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 اإلستبيان املوجه إىل املوظفني
 -مستغامن -عبد احلميد إبن ابديس  جامعة
 التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 إسرتاتيجي دويل                                                                                                        تسيري :التخصص
 

 هذا يف املوجودة األسئلة عن اإلجابةمنكم  أرجو ٬وبعد طيبة حتية سيدي)سيديت( وبركاته، هللا ورمحة عليكم السالم
لدى مديرية تكنولوجيا املعلومات واإلتصال وإدارة املوارد البشرية مكانة  معرفة هو هدفها أن علما ٬االستبيان

 منكم نطلب ذلك أجل ومن ٬فقط العلمي ألغراض البحث ُصمم االستبيان هذا إن ٬احلماية املدنية لوالية مستغامن
 التطبيقي اجلزء لصاحل منها واالستفادة املعلومات الستغالل فيه األسئلة املطروحة عن وموضوعية بصراحة اإلجابة

 التامة؛  ابلسرية سوف حتاط عليها حنصل اليت املعلومات إن   .مذكرتنا يف
 والتقدير. االحرتام فائق شكرا على التفهم مسبقاً، وتقبلوا منا 

 
 :االستبيان أسئلة 

 املقرتحة. األسئلة عن وأجب ٬املناسبة اإلجابة على (x) عالمة ضع    
I.  ابملوظفجزء خاص للتعريف:  

         أنثى        ذكر           اجلنس:   .1
         السن:     .2
       :املؤهل الدراسي .3

  معهد                   جامعي  اثنوي  متوسط  ابتدائي
 
 ما هي عالقتك برئيسك؟   4.

 سلطة و مسؤلية          سلطة فقط                     إشراف                          

 ما هي العالقة اليت جتمعك بزمالئك؟   5.
 طيبة                  طيبة جدا   عادية                        متوترة              

 ال           نعم                                    
II. إبدارة املوارد البشرية ووظائفها اجلزء اخلاص. 

 .متعلقة إبدارة املوارد البشريةاألسئلة -أ
 ما هي العوامل املؤثرة على إدارة املوارد البشرية؟.    

 عوامل قانونية     عوامل سياسية                                اقتصاديةعوامل               
   ةعوامل تكنولوجي     عوامل اجتماعية                       
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 املتعلقة بوظائف إدارة املوارد البشرية.األسئلة -ب
 هل تنتهج مؤسستكم سياسة استقطاب العاملني؟. .1    

 ال          نعم                                       
 ك إجيابياً ؟.ئما هي العوامل اليت جتعل أدا .2    

 املكافئات     العالوات                األجر             الرتقية                         
III.  عملية تكنولوجيا املعلومات واإلتصال وإدارة املوارد البشرية لدى مديرية احلماية اجلزء اخلاص بواقع

 املدنية مبستغامن.
 .؟ مديرية احلماية املدنية مبستغامنيف  ةكيف تقيم مستوى التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال املعتمد.1
                                                 سيئة                 متوسطة                 متطورة            
مديرية احلماية املدنية  هل توافق على مضاعفة استعمال التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال يف.2

 .؟مبستغامن
          معارض             غري مهتم                         موافق               

 هل العمل ابستعمال التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال؟.3
 سيء                        حسن                                 جيد              

 مديرية احلماية املدنية مبستغامنهل تعتقد أن عملية إدخال التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال على .4
 ال                         نعم   ؟ سيؤثر على طريقة تسيري املوارد البشرية

مديرية احلماية  شرية داخلاخرت من بني هذه التكنولوجيا املعلوماتية األكثر استعماال يف جمال تسيري املوارد الب.5
 ؟ املدنية مبستغامن

 نرتانت                         وال واحدة  األ                 نرتنتاأل              
 اإللكرتوين؟ تصالهل تلجأ مصلحة املوارد البشرية يف عملية استقطاهبا ملهارات جديدة إىل اال.6

 ال                         نعم                       
 
 
 يف عملية التوظيف إىل سوق العمل اإللكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت؟ مديرية احلماية املدنية مبستغامنهل تلجأ .7

 ال                       نعم                        
جمال استخدام التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات يف ملستخدميها تكوينا  مديرية احلماية املدنية مبستغامنهل وفرت .8

          ال                         نعم   واالتصال؟
 إذا كانت اإلجابة "نعم"، هل التكوين الذي وفرته لك يعترب تكوينا؟ .9
 يفجيد                 غري كا                 مقبول                  

 املوارد البشرية يف عملية تكوين املوظفني إىل التكوين اإللكرتوين؟هل تلجأ مصلحة .11
 نعم                        ال                         
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 ك ؟التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال خطرا على وظيفت تشكلهل .11
 ال                        نعم                     

مديرية احلماية هل استطعت ابستعمال التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال أن تثبت مكانتك داخل .12
 كبري                       متوسط   ؟ بشكل املدنية مبستغامن

 هل تعتقد أن إستعمال االتصاالت االلكرتونية تسمح لك بتنمية مهاراتك و معارفك فردية؟.11
 ال                           نعم                

هل أدى إستخدام التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال إىل متكني العامليني من معلومات املوارد .12
 ال                       نعم        البشرية وسهولة الوصول إليها؟

 مقارنة بطرق االتصاالت التقليدية؟ما هي مزااي طرق االتصاالت اإللكرتونية اجلديدة .13
 الدقة                       االتصال املباشر                          اجلودة

 األمن                     سهولة اإلستعمال                           السرعة
إىل مديرية احلماية املدنية مبستغامن لدى املوارد البشرية يف تسيري  واالتصال هل أدى إدخال نظام معلومات.14

 ال                                           نعم      ؟املردودية  نيسحت
 احلاسوب كافية لتغطية إحتياجاتك بطريقة ؟ هل تعترب أن التطبيقات املعلوماتية املثبثة على جهاز.15

 جيدة                             كافية                     تتطلب التحسني  
ية احلماية تسيري املوارد البشرية داخل مدير واإلتصال يف إستخدام التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات ترى أن هل .16

 بشكل ؟العمل  سهلياملدنية مبستغامن 
 سط                          ضعيف  كبري                               متو 

 دارة املوارد البشرية بشكل؟إب اإلخاللجهزة املعلوماتية إىل األيف  عطاباألهل تؤدي .17
 كبري                              متوسط                           ضعيف             

 



 الصفحة رقم الجدول عنوان الجدول
 29 (2-1) تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

 58 (1-2) نموذج لقاعدة البيانات اإلرتباطية
 87 (1-3) توزيع العينة حسب السن

إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )البيانات 
 الشخصية (

(3-2) 88 

إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )البيانات 
 شخصية(ال

(3-3) 89 

 89 (4-3) (1إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 90 (5-3) (2إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 90 (6-3) (3إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 91 (7-3) (4إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 92 (8-3) (5إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 92 (9-3) (6إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 93 (11-3) (7إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 93 (11-3) (8إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 94 (12-3) (9إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 95 (13-3) (11إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )

 96 (14-3) (11مبحوثين لسؤال االستمارة )إستجابة ال
 96 (15-3) (12إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 97 (16-3) (13إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 88 (17-3) (.14إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 98 (18-3) (15إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 99 (19-3) (16إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 99 (21-3) (17إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )

 قائمة الجداول                          



 
 
 

 الصفحة الرقم عنوان الشكل
 20 (1-1) بعض أنواع المعلومات الخارجية

 23 (2-1) لالتصالالنموذج العام  
 43 (3-1) ر نظام تقييم األداءعناص

 60 (1-2) بناء تسيير الموارد البشرية باعتماد عدة نماذج
 62 (2-2) رة اإلدارة للوظائف والكفاءاترو تمثيل لسي

مساهمات التكنولوجيا الجديدة واالتصال في عملية 
 اإللكتروني للموارد البشرية رالتسيي

(2-3) 66 

 للحماية المدنية الهيكل التنظيمي للمديرية العمة

 
(3-1) 83 

 
 
 
 
 
 

 100 (21-3) (18إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 101 (22-3) (19إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 101 (23-3) (21إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )

 102 (24-3) (21جابة المبحوثين لسؤال االستمارة )إست
 102 (25-3) (22إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )
 101 (26-3) (22إستجابة المبحوثين لسؤال االستمارة )

 قائمة األشكال                                     



  و إدارة املوارد البشرية تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـــال أساسيات حول            الفصل األول                     

~ 16 ~ 
 

 مقدمة الفصل األول:
هذه األخرية ،واالتصالاملعلومات  ثورة تكنولوجيا خرهاآإن املتتبع لتاريخ البشرية جيد أهنا مرت بعدة ثورات ولعل     

هذا الزخم اهلائل من تراكم املعرفة  خضمففي  ،أحدثت القطيعة بني كل ما هو قدمي و أصبح جديد اليوم قدمي الغد
كما أن  ،رد الكالسيكيةامع بقية املو  مقارنةاملورد األكثر أمهية  هيأصبحت املعلومة  ،اوهلاوسائل احلصول عليها وتدو 

ة املستوفية الشروط الشغل علوماالهتمام ابمل أصبحلذلك  ،االقتصاد يفاملعركة كذلك  يفاملعلومة قد تربح العدو 
    املعلوماتية  هي ةاألساسيعصر مسته  يفمؤسسة ابعتبارها نقطة القوة والتميز  أليالشاغل 

ثورة جديدة غريت املفاهيم وجعلت لنفسها املكان  إىل تكنولوجيا املعلومات واإلتصال أحدثابالصافة إىل أن 
 اإلسرتاتيجى داخل املؤسسة،وذلك من خالل التأثريعلى مجيع وظائفها مبا يف ذلك وظيفة إدارة املوارد البشرية.

هوأساس وغاية هذا الوجود، واليد العاملة يف املؤسسة هي احملرك لدواليبها، فإذا  ومن املتعارف عليه أن اإلنسان      
كانت هذه األخرية اثبتة وجامدة، فبمجرد إضافة العنصر البشرى يثبت فيها النشاط والتطور، وإذا كانت املؤسسة 

أمام حتدايت جديدة لعل متتلك قدرات وطاقات بشرية متميزة فسوف حتقق السبق وامليزة التنافسية، وخاصة وحنن 
 أشهرها اخلوصصة، العوملة، وإدارة اجلودة الشاملة، وعليه سنتناول يف هذا الفصل مايلى: 

 تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال. -
 نشأةوتعريف إدارة املوارد البشرية وأهم وظائفها . -
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 اإلتصالعموميات حول تكنولوجيا املعلومات و املبحث األول: 

قبل التطرق إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصال، سنحاول ولو إبجياز التعرف على أهم املصطلحات وذلك بتناول كل  
 ماهية : التكنولوجيا، املعلومات، االتصال.ها ببعضها، أي حماولة معرفة مصطلح على حدى رغم ارتباط

 و اإلتصال.املعلومات مفاهيم عامة حول التكنولوجيا  األول:املطلب 
 الفرع االول: مفاهيم عامة حول التكنولوجيا

( واليت ترمجت إىل "تقنيات" من الكلمة Technologyاشتقت كلمة تكنولوجيا )  مفهوم التكنولوجيا: -أ 
( وتعين علما أو فنا، أو دراسة، وتشري logoy) ( وتعين مهارة أو حرفة أو صنعة، والكلمة Techne)اليواننية 

ت إىل أن املقطع الثاين من كلمة تكنولوجيا تعين علم املهارات أو الفنون أو فن الصنعة أو منطق احلرفة، بعض الكتااب
 .1أي دراسة املهارات بشكل منطقي لتأدية وظيفة حمددة 

تتعدد تعاريف التكنولوجيا وختتلف ابختالف الزمان واملكان، وكذا اختالف الشخص أو  : تعريف التكنولوجيا -ب
 القائمة ابلتعريف، وعليه سنحاول إدراج التعاريف التالية :اهليئة 

إذا رجعنا إىل القواميس فهناك من يعرف التكنولوجيا أبهنا " فرع من املعرفة يتعامل مع العلم واهلندسة، أو  
مة اليت تتصل ،وهذا ما يشري له حممد عواطف يف تعريفه" املعرفة املنظتطبيقاهتا يف اجملال الصناعي، فهي تطبيق العلم,

مالئمة اإلنتاج،  ،ابملبادئ العلمية واالكتشافات فضال عن العمليات الصناعية ومصادر القوة وطرق النقل واإلتصال
السلع واخلدمات، ويضيف يف حتليله ملفهوم التكنولوجيا على أهنا ال تعين فقط بوصف  العمليات الصناعية  ولكنها 

وجيا تكشف عن أسلوب اإلنسان يف التعامل مع الطبيعة واليت مـن خالهلا يدعم تتبع تطوراهتا، معىن ذلك أن التكنول
 . استمرار حياته

وهناك من يعرفها أبهنا " هي اجلهد املنظم الرامي إىل استخدام نتائج البحث العلمي يف تطوير أساليب أداء  
، ا جديدة يفرتض أهنا أجدى للمجتمع "  ساليبأبالعمليات اإلنتاجية ابملعىن الواسع الذي يشمل اخلدمات اإلدارية 

 على أن التكنولوجيا هي املعرفة العلمية املنظمة .  انكز تر ي أن التعرفينيوهنا نالحظ 
يف حني  يعرفها مذكور على أهنا " فن اإلنتاج، أي العمليات املادية الالزمة له وتطلق على املبادئ العملية  

يف تطوير اجملهود الصناعي، فتشمل مصادر القوة والعمليات الصناعية،ما ميكن  واملخرتعات اليت يستفيد منها اإلنسان
 .أن يطرأ عليها من حتسني وسائل اإلنتاج، ابختصار كل ما يفيد اإلنتاج ويرفع من شأن السلع واخلدمات 

إلنسان إذ متده ل ونالحظ هنا أنه ربط التكنولوجيا مباشرة ابلعمل الصناعي املادي واإلنتاج السلعي وهذا خدمة   
 .ابلسلع واخلدمات

  أتسيسا على كل ما سبق ميكن القول أبن التكنولوجيا هي علم الصناعة الذي ال يشمل فقط على العتاد

                                                 
 . 02ص،0222، 1تعليمية التعلمية، دار المسيرة للنشر والتوزيع،عمان، طمحمد محمود الحيلة : تصميم وإنتاج الوسائل ال 1
 02ص  1991يد : إدارة اإلنتاج، مكتبة عين شمس،مصر،  عبد الحميد بهجت فا. 
  404ص  1991، دار المعرفة، مصر، االجتماعمحمد عاطف غيث: قاموس علم. 
 00ص،  1999 داية وحتى اآلن، دار المعرفة الجامعية، مصر،جمال أبو شنب : العلم والتكنولوجيا والمجتمع منذ الب. 
  111، ص 1911، الهيئة المصرية للكتاب ،االجتماعيةإبراهيم مذكور :  معجم العلوم. 



  و إدارة املوارد البشرية تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـــال أساسيات حول            الفصل األول                     

~ 18 ~ 
 

رة والتجهيزات والتقنيات اليت يستخدمها اإلنسان خدمة حلاجاته ورغباته، بل حتتوي حىت على التنظيم واإلدا
 .وممارسة عملية العمل والقيادة

 1تعرف التكنولوجيا كذلك على أهنا " جمموعة من التقنيات املتسلسلة إلنتاج مصنوع بطريقة آلية متطورة " و 
 وعموما ال خترج التكنولوجيا عن معاين ثالثة هي :

أو أي معرفة منظمة ألجل  ( وتعين التطبيق النظامي للمعرفة العلمية Processesالتكنولوجيا كعمليات ) -  
 راض عملية .مهمات، أو أغ

 (: وتعين األدوات واألجهزة، واملواد الناجتة عن تطبيق املعرفة العلمية .Productsالتكنولوجيا كنواتج )  -  
احلاسوب التكنولوجيا كعملية ونواتج: وتشري إىل هذا املعىن، أو تستعمل به عندما يشار إليها معا مثل تقنيات  -  
. 

 2:التكنولوجيا على أساس عدة معايري منها مايلي يتم تصنيف: أنواع التكنولوجيا -ج
 على أساس درجة التحكم، جند هناك: -1
التكنولوجيا األساسية: وهي تكنولوجيا مشاعة تقريبا، ومتتلكها املؤسسات الصناعية واملسلم به أن درجة  - 1-1

 التحكم فيها كبري جدا .
سة واحدة أو عدد حمدود من املؤسسات تكنولوجيا التمايز: وهي عكس النوع السابق، حيث متلكها مؤس - 1-2

 الصناعية، وهي تكنولوجيا تتميز هبا عن بقية منافسيها املباشرين. 
 على أساس موضوعها : - 2
 تكنولوجيا املنتوج: وهي التكنولوجيا احملتواة يف املنتوج النهائي واملكون له. - 2-1
 وعمليات الرتكيب     واملراقبة . تكنولوجيا أسلوب اإلنتاج: وهي تلك املستخدمة يف عمليات الصنع، - 2-2
تكنولوجيا التسيري : وهي املستخدمة يف معاجلة مشاكل التصميم والتنظيم وتسيري تدفقات املوارد، ومن  - 2-3

 إخل (.…أمثلتها الربامج والتطبيقات التسيريية )نظم دعم القرارات، نظم دعم املديرين 
 ؤسسة،كالتصميم مبساعدة احلاسوب التصميم يف امل تكنولوجيا التصميم: وهي اليت تستخدم يف نشاطات - 2-4
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: وهي اليت تستخدم يف معاجلة املعلومات واملعطيات ونقلها تتزايد أمهيتها - 2-5

 .ابستمرار نظرا للدور الذي تلعبه يف جزء من عملية التسيري، الذي يعتمد على مجع ومعاجلة وبث املعلومات
أرادت  أصبحت املعلومات موردا جوهراي يف العصر احلايل، فإذا :: مفاهيم عامة حول املعلوماتالفرع الثاين

  املؤسسة التفوق فعليها أن تكون السباقة يف احلصول على املعلومات، ولكي تقوم هذه األخرية
 بدورها جيب أن تتوفر على بعض اخلصائص واملميزات .

                                                 
 . 08، ص 0221التدبير االقتصادي للمؤسسات، منشورات الساحل، الجزائر، :محمد مسن 1
 ئق الخاصة بطابع األشياء والعالقات الثابتة بين الموضوعات التي تنتمي إلى مجال دراسي محدد.العلم : تنظيم معرفي يستهدف الوقوف على الحقا 
 . التقنية : مجموع التطبيقات العلمية إلنتاج السلع والخدمات 
 .08عبد الحميد بهجت فايد: مرجع سابق، ص   0
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 ماهية وخصائص املعلومات.  -أ 
ثالمثائة  تعريف وهو : يذهب يوزوا )الباحث الصيين (  إىل أن مفهوم املعلومات  له أكثر من  املعلومات ماهية  -1

ويعين  عملية توصيل أو شيء يتم توصيله، ويرى البعض أن   Informatioا إىل املصطلح الالتيينيعود اشتقاق
وعليه ميكن إعطاء 1ف كيف تعمل وندرك أثرها املعلومات كاجلاذبية والكهرابء ال نستطيع وصفها بدقة، ولكننا نعر 

 التعاريف التالية للمعلومات :
تعرف املعلومة على أهنا" اختالف ينتج اختالف آخر، هذه األخرية تنتقل وتتعرض لعدة تغريات متتالية لتكون 

عرف كذلك على أهنا " خرب كما ت،  3كما تعرف املعلومة على أهنا "العالقة اليت جتمع بني املعىن واملعىن " ،  2الفكرة " 
أما ابتريون فيعرفها" املعلومة عنصر أو نظام ميكن أن ينقل بواسطة إشارة أو ،  4أو عالقة حدث ما خبطاب معني " 

 . 5جمموعة من اإلشارات " 
وميكن تعريف املعلومة من خالل استخداماهتا كأحد العناصر اإلنتاجية،أو أدوارها فهي تلعب ثالثة أدوار  

ة، فهي مصدر للمعرفة، وسيلة اتصال، وسند إلختاذ القرارات، وتتميز خباصية االستمرار واالنقطاع، وتتمثل أساسي
 كما أهنا تؤثر يف ردود أفعال من يستقبلها .املعلومة املستمرة ) القياسية (إىل معلومة رقمية،عملية الرقمنة يف حتويل 

 املعلومة جيب أن تتوفر على اخلصائص التالية:   لكي نستطيع احلكم على جودة خصائص املعلومات:  –2
 (. Timing/ Frequencyالتوقيت / التتابع )   -
 الدقة : فيجب أن ختلوا املعلومات من األخطاء وأن يكون التوقيت مضبوطا ومناسبا .  -
 الصالحية: أي أن ختدم املعلومات الغرض الذي أعدت من أجله. -
 الغموض وسهل فهمها .الوضوح : واضحة وخالية من  -
 الشمول : تغطي كافة احتياجات املستفيدين . -
 إمكانية الوصول : أي سهولة وسرعة احلصول عليها . -
 فاعلية التكلفة: أي إن تكلفة احلصول على املعلومات ال متثل عبئا ماليا يقارن ابملنفعة . -
 ة، خارجية، رمسية ، وغري رمسية. تنقسم املعلومات إىل عدة أنواع، داخلي :أنواع املعلومات  -ب
 : وتتمثل  يف املعلومة  اخلاصة بنشاط املؤسسة املتولدة عن العمليات اليت تقوم هبا مثل :7املعلومات الداخلية-

 إخل.…. رقم األعمال ، كمية اإلنتاج ، التكاليف ، األفراد 
 حمليط  مثل : معلومات حول الزابئن ،: هي معلومات أتيت من اخلارج  وتكون متعلقة اب1املعلومات اخلارجية-

                                                 
 .  10، 11 أحمد أنور بدر: االتصال العلمي، دار الثقافة العلمية، القاهرة، ص 1

 0Mélèse .J :Approche systémique des organisations , ed . organisations 1990,p15. 

 8Peaucelle JL : Informatique ,ed gestion1986, p 89. 

 4sans auteur : le management de l'information , ed adbs mars 1994 ,p5. 

 1Patteyron .E.A:.le management de l’information ,ed .organisations 1996 , p 6. 
  ، 011، ص  1990ضياء احمد القاضي وآخرون : إحصاء ونظم معلومات ، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ، القاهرة . 

 1- Mélèse J:op.cit .p1. 

1- Duffy et Allouche : les annales du management tome 2 ,ed econmica 1992,p1118. 
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 والشكل التايل  يبني لنا بعض منها:                                            إخل … ن ، املنافسني ، القوانني املوردي
 (   بعض أنواع املعلومات اخلارجية 11-الشكل رقم )                    

 التكنولوجيا   نافسةامل                                
 القوانني                                                                     

 الزابئن واملوردون            
 املؤسسة                                                      

 املستوى االجتماعي                                                                                    
                         العمال                               

   النقالة                                                                     
 التكوين                                                    

 Mélésej ; op. cit p32املصدر:                               
تشكل املعلومات الرمسية  اجلزء األكرب من  املعلومات املتداولة  يف املؤسسة  فهي حمددة   :1املعلومات الرمسية -

 من قبل اإلدارة وتتمتع  مبميزات أمهها : مؤرخة وتتبع قنوات أو طرق حمددة  مسبقا .
عكس الرمسية يف خصائصها ، فهي غري حمدودة وتتبع طرقا غري معروفة ،إهنا  وهي :2املعلومات غري الرمسية -

 تنتقل من عامل إىل آخر بطرق مباشرة وتعترب اإلشاعات من بني هذه املعلومات .
 واجلدول التايل يوضح أهم أنواع املعلومات  املوجودة يف املؤسسة.

 ات يف املؤسسة(:أنواع املعلوم11-جدول رقم)                         
 مثال                أنواع املعلومات        أسس تصنيف املعلومات    

 مدة حياة املعلومة -
 مصدر املعلومة -
 حمددة من قبل املؤسسة -

 وغري حمدد.      

