بشري عباس العالق-1

  االنترانت  االنترنيت  الفروقات

  تستضيفهاهي ملك للمؤسسة اليت   غري مملوكة ألحد  الملكية

  وصول لألشخاص املسموح هلم فقط  أي شخص ميكنه الوصول إليها  الوصول

معلومات خمتلفة حتتوي على مواضيع و   المحتوى
  ومتعددة

خاصة  حتتوي على مواضيع ومعلومات
  باملؤسسة
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  االكسترانت: ثالثا

نرتانت الذي وصف قادات اليت وجهها البعض لنظام االظهرت فكرة شبكة االكسرتانت كنتيجة لالنت   
  .جيةباالستقاللية والبعد عن األطراف اخلار 

  تعريف االكسترانت .1

االكسرتانت هي نتاج تزاوج كل من االنرتانت واالنرتنيت، فهي شبكة انرتانت مفتوحة على احمليط اخلارجي    
بالنسبة للمؤسسات املتعاونة معها واليت هلا عالقة بطبيعة نشاطها حبيث تسمح لشركاء أعمال املؤسسة باملرور عرب 

متنع ولوج الدخالء والوصول لبيانات املؤسسة أو جزء منها، وقد يكون هؤالء  اليت) جدران محاية(جدران نارية 
  1.الشركاء موردون، موزعون، عمالء أو مراكز حبيث جتمع بينها شراكة عمل يف مشروع واحد

ا عبارة عن شبكة مكونة من جمموعة شبكات انرتانت ترتبط مع بعضها عن طريق االنرتنيت، فهي     وتعرف أ
تربط شبكات االنرتانت  ط جمموعة من املؤسسات مع بعضها البعض يف نظام معني، أي هي الشبكة اليتتقوم برب

ا تؤمن من هلم املعلومات  اخلاصة باملؤسسات والعمالء ومراكز البحث الذين جتمعهم أعمال مشرتكة، لذلك فإ
  2.واملشاركة فيها واحلفاظ على خصوصية االنرتانت احمللية لكل مؤسسة

االكسرتانت إذن وجدت قصد االستجابة للتعامل مع احمليط اخلارجي أي توفري السهولة والسرعة يف التعامل ف   
مع األطراف اخلارجية عن املؤسسة، وتستخدم يف ذلك تطبيقات شبكة االنرتنيت يف نقل وحتويل البيانات 

  .واملعلومات

  : أنواع االكسترانت .2

  3:نواعتصنف شبكات االكسرتانت إىل ثالثة أ   

 تربط هذه الشبكات املخازن واملستودعات اخلاصة بالبضائع : شبكات اكسترانت التزويد أو التكميل
فهي تقوم بالتوفيق بني املخازن الفرعية واملستودعات الرئيسية للتحكم يف مستوى املخزن بنظام، ولتفادي 

 .مشكالت العجز واحملافظة على كميات ثابتة من املخزن

                                                             
  .25: مرجع سبق ذكره، ص:  إبراهيم خبيت- 1
  .40:مرجع سبق ص: عالء عبد الرزاق حممد الساملي- 2
  .131: ص، 2006دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األوىل، اإلدارة اإللكرتونية، : حممد الصرييف- 3
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 يعترب هذا النوع من أكثر األنواع تواجدا فهو يقدم خدمة الطلب اإللكرتوين: التوزيع شبكات اكسترانت 
للعمالء من حجز واشرتاكات وغريها من خدمات يف ظل خدمات النشر الفوري للتعديالت والتغيريات اليت قد 

 .حتدث على اخلدمات من تغري أسعار واملواصفات
 هذا النوع يف جماالت اإلنتاج الصناعية والغذائية، فهي  يكثر استخدام :شبكات اكسترانت التنافسية

تسمح بتبادل األسعار واملنتجات بني املؤسسات الصغرية واملؤسسات الكبرية املشرتكني يف جمال واحد للنهوض 
 .حبركة البيع والشراء مما يرفع من مستوى اخلدمة يف ذلك القطاع

 استخدامات االكسترانت .3

  1: انت لألغراض التاليةتستخدم املؤسسات االكسرت 

 تبادل احلجم الكبري من البيانات بني أطرافها املشاركة؛ -
 ؛وفهارس املنتج من جتار اجلملة واألطراف األخرى ذات العالقة تقاسم أدلة -
 ؛املشرتكاملشاركة مع املؤسسات األخرى فيما يتعلق باملشروعات واألنشطة املتعلقة بالتطوير  -
 مات املقدمة من قبل املؤسسة الواحدة إىل املؤسسات األخرى؛التقدم أو الوصول إىل اخلد -
 .تقاسم األخبار واالهتمامات املشرتكة مع املؤسسات األخرى -

اهلدف من كل من االنرتانت واالكسرتانت هو إدارة وتسهيل عملية االتصال وسريان املعلومات داخل وخارج    
ت اقتصادية فعالة بالنسبة للمؤسسات لكي تكون قادرة املؤسسة، لقد شكل ظهورمها حال مناسبا إلجياد شبكا

ا   .فتطور ودميومة املؤسسة يرتكز على وجود الشبكات. على مزاولة نشاطا

  تكامل االتصاالت باستخدام الشبكات المعلوماتية: رابعا

ا انش واالنرتانت واالكسرتانت بأسلوب متكامل  لتأدية تستخدم املؤسسات يف الوقت احلايل االنرتنيت   طا
  2:املعلوماتية تستمد أمهيتها خاصة يف عامل األعمال من اإلجيابيات اليت متتلكها أمههااملختلفة، الشبكات 

 تطوير تدفق املعلومات وتسهيل العالقة مع شركاء األعمال داخل املؤسسة وخارجها منها وإليها؛ -
ارد مما يسمح باستغالل موارد الشبكة حتسن العمل بزيادة اإلنتاجية بالعمل عن بعد واملشاركة يف املو  -

 باملؤسسة عند وبعد إجنازه األعمال اليت ال تتطلب التأخري؛

                                                             
  .38: ص ،2004اإلدارة اإللكرتونية، دار املريخ، اململكة العربية السعودية،  :جنمجنم عبود - 1
  .26: ، مرجع سبق ذكره، ص إبراهيم خبيت- 2



اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية وآثار التغيرات التكنولوجية عليها  :الفصل الثاني  
 

 40 

التواصل عن بعد فالشبكة تتيح إمكانية التواصل بني املستخدمني يف مواقع خمتلفة يستخدمون نظم  -
اللحظي بني جمموعة من التشغيل املختلفة وبرامج خمتلفة، ولغات خمتلفة، فاللقاءات عن بعد تسمح بالتخاطب 

 اخل...املستخدمني عوضا عقد االجتماعات بالطرق التقليدية، وجتنب تكاليف النقل، السفر، اإلقامة
ا للعمالء عن طريق قوائم البيع مل تكن متاحة  - ميكن للمؤسسة من جتهيز طلبيات املوردين بعرض منتجا

 تقليديا من قبل؛
مع سوق العمل، مما يتيح ) جلامعات، املعاهد، مراكز التدريبا(ربط مصادر املوارد البشرية املؤهلة  -

تمع من طرف املؤسسات  .استغالل الطاقات البشرية الكامنة يف ا
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  متطلبات الموارد البشرية في عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصال: المبحث الثاني

سوف يؤدى إىل تغيري يف تركيبة الكفاءات البشرية واالتصال  املعلومات ااالستعمال املكثف لتكنولوجي إن
  .املطلوبة و بالتايل هذا سيؤدي إىل تغيري يف أمناط و أساليب اإلشراف على املوارد البشرية داخل املؤسسة

  نظام معلومات الموارد البشرية: المطلب األول

حنو تصميم وتشغيل نظم للمعلومات تكون  االجتاههو  وارد البشريةمن أهم التطورات احلديثة يف جمال إدارة امل   
  .القرارات يف كل ما يتصل بشؤون األفراد اختاذأساسا لرسم السياسات و 

  ماهية نظام معلومات الموارد البشرية: أوال

  .لنظام معلومات املوارد البشرية أمهية بالغة يف توفري املعلومات من هذه املوارد   

  1ةمفهوم نظام معلومات الموارد البشري .1

معلومات املوارد البشرية هي اإلجراءات املنظمة اخلاصة جبمع وختزين وحفظ واسرتجاع البيانات الصحيحة نظام    
واملفصلة عن املوارد البشرية وأنشطة األفراد وخصائصهم الصحيحة والفعالة يف أي مؤسسة مبا يدعم كفاءة وفاعلية 

  .بالعنصر البشري إدارة املوارد البشرية يف اختاذ القرارات اخلاصة

حبيث ميكن االستفادة منها يف  أي هو ذلك النظام الذي حيتوي معلومات حول إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة   
  .لفة اخلاصة باملؤسسةاختاذ القرارات املخت

الختاذ  وهو أيضا مصمم للقيام بوظيفة إدارة املوارد البشرية والسعي أساسا إىل توفري املعلومات للمديربن   
  .أهداف املؤسسةالقرارات ذات العالقة بفاعلية وكفاءة استخدام العنصر البشرية ورفع أدائه يف حتقيق 

معلومات املوارد البشرية هي توفري املعلومات وبناء قاعدة بيانات تظم البيانات اليت نظام فإن احملصلة النهائية ل   
  .تتعلق باألفراد والوظائف والربامج

 معلومات الموارد البشرية أهمية نظام .2

  :2حتقق نظم معلومات املوارد البشرية للمؤسسات العديد من املزايا من أمهها اآليت   

 خزن واسرتجاع املعلومات ومعاجلتها بالسرعة املمكنة؛ 
                                                             

  .91- 90: مصر، الطبعة األوىل، ص ص ،اإلسكندريةاإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، : حممد الصرييف - 1
    .92: س املرجع، صنف- 2
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  تقليص التعامل بالسجالت اليدوية واملعامالت الورقية؛ 
 ؛سرعة ودقة عملية صناعة القرارات السرعة يف إجناز عمليات اخلزن والتحليل املؤدية على  
  حتقيق العالقة اجليدة والفهم املتبادل بني اإلدارة والعاملني عن طريق توفري املعلومات املختلفة حول

 ؛نشاطات العاملني يف املؤسسة ومن أهم هذه املعلومات حول تقومي األداء
 لبشرية يف البيئة الداخلية واخلارجية، تكشف نظم معلومات املوارد البشرية عن أية تغريات يف املوارد ا

 وبذلك متكن اإلدارة من اإلعداد ملواجهة تلك التغريات بكفاءة؛
  حيقق نظم املعلومات املوارد البشرية التكامل والتنسيق بني خمتلف نشاطات إدارة املوارد البشرية كما

 .تساعد يف حتقيق التكامل بني إدارة اموارد البشرية واإلدارات األخرى

  مكونات ومرتكزات نظام معلومات الموارد البشرية: ثانيا

  1.فعالية نظام معلومات املوارد البشرية تتحدد من خالل جمموعة من املكونات واملرتكزات   

 مكونات نظام معلومات الموارد البشرية .1

  :يقوم نظام معلومات املوارد البشرية على جمموعة من املكونات نذكرها كالتايل   

 وهي عبارة عن بيانات متعلقة باملوظفني والوظائف ذات العالقة، إذ ميكن تقسيمها إىل : تمدخالال
 :أنواع هيثالثة 

 بيانات إدارية؛ -
 بيانات متعلقة بسوق العمل؛ -
 .بيانات متعلقة باملوظفني -
 وهي النشاطات التشغيلية اليت تتم على املدخالت، واملتمثلة يف العمليات التحليلية، : التعليمات
دف التوصل إىل صورة واضحة وسهلة حىت تتمكن إدارة املوارد البشرية بشكل جيدو   .احلسابية واالحصائية، 
 بعد إجراء العمليات التحويلية عليها وعادة ما هي التوصل أو احلصول على معلومات : المخرجات

 : تشمل خمرجات نظام معلومات املوارد البشرية مايلي
 ني والوظائف؛تقارير معلومات على املوظف -
 .تقارير توضح أوضاع العاملني حاليا ومستقبال -

 

                                                             
  .117: اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية، مرجع سبق ذكره، ص: حممد الصرييف- 1
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 مرتكزات نظام معلومات الموارد البشرية .2

  :يرتكز نظام معلومات املوارد البشرية على العناصر التالية   

 وهي متثل املكان املخصص لالحتفاظ باملعلومات األساسية املتعلقة بالنظام واملؤسسة : قاعدة البيانات
 .فيهاوالعاملني 

 بعد مجع املعلومات ومعاجلتها يتم إدخال املعلومات إىل قاعدة البيانات  :جمع وتخزين المعلومات
 .بصورة صحيحة وجتنب التكرار

 هي عملية اسرتجاع املعلومات املعاجلة واملخزنة يف الوقت املناسب الستخدامه يف  :استرجاع المعلومات
 .عملية املساعدة على اختاذ القرار

 هي عبارة عن جمموعة من األفراد املكلفني بتسيري  :سيير نظام معلومات الموارد البشريةمصلحة ت
 .شؤون النظام من مجع إىل إدخال ومعاجلة واسرتجاع املعلومات

 وهي عملية محاية املعلومات لضمان سالمتها باإلضافة إىل صيانة النظام :جودة وسالمة البيانات. 

 

  ا المعلومات واالتصال في تنمية الكفاءات البشريةآثار تكنولوجي: المطلب الثاني

عصر الزراعة ختتلف عن إن املهارات البشرية ليست ثابتة ولكن متغرية تبعا الحتياجات العمل، فمهارات    
  .مهارات عصر الصناعة، ومهارات عصر الصناعة ختتلف عن مهارات عصر املعلومات والتكنولوجيا

  1مفهوم المهارات البشرية: أوال

  .املهارات البشرية هي جمموعة املعارف وقدرات العمل وسلوكات منظمة تبعا هلدف معني ووضعيات معينة   

ا جمموع القدرات الفكرية واجلسدية للفرد أو جمموعة واليت متكنهم من تأدية عملهم      ميكن النظر إىل املهارات أ
  .على أحسن وجه

  

  
                                                             

دور التكنولوجيا احلديثة يف استثمار كفاءات املوارد البشرية، مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت أكادميي، ختصص : بن شيخ كمال- 1
، 2014-2013تسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة عبد احلميد ابن باديس مستغامن، تسيري اسرتاتيجي دويل، قسم علوم ال

  .40: ص
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 مميزات المهارات البشرية .1

  :ت للمهارات البشرية وهي كالتايلهناك مميزا   

 أن املهارات ليست ملموسة ولكن هلا نتائج ملموسة؛ -
ا ختتلف من وظيفة ألخرى ومن مستوى آلخر؛ - ا تتعلق بالوضعية اليت يوجد فيها الفرد، مبعىن أ  أ
ا نتيجة التفاعل بطريقة ديناميكية بني العلم واملمارسة، ومنط التفكري؛ -  أ
ا قابلة للتحويل وميكن نقل أفكارها إىل أساليب عمل؛ -  أ
  .إن املهارات ختتلف من مستوى آلخر داخل التنظيم -
 المهارات البشرية داخل التنظيم .2