 اجتاه تنقل املعلومات -    

 معلومة دائمة، مؤقتة -
 داخلية ،  خارجية -
رمسية، املرسل، أو املستقبل  -
عروفان.غري رمسية املرسل م

 واملستقبل غري معروفان
 صاعدة، انزلة -

 اتريخ امليالد، عدد األطفال -
النتيجة احملاسبية، تغريات العملة  -

 الصعبة
 إعالن للعمال

اتصاالت أفقية غري حمددة من  -
 طرف اإلدارة

 اقرتاحات عمالية، األوامر -
 Patteyron .op.cit.p12املصدر :                              

  
                                                 

1  Duffy et Allouche : o.p .cit , p 1119. 
2  Duffy et Allouche : o.p .cit , p 1119. 
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 الفرع الثالث: مفاهيم عامة حول اإلتصال
 مفهوم وأنواع اإلتصال -أ

 هناك عدة تعاريف نذكر منها: املفهوم : -1
شفوية أو مكتوبة تتضمن قيام أحد األطراف بتحويل أفكار ومعلومات معينة إىل رسالة  عملية مستمرةاالتصال هو -

" اإلتصال هو إرسال من جانب واحد لرسائل موجهة بغرض ، لطرف اآلخر"، تنقل من خالل وسيلة إتصال إىل ا
،  " العملية اليت تنقل هبا الرسالة من مصدر معني إىل مستقبل 2حتقيق تغيري يف الرأي العادة، أو سلوك املستقبل" 

وك الفردي والعوامل ، " ظاهرة إجتماعية حركية، تؤثر وتتأثر مبكوانت السل 3واحد أو أكثر هبدف تغيري السلوك " 
املؤثرة على طريف عملية االتصال املشتملة على نقل وتبادل املعلومات واألفكار، واملعاين املختلفة، وتفهمها  

 .4ابستخدام لغة مفهومة للطرفني، من خالل قنوات معينة "
الالزم يف تفكري بغرض خلق الفهم  –أو داخل شخص واحد  –" عملية نقل اآلراء واألفكار من شخص إىل آخر  -

 .5الشخص الذي يتلقى التبليغ " 
من خالل هذه التعاريف ميكن أن نالحظ أبهنا تتمحور حول املكوانت األساسية لإلتصال وهي عملية نقل 

 وتبادل املعلومات من املرسل إىل املرسل إليه، عن طريق وسيلة معينة مع إنتظار تغذية عكسية مرتدة يف بيئة معينة .
 بشكل عام ميكن أن نتحدث عن األنواع الرئيسية التالية :تصال :أنواع اإل-2

 : حيدث داخل الفرد،ويف هذه احلالة يكون املرسل واملتلقي شخصا واحدا.  االتصال الذايت -1
: ويتم بني شخصني أو أكثر وجها لوجه وميكن أن يكون بني األشخاص واآللة، كما  االتصال الشخصي -2

 واحلاسوب .حيدث يف االتصال بني الفرد 
 : ويتم هذا النوع بني شخص وجمموعة حمددة بشكل مباشر . االتصال اجملتمعي -3
:ويقصد ابالتصال التنظيمي أو اإلداري تلك الوسائل اليت تستخدمهـا املؤسسة أو املديرين  االتصال اإلداري -4

 .6أو األفراد العاملني ابملؤسسة لتوفري معلومات لبـاقي األطراف األخرى
 7يف االتصاالت اليت تتم يف حميط اإلدارة إىل نوعني رئيسيني مها : وميكن تصن

املسارات اليت ليت حتكم  املنظمة وتتبع : ويقصد هبا االتصاالت اليت تتم يف إطار القواعد ا اتصاالت رمسية –   
 ات اآلتية :حيددها البناء التنظيمي الرمسي، واالتصاالت الرمسية على هذا النحو ميكن أن تسري يف اإلجتاه

 : اتصاالت رأسية وتنقسم االتصاالت الرأسية إىل نوعني : االتصال اهلابط والصاعد .أوال 
 جهودهم. املستوى اإلداري الواحد هبدف التنسيق بنيتلك اليت تتم بني موظفي : اتصاالت أفقية ،  اثنيا

                                                 
 04، ص0222، الدار الجامعية للنشر، مصر، االتصالكيف ترفع مهارتك  اإلدارية في  : أحمد ماهر. 

 0- HENRI MAHEDE de BOISLANDELLE : dictionnaire de gestion , économica , édition ,Paris France ,1998, p67  

                                                                                                                          
  .819،ص1991عبد الغفار حنفي: أساسيات إدارة المنظمات، المكتب العربي الحديث، القاهرة، مصر،   8
 .82، ص 0222مر: اإلتصاالت اإلدارية والمدخل السلوكي لها، مركز وايدسير قيس لالستشارات والتطوير اإلداري، مصر سعيد يس عا  4
 . 022،ص1991عبد الغفور يونس: نظريات التنظيم واإلدارة، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية ، 1
 .811، ص1999معية للنشر، مصر،أحمد ماهر: السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات، الدار الجا  1
 )بتصرف(.120، 121، ص1999محمد مصطفى احمد: العالقات العامة، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،    1
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التصال،ومن أمثلتها، ما يدور بني زمالء : حتدث خارج املسارات الرمسية احملدودة ل االتصاالت غري الرمسية -   
 الشحنات االنفعالية . ترمي يف أحيان كثرية إىل تفريغالعمل،ما ينقل بني الرؤساء واملرؤوسني، واليت

 مستوايت واجتاهات االتصال  -ب
وى يكون  اجتاه هذا االتصال من أسفل إىل أعلى أي من املرؤوسني إىل الرؤساء أو من مست االتصال الصاعد : -1

ويكون هذا االتصال الصاعد عادة يف شكل تقارير ،إداري أدىن إىل مستوى إداري أعلى يف اهليكل التنظيمي 
 1وشكاوى واقرتاحات ومالحظات وتغذية عكسية مرفوعة إىل القادة أو اإلدارة العليا .

 يواجه هذا االتصال عددا من املعوقات من بينها :
 واملستوايت التنظيمية الدنيا . بعد املسافة بني اإلدارة العليا - 
 حتريف أو تشويه املعلومات أثناء نقلها إىل أعلى . - 
 اجتاهات وتقييم الرؤساء واملشرفني حنو املرؤوسني . - 
 انتشار ظاهرة اخلوف لدى املرؤوسني . - 

 عزلة الرؤساء . -
لرؤساء إىل املرؤوسني أو من مستوى وهو اتصال من أعلى إىل أسفل، ويكون من ا االتصال النازل أو اهلابط :-2

.ويف واقع احلال جند هذا النوع األكثر شيوعا وخاصة عندان حنن يف العامل الثالث، 2إداري أعلى إىل مستوى إداري أدىن
 إخل إىل املرؤوسني أو إىل قاعدة اهلرم، ومن معوقاته : …ويكون يف شكل قرارات، أوامر، تعليمات،

 رية اليت متر هبا الرسالة .كثرة املستوايت اإلدا  -  
 البعد اجلغرايف بني املرسل واملستقبل أحياان . -  
 الفروق يف الدافعية بني املرسل )الرئيس( واملستقبل)املرؤوس(. - 
 البطء وعدم الفعالية،وخاصة إذا كانت القرارات إسرتاتيجية . -  
  مفهومة من طرف املستقبل)املرؤوسني(.نوع الرسالة أو الوسيلة اليت يعتمدها الرئيس قد تكون غري -  
ويكون هذا النوع من االتصال بني املستوايت اإلدارية،اليت تقع يف نفس املستوى اإلداري أو  :االتصال األفقي-3

                                                   اللقاءات،العالقات الشخصية،والسلوكيات املختلفةالوظيفي،ويتم يف غالب األحيان بتبادل الزايرات، االجتماعات 
 عناصر عملية االتصال  -ج

بصفة عامة ميكن التعبري عن عناصر عملية االتصال يف شكل منوذج عام، وذلك ابإلجابة على عدة أسئلة  
وهي من يقوم ابالتصال،وماذا يريد أن يقوله وماهي الطرق املالئمة لإلتصال ومن هو الشخص الذي سيتم اإلتصال  

 به، والشكل التايل يوضح ذلك.
                              

                                                 
 .11سعيد يسين عامر،مرجع سابق،ص  1
 .811، ص0222هاشم احمد عطية، مدخل إلى نظم المعلومات المحاسبية،الدار الجامعية للنشر،مصر، 2

 



  و إدارة املوارد البشرية تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـــال أساسيات حول            الفصل األول                     

~ 23 ~ 
 

 النموذج العام لالتصال :((1-2مالشكل رق                              
  

                                                                     
 
 
 
 أ ب

 .222،ص 2002امعية للنشر، اإلسكندرية،حممد فريد الصحن، العالقات العامة، الدار اجل :املصدر 
 .442ص ،4002حممد فريد الصحن، العالقات العامة، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، :ملصدر 

 :1ويتكون منوذج االتصال من أربعة عناصر رئيسية   
 :وهو مصدر الرسالة املطلوب نقلها إىل املرسل إليه . املرسل -
 عاين املطلوب إرساهلا أو تسليمها  للمرسل إليه.: وهي جمموعة امل الرسالة -
 الرسالة أو الطرف املطلوب أن تصل إليه . : وهو متلقي املرسل إليه -
: هناك العديد من الوسائل السمعية والكتابيةو البصرية تستخدم يف عملية االتصال  فيما يتعلق ابلوسائل الوسيلة -

التصال اهلاتفي واملقابالت اجلماعية  أما الوسائل الكتابية فتشمل الشفهية فهي تشمل املقابالت الشخصية وا
 التقارير، املذكرات واألوامر والتعليمات ابإلضافة إىل بعض الوسائل البصرية.

 تكنولوجيا املعلومات :  املطلب الثاين
ن املعلومات فقد تناولناها قبل التطرق لنظام املعلومات سنقوم ابلتطرق للنظام، أما ع:الفرع األول : نظام املعلومات

 يف املطلب األول، فماذا نعين ابلنظام ؟
) الطرق املنظمة( املطلوبة لغرض  اسية هي االنسان واآللة والواثئقيعرف النظام أبنه " تفاعل منظم، مكوانته األس -

كذلك على أنه ويعرف  ، أو هدف معني مرتبطة بعضها ببعض بروابط االتصال وغالبا ما تكون على شكل شبكة " 
" جمموعة من العناصر اليت ترتبط مع بعضها وتشكل هيكل منظم يهدف إىل آداء وظيفة حمددة أو جمموعة من 
الوظائف؛ فالنظام عبارة عن جمموعة من العناصر اليت تشكل مايدعى مبكوانت النظام اليت تكون إما عبارة عن 

 أدوات الكتابة والطباعة، أو مكوانتمكوانت مادية مثل احلواسيب الشاشات  خطوط االتصال، 
 معنوية مثل الربامج وامللفات واالنظمة والقوانني والتعليمات، والعالقات هي كل ما يعمل على ربط مكوانت

 

                                                 
 . 001د الصحن: مرجع سابق،صمحمد فري 1
  448، ص0228، اإلسكندرية،12حمد عفيفي،احمد إبراهيم عبد الهادي: السلوك التنظيمي، مكتبة عين شمس، طمصديق. 
 بتصرف(.111 -142مفتاح محمد دياب: مرجع سابق،ص( 

           

 من؟                                ماذا يقول ؟                     في أي قناة ؟                      لمن ؟ 

 

 المرسل    
  املرسل إليه

 وسيلة اإلتصال 

 

 الرسالة    
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 .النظام مع بعضها حبيث تشكل هذه العناصر منظومة انجحة تؤدي وظيفة معينة أو جمموعة من الوظائف "
 ذلك التعريف الذي يرى أبن نظام تعاريف نظام املعلومات، نذكر منها تعددت:ماهية نظام املعلومات  -أ

املعلومات عبارة عن" جمموعة من املوارد اليت تسمح ابلقيام بعمليات : التحصيل، التخزين، املعاجلة، وإرسال 
       .                                                2املعلومات، مما يسمح مبراقبة عمل املؤسسة "

يف حني يعرفه البعض اآلخر كمايلي: " جمموعة من العناصر، اليت تسمح  إبيصال املعلومة الالزمة للعامل يف الوقت 
بينما يعرف أيضا على أنه " جمموعة منظمة من املوارد : املادية، الربجميات،  3املناسب حىت يستطيع أداء مهامه "

ابستقبال، معاجلة وختزين وبث املعلومات ) يف شكل بياانت، نصوص،  األفراد، البياانت، العمليات واليت تسمح 
 .4إخل ( يف املؤسسة " …صور،صوت

 5ويلعب نظام املعلومات دورين أساسني مها  :    
 دور وصفي: حيث يعطي لنا نظرة دقيقة عن وضعية املؤسسة مثل ميزانية املؤسسة .-
إخل. ويقوم إبنتاج …ثل إرسال األوامر، وتوحيد طريقة العمل دور املعاجلة ودوران املعلومات التنظيمية : م-

 املعلومات من أجل مساعدة األفراد يف آداء املهام التشغيلية التسريية واختاذ القرارات .
من أهم خصائص مدخل النظم يف املؤسسة،أنه يسمح لنا بوصف النظام بعدة طرق   :أنواع نظم املعلومات -ب

ي للنظم حسب تدفق املوارد، األموال، اخلدمات، املستوايت اإلدارية، املداخل املختلفة فيمكن اتباع منوذج منطق
إلختاذ القرار أو تقسيم املؤسسة إىل نظم فرعية حسب وظائفها، وهذا املدخل األخري هو األكثر أتييد من بني 

 ومات الوظيفية .املداخل السابقة الذكر؛وعلى هذا األساس سنقوم بتقسيم أو إعطاء أنواع نظم املعل
تص وظيفة اإلنتاج بتحويل جمموعة من املدخالت إىل جمموعة من املخرجات يف ختنظام معلومات اإلنتاج :  -1

؛ ويتطلب هذا النظام إستخدام تكنولوجيا اإللكرتونيات التماثلية والرقمية واملعلوماتية. 6شكل سلع وخدمات
: نظام معلومات ختطيط وتوجيه اإلنتاج ونظام معلومات  يرافق وظيفة االنتاج نظامان فرعيان للمعلومات مها

اهلندسة الصناعية الذي يتضمن معلومات حول تصميم املنتجات وتطويرها، أنظمة اإلنتاج  املناولة، النقل، 
 واأللية .

 طلبياتلتقارير املتعلقة بتلقي اليرافق هذا النظام بتخزين ومعاجلة املعلومات وتقدمي انظام معلومات التسويق :  -2
املستهلكني والرتويج  فسي للمؤسسة ودراسة رغبات وأذواقوختطيط املبيعات ودراسة السوق للتعرف إىل الوضع التنا

للمنتجات؛ وبذلك فإن نظام معلومات التسويق هو عبارة عن جمموعة من  العناصر مثل األفراد املعدات، واإلجراءات 

                                                 
 Encyclopied de la gestion,op,cit,p1173   

  0Ermes groupe: systeme d’information et perspective de management,ed, masson ,1994,p104. 
  8 Sornet .J: Information et systéme de gestion,ed ,technique plus,1996 ,p90. 

  4 Henri Mahé : Op, cit, P 432 . 

  1Patrick romagni:  l’intelligence économique au service de l’entreprise, les presses du management LPM, 

France,1998, P96 . 
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لوقت املناسب من أجل القيام بعمليات ختطيط وتنفيذ املبيعات؛  لتجميع وختزين وحتليل وتقدمي املعلومات يف ا
 ويتكون نظام املعلومات التسويقي من :     

 قواعد البياانت مشكلة من املعلومات املتعلقة ابملؤسسة ومبحيط املؤسسة . -
 معلومات متعلقة ابالسرتاتيجية التجارية للمؤسسة . -
 أدوات املعاجلة والتحليل . -
 التوقعات . مناذج -

( جوهر نظام املعلومات التسويقي الذي يضم بدوره أنظمة معلومات فرعية لكل من feilleيعترب الرتصد )
 الرتصد التنافسي، التجاري، التكنولوجي، اإلجتماعي .

 بتخزين ومعاجلة البياانت الالزمةيقوم نظام معلومات األفراد نظام معلومات األفراد )املوارد البشرية (:   -3
عمليات ختطيط وتنظيم الوظائف التنفيذية املتعلقة ابستخدام وتطوير العنصر البشري يف املؤسسة واحملافظة عليه .                  ل

وابلتايل فهناك جمموعة من الوظائف اليت متارسها إدارة األفراد ويعمل على مساعدهتا يف آدائها وهي : حتديد 
 ستخدامهم، احملافظة عليهم، وتطوير مهاراهتم .االحتياجات من العاملني، أتمينهم إ

 1كما يقوم املسؤول عن نظام املعلومات للموارد البشرية بتنفيذ املهام التالية:
 طرق جديدة لتسيري األفراد . وضع -
 السهر على وضع التطبيقات املعلوماتية . -  
 أتميني االتصال مع مصلحة أو مديرية املعلوماتية . - 
 ية وأمن البياانت املتعلقة ابألفراد .حتسني نوع -
 تكوين ومساعدة املستخدمني للربجميات . -
 املشاركة يف تصميم التطبيقات املعلوماتية . -
 تسيري مشاريع األمتة لصاحل مديرية املوارد البشرية . -
 حتضري املخطط الشامل للمعلوماتية . -
ومعاجلة البياانت املالية اليت تتعلق أبصول وخصوم املؤسسة،  يقوم هذا النظام بتسجيلنظام معلومات التمويل : -2

كما يقوم هذا النظام ابالعتماد على خمرجات األنظمة الوظيفية ؛ ويستخدم بياانت تضم املعلومات األخرى 
أنظمة معاجلة الطلبيات، أنظمة مراقبة  2األخرى يف حتديد االحتياجات املالية وله عدة أنظمة فرعية أشهرها 

خزوانت، أنظمة تسيري حساابت الزابئن واملوردين، أنظمة إدارة األجور، وأنظمة دفرت األستاذ؛ تكون هذه األنظمة امل
 . عند مجع كل هذه األنظمة يشكل لنا نظام املعلومات اإلداري .3عادة مرتبطة فيما بينها 

  :عالقة أنظمة املعلومات ابملؤسسة -ج

                                                 
1Patrik Gilbert: la gestion des ressources humaines, editions, d’organisation, France, 1999, P730. 

 0 Benoit Aubert : op,Cit , P38 
 . )بتصرف(418- 811سونيا محمد البكري: نظم المعلومات اإلدارية، مرجع سابق، ص  8
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 نظما تشغيلية هدفت 1551قدمت يف  د كانت أوىل نظم املعلومات اليتلق:دور نظم املعلومات يف املؤسسة  -1
  نظم املعلومات ملستوى 1571وع يف إىل إدخال األوتوماتيكية على العمليات الكتابية، مث تلى هذا الن

 نسعى إىل  أما اليوم فإننا 1قدمت نظم معلومات املستوى االسرتاتيجي، 1591اإلدارة ويف الثمانينيات 
أما اليوم فإننا  2،قدمت نظم معلومات املستوى االسرتاتيجي 1591إلدارة ويف الثمانينيات ا نظام

نسعى إىل نظام معلومات مندمج وقابل للتطور من خالل اإلستثمار يف الربجميات وتوقع إحتياجات 
بثالثة نظام املعلومات.إن نظم املعلومات اليوم تلعب دورا حيواي واسرتاتيجيا وذلك من خالل القيام 

   أنشطة أو حماور رئيسية :
 احلصول على البياانت من مصادرها املختلفة . احملور األول : - 

 االستثمار يف الكوادر البشرية املؤهلة واملدربة . احملور الثاين : -
ؤشرات االستثمار يف نظم االتصال وتكنولوجيا احلصول على البياانت وحتليلها  واستخالص امل احملور الثالث : -

 منها، وكذلك يف الشبكات املعلوماتية ووسائل نقل وتبادل املعرف واخلربات .
تخطيط ميكن التغلب على معضم خمالفات احلواسيب من خالل الالرقابة اإلدارية على أمن النظام املعلومايت :  -2

التخطيط والرقابة  الذي يعمل على حتقيق أقصى منافع ممكنة ، وينبغي أن يتضمن اإلداري اجليد ألمن النظام
 اإلدارية على أمن النظام مايلي :

هذه االهداف يف محايةالتجهيزات حتديد األهداف اليت تعترب مبثابة معايري تقييم أمن النظام فيما بعد وتتمثل  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           والربامج البيئة وخمالفات احلواسيب. 

تقدير اإلحتماالت والتكاليف املرتبطة ملخاطر  أمن التشغيل )تشغيل البياانت ( حيث تسهم هذه التقديرات  -
 يف إختيار اإلجراءات املالئمة ألمن النظام .

إعداد خطة تضمن مستوى مقبول من األمن وبتكلفة معقولة ، وتصف هذه اخلطة كافة األجراءات الرقابية اليت -
 داف هذه اإلجراءات .سيتم تطبيقها وأه

 إخل.(…par feuاإلستنجاد ابلوسائل التقنية مثل حوائط النار ) -
 وليات واملسؤولون عن أمن النظامحتديد املسؤ  -
إختبار إجراءات الرقابة على أمن النظام ، وذلك للتحقق من مدى فعاليتها يف حتقيق أهدافها املوجودة حيث -

 سؤوليات بفهم اإلجراءات وتنفيذها بتوظيف األساليب الرقابية بصورة  مالئمة.أن هذا اإلختيار يؤكد على حتديد امل
تكنولوجيا املعلومات؛ متثيل للجانب التكنولوجي لنظام :الفرع الثاين : عالقة تكنولوجيا املعلومات بنظام املعلومات 

اسرتجاعها وتوصيلها إىل املستفيدين املعلومات، وبينما اعتمدت مهمة معاجلة البياانت واختزان املعلومات وحتديثها و 
على االساليب اليدوية لفرتات طويلة من الزمن واليت أثبتت حمدوديتها وعجزها عن إجناز هذه املهمة على النحو 

                                                 
 .01، صنفسهمرجع الالبكري:  محمد سونيا 1
 .01، صنفسهمرجع الالبكري:  محمد سونيا 0
  ،10،ص 0221حسن أحمد الخضيري: اقتصاد المعرفة، مجموعة النيل العربية، القاهرة، الطبعة األولى . 
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املطلوب خاصة بعد االزدايد اهلائل يف حجم ونوع البياانت، وابت الوضع حيتم ضرورة إستخدام تكنولوجيا املعلومات 
 .1قات نظام املعلومات احلديثة يف تطبي

 لبياانت، اإلجراءات،يقصد بتكنولوجيا املعلومات " جمموعة من األفراد، ا: تمفهوم تكنولوجيا املعلوما-أ
 وهو بذلك يركز على 2من أجل الوصـول إىل أهداف املنظـمة "   ادية والربجميـات اليت تعمل سوايواملكوانت امل

 أهداف إدارة املعلومات .املكوانت األساسيةوأمهيتها يف حتقيق 
على النحو التايل :" تشمل تكنولوجيا املعلومات جمموعة من  وتعرفها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

التكنولوجيات، اليت تسمح جبمع، ختزين، نقل ومعاجلة املعلومات يف شكل صور، أصوات وبياانت؛ وهي تشمل 
 رتونية والتكنولوجيات امللحقة ". اإللكرتونيك الدقيقة، علم البعدايت اإللك

يف حني جند تعريفا آخر يقدمها بطريقة أكثر تفصيال " تكنولوجيا املعلومات هي منوذج تقين إقتصادي جديد، 
تؤثر على تسيري ومراقبة أنظمة اإلنتاج واخلدمات يف اإلقتصاد، يعتمد على جمموعة مرتابطة من اإلكتشافات املعمقة 

ونيك هندسة الربجميات، أنظمة املراقبة واإلتصاالت البعدية . مما مسح من ختفيض اإللكرت يف ميدان احلواسيب، 
 .3تبادل وتوزيع املعلومات بشكل كبري جدا " ،تكاليف التخزين، املعاجلة 

وأهم ماميكن مالحظته على التعريفني هو نظرهتما الكلية لتكنولوجيا املعلومات، ولقد زاد التعريف األخري ذكر 
 خاصية من خصائص هذه التكنولوجية اال وهي اإلخنفاض الدائم يف األسعار.أهم 
تؤدي تكنولوجيا املعلومات دورا كبريا يف حتديث وتطوير إدارة  :جيا املعلومات يف إدارة األعمال أمهية تكنولو -ب

 األعمال، خلق وظائف جديدة من الوظائف وجماالت عمل ونشاطات متنوعة يف بيئات العمل، وميكن
 . 4مالحظة هذا من خالل

 إلدارة العليا والتفرغ لواجبات أكثر أمهية .لتساعد على توفري الوقت خاصة  -1
 تساعد على زايدة قنوات االتصال االداري بني خمتلف اإلدارات . -2
 تساعد على توفري قوة عمل فعلية داخل التنظيم . -3
 تساعد على تقليص حجم التنظيمات . -4
 لة يف العمليات التشغيلية. تساعد على حتقيق رقابة فّعا -5

حت خاصية املعلومات بتعدد إستعماالت وتطبيقات مس :الفرع الثالث : تطبيقات تكنولوجيا املعلومات    
 تكنولوجيا املعلومات، فمست مجيع اجملاالت وسنتعرض فيما يلي إىل تطبيقات يف جمايل التسيري والصناعة .

 : هي 1( ommande numérique Les machines à c) ااآلالت املوجهة رقمي -1
                                                 

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمليات إدارة المعرفة،الملتقي الدولي:المعرفة الركيزة الجديدة و التحدي التنافسي د الكيم الخناق: سناء عب 1

 .081، ص0221نوفمبر18و10للمؤسسات االقتصادية، بسكرة،  
 .080-081، ص نفسه مرجع ال، سناء عبد الكريم الخناق 0

ion et developpement Economique.Organisation de copérat  
8 - Freemanet et Soete: Technologie d’information et domaines de croissance, EDOCDE , 1989 P148 
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أجهزة حلت حمل العامل يف اإلنتاج، ظهرت يف بداية احلرب العاملية الثانية، ولكنها مل تعرف تطورها احلقيقي إىل حني 
 إرتبطت هنائيا ابإلكرتونيك . 

                        رةلقد عاش الرجل اآليل منذ أمد يف خميلة اإلنسان فكان يتصوره صو  : 1( La robotique: ) اآللية - 2
طبق االصل عنه غري أنه يقوم بكل األعمال اليت يقوم هبا اإلنسان، وأتى هذا املنتظر فلم يكن كما تصور،لكنه آلة  

التستطيع القيام إال ببعض احلركات البسيطة؛ ولكن  مع تطور اإللكرتونيك وظهور رقائق السليكون تطورت هذه 
مون بتنفيذ حركات معقدة وسريعة للغاية يعجز اإلنسان عن أدائها بنفس الكفاءة . لقد اآلالت إىل رجال آليني يقو 

أصبحت هذه اآلالت تقوم بعمليات عدة امهها اإلنتاج، التصميم، التنظيف والرفع؛ ويعترب إخنفاض نسبة األخطاء من 
 أهم مميزات إستعمال الرجال اآلليني .

 :(ption Assistée par OrdinateurConceالتصميم املساعد من طرف احلاسوب ) -3
لقد استطاعت هذه التقنية أن حتدث ثورة يف مكاتب الدراسة، حيث أصبح إبمكان رؤية النموذج اجملسم قبل أن 
ينجز هذه التقنية مسحت بظهور مايعرف إبقتصاد التصميمات، إذ يتم إجناز العديد من التصميمات يف أقل وقت 

 إبدخاهلا يف عملية االنتاج بواسطة التصميم واالنتاج املساعد من طرف احلاسوب  ممكن وابقل التكاليف مما مسح
: أعترب احلاسوب عندما اكتشف ألول مرة  4 (Intelligence Articielleالذكاء االصطناعي ) -4

إىل الشاشة؛ أعجوبة العصر، إذ كان قادرا على القيام ابلعمليات احلسابية وختزين النتيجة يف الذاكرة ومن مث إرساهلا 
 فظن اإلنسان للحظة انه خلق إنساان آخر؛ ولكن مع مرور الوقت تبني أبنه ما هو إال آلة .

استطاع اإلنسان إىل حد ما حتقيق حلمه، فهاهو احلاسوب يقرأويتعرف على األشياء بل ويستطيع أن يتحدث 
جة لوال تطور الربجميات مما مسح بظهور ويعطي لكل وصفة دواء؛ ومل يكن اإلنسان ليتمكن من الوصول إىل هذه النتي

 االنظمة اخلبرية .
 ميكن ان نوضحها من خالل اجلدول التايل::تطبيقات أخرى لتكنولوجيا املعلومات  -ب

 ( : تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 1-2اجلدول رقم )                               
 امثلةعن التسيري امثلة عامة التطبيقات امليدان

 احلساب العلمي - احلساب
 التصميمات -

 علم الذرة، البحث -
 مكاتب الدراسات

 حبوث العمليات -
 املساعدةعلى إختاذالقرارت -

التعليم املساعدمن  طرف  - التعليم
 احلاسوب

 األلعاب اإلكرتونية -

 األلعاب اإلسرتاتيجية - علم الفضاء -
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 أتلية املكتبات - التوثيق
 معلومات قانونية -

 تسيريبراءات اإلخرتاع - قواعد املعطيات -
 قواعد املعطيات اإلقتصادية -

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

 حترك العني -
 إنشاء صورأتوماتيكية -

 اإلشهار. -
 الرسوم املتحركة -

 ات اخلاصة املخطط -
 إبجنازالتقارير -

 Peaucelle ، op ،cit ،p53املصدر:                             
من خالل هذا العرض ، نالحظ أن تكنولوجيا املعلومات مل ترتك  جماالت إال و وجدت هلا فيه موقعا  وليس أي 

سبيل الذكر ال احلصرجند أن الدول العربية  موقع بل هو عادة ما يكون مهما وذا أتثري كبري مما يوحي أبمهيتها؛ فعلى
 هي األخرى إعتمدت على تكنولوجيا املعلومات وعلى رأسها مصر يف الصناعات النسيجية خاصة .

 املطلب الثالث : تكنولوجيا اإلتصال 
لقد شهد العامل يف السنوات األخرية تطورا مذهال يف وسائل  وتكنولوجيا االتصالت، وأصبح من الصعب  

بعة املخرتعات اجلديدة يف هذا اجملال . لقد تطور اهلاتف إىل التيلكس، والفيديو إىل الفيديوتكس، ودخلنا عصر متا
األقمار الصناعية وعصر األنرتنيت والربيد اإللكرتوين، وال يزال التطور مستمر يف جمال تكنولوجيا االتصاالت بشكل 

د فأصبح اآلن يتداول مصطلح تكنولوجيا املعلومات واالتصال جعل العامل قرية صغرية، فجديد اليوم هو قدمي الغ
 (.NTICاحلديثة )

 الفرع األول : مفهوم تكنولوجيا االتصال 
يعرب عنها أبهنا " جمموعة من األدوات اليت تساعدان يف إستقبال املعلومة ومعاجلتها وختزينها وإسرتجاعها :مفهومها -أ

،  1كانت بشكل نص أو صورة أو فيديو وذلك إبستخدام احلاسوب "وطباعتها ونقلها بشكل إلكرتوين سواء أ
وهناك من يعرفها على اهنا " اجلانب التكنولوجي من نظام املعلومات الذي يشمل املكوانت املادية، الربجميات، قاعدة 

 . 2البياانت، الشبكات " 
يا املعلومات فهما وجهان لعملة من ذلك جند أن تكنولوجيا االتصال ال ميكن فصلها بشكل هنائي عن تكنولوج

واحدة؛ وعليه فتكنولوجيا املعلومات واالتصال تعرب عن جمموعة من املكوانت املادية، الربجميات، االتصاالت، 
البياانت واألفراد اليت تستخدمها املنظمة إستقبال البياانت واملعلومات وخزهنا ومعاجلتها وإسرتجاعها إبستخدام 

 ئط ) السمعية، البصرية، النصية ( .برجميات متعددة الوسا
 أنواع تكنولوجيا اإلتصال -ب
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: نظام لتنقل الرسائل وهي أول جهاز مت إستخدامه يف إرسال ابلكهرابء ، وتعرف Télexالتلكس )ملراقبة (  -1
عن البعد  تطورت ففي العشرينيات من القرن العشرين مت  إستخدام الطابعات 1الشفرة اخلاصة ابملرباقة )شفرة مورس (

آلخر من مربقة أخرى على الطرف ا )التلرينرت( اليت إبمكاهنا إرسال نبضات كهرابئية مباشرة عرب خطوط الربق إىل
.ولقد ساهم التلكس يف نقل األنباء والرسائل إىل غاية ظهور اهلاتف الذي أدى إىل االستغناء عنه وإستبداله  طاخل

 مبعدات أخرى أكثر سرعة .
: هو حالة متقدمة من نظام املربقة، حيث أن التليتكس  Télétexبادل النصوص عن بعد ( التليتكس )ت -2

جيمع بني عمل التلكس االعتيادي وعمل نظام معاجلة النصوص، الذي يعمل بواسطة اآللة الكاتبة اإللكرتونية 
 والشاشة املرئية املثبة فيها، مع وجود إمكانية خلزن املعلومات املطبوعة .

: تطور اهلاتف يف شكله وحجمه ومزاايه وإمكاانته عدة مرات وأصبحت هناك  Télephoneف اهلات -3
( أو اهلاتف Photophoneشبكات هاتفية، من أحدث االبتكارات يف عامل االتصاالت اهلاتفية اهلاتف الصوري )

اكرة تؤهله خلزن ( الذي يستطيع نقل الصورة مع الصوت بسرعة هائلة واجلهاز مزود بذVidéophoneالفيديو )
 الصورة واسرتجاعها، وينتشر اآلن اهلاتف النقال بشكل واسع بني الناس .

 ويستخدم اهلاتف كوسيلة إتصال ابهلواتف األخرى املنتشرة جغرافيا بطريقتني أساسيتني مها : 
 طريقة االتصال املباشر أي من هاتف آلخر . - 

 بوسيلة أخرى مثل التليكس، واحلواسيب وغريها.طريقة االتصال غري املباشر أي عن طريق ربطه  -
ومع التطورات اليت تشهدها وسائل وتكنولوجيا اإلتصال ، أخذت اإلتصاالت اهلاتفية تتحول إىل نظام 

جديد)هو النظام الرقمي ( . وبعمل هذا األخريعن طريق ترمجة موجات البث اإللكرتوين إىل جزئيات تفصل بينها 
هي نتاج األرقام الثنائية وهي أصغر الوحدات يف معاجلة البياانت ، ويعترب هذا النوع من  مسافات ، وهذه اجلزئيات

األنظمة )الرقمية( أكثر دقة وفعالية وميكن االعتماد عليه أكثر من وسائل االتصال التقليدية، وهو مناسب ملختلف 
واألقمار الصناعية،وهو أكثر مالئمة لالتصال أنواع االتصاالت الصوتية والفيديو والصور الالسلكية واملوجات الدقيقة 

 .  2مع احلواسيب،ابإلضافة إىل أنه يعطي نوعية أفضل ابلنسبة للصوت والصورة املنقولة
: أو ما يطلق عليها الفيديوتكست وهي حالة متطورة لالستخدام  بنوك االتصال املتلفزة ) الفيديوتكس (-4

إضافة حمطات وقنوات جديدة إىل جانب قنواته اإلعتيادية، وهو عبارة عن  وإستثمار جهاز التلفزيون العادي عن طريق
"وسيلة لعرض الكلمات واألرقام والصور والرموز على شاشة تلفزيون عن طريق ضغط مفتاح معني ملحق جبهاز 

 . التلفزيون " 
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و الصور  صوصن جهاز يقوم ببث الرسائل والن: عبارة ع Fax Mileالفاكسميلي )الناسخ اهلاتفي (  -5
 .والواثئق املكتوبة عرب خطوط اهلاتف العادي

ميكن القول أن معظم الدراسات ركزت على شبكات االتصال اليت وضعها   :الفرع الثاين : شبكات االتصال
 العلماء السلوكيني مع منتصف القرن العشرين، وكان اهلدف من الدراسات التعرف على أتثري اهليكل التنظيمي

ة والدقة يف التعامل مع عمليات االتصال داخل املؤسسة، وقبل التعرف على شبكات االتصال سنحاول على السرع 
 أن نعرج على تعريف الشبكة .

 الشبكة : هناك عدة تعريفات هلا نذكر منها :  -أ
الشبكة " مؤسستان او أكثر تشرتكان يف عملية تبادل املعلومات من خالل روابط إتصاالت وذلك خدمة -1

 2هداف مشرتكة " أل
( ومنه فالشبكة هي تنظيم منسق 3" نظام للعالقات الرتابطية داخل املؤسسة أو فيما بني املؤسسات" )-2

لوحدات مستقلة، منفصلة، متداخلة، بغرض حتقيق بعض األهداف بكفاءة أكرب ويتم حتقيقها بواسطة أي وحدة من 
 الوحدات املنفردة، وتسعى الشبكات إىل حتقيق: 

 داف التالية :األه
 تسهيل الوصول إىل مصادر املعلومات واإلستفادة منها من أبقل وقت ممكن . -
 .تقدمي خدمات إتصال أفضل  -
 ابملقاييس الكمية من خالل خدمة أكرب عدد من املمستفيدين . -
 ابملقاييس النوعية من خالل تقدمي خدمات إتصال متعددة . -
 تصاالت املتاحة حاليا .اإلفادة القصوى من تكنولوجيا اال -
 زايدة إنتاجية وسائل وقنوات االتصاالت والقوى العاملة فيها . -

لقد قام الباحثون بتجارب على جمموعات من األفراد شكلت شبكات إتصال ملعرفة أثر :شبكات اإلتصال -ب 
قة، وقد تبني أن شبكة هذه الشبكات على األداء الوظيفي والرضا عن العمل وغري ذلك من املتغريات ذات العال

 اإلتصال تؤثر على مايلي:
 من يتصل مبن وملاذا ؟. -1
 عدد االفراد الذين يتصل هبم الفرد . -2
 درجة املشاركة يف تكوين املعلومات املتدفقة يف الشبكة . -3
 درجة متلك الفرد للمعلومات داخل املؤسسة . -4
 . من يدركه األفراد املنتسبني إىل املؤسسة كقائد يف تلك املؤسسة -5
 من يدركه اآلخرين كسبب أو نتيجة تتأثر ابملعلومات . -6
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 درجة رضا األفراد عن أدوارهم ووظائفهم يف املؤسسة  -7
 : 1هذه الشبكة قد تستخدم بغرض 

 االتصال بني العديد من الربامج التطبيقية واليت يتم تشغيلها على نظم خمتلفة . -1
 تقاسم املوارد . -2
 احلواسيب املتباعدة مكانيا .توزيع االستخدامات والتطبيقات على  -3

وعليه فشبكة االتصاالت أو املعلومات هي عبارة عن شبكة من احلواسيب تسمح ابلوصول إىل قواعد البياانت 
وتبادل حمتوايت، وال ميكن احلديث عن شبكات املعلومات دون احلديث عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  حتقيق األهداف التالية :.وهتدف شبكات اإلتصال او املعلومات إىل
 تسهيل وصول املستفيدين إىل املعلومات واإلفادة منها أبقل وقت وجهد  وتكلفة ممكنة . -1
 تقدمي خدمات معلوماتية أفضل من الناحيتني الكمية والكيفية  -2
 اإلفادة القصوى من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتوافرة حاليا  -3
 يف جمال املعلومات وخدماهتا . زايدة إنتاجية القوى العاملة -4

 وقد تزايد اإلهتمام بشبكات املعلومات نتيجة لألسباب  التالية :
 أمهية املعلومات يف جماالت التنمية العلمية والرتبوية والثقافية واإلقتصادية للمؤسسات . -5
أدى إىل ظاهرة إنفجار  ضخامة اإلنتاج الفكري العاملي ملصادر املعلومات يف أشكاهلا وموضوعاهتا، ولغاهتا مما -6

 املعلومات او ما يعرف بثورة املعلومات .
  .تشتت املعلومات ومصادرها داخل البالد وخارجها وكثرة املعوقات أمام الوصول إىل املعلومات وإسرتجها -7
تطور صناعة تكنولوجيا املعلومات بشكل عام واحلواسيب بشكل خاص، وتكنولوجيا االتصاالت مما أدى إىل  -9

 فكرة  الشبكات وإنتشارها .تسهيل 
 وحتتاج شبكات املعلومات إىل عدد من املتطلبات األساسية وهي : 

 توفري مصادر املعلومات أبشكاهلا املختلفة التقليدية، وغري التقليدية ) قواعد وبنوك املعلومات(. -1
 من حواسيب وغريها .  HardWareتوفري األجهزة املناسبة للشبكة  -2
أو إلستعانة   ذه الربجمياتملعاجلة املعلومات واسرتجاعها ، وميكن تطوير ه Softwareناسبة  توفري الربجميات امل -3

 ابلربجميات  اجلاهزة .
 توفري نظام مناسب لإلتصاالت جتعل الشبكة قادرة على تبادل املعلومات بني اجلهات املشاركة يف الشبكة. -4
 إخل.…مربجمني ومشتغلني وخرباء وإداريني توفري املتطلبات البشرية واخلربات الالزمة واملؤهلة من -5
املستفيدون النهائيون:وهم الذين ستقدم هلم الشبكة معلوماهتا وخدماهتا املختلفة، ويتكون جمتمع املستفيدين من  -6

 شبكات املعلومات غالبا من الفئات التالية : 

                                                 
 . 11، ص 0222 ،مرجع سابقجميل أحمد توفيق:  1
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 العاملون يف جمال التخطيط املختلفة .  -
 مليادين  املختلفة .الباحثون يف خمتلف التخصصات وا -
 املتخصصون والعاملون يف امليادين املختلفة . -
 املؤسسات اإلقتصادية، العلمية والثقافية والرتبوية واحلكومية وغريها . -
 املكتبات ومراكز التوثيق ومراكز املعلومات املختلفة . -
( أو الشبكة International  Net Workمشتقة من ) Internetاألنرتنت :شبكة األنرتنيت -ب

العاملية،  وحسب آخراإلحصاءات فإن االنرتنت تقوم بتوصيل ما يقارب من عشرة ماليني كمبيوتر يف أكثر 
من مائة دولة حول العامل وتعود ملكية هذه األجهزة إىل الشركات واجلامعات والدوائر احلكومية وكثري من 

 .1لة ابلشبكة بشكل دائم األفراد املتحمسني  ولديهم أجهزة  كمبيوتر شخصية موصو 
( يف الوالايت املتحدة وكانت اتبعة لوزارة Arpanetحتت إسم أربنات ) 1565وقد بدأت االنرتنت عام 

الدفاع وصممت من أجل البحث عن كيفية بناء شبكة كمبيوترية لدعم األحباث العسكرية حبيث إذا تعرض أي جزء 
ا تظل تعمل وبعد ذلك انضمت جامعات وخمتربات عديدة ومراكز منها حلادث من نوع )قطع أو تفجري مثال ( فإهن

واستخدمت يف األغراض املدنية وأصبح عدد احلاسبات اليت تنظم إليها يوميا  ة إىل الشبكة وتطورت الشبكةعلمي
  E- Mailيقدر حبوايل ألف حاسبة؛ إن مستخدم الشبكة ميكن أن يرسل الرسائل عن طريق الربيد اإللكرتوين

 ال أبي شخص يف العامل إبستخدام الواثئق النصية وأيضا تبادل امللفات وإرسال وإستقبال الرسائل واإلتص
 اإلخبارية العامة وكذلك إمكانية تشغيل الربامج املوجودة على حاسب آخر وأي موقع على مستوى العامل إضافة

 تاع ابأللعاب الرتفيهية والتسوقإىل اإلتصال الصويت واملرئي والبحث يف نطاق واسع من املعلومات واإلستم
 .2اإللكرتوين والتعلم عن بعد؛ وإجراء املعامالت البنكية واملؤمترات ابلفيديو وغري ذلك من تطبيقات ال هنائية 

وملا كانت أجهزة احلاسب اآليل )الكمبيوتر( هي وسيلة تلك الشبكة يف إستقبال املعلومات أو إرساهلا فقد هبت     
درست  عدة دول أتثري تكنولوجيا 1571نفسها لتلك التكنولوجيا يف عامل اإلتصاالت ،ففي عام الكثري من الدول

احلاسب على جمتمعاهتا واستنتجت أن الثورة التكنولوجيةاحلديثة سوف تؤثرعلى الكثري من خرباهتا يف شىت اجملاالت 
 وحىت احلياة اليومية .

)عصراملعلوماتية ( حىت أن تلك الدول أصبحت حتذر من خطورة أصبح يطلق على القرن الواحد والعشرين أبنه     
عدم األخذ بتكنولوجيا املعلومات وأصبح يطلق التعبري الشائع أبن أمية القرن القادم هي أمية من جيهلون إستخدام 

 احلاسب، وقد أعدت هذه الدول نفسها ملا أمسته:
  National computer Poicy (NCP) أو Nationalcomputerization  plan(NCP)  

    Arpanet (Advanced Research Project Agency) شبكة Internetولقد سبق ظهور شبكة األنرتنت 

                                                 
 .112سامية محمد جابر، نعمات احمد عثمان: مرجع سابق، ص  1
 )بتصرف( .091-181، ص0221الغريب زاهر إسماعيل:  تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم، عالم الكتب، القاهرة،  2
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وكانت تلك الشبكة اتبعة لوزارة الدفاع األمريكية والىت استهدفت هبا الوالايت املتحدة كسب نقطة يف الصراع     
حىت صارت تعرف اآلن  Arpanet ا مث تطورت عدة مرات الـالتكنولوجي بينها وبني اإلحتاد السوفيايت سابق

 ابلألنرتنيت .
ويعد أفضل التعبريات عن اآلنرتنيت ذلك الذي يشري إليها على أهنا "انفذة للعامل على العامل " فهي تتيح      

 ابستخدامها الآليت:
 بريد إلكرتوين  -
 جمموعة مناقشة . -
 أنباء وأخبار . -
 ت وبرامج على الشبكة ، ويطلق على االنرتنت اآلن شبكة الشبكات. احلصول على ملفا -

 الفرع الثالث : التكنولوجيا احلديثة لإلعالم و االتصال. 
 تعريف، تكنولوجيا املعلومات واإلتصال -أ

 :  ـ تعريف التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واإلتصال1
جلمع بني الكلمة مكتوبة ومنطوقة والصور الساكنة تظهر التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واإلتصال من خالل ا

واملتحركة وبني االتصاالت سلكية والسلكية أرضية أو فضائية مث ختزين املعطيات وحتليل مضامينها وإاتحتها ابلشكل 
 1املرغوب ويف الوقت املناسب وابلسرعة الالزمة . 

تصال تشري إىل مجيع أنواع التكنولوجيا املستخدمة ويرى معايل فهمي حيضر أبن التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واإل
يف تشغيل ونقل وختزين املعلومات يف شكل إلكرتوين، وتشمل تكنولوجيا احلاسبات اآللية ووسائل اإلتصال وشبكات 

 .2الربط وأجهزة الفاكس وغريها من املعدات اليت تستخدم بشدة يف اإلتصاالت
 تتميز بعدة مميزات نذكر منها ::واإلتصال مميزات التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم -ب
 القدرة على نقل املعلومات من وسيط آلخر مع إمكانية يف نظام اإلتصال . -
القدرة على استخدام الوسائل اإلتصالية يف أي مكان مثل اهلاتف النقال مبعىن اإلتصال من األجهزة الثابتة إىل  -

 األجهزة املتنقلة .
كنولوجيات اجلديدة لإلعالم واإلتصال على نشاط عدة دول، فالعامل أصبح يعيش فرتة لقد انعكس االهتمام ابلت

حتول من اجملتمع الصناعي إىل جمتمع متحرك ومن إقتصاد وطين إىل إقتصاد عاملي،من اهلياكل السلمية إىل اهلياكل 
 .لسلطة التمثيلية إىل سلطة املشاركة الشبكية من املركزية إىل الالمركزية، من التعاون إىل اإلستقاللية الفردية ومن ا

                                                 
 ،اكور:  أثر التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في المؤسسة االقتصادية، مجلة االقتصاد والمناجمنت، جامعة تلمسان بومعيل سعاد، فارس بوب 1

 .021ص، 0224، مارس 28عدد
 . 018،ص0220مدخل للتحقيق الميزة التنافسية، لدار الجامعية اإلسكندرية، مصر، -معالي فهمي حيضر:  نظم المعلومات 2
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إستطاعت التطورات املتسارعة يف املواصالت واإلتصاالت أن خترتق مجيع جماالت النشاط االقتصادي 
واإلجتماعي والثقايف؛ فقد إستطاعت حتقيق بسرعة االتصال بني سكان العامل املتباعد األطراف بشكل غري مسبوق، 

 .1ما حيدث خارج احلدود القومية فأصبح إبمكان البشراإلطالع على
 مفاهيم ومبادئ أساسية يف إدارة املوارد البشرية:  املبحث الثاين  

تعتمد كفاءة املنظمات على حسن استثمار مواردها وعلى األخص املوارد البشرية اليت تتحكم يف ابقي املوارد ويف 
املوارد البشرية، وسنعطي فيما يلي حملة عن التطور طريقة استخدامها، و هلذا ظهر االحتياج إىل إدارة مستقلة ختص 

 التارخيي إلدارة املوارد البشرية.
 .و مفهومهاالتطور التارخيي الدارة املوارد البشرية املطلب األول : 

 .التطور التارخيي الدارة املوارد البشرية الفرع اإلول:
ق اإلنتاج اليدوية حيث كانت معظم السلع تصنع من وتتميز هده احلقبة التارخيية بطر قبل الثورة الصناعية :  - 1

م العبودية اعترب العامل من ممتلكات صاحب العمل يبيعه ويشرتيه مصانع صغرية، ويف بيت صاحب العمل، ففي نظا
شأنه شأن كل السلع، فال حقوق قانونية أو إنسانية له وكانت السلطة املطلقة بيد املالك مث تال هذا النظام نظام 

اف، إىل أن جاء الصناعة اليدوية وفيه برزت فئة متلك اخلربة واملهارة، بدأت تعمل مقابل األجر الذي يعد أجر الكف
نظام الطوائف وبه شكلت كل طائفة هلا قانوهنا يوضح شروط الدخول للمهنة وأجورهم ومستوايت إنتاجهم، وميثل 

 .2 هذا النظام احتكارا للصناعة أواحلرفة
يف  ظهرت هذه الثورة يف العامل الغريب يف القرن الثامن عشر، وظهرت يف العامل العريب مرحلة الثورة الصناعية :2- 

القرنني التاسع عشر والعشرين، وأهم ما كان مييزها ظهور اآلالت واملصانع الكبرية واستغنائها أحياان عن العمال، 
واحتياجها أحياان إىل عمالة متخصصة. كما أدى ذلك إىل سوء ظروف العمل  ساعات عمل طويلة، وضوضاء 

وا أحياان إىل العاملني حتت أمرهتم. كما أدى األمر وغريها، كما أدى األمر إىل ظهور فئة مالحظني ومشرفني أساء
    3أيضا إىل رقابة وروتينية العمل ولقد أظهرت هذه الفرتة االحتياج إىل ضرورة حتسني ظروف العاملني

 شهدت هذه املرحلة أحدااث أثرت على إدارة املوارد البشرية ومن أبرزها.  مرحلة القرن العشرين:-  3
واليت اقرتنت ابسم "فريد يريك اتيلور" الذي اهتم إبنتاج أقصى حد ممكن من خالل ة: اإلدارة العلمي -1.3

جمموعات العمل اليت يشرف عليها، حيث قام يف بداية جتاربه املشهورة يف جماالت رفع الكتل املعدنية، وقطع املعادن، 
وقد اعتربت اإلدارة العلمية كوهنا طريق و من نتائجه إدراك أبن اإلدارة ميكنها أن تكون علما له قوانينه ومبادئه، 

ملعاجلة مشاكل اإلدارة، حيث بني "اتيلور" أن اإلدارة مسئولة عن اختيار العاملني وتدريبهم على كيفية أداء العمل، 
ابلرغم من النتائج اليت توصل إليها "اتيلور" يف زايدة اإلنتاج إىل أن املدرسة جتاهلت العامل اإلنسان يف العمل و 

 تربت اإلنسان كآلة.اع
                                                 

 .41، ص0224ومعلومات التنمية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون   الموسوي:  الحداثة والهيمنة االقتصادية  ضياء مجيد 1

 .10، ص  1994د. مهدي حسن زويلف ، إدارة األفراد في منظور كمي و العالقات اإلنسانية  ، دار الكتاب ،األردن،  2 
 .35د.أحمد ماهر ، مرجع سابق، ص  3 
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خالل احلرب العاملية األوىل، ومع تضخم اإلنتاج حتتم على اإلدارة توفري احتياجاهتا احلرب العاملية األوىل:  - 2.3
من العاملني، رغم ظروف احلرب وما سببته من نقص يف عرض القوى العاملة، ولذا فقد فكرة اإلدارة وجبدية يف إنشاء 

ة إدارة األفراد.  ورغم ما مر به اإلنسان من خالل هذه املسرية التارخيية فقد استمر إدارات متخصصة تتوىل أنشط
 اهتمام اإلدارة مرتكزا على رفع الكفاءة اإلنتاجية لألفراد.