  1:يوجد ثالث مهارات أساسية داخل التنظيم وهي كالتايل   

  خصصة، تتطلب معرفة هي قدرة الفرد لتأدية ماهو مطلوب منه يف مهام مت ":الفنية"المهارات التقنية
معينة أو خربة مكتسبة عن طريق التكوين أو اخلربة العملية، فهذه املهارات تسمح باالستعمال الفعال للطرق 

 .ءهاواألساليب واإلجراءات املختارة تبعا للمهام الواجب أدا

رة على استخدام الوسائل فهذا النوع من املهارات يرتبط أساسا بالتعامل مع األشياء املادية والعمليات، والقد   
  .واألدوات واإلجراءات اخلاصة بإجناز العمل

  وهي القدرة يف التعامل مع اآلخرين بطريقة جيدة حبيث تكون للفرد ": االجتماعية"المهارات اإلنسانية
 .، ويتطلب القدرة على االتصال والتحاور واالجتماعوالتزامهمالقدرة على كسب ثقة اآلخرين وودهم 

مفهذا       .النوع من املهارات يرتبط يف القدرة على التعامل مع األفراد واجلماعات وقياد

  هي القدرة على التنسيق وحتقيق التكامل والربط بني ": التصويرية، إدراكية "المهارات التنظيرية
ة حل املشاكل األنشطة ومصاحل املؤسسة من خالل النظر إىل املؤسسة مبنظور مشويل، فهذه املهارات تشري إىل قدر 

ا تتطلب القدرة على التخطيط والتنبؤ وكذلك  ذا فإ املعقدة داخل التنظيم وذلك وفق نظرة مشولية للتنظيم، و
 .اخل...القيادة

 

                                                             
  .106: ، ص1995أساسيات اإلدارة، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، االسكندرية، مصر، : عبد السالم أبو قحف- 1
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  مهارات عصر المعلومات: ثانيا

من  اليت أحدثتها تكنولوجيا املعلومات يف عامل األعمال غريت وجهة النظر جتاه العديد إن التحوالت اجلذرية  
ا املهام، فإن املهارات البشرية الالزمة لتأدية هذه املهام سوف تتغري   املفاهيم واألساليب والطرق اليت تؤدي 

هلذه التحول يف الوسائل واإلمكانات فمن املهارات األساسية اليت ينبغي للفرد العامل أن تتوفر  استجابةكذلك 
  1:يلفيه للنجاح يف عصر املعلومات هي على النحو التا

جيب على األفراد العاملني أن يكونوا قادرين على تعريف املشكالت واستخدام  :التفكير النافذ واألفعال .1
 .مع املتغريات املستمرة ا، وتقييم النتائج وتطوير احللولاألدوات املتاحة يف البحث والتحليل ووضع احللول وتطبيقه

للوصول حللول جديدة للمشكالت القدمية وإنتاج  يف عصر املعلومات جيب أن تساعدنا مهارتنا: اإلبداع .2
 .منتجات جديدة وخلق طرق جديدة لالتصال وتناقل األفكار

إن العمل اجلماعي هو السبيل الوحيد حلل املشكالت املعقدة وستكون مهارات العمل اجلماعي  :التعاون .3
 .هي العامل للوصول للعمل يف عصر املعلومات

فعن طريق الشبكات املعلوماتية اليوم أصبح  لعمللومات يف تفعيل هذا النمط يف القد ساعدت تكنولوجيا املع   
اليا حيث أصبح هناك مجاعات تناقل وتراسل املعلومات واألفكار باالستعانة على الربامج اإللكرتونية املتوفرة ح

  .احلاليةلذا فإن التحكم يف األدوات املعلوماتية وبراجمها يعترب أمرا مهما يف أيامنا  العمل

لذا ، ثل أحد أهم خصائص تنظيمات اليومالتنوع البشري اليوم أصبح مي: فهم التدخالت الثقافية .4
معرفة التدخالت  ،السياسي واالختالفالثقايف واملعريف  االختالفسيحتاج األفراد العاملون لعبور حاجز 

لثقافات املتداخلة ح يف جمتمع مليء بااملوجودة بني كل هذه املتغريات لكي يؤدوا عملهم بشكل ناج واالختالفات
  .، وهكذا فإن مهارات التعامل مع الثقافات املتداخلة سوف يصبح أكثر أمهيةواقتصاد عاملي

االت وملختلف  :االتصال .5 حيتاج العاملون اليوم إىل إتقان االتصاالت الفعالة يف العديد من ا
بفعالية وكفاءة طريقة االتصال املناسبة لتوصيل الرسالة  الختياراألشخاص، وسيحتاج كذلك املشتغلون باملعرفة 

نرتانت، بريد عادي، بريد إلكرتوين ا ،انرتنيتما بني تقارير، كتب،  لالختيارحيث سيضطرون  على قدر املستطاع
  .اخل...

                                                             
- 145: ، ص ص2002يف عصر املعلومات واالتصال، عامل الكتب نشر وتوزيع، القاهرة، مصر، تكنولوجيا التعليم : كمال عبد احلميد زيتوين- 1

149 .  
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 حيث سيحتاج كل فرد يف عصر املعلومات التعرف على املستويات العالية من: الكمبيوتر استخدام .6
الكمبيوتر إلجناز املهام  استخداماألدوات القائمة على  استخداممع القدرة على  االلكرتونية أو الرقميةالطالقة 

  .وحتقيق النجاح
على أنفسهم يف  االعتمادحيث أصبح على العمال : على النفس االعتمادالمستقبل الوظيفي وتعلم  .7

ملا أتاحته تكنولوجيا  اوهذا نظر  قيق األمن الوظيفيوحت ، وذلك للنجاح يف احلياة العمليةاملهارات املطلوبة اكتساب
ال، فعلى الشبكة اآلن فرص هائلة لتنمية وتطوير الكفاءات عن طريق برامج  املعلومات من تسهيالت يف هذا ا

  .تكوينية مصممة حسب احلاجة، فالتكنولوجيا احلديثة مسحت بالتعلم والتطوير املستمر طوال احلياة

  

  

  اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية :المطلب الثالث

يعترب إدخال تكنولوجيا املعلومات واحلاسب اآليل واالتصاالت ثورة حقيقية يف إدارة املوارد البشرية، وذلك من    
خالل حتويلها من اإلدارة التقليدية إىل إدارة إلكرتونية تعمل على محاية الكيان اإلداري واالرتقاء بأدائه، وحتقيق 

  .تخدام األمثل للخدمات بسرعة عالية ودقة متناهيةاالس

  مفهوم اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية: أوال

  1:لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية هيهناك عدة تعاريف   

هي منهجية إدارية جديدة تقوم على االستيعاب واالستخدام الواعي لتقنيات املعلومات  " : التعريف األول   
كر واملمارسة تصاالت يف ممارسة الوظائف األساسية إلدارة وتنمية املوارد البشرية فهي منط جديد من الفواال

اإلدارية يتبىن معطيات عصر املتغريات السريعة، ويستوعب التكنولوجيا اجلديدة ويطبق آلياته الفاعلة ويستثمر 
لكرتونية للموارد البشرية تقوم على االستيعاب تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف أداء وظائفه، فاإلدارة اإل

  ".واالستخدام الواعي ما يناسب من تكنولوجيا املعلومات إلدارة وتنمية املوارد البشرية

                                                             
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودورها يف تفعيل وظيفة إدارة املوارد البشرية، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف علوم التسيري، :  مهيبل وسام- 1

  .94-93، ص ص 2012-2011ختصص تسيري عمومي، جامعة اجلزائر، 
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اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية تعين اللجوء لتكنولوجيا املعلومات واالتصال لتحسني " : التعريف الثاني   
 حياة املوظف، التوظيف، التسيري االجتماعي، الرواتب، تسيري للخطوات اليت متيز إجراءات املوارد البشرية 