بعد الرتكيز على األساليب املادية لرفع الكفاءة اإلنتاجية ، جاءت هذه مدرسة العالقات اإلنسانية:  - 3.3
  إلنسان و حاجاته، فقد رأى "آلتون مايو" على وجه التحديد أن معاجلة املشاكل املتعلقةاملدرسة و ركزت على ا

  ابإلنتاجية ميكن معاجلتها عن طريق االهتمام ابلعنصر اإلنساين، واهتمت هذه املدرسة ابلرتكيز على تدريب
 املشرفني على أساس املعاملة اإلنسانية للقوى العاملة. 

خالهلا استمر الرتكيز على العناية ابإلنسان والذي هو حمور اإلنتاج، وابلتايل أوجبت  :ثانيةاحلرب العاملية ال -4.3
 العناية إبدارة املوارد البشرية.

 الثاين: مفهوم إدارة املوارد البشرية  الفرع
ىل مفهوم أوسع من خالل التطور التارخيي الذي عرفته إدارة املوارد البشرية، وذلك من مفهومها كقوى عاملة إ        

 وأمشل منه، ميكن إعطاء بعض التعاريف املتعلقة إبدارة املوارد البشرية .
يتلخص اهلدف الرئيسي إلدارة األفراد يف تكوين قوة عمل مستقرة وفعالة، أي جمموعة متفامهة من  التعريف األول :

النشاط اإلداري  «ميكن تعريفها على أهنا املوظفني والعمال القادرين على العمل والراغبني فيه، فإن إدارة األفراد 
املتعلق بتحديد احتياجات املنظمة من القوى العاملة وتوفريها ابألعداد والكفاءات احملددة وتنسيق االستفادة من هذه 

 .             1»الثروة البشرية أبعلى كفاءة ممكنة
ة ابختيار، تعيني، تدريب ومعاملة األفراد يف مجيع عرفت إدارة األفراد بدراسة السياسات املتعلق التعريف الثاين :

املستوايت، والعمل على تنظيم القوى العاملة داخل املؤسسة، وزايدة ثقتها يف عدالة اإلدارة وخلق روح تعاونية بينها، 
 . 2للوصول ابملؤسسة إىل أعلى طاقاهتا اإلنتاجية 

م الذي يؤدي إىل احلصول على األفراد الالزمني ألداء األعمال عرف مفهوم إدارة األفراد من انه العل التعريف الثالث:
 والعمل على احملافظة عليهم.

 .املطلب الثاين: وظائف إدارة املوارد البشرية
تقوم إدارة املوارد البشرية مبعناها الواسع بشؤون االستخدام الفعال للموارد البشرية على مجيع املستوايت         

عدة على حتقيق أهدافها، وهتتم اهتماما كبرياً ابلوظائف اليت تقوم هبا املوارد البشرية على للمؤسسة، وذلك للمسا
 مستوى اإلدارة التشغيلية واإلدارة الوسطى واملستوايت القمة لإلدارة العليا.

 الفرع األول: توصيف و ختطيط املوارد البشرية
                                                 

 . 27فى نجيب شاوش ، مرجع سابق ، ص د.مصط 1 
 .01، ص مرجع سابق ،أحمد ماهرد.  2 
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 :توصيف الوظائف
صف دقيق لكل وظيفة يف املنشأة حبيث يشمل كافة البياانت الالزمة يقصد هبا إعداد و  مفهوم توصيف الوظائف: 

عن الوظيفة وميكن  تعريفها أيضا أبهنا التسجيل املنظم ألبعاد الوظيفة املدروسة ومكوانهتا األساسية والعوامل احمليطة 
ربز فيها مدى صعوبة هبا يف بطاقة كشف الوظيفة والبطاقة ذاهتا تظهر عوامل التقييم الداخلي يف تكوينها كما ي

 واجبات تلك الوظيفة، ومسؤولياهتا، واحلد األدىن من متطلبات التأهيل الالزم لشغلها.
 أهداف توصيف الوظائف: 

 توصيف متطلب أساسي للقيام بوظيفة تقييم الوظائف ووضع سلم عادل للرواتب؛ 
 استخدام التوصيف كمعيار لقياس أداء املوظفني؛ 
 للنقل و الرتفيه؛ يساهم يف وضع أسس سليمة 
 يساهم التوصيف يف التنسيق بني خمتلف الوحدات لتحقيق اهلدف املشرتك؛ 
 يعمل على حتسني ظروف العمل يف ظل متطلبات أداء الوظيفة؛ 
 .يساعد يف وضع واختيار الربامج التدريبية والتطويرية املناسبة 

 طرق مجع املعلومات هبدف وضع الوصف الوظيفي أمهها: 
والستعمال هذه الطريقـة مزااي كما أن هلا عيواب معينـة، فمن مزاايها أهنا تيسر مجع البياانت  الستقصاء:طريقة ا -1

يف حالـة األعداد الكبرية كما تتحكم يف تقصري الوقت هلذا الغرض، إذا يتم مجع البياانت بسرعة، أما كلفة استخدام 
فهم الفرد لألسئلـة املطروحة مما ينعكس ذلك على إجابته  هذه الطريقة فهي  منخفضة نسبيا أما عيوهبا فمنها سوء

 بطريقة غري صحيحة وحاجة الطريقة إىل وقت طويل لتفريغ البياانت اجملموعة و تصنيفها.
: وفيها يتم إعداد األسئلة مسبقا وبذلك تتحاشى الطريقة سوء فهم األسئلة اليت تطرح، طريقة املقابلة الشخصية -2

 للغة اليت يفهمها العاملون ومن عيوب هذه الطريقة أهنا تتطلب وقت طويال وكلفة كبرية.ألهنا إمنا توجه اب
: وتتم من خالل مراقبة العاملني أثناء قيامهم بعملهم ومن عيوهبا أهنا قد ال توفر البياانت وال طريقة املالحظة -3

 املعلومات الدقيقة كما أان العاملني قد ُيسيئون فهم دوافعها.
: وتتم من خالهلا مجع البياانت واملعلومات عن الوظيفة مما يتوفر من الكتب واملراجع لكن ة حتليل احملتوىطريق -2

 البياانت اجملموعة تظل يف حاجة إىل التعديل مبا يتناسب وظروف الوظيفة موضوع الدراسة.
 التالية::عند توصيف الوظائف البد من اإلملام ابألمور اخلطوات اإلرشادية لتوصيف الوظائف

:إذ جيب أن تعرب املواصفات عن الواجبات واملسؤوليات والكفاءات ذات العالقة ابلوظيفة املعينة واليت التطابق -1
 متيزها عن الوظائف األخرى، وذلك ألداء عملية املقارنة بني الوظائف.

مصطلحات حمددة : فمن الضروري أن تكون املواصفات دقيقة التحديد، ويتم ذلك بفضل استخدام الدقة -2
وعبارات واضحة متت صياغتها بلغة سهلة ومفهومة للجميع، كما جيب أن تعطي صورة واضحة للواجبات على 

 وظيفة معينة أين تنتهي واجباهتا و تبدأ واجبات الوظائف األخرى.
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: ذلك أن مواصفات وظيفة ما يف حجمها عن مواصفات وظيفة أخرى ويعتمد طول وقصر االختصار -3
صفات هذه على حمتوايت الوظيفة ومتطلباهتا لكنه ينبغي اإلجياز يف عرض كل ذلك ما أمكن لتاليف التفصيالت املوا

 اململة وابتغاء عدم التكرار.
همات ذات التنظيم-2

ُ
: فاملعلومات اليت حتتويها مواصفات الوظيفة جيب أن يتـم عرضها بصورة منظمة ومنطقية فامل

 ع ضمن عمل واحد.العالقة ابلوظيفة جيب أن يوض
: الوصف الوظيفي ألي وظيفة جيب أال يتم مبنء عن الوظائف األخرى على أساس الفصل والتسيري، بل التنسيق -5

 يتم ابلتنسيق املستمر مع الوظائف ذات العالقة يف املؤسسة.
م على منوذج : ومفاد ذلك أن الوصف الوظيفي جلميع الوظائف جيب أن يوضع أبسلوب موحد، مث يقداملعايرة -2

 1الوصف الوظيفي املعتمد يف املؤسسة آخذاً املعايري املوضوعة ابالعتبار ما أمكن ذلك.
 الفرع الثاين: اختيار و تعيني املوارد البشرية

االختيار والتعيني وظيفتان منفصلتان، ولكن متكاملتان يف اآلن معا، فالوظيفة األوىل هتتم  تعريف االختيار والتعيني:
علومات عن األفراد هبدف تقييمهم واختاذ القرار املناسب بشأن توظيفهم حتت سقف التشريعات والقوانني جبمع امل

املتبعة، بينما تُعين الوظيفة الثانية إبجياد التناسب والتطابق بني شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة أو املستحدثة وبني 
إلجراءات هاتني اخلطوتني فيخدم بال أدىن شك األهداف مؤهالت وكفاءات املتقدم لشغلها أما التطبيق السليم 

املشرتكة لكليهما واملتمثلة ابنتقاء األفراد املناسبني وتعيينهم يف الوظائف اليت حتتاج إىل كفاءاهتم ومؤهالهتم ومن مث 
 االحتفاظ هبم ملا خيدم مصاحل املؤسسات اإلنتاجية واخلدماتية.

ظم أهداف اختيار وتعيني املوارد البشرية الكفيلة إىل حتقيق احلاجات الرئيسية تتوجه معأهداف االختيار والتعيني: 
 التالية:

 حاجات املؤسسة؛ 
 حاجات األفراد؛ 
 .االلتزام بقوانني العمل 

أييت يف طليعة األهداف اليت تليب حاجات املؤسسة عن طريق اختيار وتعيني األفراد األكفاء لألهداف          
ة اليت ختتار وتوظف النخبة والنوعية من األفراد وبغض النظر عن التكاليف اليت تدفعها مقابل اإلنتاجية، فاملؤسس

ذلك، إمنا هتدف ابلدرجة األوىل إىل رفع كفاءهتا و فعاليتها اإلنتاجية، وقد تتشكل يف الوقت ذاته من االستجابة 
 لكافة حاجاهتا االستخدامية أو الوظيفية املختلفة.

هداف االختيار والتعيني أيضا إىل االستجابة حلاجات األفراد فهم يريدون االنضمام إىل املؤسسات تتوجه أ         
اليت تُؤمن هلم الوظائف واملهن اليت تَتناسب مع مؤهالهتم وكفاءاهتم وطموحاهتم وتوقعاهتم لنتصور للحظة الواحدة ماذا 

 الغري املناسبة. يفكر ويفعل الفرد الذي اختارته املؤسسة وعينته يف الوظيفة
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قرارات االختيار و التعيني اليت تفتقد إىل االلتزام ابلقوانني والتشريعات املعمول هبا تعترب  قرارات خاطئة          
ومكلفة يف آن واحد، إذا تُقدر فاتورة دَعاَوى التمييـز بشىت أنواعه )العنصري، اجلنسي، الديين، اجلسدي( واليت 

ات اليت تتجاهل حقوق األفراد ابملساواة والعدالة فيجب االختيار والتعيني وخاصة أَولَئك تدفعها املؤسسات والشرك
 1األفراد الذين محتهم القوانني والتشريعات. 

 متر عملية االختيار والتعيني عادة ابخلطوات التالية:خطوات عملية االختيار والتعيني: 
  وأخذ املوافقة عليها مباشرة؛تقدمي طلب من إدارة املوارد البشرية إىل اإلدارة 
  اإلعالن يف الداخل واخلارج عن الوظيفة وجيب أن يشمل اإلعالن تبيان املواصفات الرئيسية للوظيفة

 واملستلزمات الفردية ملن سوف يشغلها؛
 استالم طلبات التعيني وتصنيفها داخل ملفات خمصصة لذلك؛ 
 صفات الوظيفة؛فرز طلبات التعيني واستبعاد من ال تنطبق عليهم موا 
  إجراء املقابلة الشخصية مع املرشحني وعادة ما يقوم بتلك املقابلة مدير اإلدارة أو من ميثله، و مدير املوارد

 البشرية أو من ميثله إاَل أَن حجم ومستوى الوظيفة عادة ما حُيدد األشخاص الذين سيقابلون املرشح؛
 رى حسب السلطات املمنوحة ملدراء اإلدارة املوجودة يفاختاذ قرار االختيار وهو خيتلف من منشأة إىل أخ 

 املؤسسة إال أن معظم قرارات االختيار عادة ما يتخذها مدير اإلدارة املعنية بناءاً على توصية مدير إدارة املوارد
 البشرية ويف تلك احلال تكون املوافقة النهائية على التعيني للمدير العام؛

 دى لياقة املوظف للعمل يف الوظيفة املعينة، إذ ختتلف متطلبات الوظيفة من الناحية إجراء الفحص الطيب ملعرفة م
 الصحية من وظيفة إىل أخرى، فمتطلبات الوظيفة اإلدارية ختتلف إىل حد ما من الوظائف اإلنتاجية؛

 مدهتا مباشرة إجراءات التعيني مثل حتديد عقد عمل بني املوظف اجلديد واملنشأة، وختتلف هذه العقود يف 
 ونصوصها وشروطها على حسب قوانني املؤسسة.

: كثريا ما تعرتض سياسة االختيار والتعيني يف مؤسسة ما لعوامل خمتلفة تشكل عوائق مانعة َمُعوقات االختيار والتعيني
 لتطبيق سياسة اختيار وتعيني جيدة، ومن هذه العوامل مايلي:

العالية والتخصصات النادرة، فما  تريده مؤسسة ما قد  املنافسة الشديدة يف سوق العمل على الكفاءات .1
 تريده مؤسسة أخرى مثلها أو أكرب منها وأقدر على دفع أجور أعلى؛

 السياسات احلكومية مثل: .2
 أولوية تعيني املوظفني احملليني؛ 
       وضع قيود على املؤسسات حتدد شروط وظروف تسريح املوظفني غري األكفاء؛ 
 الكفاءات والتخصصات العالية والنادرة؛ وضع قيود على هجرة 
 وجود أو احتمال قيام عالقات سياسية متوترة بني الدول املعنية ابلعمالة؛ 
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 حدوث انتعاش اقتصادي أي توفر فرص عمل مرحية يف موطن العمالة املطلوبة؛ 
 ضعف املركز املايل للمؤسسة حبيث ال ميكنها من رفع رواتب ومزااي منافسة وحافزة؛ 
  للوظيفة. د يتم تعيني أشخاص غري مناسبنيالعالقات الشخصية يف التعيينات وهنا قتدخل 

عادات وتقاليد اجملتمع حيث يرفض املواطنون يف بعض البلدان العمل يف بعض الوظائف لذا يتوجب على  .3
 .ة يف تلك اجملاالت من أماكن أخرىاملنشأة توفري األيدي العاملة الالزم

 ، رطوبة، وثلوج تدفع يف بعض األشخاص إىل عدم قبول عمل يف مثل هذهعوائق طبيعية: من حرارة .4
  الظروف.

 الفرع الثالث: تقييم األداء وأنظمة األجور
تعترب عملية تقييم األداء من السياسات اإلدارية العامة ألهنا جترب الرؤساء على متتابعة ومالحظة أداء  :أ: تقييم األداء

قابل هذا التقييم أجر ولذلك جيب أن يكون هذا األداء للعمل بكفاءة وفاعلية مرؤوسهم بشكل مستمر ويتقاضى مب
 ألن ذلك يبني مدى مسامهة الفرد يف اإلنتاجية.

يعين قياس كفاءاهتم و مدى مسامهتهم يف إجناز األعمال املنوطة هبم، وكذلك احلكم تعريف تقييم أداء العاملني:  
 .على سلوكهم وتصرفاهتم أثناء العمل

 عرف تقييم األداء على أنه: >>عملية يتم مبوجبها تقدير جهود العاملني بشكل منصف وعادل، ليجري كما
مكافآهتم بقدر ما يعملون وينتجون، وذلك ابالستثناء إىل عناصر ومعدالت يتم مبوجبها مقارنة أدائهم هبا لتحديد 

 1مستوى كفايتهم يف العمل الذي يعملون به.<< 
 وميكن إجيازها يف ما  يلي: أهداف تقييم األداء:

  اختيار األفراد العاملني املناسبني ألداء األعمال ومبا يتناسب مع مؤهالهتم وتوزيع العمل عليهم حسب قدراهتم
ومهاراهتم؛ توفري أسس موضوعية وعلمية لرتقية األفراد ومنح املكافآت واحلوافز هلم هبدف زايدة اإلنتاج وحتسني 

 نوعيته؛
 ات التدريبية لتحديد أنواع الربامج و تطويرها؛الكشف عن احلاج 
 مساعدة مشرفني على مالحظة املرؤوسني ومراقبة أدائهم بشكل دقيق؛ 
 اكتشاف األفراد املؤهلني أكثر من غريهم إلشغال مناصب قيادية؛ 
 رفع معنوايت العاملني؛ 
 تؤدي نتائج التقييم إىل إجراءات لتعديل الرواتب واألجور للعاملني؛ 
  إدارة األفراد ابملعلومات عند أداء وأوضاع العاملني.يزود 

 من األهداف اليت حيققها تقييم األداء هو توفري معلومات استخدامات تقييم األداء: 
 صادقة عن سلوك األفراد وأدائهم، وهذه املعلومات ميكن االستفادة منها يف اجلوانب اآلتية:
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 تقومي األفراد و زايدة دافعيتهم للعمل؛ 
 رأداء األفراد عن طريق معرفة نقاط القوة والضعف وتقدمي املشورة املتعلقة هبذا األداء؛تطوي 
 .ميكن االستفادة منها يف التخطيط للموارد البشرية املستقبلية يف مجيع اجملاالت 

 وميكن إجيازها يف ما يلي:طرق تقييم األداء: 
د على التقديرات الشخصية للرؤساء على أداء مرؤوسهم وهي الطرق اليت تعتمطريقـة التقييم التقليدية )الوصفية(:

وهي ال تعتمد على العوامل املوضوعية، وختتلف عن بعضها البعض يف حتديدها ألنواع األحكام احملددة فيها وهذه 
 الطرق هي:

فرد عامل  تعتمد هذه الطريقة على ترتيب األفراد العاملني ابلتسلسل، حيث يضع املقيم كل طريقة الرتتيب البسيط: 
يف ترتيب يبدأ يف األحسن أداء إىل األسوأ أداء، وتتميز هذه الطريقة ابلبساطة وسهولة االستخدام، أما عيوهبا فهي 

كما أن هذه الطريقة عرضة للتأثريات ،  معرفة كيف يكون هؤالء أفضل من البعض اآلخر وما هي درجة األفضلية
 الشخصية يف عالقة املقيم ابلفرد والعمل.

يقوم املقيم هنا مبقارنة كل فرد عامل مع مجيع األفراد العاملني حبيث يتم حتديد قة املقارنة املزدوجة )الثنائية(: طري
 وهكذا مرتبة الفرد بني زمالئه، فمثال إذا كان هناك مخسة أفراد فإنه سيتم تقييم الفرد األول مع الثاين والثالث 

 استخدام هذه الطريقة خلمسة أفراد يتضمن عشرة قرارات ألنهحىت يتم معرفة من هو األفضل ولذلك جند أن 
 أيخذ كل شخصني قرار.

حسب هذه الطريقة يتم وضع تصنيفات لألفراد العاملني ميثل كل تصنيف درجة معينة لألداء، طريقة التدرج:  -3
وضع هذه التصنيفات من قبل فقد تكون ثالثة تصنيفات كاآليت:األداء املرضي، األداء الغري املرضي، األداء املميز، ت

َقّيم.
ُ
 اإلدارة أو امل

تعتمد هذه الطريقة على عدد من الصفات أو اخلصائص اليت تتعلق ابلعمل واألداء حيث  طريقة التدرج البياين: -2
تكون لكل صفة أو خاصية درجة خمتلفة مرقمة أو مصنفة بشكل متسلسل مثل كمية اإلنتاج، نوع اإلنتاج، اإلبداع، 

َقّيم التعاو 
ُ
ن وغريها، وبناء على ذلك يتم تقييم كل فرد وفقا لدرجة امتالكه هلذه الصفات أو اخلصائص من قبل امل

الذي يضع عالمة تناسب مستوى أداء املوظف إن أمهية وفائدة هذه الطريقة تعتمد على الدقة يف حتديد الصفات 
عداد كبرية أو صغرية وهي تالئم قطاع اخلدمات واخلصائص املرتبطة ابألداء الفعال كما تستخدم يف حال وجود أ

 لسهولة حتديد الصفات.
َقّيم قوائم خاصة ابألوصاف السلوكية احملددة من قبل إدارة طريقة قوائم املراجعـة: -5

ُ
حسب هذه الطريقة يستخدم امل

َقّيم أن يؤثر وخيتار العبارة أو الصفة اليت تصف أداء األفراد
ُ
َقّيم إما نعم  املوارد البشرية وعلى امل

ُ
العاملني ويكون أتثري امل

أو ال وعند إمتام قوائم املراجعة ترسل إىل إدارة املوارد البشرية لتحليلها وحتديد الدرجات لكل عامل من العوامل احملددة 
َقّيم ال يتدخل وال يعرف الدرجات احملددة مسبقا

ُ
وابلتايل  يف القائمة حسب درجة أمهيتها، وفقا هلذه الطريقـة فإن امل
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فإن هذه الطريقـة تقلل من التحيز، أما عيوب هذه الطريقة كلفتها العالية ألهنا تتطلب إعداد قوائم بقدر التصنيفات 
 املوجودة طبقا لألعمال احملددة وإن فقرات القائمة ختتلف عن عمل ألخر.

َقّيم أن خيتار الص طريقة االختيار اإلجباري: -2
ُ
فة اليت تكون أكثر وصفاً أو انطباقاً عن تتطلب هذه الطريقة من امل

الفرد العامل مثل "يعمل جبد وحرص" أو "يتأخر عادة يف العمل"، وهذه الصفات جُتمع من قبل إدارة املوارد البشرية 
 وتعطي هلا درجات تكون سرية وغري معروفة للُمَقّيم.

َقّيم على طريقة املواقف احلرجـة: -7
ُ
السلوكيات األساسية املسامهة يف أداء العمل  مبوجب هذه الطريقة يركز امل

َقّيم خالل فرتة معينة لكل 
ُ
بفاعلية، أو أدائه مبستوى منخفض من الفاعلية وهذه السلوكيات يتم تسجيلها من قبل امل

فرد عامل حيث يتضمن التسجيل خالصة توضح ما َحدث أي ُتسجل املواقف اإلجيابية والسلبية أما مميزات هذه 
َقّيم حيث أنه يالحظ السلوك الفعلي احلاصل، أما عيوهبا فهي أهنا تتطلب الطريقة أ

ُ
هنا تقلل عنصر التحيز من قبل امل

َقّيم يف متابعة ومالحظة األداء للعاملني وكذلك اخنفاض املوضوعية يف عملية التقييم.
ُ
 جهدا كبريا ومستمر من قبل امل

لتقارير التفصيلية من قبل املشرف املباشر يصف فيها جوانب تعتمد هذه الطريقة على كتابة اطريقة املقالة: -8
 قرتاحات التطورية لكل منهم، ومنالضعف والقوة يف أداء املاضي ومهارات األفراد العاملني إضافة إىل وضع اال

نظمة غري م مميزات هذه الطريقة أهنا بسيطة ال تتطلب تدريبا عاليا إلجنازها وما يُؤخذ على هذه الطريقة هي أهنا
 بشكل اثبث حبيث ختضع للتغيري من قبل املشرف أو القيم.

 وميكن إجيازها يف ما يلي: عناصر تقييم أداء العاملني:
 األطراف اليت تقوم بعملية التقييم: -1

 تقييم املشرف:  فهو الذي يكون أكثر قرابً من الفرد وهو أقدر على حتليل وتفسري أدائه؛ 
 د بذلك تقليل عنصر التحيز؛تقييم عدد من املشرفني:  ويقص 
 تقييم خرباء خارجية: ويكون عند عدم توفر اخلرباء من داخل التنظيم وعند ما يراد احلياد التام؛ 
  تقييم زمالء العمل: ويتم ذلك عندما تتوفر الثقة من األفراد أنفسهم وأن يكون الزمالء بنفس املستوى

 والدرجة الوظيفية؛
  املرؤوسني رؤسائهم ألهنم أكثر دقة يف مالحظة سلوكهم إال أن هذه الطريقة تقييم املرؤوسني: أي أن يقيم

 تعترب كتغذية عكسية أكثر منها عملية تقييم فعلي؛
 .تقييم ذايت: ويستخدم بغرض التطوير وليس التقييم حبد ذاته 

 هناك ثالثة أمور جيب مراعاهتا وهي:توقيت إجراء التقييم:  -2
 أو غري رمسي؛ موضوع التقييم:  هل هو رمسي 
 موعد التقييم:  هل يكون دوري أو بعد إهناء العمل؛ 
 .عدد مرات التقييم:  مرة واحدة أو أكثر 
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َقّيم والوقت البد من إتباع إجراءات معينة يف تنفيذ هذه العملية، وأهم إجراء هو  إجراءات التقييم:-3
ُ
بعد حتديد امل

ليت تـَُهمهم واليت يستفيدون منها يف حتسني أدائهم مستقباًل، وتكون مقابلة األفراد والعاملني إلمدادهم ابملعلومات ا
 هذه املقابلة على عدة أنواع هي: 

 مقابلة إخبار وإقناع؛ 
 مقابلة إخبار وإنصات؛ 
 ت.مقابلة حل املشكال  

 عناصرنظام تقييم األداء :(3-1(مالشكل رق                     
 
 
 
 
 
 
 
 .494ص ،4002، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية،وارد البشريةإدارة امل،  دأمحد ماهر:ملصدر ا

 
 أنظمة األجور -ب

تعترب األجور وسيلة اإلشباع للفرد، ومن مث عندما تتقابل مع احلاجات توفر أقوى الدوافع األدائية، وتلعب          
 مقابل السلوك األدائي للفرد، فهي تؤثر األجور دورا هاماً يف حتديد الكثري من نواتج األداء التنظيمي وابعتبارها يف

 على رضاه وعلى رغباته األدائية وعليه أاثرها على جممل فعالية املنظمة.
هو املقابل املادي الذي يتم حسابه وفقا لساعات العمل يؤديها العامل ويستحق كل يوم أو كل تعريف األجور: 

 أسبوع ويتباين عدد الساعات املؤدات.
سعى املنظمات بصفة عامة، ووحدات املوارد البشرية هبا بصفة خاصة إىل تصميم أنظمة لألجور تأهداف األجور: 

 تكون عاكسة لتقييم الوظائف هبا حىت حتقق جمموعة من األمور املستقبلية وهي:
 استقطاب العمالة املناسبة بعروض مالية مغرية متثل مشبعات حلجاهتم؛ 
 حية العمل، الرضا الوظيفي إلبعاد الشكاوي، الغياب، احلوادث وتقليل املسامهة يف توفري اجتاهات إجيابية ان

 معدل حاالت ترك العمل؛
 الربط بني مستوايت األداء ومستوايت األجور، وصوال إىل الرقي األدائي بني العاملني؛ 

 تحـديد الغرض

 من المسؤول

 لمـعـايـيرا تـوقـيـتال

 استخـدام النتائج

 اإلخـبار بالنتائج

 الـطـريــقـة
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 ايت أحكام الرقابة على تكاليف األداء من خالل حتديد مستوايت األجور وفقا للمستوايت التنظيمية وبدا
 وهناايت مستوى األداء على مستوى الوظيفي.  

 العوامل املؤثرة على األجور:   
حتاول املنظمات من خالل حتديد مستوايت املقابل املادي)األجور( أن حُتقق األهداف سبق اإلشارة إليها          

يلي العوامل املؤثرة على ولكن هل تتحكم املنظمات يف الظروف احمليطة وتكون مبنأى عن أتثريها، نعرض فيما 
 األجور:

تتأثر مستوايت األجور يف املنظمة، ابملستوايت السائدة يف القطاع الذي تنتمي إليه فعلى سبيل قطاع املنظمة: -1
املثال إذا أُنشئ مصنعاً للغزل والنسيج ورغب يف حتديد مستوايت أجور العاملني به فقطعاً سيسرتشد مبستوايت 

 ل والنسيج.األجور يف قطاع الغز 
يساهم سوق العمل بدرجة عالية يف حتديد مستوايت األجور، من حيث عرض وطلب العمالة، ومن  السوق:-2

 حيث وفرة وندرة العمالة، ودرجة التخصص واملستوى األدائي يف هذه الدرجة التخصصية)اخلربة(.
 مون إليها كما أهنا كثريا ما تُبادرتعمل النقاابت كحائط الصَّد الدفاعي عن العاملني الذين ينت النقاابت:-3

 ابهلجوم والذي ميثل ُهنا بطلب مستوايت أجور تتصاعد ابستمرار لتحقيق مستوايت معيشية حمرتمة ملندوبيها.
توفر املنظمات يف اجملتمعات املتقدمة أنظمة لألجور تتسق مع الرقى األدائي للعاملني، ألهنا   الرقي األدائي:-2

  األسواق وجتين مثار ما أنتجه األفراد مبستوايت عالية.كمنظمات ترقي أيضا يف
تساهم النقاابت واجلمعيات األهلية يف توفري الُضغوط على املنظمات التشريعية الربملان  الناحية التشريعية:-5

 لإلصدار القوانني اليت حتدد ساعات العمل، واحلدود الدنيا ملستوايت األجور.
يادة السياسية يف الدولة على حتقيق األمن والسالمة االجتماعية فأهنا تفرض ضمن حرصاً من الق تدخل الدولة:-2

ما تفرض إضافات على األجور اتساقاً مع ارتفاع مستوايت األسعار يف الدولة، ورمبا عاملياً حفاظاً على القوى 
 مع الدويل.الشرائية لوحدات النقد وال بُّد من أن يتم ذلك تراضيا مع النقاابت  وفعاليات اجملت

تلعب الدورات االقتصادية من كساد ورواج أدوار هامة يف حتديد مستوايت األجور فهي   الدورات االقتصادية:-7
 1ترتفع مع الرواج وتنخفض مع الكساد.

 املطلب الثالث:التغريات احلديثة و إدارة املوارد البشرية.

مصطلح العوملة يف جمال األعمال يعين عدم وجود حوافز  إن:الفرع االول: أثر العوملة على إدارة املوارد البشرية 
إقليمية أودولية بني دول العامل املختلفة مما يسمح حبرية التبادل التجاري والثقايف وحرية االسترياد والتصدير لتسويق 

 .2املنتجات على مستوى أحناء العامل وهذا يزيد من حدة املنافسة الداخلية واخلارجية 
 ري فاملقصود ابلعوملة هي عوملة النشاط املايل والتسويقي واإلنتاجي والتكنولوجي وهي أيضاومن منظور إدا

                                                 
 )بتصرف(. 111د.محمد حافظ الحجازي، إدارة الموارد البشرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، ص 1
 . 14، ص  0222، اإلسكندرية  ،رواية محمد حسن : إدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية   2
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عوملة أسواق السلع واخلدمات واملال والعمالة ومن ذلك خنلص أبن العوملة هي حركة متدفقة عرب احلدود الثقافية 
 ورأس املال واإلستثمارات ......إخل .

، 1نظرة متمعنة داخل الشركة والشركات األخرى املنافسة وحىت دول العامل وهذا ما يتطلب من املدير أن ينظر 
 ونشأت وظهرت هذه العوملة نتيجة لعدة عوامل منها :

 ثورة التكنولوجيا و املعلومات وما ينتج عنها من إلغاء حواجز الوقت واملسافة بني البلدان .  -1
 سهلت إنتقال السلع واألموال .التكتالت اإلقليمية اليت أزاحت احلدود وحددت األسواق و  -2
( اليت فتحت األسواق لدول األعضاء وحررهتا من القيود وجعلتها أسواق عاملية موحدة GAATاتفاقية اجلات) -3
. 
 التحالفات االسرتاتيجية للشركات العمالقة عرب العامل . -2
العتماد لنظم اجلودة، ومنح معايري اجلودة العاملية واليت هيأت مواصفات عاملية لتأكد اجلودة، ومنح شهادات ا -5

 شهادات االعتماد لنظم اجلودة يف الشركات عرب العامل .
 كما أن  التجارة اإللكرتونية اليت أفرزت جتاوز علوم احلساابت مع علوم االتصال ويرتتب عن العوملة تكاليف -2

القومي من حيث هلا عوائد، وأن جين العوائد وحتجيم التكاليف يتطلب تفسريا اسرتاتيجيا على املستوى 
تظافر األجهزة احلكومية املعنية على التخطيط ملواجهة حتدايت العوملة وسعي الشركات لزايدة قدرهتا 

 2.التنافسية من خالل تبين االجتاهات اإلدارية املعاصرة 
التجارة  وإذا مل تستوعب املؤسسة وإدارة املوارد البشرية التحدايت الناشئة وإنفتاح السوق واهنيار حواجز حرية

وتدفق رأس املال بني أحناء السوق العاملي الواحد، فلن تستطيع أن تواجه املنافسة وتفشل يف حتقيق أهدافها بل قد 
 ينتهي وجودها يف جمال اإلدارة .

وعموما فإن الوظائف الرئيسية لوظيفة إدارة املوارد البشرية على املستوى األسواق العاملية هي نفسها املوجودة 
رسة يف الشركات حمليا يف التشكيل والتدريب والعالقات ... مع وجود بعض اإلضافات يف بعض األنشطة  واملما

كخدمات الرتمجة أوتناول ترتيبات السفر لألفراد العاملني       ابخلارج، كما توجد بعض الوظائف الرأسية كتخطيط 
 .3م األداء، حتليل العمل املوارد البشرية، أنظمة املعلومات للموارد البشرية، قيادة تقيي

 وفيما يلي نعرض الوظائف للموارد البشرية على املستوى العاملي :

يتوقف مدى جناح املؤسسات املتعددة اجلنسيات تشكيل األفراد لضمان النجاح على املستوى العاملي :-
وملة املؤسسات يصاحبها على الكيفية اليت تقوم هبا املؤسسة ابختيار وتدريب إدارة املوارد البشرية وعملية ع

عدد من املديرين واألفراد املتخصصني الذين يعملون خارج الوطن، حيث تلعب اخلصائص الشخصية دورا 

                                                 
  .01،02، ص 0221 ،اإلسكندرية  ،لم جديد، دار النهضةات العولمة، إدارة جديدة لعأحمد سيد مصطفى : المدير وتحديا  1

 . 40أحمد مصطفى:  مرجع سابق، ص   2
 . 898، ص 0221اإلسكندرية، ، الدار الجامعية ، ة يرواية محمد حسن : مدخل استراتيجي لتخطيط  الموارد البشر   3
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هاما يف زايدة فرص النجاح للعمل خارج الوطن أويف املؤسسات املتعددة اجلنسيات، ومن هذه اخلصائص 
: 

  األمور على ما يرام .الصرب واملثابرة والذي يفيد يف النجاح عندما ال تسري -

 املبادرة حيث ال يوجد من ميلي على األفراد ما حيدث يف اخلطوة التالية . -

 التكييف واملرونة واليت تفيد يف زايدة درجة القبول والطرق اجلديدة يف العمل. -

املتعددة  تدريب العاملني خارج وطنهم األصلي، أويف الشركاتتدريب املوارد البشرية وتنمية األفراد : -
اجلنسيات من األمور اهلامة اليت تفيد يف تطوير وحتسني األداء لألفراد وتوفري قاعدة معلومات وبياانت 
واليت من خالهلا يقبل اإلعتماد على وضع خطة لتدعيم األفراد أثناء فرتة تكييف وبداية العمل وذلك 

 لزايدة فرص جناحهم يف العمل .
عملية تقييم األداء عرب الدول املختلفة أتخذ جوانب متعددة، ويتفق معظم  ية :تقييم األداء يف البيئة الدول-

املديرين على أن العوامل اليت جيب تقدميها يف جمال املهام يف ظل العوملة، هي العوامل اليت ميكن أن تفرق بني 
 النجاح والفشل ومن هذه املهام :

 افات املختلفة .املهارة املختصة يف العالقات املتداخلة عرب الثق -
 احلساسية لألعراف والقيم األجنبية . -
 فهم اإلختالفات يف املمارسات العمالية والعالقات ابلعمالء . -
 سهولة التكيف مع الظروف غري العادية . -

 املكوانت املعقدة لنظام التعويضات يف ظل العوملة :  -
العمل لتقدمي منافع ومزااي جلميع فئات العاملني على  تزيد العوملة اإلقتصادية من التحدايت اليت تواجه أصحاب

مستوى العامل، فعندما يوجد لدى املؤسسة أفراد يعملون يف دول خمتلفة فعليها أيضا أن تصنف كل هؤالء العاملني مث 
حتدد نوع ومستوى كل ميزة ومنفعة اليت ستمنحها هلؤالء       األفراد، ويتطلب داخل كل تصنيف من تصنيفات 

 ألفراد :ا

 حتديد كل املزااي املطلوبة من الناحية القانونية لكل بلد . -

 توفري العدالة واملساواة يف املزااي املمنوحة سواء داخل املؤسسة أوخارجها . -

 أتكد املؤسسة لفلسفة أهداف نظام تعويضاهتا . -

 زايدة تعايش املؤسسة يف بيئة العمل واألسرة : -
م بتغريات دميغرافية وإجتماعية عديدة ومن أكثر الربامج والسياسات اليت تظهر اهتماما جيب على املؤسسة أن تقو 

 ابألسرة هي :
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 برامج إعادة توطن الزوج . -
نظام العمل أكثر مرونة ويشمل اجلدول واملكان الذي يدار فيه وقت العمل املرن، املشاركة يف العمل، عمل  -

 نصف الوقت .
واملسؤولية جتاه الظروف األسرية للفرد شيء متعلقا مبجرد حتقيق العدالة اإلجتماعية فقط وال يعد إظهار احلساسية  

 ولكنها عملية إستثمار هام يف املوارد البشرية .
 إدارة األزمات ووظيفة املوارد البشرية :                                                  -

ول يف املوارد البشرية املعني من قبل " الشركات املتعددة اجلنسيات " تتغري أثناء حدوث األزمات فإن املدير أواملسؤ 
أدوارهم اليت كانوا يقومون هبا وتصبح األدوار رأسية وحمورية ومن أهم أدوار إدارة املوارد البشرية يف ظل األزمات هي 

توفري األماكن املناسبة ويف الوقت تلك املتعلقة حبفظ السجالت وتكوين فريق إلدارة       األزمات، وهلذا  ال بد 
املناسب وهذا هوالسبب الرئيسي لنمواملؤسسات العاملية وإذا مت حل هذه املشكلة فإنه ميكن التكيف مع مجيع 

فإن مديري ومسؤويل املوارد  1551املشاكل بعد ذلك، فمثال بعد حرب اخلليج والغزوالعراقي على الكويت سنة 
املتعددة اجلنسيات والذين كانوا يعملون ابلشرق األوسط تغري أبدوارهم اليت كانوا يقومون هبا البشرية املعنيني ابلشركات 

وأصبحت هلم أدوار رئيسية وحمورية وكان البعض منهم مستعدا هلذه األدوار وقد طلب منهم الرتكيز على سالمة املوارد 
مور املتعلقة ابملنافع والتعويضات واألمن البشرية للمؤسسات حتت إشرافهم، ويف نفس الوقت يقومون بتحديد األ

 ...إخل. 
نتيجة للتطورات احلالية يف ظل العوملة اليت تواجه املؤسسات من املنافسة وتقدم تكنولوجي اتضحت احلقيقة 

 األساسية وهي األمهية القصوى للعنصر البشري ابعتباره الوسيلة الفعالة يف حتقيق اإلنتاجية .
املؤسسات من كوهنا جمرد وحدات إقتصادية تركز على اإلنتاج فقط إىل وحدات إقتصادية فقد حتولت النظرة إىل 

تركز أيضا على عملية التعليم واكتساب القدرات الالزمة لتحسني نوعية رأس املال البشري ورفع الكفاءة اإلنتاجية 
ري من أجل توفري قوة العمل القادرة على وتنمية املوارد البشرية، ويتم تعضيم اإلنتاج وذلك ابإلستثمار يف العامل البش

 1إنتاج املزيد من السلع واخلدمات .
 الفرع الثاين : مكانة إدارة املوارد البشرية ضمن معايري اإليزو

 :5111مفهوم اإليزو -1
 املقاييس أواملواصفات القياسية .  –اإليزوهي إختصار لـ : املنظمة العاملية للمعايري    

5111 ISO حتدد 1597ة عن سلسلة من املعايري املكتوبة أصدرهتا املنظمة العـاملية للمعايري سنة : هي عبار
السلسلة وتصف العناصر الرئيسية املطلوبة توافرها يف نظام إدارة اجلودة الذي تتبناه إدارة املنظمة للتأكد من أن 

 .                                                                                   2ولة علميامنتجاهتا ) سلع أوخدمات ( تتوافق مع حاجات أورغبات وتوقعات العمالء ومقب
 وتشمل سلسلة املعايري اخلاصة إبدارة اجلودة ومعايري اتكيد اجلودة على :

                                                 
 )بتصرف(. 412- 421مرجع سابق، ص  إدارة الموارد البشرية، : رواية محمد حسن 1
 . 141، ص 9222جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاملة واإليزو :سمير محمد عبد العزيز  2
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ISO 9000. هوجمموعة من اإلرشادات الواجب اتباعها يف إختيار وتطبيق نظام اجلودة الشاملة : 

ISO 9001 اإلختيار، الرتكيب واخلدمة . صوير، اإلنتاج، الفح:هومنوذج للجودة الشاملة يف التصميم ،التط 

ISO 9002 الفحص و اإلختبار . إلنتاج، الرتكيب: هذا املعيار خاص بنظم اجلودة اليت تغطي جماالت، ا 

ISO 9003 1: يغطي هذا املعيار عمليات الفحص النهائي واإلختبار فقط. 

 : املوارد البشرية ضمن معايري اإليزوتسيري -2

، 5111تقتصر دراستنا يف هذا املوضوع على بعض معايري اإليزوليس مجيعها ألهنا كثرية حتتوي معايري اإليزو
على جمموعة من العناصر )اإلرشادات ( جيب على املنظمة أن تطبقها  1597، الصادرة سنة 5113، 5112

 للحصول على الشهادة املقابلة .

هناك   5113عنصرا أما يف املعيار إيزو 19جند  5112عنصرا ويف املعيار إيزو 21جند  5111 املعيار إيزويف
 عنصرا، ويف الثالثة جند عنصرا واحدا موجه لتسيري املوارد البشرية وهوالتدريب. 12

ء املدرب على حيث أن العنصر األساسي يف جناح وفعالية تطبيق نظام اجلودة هوتوافر العنصر البشري الكف
تنفيذ متطلبات النظام، وبذلك فإن هذا الشرط حيدد أمهية توافر الدليل القاطع على أن اإلدارة لديها نظام واضح 

ومطبق فعال لتحديد اإلحتياجات التدريبية وختطيط وتنفيذ األنشطة والربامج الالزمة للوفاء بتلك االحتياجات 
 لومات .ويتحتم وجود السجالت اليت تؤكد هذه املع

 5111، معيار إيزو2ويشتمل التدريب املقصود هنا كل األفراد على كافة املستوايت الذين هلم أتثري يف مستوى اجلودة 
: حيتوي على مثانية عناصر، العنصر السادس منها خمصص إلدارة املوارد ويف شطره الثاين جند  2111الصادرة سنة 

 املواد البشرية كالتايل :
ال املعنيني يف عمل له أتثري على جودة املنتوج جيب أن يكونوا أكفاء على أساس التكوين األساسي عموميات: العم-

 واملهين، املعرفة األدائية واخلربة .
 جيب على املنظمة : التأهيل، التحسيس والتدريب:-

 حتديد املؤهالت الالزمة للعمال القائمني بعمل له اتثري يف جودة املنتوج . -
 لتدريب الالزم أو اإلعتماد على عمليات أخرى لتحقيق اإلحتجاجات .القيام اب -
 تقييم فعالية العمليات ابملنظمة -
 ضمان أن العمال لديهم وعي ابألداء وأبمهية نشاطهم وابلطريقة اليت يسامهون هبا يف حتقيق أهداف اجلودة .-

 ائية واخلربة .احملافظة على سجالت التدريب )األساسي واملهين (، املعرفة األد -

                                                 
 . 98مرجع سابق،  ص   :علي السلمي  1
 .111، ص نفسهمرجع ال :علي السلمي  2
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اخلاص ابحملاسبة وأنظمة اخرى لإلدارة فيحتوي على نفس العنصر  1556الصادر سنة  14111يف معيار  إيزو
 .1 2111سنة  5111اخلاص ابملوارد البشرية يف معيار إيزو

 : خاص ابجلودة يف إدارة املشاريع . 10002معيار إيزو
يق اجلودة . املرحلة السادسة هي املرحلة اخلاصة ابملستخدمني هذا املعيار يقسم املشروع إىل عشرة مراحل لتحق

 ووردت كمايلي :
 تتفرع هذه املرحلة للهيكل التنظيمي للمشروع وفيها : 

 حتديد املهام ) األدوار ( . -
 حتديد املسؤليات . -
 تعيني العمال ) اختيار األكثر كفاءة (.  -

 .كفاءات الفردية واجلماعية (تدريب فريق العمل ) تطوير املؤهالت أوال-   
 : ISO 10011تسيري املوارد البشرية ومعايري مراجعة اجلودة : 

مراجعة اجلودة هي عملية دراسة وتقييم فعالية اجلودة يف شركة ما للتأكد من فعاليته ومطابقته للمعايري ومدى النتائج 
 احملققة عن تطبيقه وذلك بفرص الفحص والتطوير .