  ".التقاعد الكفاءات،التسيري، 

ا إدارة تستثمر تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف أداء وظائفها،     وتعترب اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية بأ
ب مساندة لألساليب التقليدية ألداء وظائف إدارة املوارد البشرية فتحسن إجراءات املوارد البشرية وتظهر أسالي

  .باللجوء لتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية

  

  أهداف وأهمية اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية: ثانيا

وارد البشرية، فاهلدف هو إن دمج التكنولوجيا مع إدارة املوارد البشرية يعمل على زيادة كفاءة عمليات إدارة امل   
  1.زيادة التفاعل مع التغريات املعاصرة وزيادة كفاءة املؤسسة وتقليل التكاليف

 أهداف اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية .1

  :من أسباب توجه املؤسسات حنو اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية هو حتقيق األهداف الرئيسية التالية   

 إلسرتاتيجي للموارد البشرية؛حتسني التوجه ا -
 ختفيض تكلفة العمالة والنفقات اإلدارية؛ -
 تسهيل أداء وظائف إدارة املوارد البشرية؛ -
 رفع معدالت األداء واإلنتاجية يف املؤسسة؛ -
 تنمية وحتسني عالقات العمل وإرضاء العاملني؛ -
 .توفري فرص أكرب للمشاركة والتدريب -

دف إىل تقدمي خدما    ذا   الكرتونياوإجراء معامالت إدارة املوارد البشرية  فوريت املوارد البشرية بشكل وهي 
وإجراءاته املتبعة، وحتويله إىل منوذج متكامل عصري وهذا يتطلب مراجعة األسلوب التقليدي إلدارة املوارد البشرية 

  .وهو اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية

  

                                                             
  .242: ، ص2008مصر،  ،اإلسكندريةاحلكومة اإللكرتونية بني النظرية والتطبيق، الدار اجلامعية، : فريد النجار- 1
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 البشرية أهمية اإلدارة اإللكترونية للموارد .2

إن استخدام التكنولوجيا يف إدارة املوارد البشرية له أثر كبري يف تقليل التكاليف اإلدارية الناجتة عن عمليات    
األفراد، تقليل فرتة االستقطاب والتعيني، زيادة تفاعل األفراد مع أنشطة إدارة املوارد البشرية، وبالتايل حتصل 

  .م اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشريةاملؤسسة على أمهية كبرية من استخدا

  تطبيقات اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية: ثالثا

  1:اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية فيمايلي تتكمن تطبيقا   

 التدريب اإللكتروني 

دف إىل تقدمي احملتوىيعترب التدريب اإللكرتوين األكثر سرعة وفعالية عن الطريقة التقليدية فهو عملية تدريب     ية 
التدرييب من خالل أي وسيط من آليات االصال احلديثة من أجهزة حاسوب وشبكة انرتنيت لتخطي املسافة 

  .اجلغرافية بني املتدرب واملدرب

  :وميكن أن حيقق التدريب اإللكرتوين األهداف التالية   

 بناء املعرفة ذاتيا؛ -
 زيادة ثقة املتدرب؛ -
  على استخدام تقنية املعلومات واالتصال والشبكات؛مساعدة املتدربني -
 تصميم برامج التدريب ومناهج ومقرراته بطريقة رقمية؛ -
 .معرفة األسس واملعايري اليت ميكن من خالهلا إجراء التعديالت لتطوير منظومة التدريب -
 التقييم اإللكتروني 

نرتانت االابة على استمارات متاحة على شبكة يتمكن املورد البشري من خالل التقييم اإللكرتوين من اإلج   
معلوماتية لتوجيه التدريب من طرف املسري املسؤول، فالتقييم اإللكرتوين هو وسيلة  األجوبةاملنظمة وتعاجل 

  .اإللكرتوين لتبين الربامج التدريبية املالئمة مقارنة بالنتائج املتحصل عليها

  

  

                                                             
  .97-96: ، مرجع سبق ذكرة، ص ص  مھیبل وسام-  1
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 اإلدارة اإللكترونية 

ن املعلومات الورقية وإحالل املكتب اإللكرتوين عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا تعين االستغناء م   
املعلومات، تعد اإلدارة اإللكرتونية أحد أهم تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية حيث تؤدي الختصار 

ملحوظ كما أن تقليل استخدام  وقت تنفيذ إجناز املعامالت اإلدارية املختلفة وتقليل استخدام األوراق بشكل
الورق سوف يعاجل مشكلة تعاين منها أغلب املؤسسات يف عملية احلفظ والتوثيق، مما يؤدي إىل دعم احلاجة إىل 

  .أماكن خزن حيث يتم االستفادة منها يف أمور أخرى وذلك بإنشاء األرشيف اإللكرتوين

 تسيير الحركة الداخلية إلكترونيا 

للموظفني إلكرتونيا خطوة إلكرتونيا خطوة أوىل للتوظيف اإللكرتوين وميكن أن ميتد كة الداخلية يعترب تسيري احلر   
من وصف املنصب إىل غاية االختيار النهائي مرورا بعمليات فرز طلبات التوظيف، واختبارات على اخلط، كما 

ا لكرب حجمها، وميكن كل ميثل فرصة للمؤسسات اليت تعاين من صعوبة تنظيم سوقها الداخلي للتوظيف نظر 
موظف من تفحص دليل الوظائف، للتعرف على شروط شغل منصب ما، ومعرفة الربامج التدريبية املقرتحة اليت 

  .تسمح له من جتميع الكفاءات الالزمة لشغل هذا املنصب
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  البشريةإسهامات التكنولوجيا في تفعيل إستراتيجية إدارة الموارد : المبحث الثالث

بظهور االنرتنيت وتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف أداء املؤسسة لوظائفها أصبح من الضروري حتويل    
  .وظيفة املوارد البشرية إىل اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية

  التوظيف والتكوين الكترونيا: المطلب األول

م ا، حيث ساعد هذا التطور املؤسسات على تلبية متطشهدت وسائل البحث عرب االنرتنيت تطورا كبري     لبا
اخلاصة بسرعة وفعالية عند البحث عن املرشحني احملتملني للوظائف والتكوين، أصبحت التكنولوجيا تلعب دورا 

  .أساسيا يف مهام إدارة املوارد البشرية

  التوظيف اإللكتروني: أوال

وفعالية ظيفية اليت تنجزها إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة بكفاءة تعد عملية التوظيف إحدى أهم األنشطة الو    
عالية، من أجل مواكبة التطورات جيب على املؤسسات اإلسراع من استخدام النظم القائمة على شبكات 

  .االنرتنت يف عمليات التوظيف

  تعريف التوظيف اإللكتروني .1

وظيف بدءا اء كافة اإلجراءات املتعلقة بالتقنيات احلديثة إلالتوظيف اإللكرتوين هو استخدام االنرتنيت والت   
من اإلعالن عن الوظائف ومرورا بتعبئة مناذج طلب التوظيف ومتابعة الطلب الكرتونيا من قبل املتقدم واالستعالم 

  1.عنه وإجراء املفاضلة الكرتونيا بني املتقدمني، وانتهاء بإعالن النتائج يف املوقع

  :يف اإللكرتوين القيام العديد من اإلجراءات املفيدة كالتايلميكن للتوظ   

 2:اإلعالن عن الوظائف الشاغرة عرب النت 
 يتم ذلك يف موقع املؤسسة أو أي موقع كثري التصحف؛ -
 .تصميم مواقع سهلة االستخدام لإلعالن عن الوظائف -