1- 10011 ISO: املعيار خاص بتقدمي املنهج والتنفيذ العملي للمراجعة، كما يقوم ايضا اإلرشاد الالزم  هذا
 .إلعداد  وختطيط وتنفيذ وتوثيق مراجعات اجلودة

2- 10011ISO :  ،خاص مبعايري مؤهالت مراجعوا اجلودة ) التعليم، التدريب، اخلربة  اخلصائص، الشخصية
 .اللغة وإختيار كبري املراجعني (إمكاانت اإلدارة، احلفاظ على األهلية، 

3- 10011ISO :أداة برامج اجلودة. 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                 
1 WWW.ISOconsiel-com/iso 9001/Comparairo.Htm . 
 S-Jean Brilman: Les meilleures pratiques de management, Edition d’ oganisation ,1998 , p298 

    010 ، ص010ص ، 000، ص سابقمرجع  :سمير محمد عبد العزيز . 
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 خالصة الفصل االول:
االقتصاد  قتصاد من االقتصاد الكالسيكى إىلدى إبنتقال اال تكنولوجيا املعلومات واالتصال أإن التطور اهلائل يف

اسرتاتيجيا من ورائه املؤسسات مكانة وبعدا  كمورد تنافسى حتقق  الرقمى الذي يعتمد على املعلومة يف حد ذاهتا
احلصول عليها بل  واليكفي ،املعلومة ق يف احلصول علىات مرهونة مبا متلكه من سبصبحفمكانة هذه االخرية أ،

      جيب استخدامها يف الوقت املناسب.  
الوىل ومعرفة كل ما هو جديد ولعل إمتالك تكنولوجيا املعلومات واإلتصال أوال والتحكم فيها اثنيا هي اخلطوة ا

 ألن أهم ميزة متيزهذا اإلقتصاد اجلديد املبىن على املعرفة هي اإلهتالك السريع والغري مسبوق لكل ما هو جديد.  
وما تكنولوجيا املعلومات  ،عملية ألن هذا األخري هو أساس وغاية أي ،جيب اإلهتمام ابلعنصر البشرىابإلضافة 

وابلتاىل ال طائل من الركوض ،ول اىل هذه الغاية وبدون حتديد األهداف ال ميكن الوصولواإلتصال إالوسيلة للوص
تقوم ابإلستفادة  بينها وبني املوارد البشرية اليت يف هذا اجملال إذا مل يكن هناك توافقوراء جلب التكنولوجيا املتطورة 

 منها واإلفادة.
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 : مقدمة الفصل الثالث  

بعد ما تطرقنا يف الفصليني النظريني  ا إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأثرها على إدارة املوارد البشرية،  سوف     
 -مستغامن-مديرية احلماية املدنيةنالحظ هذا التأثري على حالة خاصة يف مؤسسة من مؤسسات اجلزائر أال وهي 

 : وسنتناول يف هذه الدراسة ثالثة نقاط تتمثل يف ،مكتب التعداد والنشاط االجتماعيزة على وستكون دراستنا مرك
 _ التعريف مبيدان الدراسة.       
 . تقدمي مديرية احلماية املدنية -    
 حتليل البياانت اليت مجعناها . -    
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 الفصل التطبيقي : الدراسة امليدانية.
 حث األول : جمال الدراسة، العينة وأدوات مجع البياانت. املب

 املطلب األول : جمال الدراسة.
يعترب اختيار جمال الدراسة خطوة هامة يف البحث لكي يستطيع الباحث أن يطابق ما هو نظري مع اجلانب  

 ديرية احلماية املدنية مبستغامنمالتطبيقي، وختتلف خصوصيات كل دراسة، ومن هذا املنطلق راعينا يف حبثنا هذا اختيار 
نظرا للخربة واملالحظة لكل جديد أو تغيري يطرأ عليها، كما أن وظيفة إدارة املوارد البشرية يف ابقي املؤسسات ال ترقى 

، ابإلضافة إىل أن األدوات املستخدمة من  مديرية احلماية املدنية مبستغامنإىل املستوى الذي جيب أن تكون عليه 
ومن هذا املنطلق وقع ع يف املؤسسة املختارة عن يريها ومقابلة ومالحظة وخاصة األداة األخرية اليت تعترب األجناستمارة 

 .مديرية احلماية املدنية مبستغامن مؤسسة اختياران على
 ملطلب الثاين: متغريات الدراسةا

واالتصال  وتسيري املوارد البشرية، لقد متيزت إشكالية البحث بوجود متغريين اثنني مها: تكنولوجيا املعلومات 
حيث نسعى من خالل هذه الدراسة إىل حماولة الكشف عن طبيعة العالقة اليت تربطهما و مدى التأثر و التأثري 

ملتغري التابع يف هذه الدراسة هو وظيفة املوارد البشرية مبجمل أنشطتها وعملياهتا التسيريية و مدى فااملتبادل بينهما؛ 
وتطبيقاهتا يف الزايدة من   لية إدخال التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم و االتصال و دور استعماالهتاأتثرها بعم
وفعاليتها من خالل التقليل أو التخلص من العمليات اإلدارية الروتينية والتوجه حنو األعمال ذات القيمة  كفاءهتا

 واالتصال وخاصة احلديثة منها. املضافة األكرب، أما املتغري املستقل هو تكنولوجيا املعلومات
 .املطلب الثالث: أدوات مجع البياانت املستخدمة يف الدراسة

من بني الوسائل اليت مت استخدامها يف مجع البياانت املستهدفة يف هذه الدراسة يف إطار املنهج الوصفي 
عملية مجع املعلومات و البياانت  التحليلي، أتيت يف املرتبة األوىل االستمارة اليت مت استخدامها بشكل أساسي يف

مدعمة مبقابلة مباشرة مع املدير التنفيذي للمديرية الفرعية للمستخدمني نسعى من خالهلا إىل احلصول على معلومات 
وقد متت على عدة مراحل كان النقاش فيها مفتوحا ابإلضافة إىل املقابلة األخرية أين كانت  أكثر دقة و تفصيل
 ، وكما استخدمت املالحظة كوسيلة اثلثة و مكملة.طريقة منهجية مقننةاألسئلة مكتوبة وب

يعد االستبيان من أكثر األدوات املستخدمة يف مجع البياانت، حيث يسمح ابحلصول على : أوال:االستمارة
ا معلومات دقيقة ال يستطيع الباحث مالحظتها بنفسه يف اجملال املبحوث لكوهنا معلومات ال ميلكها إال صاحبه

 املؤهل قبل يريه على البوح هبا.
تتضمن االستمارة جمموعة من األسئلة مت إعدادها من خالل اإلطالع على جمموعة من األحباث  و الدراسات  

للتأكد من أن  أراء بعض األساتذة وكذا من خالل املقابلة وأراء املوظفنيالسابقة املتعلقة ابملوضوع، ابإلضافة إىل 
 مناسبة لتغطية موضوع الدراسة والوصول إىل األهداف املرجوة منها. صياية األسئلة تعترب

 قد مرت عملية صياية أسئلة االستمارة مبجموعة من اخلطوات أمهها:ل 
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حتديد جمموعة األبعاد اليت تعكس فرضيات و أسئلة الدراسة: حيث تتكون االستمارة يف قسمها األول من جمموعة  -
ينة البحث من سن، مستوى تعليمي، منصب إداري و عدد سنوات اخلربة، و قد من األسئلة اليت توضح خصائص ع

 متت صياية أبعاد االستمارة على أساس احملاور التالية:
 خصائص القوى العاملة يف ظل تكنولوجيا املعلومات و االتصال داخل اجلامعة . احملور األول:

تصال على وظائف إدارة املوارد البشرية وعلى املسارات الوظيفية أثر استعمال تكنولوجيا املعلومات و اال احملور الثاين: 
 . -مبستغامن-مديرية احلماية املدنية يف

 إحتياجات إدارة املوارد البشرية يف ظل التحوالت التكنولوجية اجلديدة . احملور الثالث:
 معلومات املوارد البشرية.عالقة استعمال التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم و االتصال أبمن و رقابة أنظمة   

 صياية جمموعة من األسئلة و اليت تعكس و تفصل األبعاد اليت مت حتديدها.-
ع املبحوثني، و عدم وجود أي صعوبة يمت وضع األسئلة ابللغة العربية الفصحى وذلك نظرا لطبيعة التكوين لدى مج-

ابتها ابللغة األجنبية وخاصة أن الباحث أشرف على يف التعامل مع الصياية العربية لألسئلة و ابلتايل ال داعي لكت
القيام بتوزيع وشرح األسئلة لكل أفراد العينة من أجل  ضمان موضوعية و دقة املعلومات املتحصل عليها، كما مت 

األخذ بعني االعتبار عند صياية أسئلة االستمارة استخدام العبارات الواضحة و املتداولة حبيث تكون سهلة الفهم و 
 يف متناول مجيع املستجوبني.

إجراء مقابلة مع املدير الفرعي للمستخدمني و أيلب مستخدمي هذه املصلحة، مت خالهلا توضيح  و شرح  -
األسئلة اليت تضمنتها االستمارة و الغرض من وضعها، ابإلضافة إىل توضيح الطريقة اليت جيب إتباعها لإلجابة على 

 األسئلة .
وتقدمي اإلجابة يف حدود  صعوبة يف فهم السؤال لبيتها مغلقة حيث ال جيد املبحوث من خالهلاكانت األسئلة يف أي  -

البدائل املقرتحة أمامه، و ابلتايل ال خيرج أبدا عن ما هو مطلوب منه، كما مت اللجوء إىل األسئلة املفتوحة هبدف 
 حوثني.و اجتاهات املبمكملة و التعرف على أراء  احلصول على معلومات أساسية

تدخل املقابلة ضمن أدوات البحث العلمي اليت مت استخدامها يف عملية مجع البياانت  و املعلومات يف :اثنيا: املقابلة
هذه الدراسة، فهي عبارة عن لقاء مباشر جيري بني الباحث و املبحوث الواحد أو أكثرمن ذلك، يف شكل مناقشة 

 ة أو آراء و مواقف حمددة.حول موضوع معني، قصد احلصول على حقائق معين
ابعتباره املسؤول األول  للمديريةدير إدارة املوارد البشرية موقد كانت هذه املقابلة شخصية على شكل حوار مع 

حيث جرت هذه  ،على إدارة املصلحة و اطالعه على مجيع التقارير املتعلقة أبنظمة املعلومات وتسيري املوارد البشرية
من طرف املبحوث حول املوضوع املدروس  ةة طرح أسئلة من طرف الباحث وتقدمي األجوباملقابلة على شكل عملي

بغرض التأكد من صحة املعلومات املتحصل عليها يف االستمارة، و ملعرفة تفاصيل و تفسريات بعض األسئلة اليت ال 
يها، مما يؤدي إىل التأثري على ميكن طرحها يف االستبيان نظرا لتعقيدها أو أهنا تتطلب وقت من املبحوث لإلجابة عل

  نوعية املعلومات اليت ميكن احلصول عليها من خالل االستبيان.
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تعد املالحظة من أقدم طرق مجع البياانت و املعلومات اخلاصة بظاهرة معينة، حيث تعرف :اثلثا: املالحظة
ث أو األمور بغية اكتشاف أسسها و املالحظة العلمية على أهنا انتباه مقصود و منظم و مضبوط للظواهر أو احلواد

 قوانينها.
و يف هذا الصدد استخدمت املالحظة إىل جانب كل من االستمارة واملقابلة املباشرة بغرض تفحص اجلوانب 
املبحوثة عن قرب يف إطار ظروفها الطبيعية يري مصطنعة، كما جتدر اإلشارة هنا إىل أن الباحث له خربة طويلة يف 

عالقات شخصية مع العديد من املسؤولني ورؤساء املصاحل، لذا مل جيد صعوبة يف الكشف عن  ، ولهةهذه املؤسس
  .احلقائق واعتماد هذه األداة أكثر من يريها يف احلكم على األشياء

 تقدمي مديرية احلماية املدنية.املبحث الثاين : 

 ملطلب األول: نشأة احلماية املدنية
هم احلرائق أق روما الشهري ومن يل اإلمرباطورية الرومانية بعد حر ظة يف العامل كان يف للحماية املدني ظهورأول        

وهلذا الغرض مت  م،6091سان فرانسيسكو م،6661موسكو  م،6611يف العامل حريق لندن سنة  االيت مت تسجيله
 إنشاء احلماية املدنية.

 احلماية املدنيةاملطلب الثاين: حملة اترخيية عن 
 ـى  مل تكـن توجد هيئة تسهر على تنظيم عمليات التدخل، حيث عند حدوث كارثة جيتمع السكان يف وقت مض

مبختلف األماكن للمساهـمة يف عملية اإلطفاء، إالّ أن الوسـائل املستعملة كانت بسيطة ومتوسطة الفعالية وكان من 
 Partصيب النار ) ق ومنها جاءت تسمية  ن  الضروري هتدمي البيوت اجملاورة للبيوت املشتعلة قصد منع إنتشار احلري

du Feu  La . ) 

  م اكتـُشفـت املضخة اليدويـة6686ويف العصر احلديث وابلضبط يف سنـة  (Pompe a Bras ومستعملو )ا  
 .رجال املطافئهذه املضخة أُطلقت عليهم تسمية 

  ة ساعدت كثريا يف  عملية م  ظهرت املضخة البخارية الـتـي سـُخـرت جلرها أحصن6689ومع حلول سنة
 ابالستغناءم  ظهرت فوهات املياه، هذا النوع اجلديد للتغذية ابملياه مسـح 6669اإلطفـاء  لسرعة تنقلها، ويف سنة 

 عن الطرق التقليدية.
  6609يف سنة( م ظهر منذر احلريقTOCSIN الذي ساهم بفعالية كبرية يف جمال الوقاية خاصة وأن )

 ئق كانت حمدودة.وسائل مكافحة احلرا
  م  قامت معظم الدول وخاصة الدول املتقدمة إبصدار قوانني ومراسم لتنظيم هيئة الدفاع ضد6609بعد 

الكوارث مما أدى إىل ظهور هيئات عمومية حلماية األشخاص  واملمتلكات والوقايـة من األخطار وُتسمى  هذه اهليئة 
 ."ابحلـمــايــة املـــدنية"
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 دنيـة هو عبارة عن قطـاع من قطاعات الدولـة يعمـل على تقدمي خدمـات نبيلة خمتلفة  للمجتمع قطاع احلماية امل
ات والطرق الالزمة وهو كذلك جهاز أتّسـس على روح التضامـن يف اإلطارين  الوطين والدويل وتتمثل املهمة يابلكيف

 الـثــالثي اآليت : العامة للحماية املدنية  يف محاية األشخـاص واملمتلكات حتت الشعـار
  ؛الـوقايــةPrévention………..  
  ) ؛التقديـر )  التوقـعPrévision….    
 اإلسعـــاف.……..… Secourisme  

تستدعي هذه املهمة النبيلـة مسامهة مجيع املواطنني للحفاظ على احلـياة البشرية واملوارد املادية اليت متثل     
ـالد، كما جتدر اإلشارة إىل أن تقدمي يد املساعدة لألشخاص املهددين ابخلطر ليس للب واالقتصادية االجتماعيةالثورة 

أّما ابلنسبة للجزائر فاحلماية املدنـية كانـت موجودة . ونبيل حمضفقط واجب شرعي وإمنا هو كذلك واجب تضامين 
ـة السكانية العالية وهدفها الدفاع ا يف املناطق احلضرية ذات الكثافالفرنـسي ولكن عملهـا كان حمصور   االحتاللأاّيم 

 ومحاية ممتلكات املستعمر. 
م 6011استطاعت اجلزائر أن تواصل عملية حتسني هذا القطـاع وخاصـة ابتـداء من سـنة  االستقاللوبعد 

على مستوى  دنيةنشاء املصلحة الوطنية للحماية املإمت  ،م61/91/6011املؤرخ يف  11/610ومبوجب املرسوم 
على املستوى املركزي  لكذو طنية مصلحة و  إىللداخلية حيث انتقلت احلماية املدنية من جمرد مصلحة مركزية وزارة ا

وهذا نظـرا ألمهيته ومن مصلحة مكافحة احلرائق واإلسعاف على املستوى احمللي إىل املصلحة الوالئية للحماية املدنية، 
، وهذا كله من ابستمراريث ( جماالت وطرق التدخل العـملية د ) حتديتطلبـات الـساعة، حيث جلأت إىل جتدملوكذلك 

 التالية: أجل حتقيق األهـداف

  الكوارث سواء وقت احلرب  ألخطار النامجة عن حدوثاإدراك، حتضري، تطبيق ومراقبة الوسائل الوقائية من
واء العامة منها أو ألشخاص واملمتلكات ساد من اخلسائر اليت ميكن أن تلحق حبياة يف وقت السلم واحلّ  أو

 .اخلاصة
  ضمن القطاعات العامة واإلشراف عليه بصفة مباشرة،  ج قطاع احلماية املدنيةا در إمت  م6089ويف سنة

كل التشكيالت حتت   إدماجو إضافة إىل حتويل مراكز اإلسعاف ومكافحة احلرائق إىل وحدات احلماية املدنية 
حيث  التنظيمييف إطاره القانوين و  ةالعمومي ةالوظيف لقانونع ضيطاء واحد وهو سلك احلماية املدنية الذي خي

 .شبه عسكري إطارلك يف ذتبة و ر و  ييتميز بزيه الرمس املدنية عون احلماية أصبح

  مت حتويل املصلحة الوطنية إىل مديرية عامة للحماية املدنية مع إعادة  81/80م ومبرسوم 6081ويف سنة
 ى وزارة الداخلية.تنظيم اإلدارة املركزية على مستو 

  م و املدرسة الوطنية للحماية املدنية معدل ومتمم للمرس ينضم 68/696صدر مرسوم رقمم 6068سنة ويف
06/866. 

  مت إصدار عدة مراسيم تنظيمية لدعم القطاع من أمهها م 6006يف السنة و : 
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  رة املركزية للحماية مي اإلداظيويتعلق إبعادة تن 08/618معدل ومتتم  للمرسوم  06/198املرسوم رقم
 ؛املدنية

  ؛قانون األساسي ألعوان احلماية املدنيةابليتعلق  01/08املعدل واملتمم للمرسوم  06/181املرسوم رقم  

 التنظيم (املصاحل اخلارجية للحماية املدنية  بتنظيميتعلق  م6001املؤرخ يف  01/11املرسوم التنفيذي رقم
  ؛)الوالايت ىاحمللي على مستو 

 اخلارجية للحماية املدنية وشروط االلتحاق حلاحملدد لقائمة املناصب العليا يف املصا 01/681وم رقم املرس 
 ؛هبا و تقسيمها

  املتعلق بتنظيم الوحدات 89/618املرسوم رقم.   

 طبيعة مهامها ، محاية األشخاص واملمتلكات اهي مرفق عمومي مهامهاملدنية احلماية :املدنيةةاحلماي تعريف
 التطورات العصرية والتقنية وهي مرفق موضوع حتت وصاية وزارة الداخلية تتمتع هبيكل ةابستمرار ملساير  تتطور

تكفل ابملهام اإلنسانية الضماانت لتقين وعملي  ،مستقلة كما أهنا تتمتع بتنظيم إداري يةخاص وميزان تنظيمي
 .هبا ةاملنوط

  ة املدنيةيللحمااهليكل التنظيمي : املطلب الثالث 
يف املؤرخ  06/198رسوم التنفيذي رقم امل رية العامة للحماية املدنية إىليخيضع التنظيم املركزي للمد       
كما هو موضح التنظيم   ذاوقد جاء ه، رية العامة للحماية املدنيةياملتعلق بتنظيم اإلدارة املركزية للمد 16/61/6006
  .املوضح أدانه( 70) شكلاليف 

 ظيم و إنشاء وحدات احلماية املدنيةتن: األول فرعال
املتعلق بتنظيم وتسيري املصاحل  61/91/6001املؤرخ يف  01/11طبقا للمرسوم  رقم :يالالمركز  التنظيم -أ

اخلارجية للحماية املدنية، مت حتويل مصاحل احلماية املدنية واإلسعاف يف الوالايت إىل مديرايت احلماية املدنية ويقصد 
اإلدارية اخلاصة لسلك احلماية املدنية، واليت تتوزع عرب خمتلف الوالايت وتنشط يف إطار مديرية على  هبا كل اهلياكل
 مستوى الوالية.

إن وحدات احلماية املدنية هي املسؤول األول عن تقدمي اإلسعافات :تنظيم و إنشاء وحدات احلماية املدنية -ب
نوفمرب  69املؤرخ يف  89/618الرتاب الوطين، املرسوم  وتلبية حاجيات ومساعدة املواطنني يف أي منطقة من

 م املتعلق بتصنيف وجتهيز وحدات احلماية املدنية كالتايل:6089
 ،الوحدات املركزية 

  الثانوية(الوحدات الفرعية(، 

 ،وحدات القطاع 

 .املراكز املتقدمة 
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 املدنية (اهليكل التنظيمي للمديرية العامة للحماية 1-3الشكل رقم)          

 

 ملصدر: مديرية احلماية املدنية لوالية مستغامن، مصلحة اإلدارة واإلمداد، مكتب التعداد و النشاط االجتماعي. ا
 

  الفرع الثاين: مهام مصاحل احلماية املدنية.
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م املتعلق بتنظيم وتسيري املصاحل اخلارجية للحماية 61/91/6001املؤرخ يف  01/11طبقا للمرسوم رقم 
ية، مت حتويل مصاحل احلماية املدنية واإلسعاف يف الوالايت إىل مديرايت احلماية املدنية ويقصد هبا كل اهلياكل املدن

اإلدارية اخلاصة لسلك احلماية املدنية واليت تتوزع عرب خمتلف الوالايت وتنشط يف إطار مديرية على مستوى الوالية، 
 غامن ثالث مصاحل.تندرج حتت مديرية احلماية املدنية لوالية مست

 مصلحة اإلدارة واإلمداد؛ 

 مصلحة الوقاية؛ 

 .مصلحة احلماية العامة 

  هي مكلفة مبايلي: مصلحة اإلدارة و اإلمداد .6
 تسيري الوسائل املادية والبشرية ملصاحل احلماية املدنية؛ 
    تسيري وتطوير احلياة املهنية ملستخدمي احلماية املدنية على مستوى الوالية؛ 

 ومتابعة نشاط احلظائر؛ مراقبة 

 .تسيري احملاسبة العامة ودفاتر اجلرد املتعلقة بدخول وخروج املعدات واإلمدادات 
 وينشط حتت ظل هذه املصلحة عدة مكاتب هي: 

 مكتب املستخدمني والنشاط االجتماعي؛ 
 مكتب التكوين؛ 
 مكتب املالية واحملاسبة؛ 
 .مكتب األمالك 

 ولكل مكتب مهام خاصة به.
 يقوم ابملهام التالية: لتعداد والنشاط االجتماعي،مكتب ا 

  :تسيري احلياة املهنية للموظفني وذلك إبعداد 

  حماضر تنصيب األعوان اجلدد؛ 

 سندات العطل السنوية و املرضية؛ 

 جدول الرتقية يف الرتبة والدرجة؛ 

 ملفات التقاعد؛ 

 ملفات األعوان املؤقتني؛ 
 

  :06/181من املرسوم 88و 81ملادة أعوان احلماية املدنية حسب ا هو مكتب يقوم بتكوينمكتب التكوين 
يتعني على اإلدارة واملؤسسة العمومية أن تقوم بتكوين ، حيث تكوين موظفيها على لزم إدارة احلماية املدنيةالذي ي
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وذلك بتسطري برامج خاصة ، مثال  إتقانوحتسني مستوى موظفيها عن طريق إجراء دورات تربصية ودورات 
 احلماية املدنية. يكوين يطاسي وطيار ت
 إعداد برامج تكوينية لفائدة أعوان احلماية املدنية؛ 

 متابعة تطبيق برامج التكوين؛ 

 إعداد برامج رسكلة لألعوان اجلدد؛ 

  .إعداد ملفات فحوصات الغطاسني املعنيني ابلفحص الطيب 
 

  ،ماية املدنيةهو مكتب خمتص ابملشاريع اخلاصة ابحلمكتب األمالك واملنشآت:    

 يقوم مبراقبة وجرد كل عتاد احلماية املدنية؛ 

 يقوم إبصدار سند طلبات العتاد اخلاص مبديرية احلماية املدنية ابلتنسيق مع املديرية العامة؛ 

 يقوم بدراسة الصفقات املتعلقة ابملشاريع التنموية؛ 

 يتابع برامج التجهيز واملنشآت؛ 
  م فتح املناقصة إىل ياية هنايتها. يقوم مبراقبة هذه الصفقة من يو 

 

 ،يقوم ابملهام التالية: مكتب املالية و احملاسبة 

 متابعة أجور املوظفني؛ 

 تسوية الوضعية املالية للموظفني )التعني، التثبيت، الرتقية، احلالة العائلية(؛ 

  تسوية االستدراكات املالية للموظفني؛ 

 يرية احلماية املدنية؛متابعة امليزانية األولية والتكميلية ملد 

 متابعة وتسوية الفواتري اخلاصة )الغاز، الكهرابء، املاء،....اخل(؛ 

 .متابعة وتسوية الوضعية املالية لألعوان املتعاقدين 

 

 تتكفل مبا يلي: مصلحة الوقاية .1
 جتري دراسات املخاطر واألمن لفائدة اهليئات العمومية واخلاصة؛ 

 تنظيمية واملقاييس األمنية؛ متابعة ومراقبة تطبيق النصوص ال 
 تعد خمططات الوقاية و تراقبها؛ 

 جتمع اإلحصائيات أو التدخالت اليومية؛ 

 .تنظيم محالت حتسيسية وإعالمية حول األخطار اليت هتدد أمن األشخاص واملمتلكات 
 وينشط حتت ظلها مكاتب التالية:

 مكتب الدراسات؛ 
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 مكتب املراقبة؛ 
  مكتب التوثيق واإلحصاء؛ 

 تب اخلرائط  واألخطار اخلاصة.     مك 
 مصلحة احلماية العامة تقوم ابملهام التالية: .8
 إعداد املخططات املتعلقة بتنظيم وتنفيذ اإلسعافات عند حدوث الكوارث؛ 
 إنشاء وتركيب خمتلف شبكات اإلنذار ومراقبتها؛ 

 ملناسبات الرايضية، تنظم وتنفذ وتراقب األجهزة املخصصة لضمان سالمة األشخاص واملمتلكات يف ا
 الثقافية والتجمعات.....اخل؛

  السهر على السري احلسن ألجهزة االتصاالت وكذا القيام بكل إجراء من شأنه النهوض ابإلسعاف وتنمية
روح التضامن الوطين يف جمال املساعدة واإلحصاء، ابلتعاون مع اجلمعيات واملؤسسات ذات الطابع 

 التالية: اإلنساين، تندرج حتتها املكاتب
 مكتب املخططات؛ 
 مكتب جهاز احلماية؛ 
 مكتب اإلسعافات الطبية؛ 
    .مكتب االتصاالت العملية 

 الفرع الثالث:  عملية إدارة املوارد البشرية لدى مديرية احلماية املدنية مبستغامن
ة وهلــذا الغــرضُ وضــع حتــت مديريــة احلمايــة املدنيــة لواليــة مســتغامن تقــوم ابلتــدخل علــى مســتوى كــل تــراب الواليــ        

 تصرفها جمموعة مهمة من الوسائل البشرية واملادية.
 :للقيام ابملهام املخولة هلا تقوم مديرية احلماية املدنية لوالية مستغامن بتسيري  الوسائل البشرية 

ل املــؤقتني البــال  موظــف، إضــافة إىل العمــا 119الوضــعيات اإلداريــة واملاليــة للمســتخدمني التــابعني هلــا والبــال  عــددهم 
 عامل موزعني على الشكل التايل: 18عددهم 

  : عمال؛ 69عمال مؤقتني 

  : عامل؛ 88عمال ابلساعة 

 :عمال مؤقتني يف فصل الصيف)حراس الشواطئ( موزعني كاآيت 

o  ملدة شهرين؛ 669ميزانية الوالية توظف  حارس 

o  1969جوان وسبتمرب حارس شاطئ للفرتة مابني  169ميزانية احلماية املدنية توظف. 
 :هناك عدد معترب من الشاحنات وسيارات اإلسعاف وسيارات الربط وهذا لغرض تلبية طلبات  الوسائل املادية

 التدخل للمواطنني.
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 .-مستغامن-أثر تكنولوجيا املعلومات و االتصال على إدارة املوارد البشرية يف مديرية احلماية املدنية حث الثالث:املب
ـــ           بعـــد التفـــرج مـــن إجابـــة كـــل املبحـــوثني علـــى االســـتمارات قمنـــا ابلتحليـــل اإلحصـــائي للبيـــاانت حيـــث مت تفري

البياانت يف جداول وظيفية وهذه اجلداول مقسمة إىل ثالثة خاانت حبيث حتتوي األوىل على األجوبة املقرتحـة، والثانيـة 
ليها وبعد حساب النسب املئويـة قمنـا ابلتعليـق علـى النتـائج على عدد املبحوثني والثالثة على النسب املئوية املتحصل ع

وحماولـة وضـع اســتنتاجات تفسـر التعليــق علـى تلــك النتـائج، وبعـد القيــام ابلتحليـل اإلحصــائي كميـا  وكيفيــا  بغيـة اخلــروج 
عـأ أخـر بنتيجة صادقة لكل سؤال على حدى، حاولنا الوصـول إىل  النتيجـة الـيت تتعلـق بصـدق أو خطـأ الفرضـية أو مب

 قبول الفرضية أو رفضها.
 .الشخصيةللعينة : حتليل البياانتاملطلب االول

سيتم يف هذا املطلب حتليل كل من السن،  املستوى التعليمي، الوظيفة، واألقدمية وذلك من خالل حتليل 
 األسئلة اخلاصة ابلبياانت الشخصية للمبحوثني .