  باآليتجيب أن تتميز هذه املواقع:  
 سهولة الوصول إىل املواقع؛ -

                                                             
رد البشرية يف املؤسسة، مذكرة مكملة لنيل شهادة اآلثار الفعلية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال على تطبيقات تسيري املوا: بوحسان سارة كنزة -  1

  .102: ، ص2012-2011ة منتوري قسنطينة، املاجستري يف علوم التسيري، ختصص تسيري املوارد البشرية، جامع
  
  .751: ، ص2005 ،اإلسكندریةاإلدارة اإللكترونیة، دار الفكر، جامعة : محمد الصیرفي-  2
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 قائمة الوظائف؛حتديث  -
 احتواء اإلعالنات على روابط تتيح للمتقدمني التواصل مع متخذي القرار؛ -
 .وضوح عملية التوظيف ودقتها -

 مزايا وعيوب التوظيف اإللكتروني .2

  1:يتميز التوظيف اإللكرتوين بعدة مزايا وعيوب ميكن تلخيصها فيما يلي   

 ميكن تلخيصها فيما يلي: مزايا التوظيف اإللكتروني: 
وسيلة اتصال مفصلة وعاملي إذ يسمح التوظيف اإللكرتوين من خالل املواقع اإللكرتونية اخلاصة بكل  -

 ؛مييزها مؤسسة، إعطاء وصف دقيق ومفصل على هته املؤسسات وحىت علة مناصب العمل وكل ما
املية، إذ كما يسمح التوظيف اإللكرتوين من خالل هذه املواقع دوما، توسيع دائرة االتصال وجعلها ع -

الذي تتوفر فيهم الشروط موجهة لكل املرتشحني يف العامل، معظم اإعالنات املوجودة يف هذه املواقع تكون 
حدود التوظيف اإللكرتوين ال تتمثل يف احلدود اجلغرافية، وإمنا يف يعين ) اخل...من شهادات وكفاءة وخربة(املطلوبة 

 احلدود املعرفية؛
مزايا كثرية إضايف كالقدرة على البحث عن وظائف يف مدينة حمددة وبراتب يوفر التوظيف اإللكرتوين  -

 معني، وكذلك تستطيع املؤسسات الباحثة عن موظفني حتديد مؤهالت الشخص املطلوب للعمل وخرباته؛
التسريع من إجراءات التوظيف يسمح التوظيف عرب النت بتقليص آجال التوظيف، مقارنة بالتوظيف  -

 كن من نشر اإلجابات للمرتشحني بشكل جد سريع؛التقليدي، فهو مي
يسمح بتخفيض التكاليف حيث أن اإلعالنات عن التوظيف يف املواقع اإللكرتونية اخلاصة بالتوظيف  -

 .تكون أقل من إعالنات اجلرائد
  املزايا هناك عوائق تتمثل يفإضافة إىل  :لكترونياإلعيوب التوظيف: 
توظيف اإللكرتوين إىل مستوى التوظيف التقليدي فيما خيص تنوع عدم تنوع املؤهالت حيث مل يصل ال -

املرتشحني من حيث الكفاءات، املهارات والقدرة املعرفية، هذا من شأنه جيعل فئة معينة حتتكر سوق العمل عرب 
 االنرتنيت؛

رتونية يقوم املرتشحني بإعطاء معلومات وأجوبة خاطئة يف املواقع اإللكعدم صحة وسداد األجوبة حبيث  -
 مما يؤدي إىل عرقلة العملية التوظيفية؛

                                                             
  .104-103 :، ص صكرهمرجع سبق ذ : بوحسان سارة كنزة - 1
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اختفاء الطلب اخلطي حيث من بني إجراءات التوظيف اإللكرتوين مأل استمارة املعلومات اخلاصة بطاليب  -
ذه الوسيلة إضافة إىل السرية الذاتية اليت ميكن تقدميها مع  العمل اليت تقوم اإلدارة بتصميمها، فهي تكتفي 

  .تايل فمن عيوب التوظيف اإللكرتوين اختفاء الطلب اخلطي شيئا فشيئا إىل انعدامهاالستمارة، وبال

  التكوين اإللكتروني: ثانيا

اقتصر مفهوم تطوير املوارد البشرية يف السابق على إمداد اإلنسان باملعارف واملهارات املطلوبة لتأدية عمله    
يز على بناء الفرد الفعال يف إطار متغريات كثرية خلقتها بصورة فاعلة، ولكن مع التغريات املستمرة أصبح الرتك

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

 1تعريف التكوين اإللكتروني .1

نرتانت، حيث تخدام شبكة االنرتنيت أو شبكة االالتكوين اإللكرتوين هو عملية تكوين عن بعد من خالل اس   
ص، وذلك باستخدام جهاز احلاسوب والصوت، الفيديو،  تزود الفرد مبا حيتاجه من معارف يف خمتلف االختصا

  .الربيد االلكرتوين ،إلكرتونيةكتب 

كما ميكن تعريفه بأنه عملية التكوين باستخدام شبكة االنرتنيت املعتمدة على بث ونشر احملتويات يف أشكال     
يف العملية التكوينية وجمموعة  خمتلفة، إدارة العملية التكوينية وجمموعة املتدربني عرب الشبكة، وجود خمتصني

وصول املوظفني إىل التكوين والتعلم ويتم ذلك بطريقة  إمكانيةاحملتويات، فعملية التكوين االلكرتوين تزيد من 
  .سريعة بتكاليف منخفضة باإلضافة إىل اشرتاكهم يف العملية التكوينية

  .واحلصول على مؤهالت الغرض من التكوين االلكرتوين هو زيادة فرص التكوين للجميع   

 فوائد التكوين اإللكتروني .2

  2:منهاالتكوين االلكرتوين فوائد تعود على املوارد البشرية  جيمع 

 مالئمة ومرونة جدولة الدراسة، مما مينع الغياب عن العمل؛ -

                                                             
  . 129: مرجع سبق ذكره، ص: مهيبل وسام- 1
  التكوين االلكرتوين واسهامه يف تنمية الكفاءات داخل االقتصاديات املبنية على الدرايات، امللتقى الدويل الثالث حول اقتصاد املعرفة،سعيد عيمر، - 2

  . 93-92: ، ص ص2005كلية العلوم االقتصادية، بسكرة، اجلزائر، نوفمرب 
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 هو احلل األمثل لتكوين األفراد املتباعدين جغرافيا؛ -
 حتقيق ملبدأ التكوين املستمر ألفراد؛ -
 لتكاليف وربح الوقت لعدم التنقل؛تدين ا -
ميكن أن يتم بصورة متزامنة تواصل مباشر بني املكون واملتكون أو بصورة غري متزامنة حيث تكون املادة  -

 العلمية متاحة على الشبكة لكل شخص كي يتعامل معها وفقا لوقته وقدرته الشخصية؛
 .تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال -

  :وهناك فوائد اليت تعود على املؤسسة تنحصر يف   

 خلق بيئة وثقافة مناسبة لتنمية عمالة املعرفة؛ -
 تكوين أكرب عدد من العاملني بتكلفة متدنية؛ -
 سرعة نشر األخبار والتعليمات؛ -
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف التكوين يسمح بتدعيم صورة املؤسسات يف أعني مجهورها  -

 ي واخلارجي على حد سواء؛الداخل
 كمصاريف اإلقامة والنقل؛ التقليل من بعض املصاريف املرتبطة بالتكوين -
 .املسامهة يف احلفاظ على رأمسال املعريف يف خماطر تسرب املوارد البشرية -
 لكترونيمعوقات التكوين اإل .3