 . اجلنسالفرع األول : 
    يبني توزيع العينة حسب اجلنس. :) 1-3 (اجلدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 %69فردا  مبا يعادل نسبة  24أن فئة الذكور املستجوبني تقدر  (3-1) نالحظ من خالل اجلدول رقمالتعليق: 
 .%19ما يعادل أي   06أما نسبة اإلانث قليلة جدا  

ونســتنتج مــن خــالل مالحظتنــا للجــدول أن نســبة الــذكور أكثــر بكثــري مــن نســبة اإلانث وذلــك أن املؤسســة تعتمــد يف 
 أعماهلا على العنصر الرجايل أكثر من العنصر النسوي، ألن طبيعة العمل يتطلب ذلك.

 

 
 
 
 

 

 

 

 النسبة املئوية عدد التكرارات  النوع
 الذكر
 األنثى

24 
6 

% 80 
% 20 

نس % 699 30 اجملموع ج نة حسب ال ي ع ع ال وزي ثل ت م ية  ت ب س رة ن دائ

20

80

الذكور

<اإلناث
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 . السنالفرع الثاين:

 د العينة.يبني فئات العمر ألفرا: )2-3(اجلدول رقم 

دائرة نسبية تمثل فئات العمر ألفراد العينة

46,67

43,33

10
0

20 - 35 

36 - 45

46- 55

وق ما ف 65ف

 -11أفــراد مــن الفئــة املســتجوبة يــرتاوح أعمــارهم مــابني    03أن  (3-2)نالحــظ مــن خــالل اجلــدول رقــم  التعليــق: 
  13%ســـنة أي مـــا يعـــادل 11 -81ســـتجوبة تـــرتاوح أعمـــارهم مـــابني املمـــن الفئـــة   10%ســـنة أي مـــا يعـــادل  11

وهـذا يعــين أن نســبة معتــرب مــن جمتمــع البحــث هــم مــن الكهـول وهــذا يــدل علــى أن األقدميــة هلــا دورهــا يف العمــل داخــل 
مـن  14،ابملقابـل جنـد    00%دل نسـبة سنة أي مـا يعـا 11من الفئة املستجوبة جتاوز أعمارهم  90املؤسسة، وجند 

أي فئــة الشــباب متثــل أيلبيــة جمتمــع  46.67%ســنة أي نســبة  81 – 19الفئــة املســتجوبة تــرتاوح أعمــارهم مــا بــني 
البحــث وذلــك راجــع لطبيعــة األعمــال الــيت تتطلبهــا املؤسســة واعتمادهــا علــى فئــة الشــباب نظــرا  لتــدخالت الــيت تتطلــب 

 اللياقة البدنية.
 املستوى التعليمي. الثالث:الفرع 

 .  املستوى التعليمي ألفراد العينةيبني : )3-3(رقماجلدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

راد العينـة هـم البياانت املرسومة يف اجلدول أبن أكرب عدد من مـوظفي أفـ (3-3)رقم اجلدول نالحظ من خاللالتعليق:
تعتــرب نوعــا  مــا عاليــة وتليهــا فئــة املــوظفني ذات  % 63.33موظــف أي مــا يعــادل 60عــددهم  مــن املســتوى اجلــامعي

تليهــا فئــة املــوظفني ذات املســتوى املتوســط  % 33.33أي مــا يعــادل نســبة69حيــث بلــ  عــددهم  الثــانوي املســتوى
ويف األخــري فئــة املــوظفني ذو املســتوى االبتــدائي ومقــدر  ،  3.33%أي مــا يعــادل موظــف  96حيــث بلــ  عــددهم 

وهي ضئيلة جدا ، ومـن خـالل اسـتقرائنا هلـذا اجلـدول يالحـظ أن فئـة املـوظفني ذو املسـتوى  %9بنسبة  معدومعددهم 

 النسبة املئوية العدد السن 
19- 35 
36- 45 
46 – 15 
 فوق ما16

14 
13 
03 
00 

    

%46.67 
%43.33 

%10 

%00 

 %699 30 اجملموع

 النسبة املئوية        العدد          املستوى التعليمي 
 إبتدائي     
 متوسط    
 اثنوي     
 جامعي    

00       
01 
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19 

% 00 
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% 63.33 

نة % 699      30 جمموع ي ع راد ال يمي ألف ل تع وى ال ت مس ثل ال م ية ت ب س رة ن  دائ
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ل العدد األكرب من جمموع العينة وهذا يدل على أن التوظيف احلايل يعتمد على الكفـاءة والشـهادة اجلامعي والثانوي متث
 املتحصل عليها.
 .عالقة الشخصيةالفرع الرابع: ال

 ما هي عالقتك برئيسك؟. -أ
 : يبني عالقة املوظف برئيسه.)4-3 (اجلدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

هي عالقة سلطة  % 70ف بنسبةظمو  16األيلبية املستجوبة (3-4)رقم  اجلدولنالحظ من خالل  التعليق:
موظفني  98، أما فئة إشراف فبل  عددهم  % 6.67موظف بنسبة 91بل  عددها  فقطوالفئة سلطة ومسؤولية 

وهذا ما يؤكد ضرورة تنمية العالقات بني املرؤوسني ورؤسائهم، لغرض تنمية روح املبادرة لدى   23.33%بنسبة
 املوظفني.

 ما هي العالقة اليت جتمعك بزمالئك؟ -ب
 يبني العالقة اليت جتمع املوظف بزمالئه. :5)-3( اجلدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

ة موظــف مــن العينــة املدروســ 69متثــل  مــا % 33.33أن نســبة (3-5)رقــم نالحــظ مــن خــالل اجلــدول التعليــق:
ديـة، يف حـني نسـبة دروسـة عالقـتهم عااملعينـة الموظف مـن  61ما ميثل 53.33%عالقتهم طيبة يف حني كانت نسبة

كانـت عالقـتهم بـزمالئهم متـوترة، مـا   أي معدومـة%  99جـد طيبـة ونسـبةموظـف عالقـتهم  91مـا ميثـل  %13.33
نستخلصه من هذه الفئات أن أيلب املوظفني يرون أن هناك تناسق بني الوظائف املشغولة ووظـائف املتممـة وذلـك مـا 

 إرتباطية بني مصاحلها وتكمن هذه العالقة يف التكامل الوظيفي. يعكس قيام اإلدارة بدور إجيايب يف إنشاء عالقات
 

 : األسئلة املتعلقة إبدارة املوارد البشرية ووظائفها.املطلب الثاين

 املئويةالنسبة العدد الرد على االستبيان
 إشراف

 فقطسلطة 

 سلطة ومسؤولية

98 

91 

16 

% 23.33 

% 6.67 

% 70 

 %  100 89 اجملموع

 النسبة املئوية العدد الرد على االستبيان
 متوترة

 ةعادي
 طيبة

 طيبة جدا    

99 

61 
69 
91 

% 00 

% 53.33 
% 33.33 

%13.33  

 %699 89 اجملموع

يسهم ين ورئ وظف م ين ال ة ب عالق وعية ال ثل ن م ية ت ب س رة ن دائ

6,67
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إشراف 

سلط فقط

سلطة ومسؤولية

 

ا  يم ين ف وظف م جمع ال تى ت ة ال عالق وعية ال ثل ن م ية ت ب س رة ن دائ
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 الفرع األول: إدارة املوارد البشرية.
 ما هي العوامل املؤثرة على إدارة املوارد البشرية؟. -

 ثرة على إدارة املوارد البشرية.يبني ما هي العوامل املؤ :  6)-3(اجلدول رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 
مـوظفني الـذين أجـابو أبن  08مـا ميثـل  26.67%جنـد أن نسـبة(3-6)رقـم اجلـدول واضـح يف  كمـا هـو  التعليـق:

موظــف أجــابوا أبن العوامــل  05مــا ميثــل  % 16.67العوامــل االقتصــادية لــديها أثــر علــى إدارة املــوارد البشــرية ونســبة 
 23.33، ونسـبة بـنفس النسـبةية هلـا أثـر علـى إدارة املـوارد البشـر  ةالعوامل التكنولوجيـ و العوامل القانونية و االجتماعية

 موظف أجابوا أبن العوامل السياسية هلا أثر. 07ما ميثل  %

نســتنتج أن هنــاك تفــاوت يف نســب أراء املــوظفني حــول العوامــل املــؤثرة ابلــريم مــن أن مجيــع العوامــل املــذكورة ســالفا  هلــا 
 أتثري.

 فرع الثاين: األسئلة املتعلقة بوظائف إدارة املوارد البشرية.
 هل تنتهج مؤسستكم سياسة استقطاب العاملني؟. -أ

 يبني هل تنتهج للمؤسسة سياسة استقطاب للعاملني.: 7)-3 (اجلدول رقم
 

 

 

 

 

 

موظف من العينـة املدروسـة أجـابوا بـنعم يف  11ما ميثل  % 80جند أن نسبة  (3-7)رقم من خالل اجلدول التعليق:
مـوظفني نسـتنتج ممـا سـبق أن عمـال راضـني عـن طريقـة التوظيـف  91مـا يعـادل  % 20حني كانت نسـبة اجمليبـني بـال 

 يف مؤسستهم وذالك بسبب استقطاب قوة عاملة ذات كفاءة.
 ؟. ما هي العوامل اليت جتعل أداؤك إجيابيا   -ب

 يبني العوامل اليت جتعل األداء إجيابيا . :(3-8)اجلدول رقم 

 النسبة املئوية العدد الرد على اإلستبيان
 عوامل إقتصادية 
 عوامل سياسية
 عوامل قانونية

 عوامل اجتماعية 
 عوامل تكنولوجيا    

08 
07 
05 
05 
05 

%26.67 

% 23.33 

%16.67 

% 16.67 

%16.67 

 % 699 89 اجملموع

 النسبة املئوية العدد الرد على االستبيان 
 نعم     
 ال     

11 
91 

%80 

    %20    

 100 % 89 اجملموع

وارد  م رة على إدارة ال مؤث وامل ال ع ثل ال م ية ت ب س رة ن   دائ
ة ري بش ال

16,67

16,67

26,67

23,33

16,67

عوامل إقتصادية

سياسية

قانونية

إجتماعية

تكنولوجية

 

عمليين ستقطاب ال ؤسسة سياسة إ م اج ال رة نسبية تمثل إنته    دائ

20

80

نعم

ال

 

ة ن ي ع راد ال ر ألف م ع ات ال ئ ل ف ث م ة ت ي ب س رة ن دائ

26,67

43,33

16,67

13,33

الترقية

األجر

العالوات

المكافئات
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موظف من جمموع العينة عربت أبن األجـر جعـل أداءهـم  13جند أن  (3-8)رقم كما هو واضح يف اجلدول التعليق: 

وعلــــى خــــالف ذلــــك أجابــــت الفئــــة األخــــرى الــــيت عــــربت عــــن الرتقيــــة بنســــبة تقــــدر  % 43.33إجيابيــــا بنســــبة متثــــل 
والـــذين عـــربوا أن  %20موظـــف بنســـبة تقـــدر  09يف حـــني أجابـــت الفئـــة الثالثـــة والرابعـــة والبـــال  عـــددها 26.67%

 واملكافئات أهنا من العوامل اليت جتعل أدائهم إجيابيا ولكن بنسبة ضئيلة جدا. العالوات
ونستنتج أن املوظف ما يهمه هو حتسني مستواه املعيشي والرّفع يف األجر كما أن الرتقية هلا أمهيـة ابلغـة يف رفـع          

 معنوايت وقدرات املوظفني وريباهتم.
 

 املطلب الثالث:حتليل نتائج البحث.
 

 الفرع االول : خصائص القوى العاملة يف ظل تكنولوجيا املعلومات واالتصال.
بتكنولوجيـا   سنحاول إستخالص أهم اخلصائص اليت تتمتع هبا القوى العاملـة يف إدارة املـوارد البشـرية والـيت تتعلـق

 املعلومات واالتصال كبديل للوسائل التقليدية.  

 مد يف إدارة املوارد البشرية.تقييم مستوى التكنولوجيا املعت  -أ

مديرية احلماية املدنية لوالية  يف ةكيف تقيم مستوى التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال املعتمد  -
 ؟ مستغامن

 
 
 

 

 
 :9) -3 (اجلدول رقم

 النسبة املئوية العدد اإلجابة
 الرتقية     

 األجر     

 العالوات     

 املكافئات       

08 

13 

05 

04 

%26.67 

%43.33 

%16.67 

%13.33 

 100% 89 جملموع     
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( تقييمـا ملسـتوى التكنولوجيـا املعتمـدة، فـيالحظ أن نسـبة الـذين أجـابوا بــ متطـورة هـي 3-9يظهر اجلـدول رقـم)التعليق:
من املبحوثني أجابوا بـ  سـيئة، يـري أنـه   %6.67قيموها مبتوسطة، أما   %90يف حني أن األيلبية أي   33.33%

يس املصــلحة تبــني أن هنــاك تناقضــا بينهــا وبــني نتــائج االســتمارة، وحســب مــا ابلرجــوع إىل املقابلــة الــيت أجريــت مــع رئــ
الحظــه الباحــث فــقن التقييمــني الســالفي الــذكر مــرتبطني أساســا مبــدى اســتغالل الفــرد هلــذه التكنولوجيــا وهــو مــا يــرتبط 

املتمثــل يف الوســائل  بكفاءتــه ومســتوى تكوينــه يف هــذا اجملــال وهــو مــا يؤكــد أن التكنولوجيــا ليســت اجلانــب املــادي فقــط
 املتطورة وإمنا هي دمج بينها )الوسائل( وبني طرق العمل املسايرة هلا.

 قياس رضا العاملني عن استحداث تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف إدارة املوارد البشرية. -ب
 سنحاول قياس مستوى الرضا   

مديرية احلماية املدنية لوالية لومات و االتصال يف هل توافق على مضاعفة استعمال التكنولوجيا اجلديدة للمع -
 ؟ مستغامن

 :10)-3 (اجلدول رقم
 
 

 

 

 

 

 
املني يف املصلحة حنو تطوير ومضاعفة استعمال (: أن هناك ريبة قوية من طرف الع3-10يؤكد اجلدول رقم)التعليق:     

عارض مل ي،  بينما %96.67التكنولوجيا اجلديدة لالتصال واملعلومات حيث أن نسبة أفراد املصلحة الذين وافقوا على ذلك هي 
                           يري مهتمني هبذا اإلجراء متاما.  %3.33هذه املضاعفة، يف حني يبدوا من النتائج احملصل عليها أن   %99أحد 

 تقييم جناعة استحداث تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف إدارة املوارد البشرية.  -ج
 التقييم العام للعمل ابستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال. –6-ج

 هل العمل ابستعمال التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال؟ -

 %النسبة املئوية  التكرار اإلجابة
 33.33% 96 متطورة
 90% 18 متوسطة
 6.67% 91 سيئة
 699% 89 اجملموع

  %النسبة املئوية  التكرار اإلجابة
 96.67% 10 موافق

     00% 99 معارض
 3.33% 96 يري مهتم
 % 100 89 اجملموع

وجيا  ول وى التكن وظفيين لمست رة نسبية تمثل تقييم الم دائ    

ؤسسة ومات و اإلتصال المعتمدة في الم الجديدة للمعل

90

6,67 33,33

متطورة

متوسطة

سيئة

 

اعفة  ين على مض ي وظف م قة ال واف ثل مدى م م ية ت ب س رة ن دائ
ال في  ص ات و االت وم ل لمع دة ل جدي ا ال ي وج نول تك ال ال تعم إس

ؤسسسة م ال

0

33,33

96,67

موافق

معارض

غير مهتم
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 :11)-3 (اجلدول رقم

 
 

 

 

 

 

 
 التعليق:

(: أثر إدخال تكنولوجيا االتصال واملعلومات علـى طـرق العمـل ابلنسـبة للعـاملني، فـريى 3-11حيدد اجلدول رقم)
يـــرون أن العمـــل هبـــذه   %19ت جيـــد يف حـــني أن أن العمـــل ابســـتعمال تكنولوجيـــا االتصـــال واملعلومـــا  18,88%

، وسـجلنا أيضـا 6.67%الطريقة حسـن، أمـا املالحظـة الـيت شـدت انتباهنـا هـو قلـة االسـتياء مـن العـاملني حنوهابنسـبة 
خالل االستبيان مستوى طمـوح أكـرب لـدى الـبعض إىل تطـوير التكنولوجيـا املسـتعملة وذلـك راجـع إىل مسـتوى الـتحكم 

املستعملة ابإلضافة إىل اطالعهـم علـى تكنولوجيـا أكثـر تطـورا سـواء املتعلقـة ابلتجهيـزات أو طـرق العمـل  يف التكنولوجيا
 يف مؤسسات أخرى خاصة أو عامة. 

 تقييم العمل ابستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأثره على إدارة املوارد البشرية. –1-ج
تقيـيم أثـر تكنولوجيـا االتصـال واملعلومـات علـى العمـل ابعتبـارهم األقـرب يعترب العمـال ابملصـلحة أوىل مـن يـريهم يف     

إىل نتائج عملهم )املصلحة(، وابعتبارهم من يقوم ابلعمل فقهنم أوىل كـذلك بتقيـيم أثـر اسـتخدام تكنولوجيـا االتصـال و 
 املعلومات على عملهم .

 دارة املوارد البشرية.وجود أثر العمل ابستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إ -
مديرية احلماية املدنية هل تعتقد أن عملية إدخال التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال على  -

 ؟ سيؤثر على طريقة تسيري املوارد البشرية لوالية مستغامن
 :12)-3 (اجلدول رقم

 
 

 

 

 

 %ئوية النسبة امل التكرار اإلجابة
 43.33% 68 جيد

 50% 61 حسن
 6.67% 91 سيئ
 % 100 89 اجملموع

 %النسبة املئوية  التكرار اإلجابة

 53.33% 61 نعم

 46.67% 61 ال
 % 100 89 موعاجمل

دة  جدي ا ال ي وج تول تك ال ال تعم ية إس يف ثل ك م ية ت ب س رة ن دائ
ال ص ات و االت وم ل لمع ل

50

6,67

43,33 جيد

حسن

سيء

 

ا  ي وج نول ال تك ير إدخ أث ثل مدى ت م ية ت ب س رة ن    دائ

ة ري بش وارد ال م ير ال ي س ال على ت ص ات و االت وم ل مع ال

46,67 53,33 نعم

ال
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من أفراد املصلحة يرون أبن إدخـال تكنولوجيـا االتصـال  %53.33(: فقن 3-12حسب اجلدول رقم) التعليق:
أن إدخــــال تكنولوجيــــا املعلومــــات  %46.67واملعلومــــات ســــتؤثر علــــى طريقــــة تســــيري املــــوارد البشــــرية، يف حــــني يــــرى 

 ة.واالتصال لن تؤثر على طريقة تسيري املوارد البشري
 أدوات االتصال التكنولوجية. -د

حيدد هذا الفرع األداة األكثـر اسـتعماال يف جمـال االتصـاالت الـيت تقـوم هبـا إدارة املـوارد البشـرية مـن بـني الشـبكات 
 التالية : األنرتنت، اإلنرتانت .

 أدوات االتصال التكنولوجية األكثر استعماال. -
مديريـة احلمايـة  بشـرية داخـلية األكثر استعماال يف جمال تسيري املوارد الاخرت من بني هذه التكنولوجيا املعلومات -

 ؟   املدنية لوالية مستغامن
 :13)-3 (اجلدول رقم

 
 

 

 

 

 

 

مــن جممــوع االســتعماالت، بينمــا يســتعمل  %60راد مــن عمــال املصــلحة اإلنرتنــت أي فــ (3-13)يســتعمل التعليــق:
مــن جممــوع االســتعماالت، ويف هــذا الصــدد ينبغــي التنويــه إىل  %33.33أفــراد اإلنرتانــت )الشــبكة الداخليــة( أي  10

 املالحظات التالية :
 يف اجلامعـة سـواء يف إدارة املـوارد البشـرية أو إن الشبكة العنكبوتية )األنرتنت( مستعملة وبكثرة من طـرف العـاملني -6

علــى مســتوى املصــاحل األخــرى وكــذا األقســام، املعاهــد، الكليــات، ســكريتاراي الكليــات، املكتبــات، ويف بعــض املخــابر 
 وابألخص قاعات األنرتنت للطلبة واألساتذة على مستوى املكتبة املركزية، ويعود رواج استعمال شبكة األنرتنت إىل :

 وفرة الشبكة بكثرة فيكاد يكون كل حاسوب يف اجلامعة متصل ابلشبكة العنكبوتية. -
 سهولة استعمال الشبكة بل وشيوعها بني العاملني. -
اخلــدمات الــيت تقــدمها الشــبكة : البحــث، اإلتصــال، اإلعــالم وال ســيما الرتفيــه الــذي الحظنــا أنــه اخلدمــة الــيت  -

 حتظى أبكرب قدر من الطلب عليها.
 إن الشبكة الداخلية )األنرتنت( ال حتظى ابستعمال نفس العدد الذي يستعمل الشبكة العنكبوتية وذلك ألن : -1

 الشبكة الداخلية ال تليب نفس التنوع من اخلدمات اليت تلبيه الشبكة العنكبوتية. -
 عدم كفاءة أيلب العاملني يف تسخري الشبكة لتسهيل العمل. -

 %النسبة املئوية  التكرار اإلجابة
 60% 66 األنرتنت
 33.33% 69 األنرتانت
 6.67% 91 وال واحدة
 % 100 96 اجملموع

ية  ات وم ل مع ا ال ي وج نول وعيةتك ثل ن م ية ت ب س رة ن دائ
ؤسسة م ة في ال ري بش وارد ال م ير ال ي س لة في ت تعم مس ال

33,33

6,67

60
األنترنت

األنترانت

والواحدة
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 تستعمل التشفري )كلمة السر( مما يعرقل عمل واتصال الوظائف األخرى هبا. وجود بعض املصاحل اليت -
 : أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على وظائف إدارة املوارد البشرية وعلى املسارات الوظيفية.الفرع الثاين

ر األثـر الكلـي )علـى ستناول أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال علـى كـل مـن وظـائف إدارة املـوارد البشـرية ابعتبـا
اإلدارة( مــا هــو إال نتيجــة جملمــوع األجــزاء )الوظــائف(، ث يتطــرق إىل أثرهــا علــى أهــم عنصــر يف أي إدارة وهــو العنصــر 

 البشري من خالل األثر على املسارات الوظيفية للعاملني.

 على وظائف إدارة املوارد البشرية. لاملعلومات واالتصا اأثر تكنولوجي  -أ
       تكنولوجيا االتصال واملعلومات على وظيفة االستقطاب. أثر -6-أ

 اإللكرتوين؟ تصالهل تلجأ مصلحة املوارد البشرية يف عملية استقطاهبا ملهارات جديدة إىل اال -
 :14)-3 (اجلدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

أن إدارة املوارد البشرية ال تلجأ إىل التوظيف  %699(: يرى كل عمال املصلحة 3-14حسب اجلدول رقم):التعليق
عن طريق سوق العمل اإللكرتوين،وهذا ما أكده رئيس املصلحة أن احلماية املدنية مل تعتمد على هذا األسلوب من 

املدنية يري مهتمة بتعزيز التوظيف ابلتوظيف من قبل ولو يف حالة واحدة، وهذا ما يدعم القول أبن مديرية احلماية 
 سوق العمل االلكرتوين.