  1:يواجه التكوين االلكرتوين بعض املعوقات اليت حتد من االستفادة منه   

 بة جناح ضعيفة؛نس -
 الكثريون من العاملني بالشعور باالنتماء جناح ضعيفة؛ ال يقدم اإلشباع النفسي والذي حيتاجه -
أدى هذا التطور يف استغالل تكنولوجيا املعلومات واالتصال للتكوين االلكرتوين إىل ظهور جمموعة من  -

مسريون عن بعد ولديهم ساعات عمل مرنة، العاملني، يقضون معظم وقتهم بالعمل بعيدا عن مراكز القرار، وهم 
 .فرض هذا تواجد نوع جديد من املسريين لتوجيههم

إجنازها هلؤالء املسريين الذين اعتادوا على تواجد  هذه التغريات يف تسيري املوظفني ليس من السهل -
ملنجزة، وقت حجم األعمال ا(كرتوين، إجناز األعمال باألهداف احلضور اإلل: املوظفني ملهامهم من خالل

ا  .، ومعايري تقييم األداء...)إجنازها، جود

                                                             
  .131: مرجع سبق ذكره، ص: مھیبل وسام-  1
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كلما زادت املسافة البد من اتصال أكرب، وهذا يتوقف على بعض املسريين املتواجدين بالقرب من  -
موظفيهم إال أن االتصال مادي فقط، تكنولوجيا املعلومات واالتصال تساعدهم بالبقاء على اتصال من خالل 

ا  هؤالء املسريين االلكرتونيني يكثرون من ...) االنرتانت، اهلاتف اإللكرتوين،امريا املراقبة، الربيد ك(استغالل أدوا
اللقاءات من خالل عقد االجتماعات، االتصاالت االلكرتونية يف إطار األهداف التنظيمية إلخفاء عجزهم على 

تبادل املعلومات وليس كعامل حقيقي التسيري، فهم يستخدمون تكنولوجيا املعلومات واالتصال كعامل وحيد ل
 .لالتصال

 سيرورة عملية التكوين االلكتروني .4

  1:تتضمن دورة أو تربص التكوين االلكرتوين من حيث الشكل ثالث مراحل هي   

 وفيها يتعرف املتكون على مضمون التكوين وخمطط العمل انطالقا من موقع يف : المرحلة القبلية
 االنرتنيت؛

 تتطلب توفر وسيط، يتدخل أوال للتأكيد على حمتوى املرحلة القبلية مث لتوضيح  :ةالمرحلة الوسيطي
 النقاط الصعب فهمها أثناء التكوين؛

 تسمح بالذهاب بعيدا يف هذه الدورة التكوينية، إذ تبقى الصلة قائمة بني الوسيط  :المرحلة البعدية
 .وينواملتكونني، وهو مايضمن فهما واستيعابا جيدين ملضمون التك

 

  تقييم األداء الكترونيا: المطلب الثاني

تعترب عملية تقييم أداء العاملني إحدى السياسات احملورية يف إدارة املوارد البشرية، واليت ال غىن عنها نظرا    
  .للفوائد اليت تعود من تطبيقها

  تعريف تقييم األداء االلكتروني: أوال

م بقدر ما  هو العملية اليت مبوجبها تقييم األداء    تقدير جهود العاملني بشكل منصف وعادل، ليجري مكافأ
ا لتحديد مستوى كفايتهم اوينتجون وذلك باالستثناء إىل عناصر ومعدالت يتم مبوجبها مقارنة أد يعملون ئهم 

  2.يف العمل الذي يعملون به

                                                             
  .94: سعيد عيمر، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  .15: ، ص2003إدارة املةارد البشرية، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، : علي حممد ربابعة- 2
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ات بتوفري عملية تقييم األداء الكرتونيا يف سبيل متابعة وتنفيذ أهداف عملية تقييم األداء، تقوم كثري من املؤسس  
لتسهيل إدارة وتنفيذ عملية التقييم، وتساعد هذه األنظمة املدراء على قياس األداء، كتابة تقارير وتوفري التغذية 

  .الراجعة للعاملني

حديثة  وهي طريقة االنرتنيت،متكن األنظمة من توفري التقييم الفعال من خالل استخدام التقييم من خالل    
انتشرت بشكل واسع تعتمد على التقييم من خالل كل من له عالقة باملوظف سواء من داخل أو خارج 

  1.املؤسسة

وتربز أمهية االنرتنيت إلجراء اختبارات التقييم الذايت للموظف حيث بإمكان املوظف إجراء التقييم لنفسه يف    
لكرتونية، وين للعاملني فيها مناذج تقييم إلتقييم اإللكرت أي وقت يراه مناسبا، وتوفر املؤسسات اليت تستخدم ا

ال ذا ا تم    . باإلضافة إىل مواقع إلكرتونية عديدة 

ومن أهم األسباب ازياد استخدام أنظمة تقييم األداء االلكرتوين بشكل كبري وختفيض الوقت املستغرق من قبل   
ا على زيادة نطاق اإلشرافاملدراء ملراقبة العاملني وسلوكهم وأدائهم هو قد   .ر

  فوائد تقييم األداء اإللكتروني: ثانيا

 تسهم يف زيادة السرعة يف إجناز الوظائف؛ -
 تقليل التكاليف الالزمة ألداء العمل؛ -
 حتسني وزيادة جودة ونوعية خمرجات العمل؛ -
ة والقضاء على زيادة الكفاءة والفعالية من خالل التنسيق بني األعمال املطلوبة بالطريقة الصحيح -

 االزدواجية يف أداء العمل؛
إعادة توزيع األعمال تنظيميا ومكانيا حيث ميكن إجناز الكثري من العمل اإلداري دون احلاجة للحضور  -

 إىل مكان العمل؛
 جعل ساعات العمل أكثر مرونة وزيادة تأهيل العاملني؛ -
ق املدراء مما يتيح هلم استغالل هذا الوقت يف أسهمت يف تقليل األعباء الوظيفية الروتينية امللقاة على عات -

  . التخطيط االسرتاتيجي ورسم السياسات العامة للمؤسسة ما يسهم يف رفع كفاءة وفعالية اإلدارة

  
                                                             

ا من تكنولوجيا اإلعالم : بلحمري مسية - 1 واالتصال يف اجلماعات احمللية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة املوارد البشرية ومدى استفاد
  . 86: ، ص2014-2013املاجيستري يف تسيري املالية العامة، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 
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  التعويضات االلكترونية: المطلب الثالث

مهم يف حتسني  تلعب التعويضات ومنها الرواتب واألجور أمهية بارزة يف حياة األفراد واملؤسسات، هلا دور   
  .مستوى األداء ورفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملني

ويعترب موضوع التعويضات اليت تدفع للعاملني يف املؤسسة من املواضيع اهلامة اليت القت ومازالت تالقي    
  .االهتمام الكبري من قبل العاملني خاصة مع التطورات التكنولوجية

  1ةنظام التعويضات االلكتروني: أوال

إن أنظمة التعويضات االلكرتونية تستعمل ألغراض تطوير وتنفيذ أنظمة األجور يف املؤسسات، تقدمي حزم    
ا على حتقيق  املنافع للعاملني وتقييم فعالية أنظمة التعويضات، وتكون تلك األنظمة متمتعة بالكفاءة عند قدر

  .أهداف املؤسسة العامة

م مع التشريعات والقوانني يستعمل خرباء املوارد البشرية الق    انونيني هذه األنظمة للتأكد من تكامل خدما
املتعلقة بالتعويضات واملنافع يف املناطق احمللية أو الدولية، وخاصة يف ظل التغري املستمر يف القوانني والتشريعات، 

  .لك املتغرياتوهو ما يؤدي إىل التطوير املستمر لتلك األنظمة لكي تتماشى مع ت

  مهام نظم التعويضات: اثاني

إن نظم التعويضات تقوم بالعديد من املهام مثل مهام حساب املدفوعات اخلاصة باألجر والضريبة والتأمني،    
  .وبعضها يقوم بإصدار إيصاالت الدفع ومنها ما يكون الكرتونيا

تعلقة باجلوانب املالية اخلاصة ذلك تقوم نظم التعويضات بإخطار املوظفني بالعديد من األمور امل باإلضافة إىل   
  .م، كما متكن املدراء من إجراء العديد من التقديرات، كتقدير النفقات املرتبطة باألجور

  طرق تدعيم نظم األجور: ثالثا

  :ميكن لإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية من تدعيم نظم األجور بطرق عديدة، ومنها   

اليت تعتمد  ر ونظم تسجيل احلضور واالنصراف خاصة يف الوظائفإجياد تكامل أكرب بني نظم األجو  -
 على عدد ساعات العمل؛

                                                             
  .87- 86: نفس املرجع السابق، ص ص - 1
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 اإللكرتوين،تسهيل إدارة اإلجراءات اخلاصة بالرواتب، مثل إرسال إيصاالت الدفع من خالل الربيد  -
  وفري الكثري من النفقات اإلدارية؛وبالتايل ت

وافز واملكافآت خاصة يف ظل التوجهات احلديثة لربط سرعة االستجابة لتغيري أوضاع املوظفني كمنح احل -
بتحقيق األهداف احملددة، كالوصول إىل مستوى معني من املعرفة  احلوافزاألجر باألداء يف كافة املؤسسات وربط 

، ترفع نتائجها إىل املدير وعلى االنرتنيتأو املهارة، يتم التأكد منه من خالل اختبارات تقييمية مباشرة على 
 .ئها يتم مكافأة املوظف وتعديل بياناته يف قاعدة البيانات بشكل آيلضو 

، فقد يكون النظام قادر على توجيه املوظف إىل نقاط الضعف لديه، االختبارويف حال فشل املوظف يف   
   وحتديد جماالت التدريب الالزمة لديه لتطوير معارفه؛

ريها حيث يصبح بإمكان املوظف تعبئة النموذج من أمتة مناذج النفقات الروتينية، كالتنقل والسفر وغ -
 .مث حيوهلا إىل نظام األجور الكرتونياخالل االنرتنت أو من خالل بوابة املؤسسة، ويقوم حبساب تلك النفقات 
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  خالصة         

التغريات التكنولوجية سب كرتونية للموارد البشرية على االستيعاب واالستخدام الواعي ما يناتقوم اإلدارة اإلل    
فهي تسعى من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال بتشغيل املعلومات من خالل معاجلتها ونقلها 
وإيصاهلا من حواسيب ومعدات حفظ واسرتجاع ونقل إلكرتوين سلكي والسلكي عرب وسائط االتصال بكل 

  .داث التفاعل مع جممل وظائف إدارة املوارد البشريةتكنولوجيا املعلومات واالتصال إلحأشكاهلا وأنواعها 
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 :مقدمة عامة  

ا مرحلة التغري اجلذري، اليت تتضمن    االتيوصف القرن الواحد والعشرين بأ : حتوالت عميقة يف خمتلف ا
، نتيجة التغريات التكنولوجية، وكذا االستخدام املكثف لتكنولوجيا )السياسية، االجتماعية، االقتصادية، والثقافية(

كل هذه العوامل أدت إىل منافسة شديدة حمليا ودوليا، كما أدت إىل إحداث تعديالت   املعلومات واالتصال،
على مستوى القوانني والنظم، وعلى أمناط تنظيم وإدارة املؤسسات، مما جعل املؤسسات تبحث عن طرق لتحقيق 

مزايا التطورات أرباح مرتفعة متكنها من التوسع يف جمال أنشطتها، وكذا لكي تتوسع وتصبح قادرة على كسب 
ا حتتاج إىل مستويات من املوارد البشرية خمتلفة الكفاءات واملهارات   .التكنولوجية، فإ

ألن املوارد البشرية أصبحت من أهم عوامل النجاح والتنافسية للمؤسسات، باعتبارها املصدر اجلوهري لكل    
ا أكثر، خاصة  تم  ا بشكل فعال، ذلك أن اإلدارة التقليدية  إذا تعلق األمر بكيفيةتفوق فإن عليها أن  إدار

للموارد البشرية مل تعد كايف لتحقيق األهداف املسطرة للمؤسسة يف ظل ظل سرعة التغريات وكثرة التحديات، 
فمن خالل الدور اجلديد الذي استدهلا واملتمثل يف البعد االسرتاتيجي جعلها تتحول من إدارة املوارد البشرية إىل 

  .اإلسرتاتيجية للموارد البشرية اإلدارة

إن اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية أصبحت تعتمد على املعاجلة اآللية للمعلومات السريعة واملتغرية يف ظل    
بيئة متغرية باستمرار، أين جتد املؤسسات نفسها أمام ضرورة البحث عن احللول والبدائل األكثر تطورا، وعلى هذا 

ا تساعدها على امتالك املعلومات  األساس أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصال البديل املفضل للمؤسسة أل
الدقيقة، إضافة إىل التغريات اليت جتلبها تكنولوجيا املعلومات واالتصال إىل وظائف املؤسسة واليت مت تطبيقها على 

وضع أنظمة معلوماتية وخلق ما يعرف بنظام وظيفة إدارة املوارد البشرية، إذ مت إعداد عدة حلول تكنولوجية ب
وكذلك حتويل إدارة املوارد البشرية إىل اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية، وعليه فمن  معلومات املوارد البشرية

الضروري استغالل تكنولوجيا املعلومات واالتصال باالستفادة من خدمة شبكات األنرتنت واالنرتانت 
 امها يف حتقيق اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية، والعمل على تسخريها لصاحل املوارد البشريةواالكسرتانت واستخد

  .الكرتونيا... من خالل التوظيف، التكوين، وتقييم األداء

  :ومنه فإن اإلشكالية املطروحة تتمثل يف السؤال الرئيسي اآليت   

  كيف يمكن للتغيرات التكنولوجية أن تساهم في تحقيق أهداف استراتيجية إدارة الموارد البشرية ؟     

  :اإلشكالية جمموعة من األسئلة الفرعية وينبثق عن هذه   
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 سرتاتيجية للموارد البشرية؟ ما مفهوم اإلدارة اإل 
 ما املقصود بالتغريات التكنولوجية؟ 
 شرية حتقيق التكيف بني التغريات التكنولوجية واملوارد البشرية؟كيف ميكن إلدارة املوارد الب 
 كيف تؤثر خمتلف تطبيقات التغريات التكنولوجية على إدارة املوارد البشرية يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر؟ 

  :فرضيات البحث

 هي مدخل لصنع القرارات اإلسرتاتيجية بشأن العاملني يف املؤسسة اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية. 
 يعترب بناء نظام معلومات املوارد البشرية مهما جدا يف حتسني وظائف إدارة املوارد البشرية. 
  تسعى اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية إىل االستيعاب واالستخدام الواعي لتكنولوجيا املعلومات

 .ممارسة وظائف إدارة املوارد البشريةواالتصال يف 
  ال تزال تأثريات تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إدارة املوارد البشرية يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر

 .حمدودة

  :أسباب اختيار الموضوع

  :إن أسباب اختيار املوضوع تكمن يف عدة أمور، أبرزها ما يلي   

 ا وفق منظور واضيع املتعلقة بإدارة املوارد البشحبكم ختصصي يف اإلدارة وميلي إىل امل رية إذ تعترب إدار
 .سرتاتيجي فعال حيتل مكانة كبرية يف اإلدارة التنفيذيةإ
 دراسة دور التغريات التكنولوجية يف تطوير إدارة املوارد البشرية. 
 ،ودور األنظمة املعلوماتية يف إدارة املوارد  الرغبة يف معرفة كيف ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصال

 .البشرية
  يعترب هذا املوضوع حديث الساعة حيث جند املؤسسات تويل اهتماما كبريا بتطبيق التكنولوجيا املعلومات

 .واالتصال يف إدارة املوارد البشرية

  :الهدف من الدراسة

  :يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية   

  املهم لإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف ظل التغريات التكنولوجيةإبراز الدور. 
 حماولة دراسة املواضيع اليت ختص التطورات التكنولوجية وكيفية االستفادة منها يف إدارة املوارد البشرية. 
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  فعال وإدارة خالل نظام معلومايت حماولة البحث على تطبيقات التكنولوجيا على إدارة املوارد البشرية من
 .لكرتونية تعمل على إدارة املوارد البشريةإ
 معرفة اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية يف ظل التطورات التكنولوجية يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر. 

  :أهمية البحث

  :تتمثل أمهية البحث فيما يلي   

 ا عنصر أمهية اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية يف ظل التغريات التكنولوجية والتطورات السريعة ، أل
 .وقوع مواردها البشرية يف مشاكل لتطبيقات التكنولوجيا املتطورة تتجنبأساسي يف جعل املؤسسة 

 الرتكيز على حتديد التطبيقات التكنولوجية املتطورة يف إدارة املوارد البشرية اليت متكن املؤسسة من  حماولة
 .بناء كفاءات ومهارات

  اعتبار املوضوع مرجعا نظريا وإداريا لكل إدارة ترغب يف حتقيق إسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية والتكيف
 .رةوالتأقلم مع التغريات التكنولوجية املتطو 

  :منهج البحث

لإلجابة على إشكالية البحث وإثبات أو نفي صحة الفرضيات مت االعتماد على املنهج التحليلي، إذ يعترب من    
  :أكثر املناهج موافقة مع هذا املوضوع يف

مت استخدام املنهج التحليلي الذي يسمح بفهم مدى مسامهة اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد : الجانب النظري   
  .البشرية من مواكبة العقبات اليت تفرزها التغريات التكنولوجية

مت االعتماد عل منهج دراسة حالة من أجل إسقاط الدراسة النظرية على واقع مؤسسة  :الجانب التطبيقي   
  .اتصاالت اجلزائر

  :أدوات الدراسة

  :لتحقيق منهجية الدراسة مت استخدام األدوات واملصادر التالية   

 باإلطالع على خمتلف املراجع اليت هلا عالقة جبوانب املوضوع) املسح املكتيب(النظرية  الدراسة.  
  مبؤسسة اتصاالت اجلزائر بإجراء مقابلة مع مدير مصلحة املوارد البشرية وبعض الدراسة امليدانية اخلاصة

  .املسؤولني املصاحل األخرى
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  :حدود الدراسة

  :حدود وأبعاد دراسية متماثلة فيما يلي قمت بإجناز هذا البحث ضمن   

إدارة املوارد البشرية، اإلدارة اإلسرتاتيجية : إلجناز هذا متحورت الدراسة على استخدام جمموعة من املفاهيم أمهها
نية للموارد لكرتو مات املوارد البشرية، اإلدارة اإلللموارد البشرية، تكنولوجيا املعلومات واالتصال، نظام معلو 

  .لكرتوين وغريها من املفاهيمية، التوظيف اإللكرتوين، التكوين اإلالبشر 

  :تقسيمات البحث

  .من أجل معاجلة هذا املوضوع مت تقسيم البحث إىل جانبني، جانب نظري وجانب تطبيقي   

يف اجلانب النظري خيتص بعرض دراسة نظرية حول اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف ظل التغريات    
على فصلني سنتناول يف الفصل األول إىل اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية وذلك من التكنولوجية وسيحتوي 

عناصر مفاهيم و  إلدارة اإلسرتاتيجية، وإىل خمتلفخالل التطرق إىل ماهية إدارة املوارد البشرية، وإىل أساسيات ا
  .ومكونات اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية

تكنولوجيا ااملعلومات واالتصال،  أما الفصل الثاين فهو يرتكز على التعريف مبختلف التغريات التكنولوجية منها   
وارد البشرية، من خالل التطرق إىل النقاط وإىل أهم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إدارة امل

نظمة املعلوماتية يف إدارة األساسية اليت تتمثل يف االنرتنيت، االنرتانت واالكسرتانت، وإىل أهم التطبيقات األ
  .املوارد البشرية واإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية

صص للتعريف اجلزائر، ويضم مدخل  متهيدي خمؤسسة اتصاالت مل ميدانيةوأخريا الفصل الثالث وهو دراسة    
باملؤسسة، مث تطرق إىل عرض واقع تكنولوجيا املعلومات واالتصال باملؤسسة، وحماولة تقييم تأثري التكنولوجيا على 

  .اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر
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  "يدنكم ز وألن شكرتم أل"يقول اهللا عزوجل  

  

  انطالقا من العرفان باجلميل، فإنه ليسرين أن أتقدم بالشكر واالمتنان إىل

سدات كرمية املشرفة على هذه املذكرة واليت كانت يل خري معني يف ب ةاألستاذ

ا   األوقات الصعبة ومل تبخل علي بنصائحها وتوجيها

  الكرام واألساتذة أعضاء جلنة املناقشة األساتذةكذلك جبزيل الشكر إىل كل   وأتقدم

  عمالأنسى أن أتقدم بفائق الشكر واالحرتام والتقدير إىل  وال

  مكان الرتبصمؤسسة اتصاالت اجلزائر 

  ويف النهاية يسرين أن أتقدم جبزيل الشكر إىل كل من مد يل يد العون يف

  العلميةمسرييت 

 



  :ملخص
أصبح مهما اليوم عند الباحثني واملسريين حماولة التعرف الدقيق على استخدامات التغريات التكنولوجية يف    

ذلك جتد إدارة املوارد البشرية نفسها أمام عاتق مسؤولية كبرية يف تنمية  اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية،
ا ملواجهة حتديات تكنولوجيا املعلومات  ا من شأ وطرق استخدامها باألخص االنرتنيت،  واالتصالإسرتاتيجيا

وما يساعد على ة اإلكسرتانت وضرورة إحداث توازن بني التطورات التكنولوجية وأداء املوارد البشريو نرتانت اال
  .ذلك وجود نظام معلومات وإدارة إلكرتونية تتبناها إسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية

 .املوارد البشرية، اإلدارة اإلسرتاتيجية، تكنولوجيا املعلومات واالتصال، اإلدارة اإللكرتونية: الكلمات المفتاح

  
Résumé: 
Il est devenu interessent aujourdui chez les chercheurs est les 

gestionaires, la tentative de savoir les utilisations des changements 

technologiques dans la getion stratégique des ressources humaines, car 

la gestion des resources humaines se trouve elle meme devant une 

grande responsabilité de developper sa stratégie en face du defit de la 

technologie de l'informatique et la comunication et les méthodes 

d'utilisation en particulier l' internet et extranet et la nécessité de créer 

un équilibre entre les changements technologiques et la fonctionnalité 

des resources humaines Ce qui aide cet equilibre , c'est le système 

d'information et la gestion electronique, adoptée par la Stratégie de 

gestion des ressources humaines. 