 أثر تكنولوجيا االتصال واملعلومات على وظيفة التوظيف. -1-أ

يف عملية التوظيف إىل سوق العمل اإللكرتوين عرب شبكة  مديرية احلماية املدنية لوالية مستغامنهل تلجأ -
 اإلنرتنت؟

 
 

 
 :15)-3 (اجلدول رقم

 %النسبة املئوية  التكرار اإلجابة
 00% 99 نعم
 100% 89 ال

ة في  % 100 89 اجملموع ري بش وارد ال م لحة ال جوء مص ثل مدى ل م ية ت ب س رة ن    دائ

روني ت ك ال اإلل ص ى االت ا إل ه اب تقط ية إس ل عم

100

0

نعم

ال

 

ية  ل ؤسسة في عم م جوء ال ثل مدى ل م ية ت ب س رة ن    دائ

رونًي ت ك عمل اإلل ى سوق ال يف إل وظ ت ال

100

0

نعم

ال
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 التعليق:

االستقطاب هو تدعيم جاذبية املناخ التنظيمي، كمكان يسعى األفراد املوهوبني للعمل به، وتتدعم وظيفة 
اءت أراء العاملني كنتيجة معربة عن االستقطاب إبجياد وسيلة االتصال األنسب لليد العاملة املراد استقطاهبا، وج
؛ حيث جيمع العاملون على أن  ة االنرتنتمدى ختلف إدارة املوارد البشرية يف جمال استقطاب العاملني بواسطة شبك

اإلدارة ال تستخدم الشبكة اإللكرتونية الستقطاب األفراد ابلريم من يزارة  عمليات التوظيف يف مديرية احلماية 
مع املؤسسات األخرى  ال سيما مع التطور والنمو املتواصل هلا، وهو ما طرح تساؤالت عديدة أمهها :  املدنية مقارنة

 ملاذا ال تستعمل احلماية املدنية االستقطاب االلكرتوين خاصة وأنه يتناسب مع أيلب الكفاءات اليت تطلبها؟
 أثر تكنولوجيا االتصال واملعلومات على وظيفة التكوين. -8-أ

وظيفة التكوين مكملة لوظيفة االختيار والتعيني، فال يكفي أن تقوم إدارة املوارد البشرية ابستقطاب تعترب 
واختيار وتعيني العاملني، وإمنا من الضروري أن يسبق عملية االختيار والتعيني إعداد برامج تكوينية تساعد على تطوير 

ال إليهم، ذلك أن اإلنسان البشري شأنه يف ذلك شأن وزايدة مهارات العاملني وحتسني قدراهتم على أداء األعم
 عناصر اإلنتاج األخرى واألدوات األخرى واألجهزة مثال حيتاج للرعاية والتطوير وفقا خلطط وبرامج حمددة.

 أوال : مدى جلوء املصلحة إىل التكوين يف جمال املعلوماتية.  
يف جمال استخدام التكنولوجيا اجلديدة ملستخدميها وينا تك مديرية احلماية املدنية لوالية مستغامنهل وفرت  -

 للمعلومات و االتصال؟
 :16)-3(اجلدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 التعليق:

 %النسبة املئوية  التكرار إلجابةا
 00% 99 نعم
 100% 89 ال

 % 100 89 اجملموع

 %النسبة املئوية  التكرار اإلجابة
          26.67% 96 نعم
 73.33% 11 ال

 % 100 89 اجملموع
ؤسسة تكوينا  م رة نسبية تمثل مدى توفير ال    دائ

وجيا  ستخدام التكنول وظفيين في مجال إ للم
ومات و االتصال جذيدة للمعل ال

73,33
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نعم

ال

 



  الدراسة امليدانية                                                                                               ثالث   الفصل ال          

~ 97 ~ 
 

البشــــرية، فقنــــه مــــن ابب أوىل اعتبــــار التكــــوين يف جمــــال مبــــا أن التكــــوين مــــن أهــــم الوظــــائف املوكلــــة إىل إدارة املــــوارد   
التكنولوجيـا اجلديـدة ذا أمهيــة أكـرب ال سـيما يف املؤسســات اإلداريـة وابألخـص إذا علمنــا مبـا حتتاجـه اجلامعــة مـن جهــود 

واالتصـال مـن  لتغطية الكم اهلائل من األعمال اإلدارية، وهنا تظهر املزااي الـيت تقـدمها التكنولوجيـا اجلديـدة للمعلومـات
البشـري    املـوردالدقة والسـرعة )إختصـار الوقـت( عـالوة علـى مـا ختتزلـه مـن تكـاليف، وبيـت القصـيد هنـا أنـه كلمـا أهلنـا 

(: أن نســـبة 3-16كلمـــا ضـــاعفنا املـــزااي املـــذكورة احملققـــة مـــن تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــال، ويظهـــر اجلـــدول رقـــم)
التكـــوين الـــذي تقدمـــه مديريـــة احلمايـــة املدنيـــة يف هـــذا اجملـــال، بينمـــا مل  فقـــط مـــن العينـــة قـــد اســـتفادوا مـــن 26.67%
  من التكوين يف ذات اجملال. %73.33تستفد 

 اثنيا : تقييم التكوين املقدم يف جمال املعلوماتية.
 إذا كانت اإلجابة "نعم"، هل التكوين الذي وفرته لك يعترب تكوينا؟

 :17)-3 (اجلدول رقم
 
 

 

 

 

 

 

 

-17ليست العربة يف التكـوين فحسـب وإمنـا كـذلك يف نوعيـة التكـوين يف حـد ذاتـه، فيقـيم اجلـدول رقـم) التعليق:

ني عنــه، فيعتــرب املبحــوثني املســتفيدين مــدى جــودة التكــوين املقــدم مــن جهــة وهــو يف حــد ذاتــه مســتوى رضــا العــامل :(3
مــــــن التكــــــوين يف جمــــــال التكنولوجيــــــا اجلديــــــدة لالتصــــــال واملعلومــــــات أن مســــــتوى التكــــــوين كــــــان يــــــري كــــــاف بنســــــبة  

 يرونه مقبول.37.5%يف حني أن،%62.5

تصـال يـري ومن خالل اجلدولني السابقني يتبني أن التكوين عن )ويف جمال( التكنولوجيـا اجلديـدة للمعلومـات واال 
موجــود وإن وجــد فهــو ضــعيف ويــري كــاف، وعليــه فــقن إدارة املــوارد البشــرية تؤكــد مــرة أخــرى عــن مــدى الضــعف الــذي 

 تعانيه إدارة املوارد البشرية يف استثمار هذه التكنولوجيا يف تفعيل وظائفها.

 اثلثا : مدى استخدام اجلامعة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عملية التكوين.
 هل تلجأ مصلحة املوارد البشرية يف عملية تكوين املوظفني إىل التكوين اإللكرتوين؟-
 

 :18)-3 (اجلدول رقم

 %النسبة املئوية  التكرار اإلجابة
 00% 99 جيدا
 37.5% 98 مقبوال
 62.5% 91 يري كايف
 % 100 96 اجملموع

ين عن  ي وظف م اء ال بر عن مدى رض ع ية ت ب س رة ن دائ
ن تكوي ال

37,5

62,5

0

جيد

مقبول

غير كافي
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ــــق: نولوجيــــا االتصــــال مــــن أفــــراد املصــــلحة يــــرون أبن إدخــــال تك %699(: فــــقن 3-18حســــب اجلــــدول رقــــم)التعلي
إىل مصـــلحة مواردهـــا  أال تلجـــ واملعلومـــات ســـتؤثر علـــى طريقـــة تســـيري املـــوارد البشرية،وحســـب إجـــاابهتم، فـــقن اجلامعـــة

   البشرية يف عملية تكوين املوظفني إىل التكوين اإللكرتوين.
 أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على املسارات الوظيفية للعاملني. -ب
 قة العاملني حنو تكنولوجيا االتصال واملعلومات املستحدثة.اختبار ث -6-ب

        هل تشكل التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال خطرا على وظيفتك؟-
 :19)-3 (اجلدول رقم

 

 

 

 

 

 

  

 ال صــلحة يــرون أبن إدخــال تكنولوجيــا االتصــالمــن أفــراد امل %93.33(: فــقن 3-19حســب اجلــدول رقــم)التعليــق:
، فـقذا رجعنـا إىل اخلطـر الـذي يرتصـدهم نيعكس مستواهم التكـويين فهـم ال يـدركو  اعلى وظيفتهم،وهذا م خطرا تشكل

الـوراء وحتليلــه جنــد أن أيلبيــة العــاملني ال يتمتعـون مبســتوى عــايل مــن التكــوين، وريــم ذلـك هلــم كامــل الثقــة وهــذا الشــيء 
 إذا مت تكوينهم على استخدام هذه التكنولوجيا . اجيايب

 قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصال على دعم املسار الوظيفي للعاملني. -1-ب

مديرية احلماية  هل استطعت ابستعمال التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال أن تثبت مكانتك داخل -
 بشكل؟ املدنية لوالية مستغامن

 

 
 :20)-3 (اجلدول رقم

 %النسبة املئوية  التكرار اإلجابة
 00% 99 نعم
 %699 89 ال

 % 100 89 اجملموع

 6.67% 91 نعم
 93.33% 16 ال

 % 100 30 اجملموع

تهم داخل  ان مك ين ل ي وظف م اث ال ب بة إث س ثل ن م ية ت ب س رة ن دائ
ال ص ات و االت وم ل لمع دة ل جدي ا ال ي وج نول تك ال ال تعم إس ؤسسة ب م ال
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كبير

متوسط

 

وجيا الجديد  ول رة نسبية تمثل مدى تشكيل التكن دائ    

وظفييتًً يفة الم لى وظ را ع ومات و االتصال خط للمعل
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اســـتطاعت ابســـتعمال التكنولوجيـــا اجلديـــدة للمعلومـــات و  %19(: فـــقن 3-20حســـب اجلـــدول رقـــم) التعليـــق:
إىل أن قـدرة  هـذا مـا يشـريمتوسـط ، و  بشـكل %19كبري يف حني أن االتصال أن تثبت مكانتها داخل املديرية بشكل

ابلشـكل املتوقـع وخاصـة  ريف بـدايتها وال تـؤث لتكنولوجيا املعلومات واالتصال على دعم املسار الوظيفي للعاملني ال تـزا
مــع بقيــة املؤسســات األخــرى، ولكــن حســب املقابلــة الــيت أجريــت مــع  تابلنســبة إيل مؤسســة تعتــرب القــاطرة إذا مــا قورنــ

 هذا األمر لن يطول ألن الدولة تقوم بدعم هذا املشروع.رئيس املصلحة على أن 

 أثر تكنولوجيا االتصال واملعلومات على األداء الوظيفي كأحد ركائز املسارات الوظيفية. -8-ب

 أوال : عن طريق تنمية األفراد لقدراهتم الفردية.
 عارفك بطريقة فردية ؟تسمح لك بتنمية مهاراتك و م ةهل تعتقد أن استعمال االتصاالت اإللكرتوني -

 :21)-3(اجلدول رقم 
 

 

 

 

 

 

ـــــــق: ـــــــم) التعلي ـــــــة يف حـــــــني أن %11,18(: فـــــــقن3-21حســـــــب اجلـــــــدول رق ـــــــة إجيابي ـــــــة أجـــــــابوا إجاب مـــــــن العين
ـــا إىل عأجـــابوا بـــال وهـــذا يرجـــ88,88% ـــة متفائلـــة يف رأين ـــه نـــرى أن األيلبي ة أن دمعتقـــ مســـتوي تكـــوين كـــل فرد،وعلي

يرجــع إىل أن معظــم أفــراد  اوهــذ بطريقــة فرديــة همو معــارف مبتنميــة مهــاراهت متســمح هلــ ةاســتعمال االتصــاالت اإللكرتونيــ
دات ألهنــم العينــة ينتمــون إىل فئــة الشــباب وهلــم طموحــات وريبــة يف حتســني  مســتواهم،  وخاصــة مــنهم حــاملي الشــها

وجــدوا ميــدان خصــب إلبــراز ذاهتــم،  وهــذا مــا أدىل بــه أحــد املــوظفني لنــا أثنــاء قيامــه مبــأل االســتمارة،  حيــث أن خربتــه 
سنوات( وريم هذا يشغل منصـب راجـع إىل حتكمـه يف اسـتعمال هـذه التكنولوجيـا وهـو لـيس راضـي 91قليلة )أقل من 

  بل يطمح إىل األكثر .
 
 

 صول على املعلومة.اثنيا : عن طريق احل

 %النسبة املئوية  التكرار اإلجابة
 40% 61 كبري

 60% 66 متوسط
 % 100 89 اجملموع

 %النسبة املئوية  التكرار اإلجابة
 66.67% 19 نعم
 33.33% 69 ال         

 % 100 89 اجملموع
ين أن  ي ف وظ م اد ال تق  ثل مدى إع م ية ت ب س رة ن    دائ

ية  نم ت هم ب مخ ل س ية ت روت ت ك االت اإلل ص تخدام االت أس
ردية قة ف ري هم بط ارف ع م
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هل أدى استخدام التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال إىل متكني العاملني من معلومات املوارد  -
 إليها؟ مالبشرية و سهولة وصوهل

 :(3-22)اجلدول رقم
 
 

 

 

 

 

أجابوا  %46.67من العينة أجابوا بنعم يف حني أن %53.33(: فقن3-22حسب اجلدول رقم) يق:التعل  
طريق احلصول على املعلومة من جهة والريبة يف احلصول عليها من جهة  أخرى،  وتعترب عملية  إىل عبال وهذا يرج

هداف املهنية، وحتديد املسار مجع املعلومات خطوة اثلثة من خطوات ختطيط املسار الوظيفي بعد عملية حتديد األ
الوظيفي؛ فأي منظمة حتتاج عند حتديدها للمسار الوظيفي املناسب للفرد، إىل جتميع املعلومات اخلاصة ابلفرد 

 والوظائف املختلفة اليت تدخل يف مساره الوظيفي.
ملؤهالت واملواصفات ويعتمد املسؤول يف ذلك على حتليل وتوصيف الوظائف املكونة للمسار والذي يتضمن كذلك ا

اخلاصة ابلعامل وابلوظيفة ؛ كما يتم جتميع كل املعلومات اخلاصة ابلفرد العامل يف ملف خاص ابستعمال خمتلف 
الوسائل مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصال،  وابلتايل نالحظ أن هذه العملية يف مديرية احلماية املدنية 

 مبستغامن ال تزال يف بدايتها. 
 الفرع الثالث : إحتياجات إدارة املوارد البشرية يف ظل التحوالت التكنولوجية اجلديدة.

تتطلب التكنولوجيات احلديثة استثمارات جديدة،  فالتطور التكنولوجي يفرض نوع جديد من املوارد البشرية،  
 فاستعمال التقنيات احلديثة يتطلب استعمال كفاءات،  خربات ومهارات جديدة.

ب هذا النوع من املنظمات االستثمار يف التكوين من انحية ويف التعليم والبحث العلمي لتطوير املعارف ويتطل
واإلبداع من انحية أخرى وإدخال التكنولوجيات احلديثة جيب أن يكون مرفقا بتطوير اإلمكانيات البشرية 

 املختلفة .:الكفاءات، املهارات واخلربات بواسطة املنظمات التعليمية والتكوينية 

 املتطلبات )املزااي( اجلديدة لالتصاالت االلكرتونية.  -أ
 مقارنة بطرق االتصاالت التقليدية؟ اجلديدة ما هي مزااي طرق االتصاالت اإللكرتونية-  
 
 
 

 :23)-3 (اجلدول رقم

 %النسبة املئوية  التكرار اإلجابة
 53.33% 16 نعم
 46.67% 14 ال

 % 100 30 اجملموع
 دائرة نسبية تمثل مدى تنكين العامليين من معلومات 

الموارد البشرية و سهولة وصولهم إليها بإستخدام 

التكنولوجيا الجديدة للمعلومات و االتصال

46,67

53,33

نعم

ال

 

االت  ص رق االت ا ط زاي ثل م م ية ت ب س رة ن   دائ
ة يدي ل تق  ة مع ال ارن دة مق  جدي ية ال رون ت ك اإلل

12,5

25
31,25

18,75
12,5

الدقة

سهولةاالستعمال

األمن

الجودة

السرعة
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ســــهولة االســــتعمال، (: ومــــن خــــالل اإلجــــاابت الــــيت أديل هبــــا املــــوظفني أن 3-23نالحــــظ مــــن اجلــــدول رقــــم)التعليــــق:
لتقليديــة، يف مقارنــة بطــرق االتصــاالت ا اجلديــدة متيــز طــرق االتصــاالت اإللكرتونيــة% 25،%18.75بنســبيتوالســرعة 

 .%12.5أما اجلودةفبنسبة12.5%،%31.25ةواألمن بنسب حني أن الدقة

 تقييم اإلمكاانت التجهيزية والربجمية املستعملة يف استغالل مزااي تكنولوجيا االتصال واملعلومات. -ب
 يقة؟هل تعترب أن التطبيقات املعلوماتية املثبتة على جهاز احلاسوب كافية لتغطية احتياجاتك بطر  -

 :24)-3 (اجلدول رقم
 

 

 

 

 

 

 
 مــن العينــة تــرى أن جتهيــزات االتصــال واملعلوماتيــة كافيــة يف%78,06(: فــقن3-24حســب اجلــدول رقــم) التعليــق:
فهــي تعــرب عــن أفــراد العينــة الــذين أجــابوا  يــدة ُُ  % 0,6يــرو أبهنــا تتطلــب التحســني أمــا نســبة%38,03حــني أن 

والتطبيقـــات املعلوماتيـــة املثبتـــة علـــى  ،وبصـــفة عامـــة نالحـــظ أن أيلبيـــة املـــوظفني راضـــني ابلوســـائل التكنولوجيـــة املتاحـــة
مليـــة االســـتفادة حمـــدودة أو بطريقـــة ال تعـــدو أن تشــــمل إيل االحتياجـــات احملــــدودة فعوهـــذا يرجـــع  احلاســـوب هتمأجهـــز 

 .االستعماالت الروتينية أو الرتفيهية ال يري
 دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تعزيز املكانة اإلسرتاتيجية لوظيفة املوارد البشرية.  -ج

 تصال.تقييم أداء وظيفة املوارد البشرية يف ظل استعمال تكنولوجيا املعلومات واال  -
هل ترى أن إستخدام التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات و االتصال يف تسيري املوارد البشرية داخل مديرية -

 احلماية املدنية مبستغامن يسهل العمل بشكل ؟
 

 %النسبة املئوية  التكرار اإلجابة
 31.25% 10 الدقة

 18.75% 06 سهولة االستعمال
 12.5% 04 مناأل     

 12.5% 04 اجلودة

 25% 08 السرعة
 % 100 30 اجملموع

 %النسبة املئوية  التكرار اإلجابة
              8.7% 04    جيدة
 60.87% 08 كافية
 30.43% 18    تتطلب التحسني

 % 100 30    اجملموع

ية  ات وم ل مع ات ال يق  ب تط ية ال غط ثل مدى ت م ية ت ب س رة ن دائ
ات  اج ي ت ؤسسة إلح م اسوب في ال ح زة ال ه تة على أج ب ث م ال

ين ي وظف م ال

60,87

30,43

8,7

جيدة

كافية

تتطلب التحسين
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جتهيـــــزات االتصـــــال   مـــــن العينـــــة تـــــرى أن إســـــتخدام63.33%(:فـــــقن3-25حســـــب اجلـــــدول رقـــــم) التعليـــــق:
يروهنـــــا أهنـــــا تســـــهله بشـــــكل متوســـــط  أمـــــا نســـــبة  23.33%تســـــهل العمـــــل بشـــــكل كبـــــري يف حـــــني أن  واملعلوماتيـــــة

أن أيلبيـة املـوظفني راضـني ابلوسـائل التكنولوجيـة  نالحـظ،وبصـفة عامـة فهم يعربون عنها بشـكل ضعيف%13.33
 و يرون أهنا تساعدهم يف مهامهم إال أنه يوجد فئة قليلة يري راضية و يرجع ذلك إىل قلة التكوين لديهم. املتاحة

 مزااي ومعوقات )خماطر( اعتماد وظيفة املوارد البشرية على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال.  -د
 عطاب األجهزة.أ-

 هل تؤدي األعطاب يف االجهزة املعلوماتية إىل الخالل إبدارة املوارد البشرية بشكل؟-
 :(3-26)اجلدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 
من أفـراد العينـة اسـتطاعت أن تـرى أبن األعطـاب هلـا أثـر سـليب  %33.33فقن :(3-26ب اجلدول رقم)حسالتعليق:

 لألعطــاب يف األجهــزة املعلوماتيــةتــؤدي  أو جهــزةألفتعطــل األجهــزة أو األعطــاب الــيت ميكــن أن تتســبب يف اإلخــالل اب
 التأثري ال يعدو أن يكون ضعيف أو متوسط.ترى أن %66.67 املوارد البشرية،بينما دور إدارةوابلتايل إىل اإلخالل ب

املـوارد البشـرية السـتعمال التكنولوجيـا اجلديـدة للمعلومـات  إدارة  ومنه نستنتج أن الصعوابت اليت تواجههـا وظيفـة
واالتصال تتعلق ابلتجهيزات املعلوماتية الـيت مازالـت تتطلـب التحسـني السـتخدامها بطريقـة فعالـة يف جمـال تسـيري املـوارد 

املعلوماتيــة، ابإلضــافة إىل أن التطبيقــات املعلوماتيــة املثبتــة علــى هــذه تفادة مــن مــزااي الشــبكات بشــرية مــن خــالل االســال
ول يف جمــال تســيري املــوارد البشــرية، ابإلضــافة إىل أن رب يــري كافيــة ال ختــدم أهــداف املســؤ األجهــزة املعلوماتيــة مازالــت تعتــ

وا مــن تكــوين يف جمــال اســتعمال هــذه التكنولوجيــات، حيــث يعــود هــذا إىل أن معظــم أفــراد اجملتمــع املــدروس مل يســتفيد

 %النسبة املئوية  التكرار اإلجابة
       63.33%   60      كبري
 23.33% 98 متوسط

 13.33% 91 يفضع        

 % 100 30    اجملموع

 %النسبة املئوية  التكرار     اإلجابة
     33.33%   69        كبري
 46.67%  14 متوسط

 20%  06 ضعيف        

 % 100 30 اجملموع

ات  وم ل لمع دة ل جدي ا ال ي وج نول تك اهمة ال ثل مس م ية ت ب س رة ن دائ
عمل يل ال سه ال في ت ص و االت

23,33

13,33

63,33

كبير

متوسط

ضعيف

 

زة  ه اب في االج ير األعط أث ثل حجم ت م ية ت ب س رة ن دائ
ة ري بش وارد ال م إدارة ال الل ب ى االخ يةإل ات وم ل مع ال

33,33

46,67

20

كبير

متوسط

ضعيف
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يف أولوايهتا عمليـة املطابقـة بـني الوسـائل واإلمكانيـات مـن جهـة واملـورد البشـري مـن جهـة أخـري  عال تض احلماية املدنية
 .منها ةوهذا ما الحظناه من توفر الوسائل وعدم االستفاد

لتعـرف علـى صـعوابت أخـرى، يـتم االعتمـاد علـى اإلجـاابت املتحصـل عليهـا مـن املـدير اولتدعيم كـل هـذه النتـائج و    
الفرعــي للمســـتخدمني إثــــر املقابلــة الـــيت أجريـــت معـــه ابعتبـــاره املســـئول األول علـــى املديريــة الفرعيـــة للمســـتخدمني والـــيت  

 كانت على الشكل التايل:

و تطـــور يف تنظـــيم العمـــل جـــراء عمليـــة إدخـــال  ملدنيـــةملديريـــة احلمايـــة ا هـــل حـــدث تغيـــري يف اهليكـــل التنظيمـــي -
 التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات واالتصال؟

مقبلــة علــى حتــدي كبــري يف  مديريــة احلمايــة املدنيــة ال مل خيضــع ألي تغيــري ولكــن نتمــأ ذلــك وخاصــة و:اجلــواب -
 ظل التحوالت اجلديدة.

تصــال إىل حتســني نوعيــة اخلــدمات الــيت تقــدمها وظيفــة اجلديــدة للمعلومــات واال هــل أدى اســتخدام التكنولوجيــا-
 إدارة املوارد البشرية للموظفني ؟

   اجلواب: سيؤدي بدون شك إىل حتسني نوعية اخلدمات.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة الفصل الثالث:
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ملعلومات ميكن احلكم على مستوى التأثري لتكنولوجيا ا -مبستغامن-من خالل دراستنا ملديرية احلماية املدنية
واالتصال،  فهو يف بدايته ومل يرقى إىل املستوى املطلوب،  ريم أن مديرية احلماية املدنية تعترب يف مجيع الدول القاطرة 
يف التأثري و التأثر ابحمليط اخلارجي، وما تكنولوجيا املعلومات واالتصال إال أحد عناصر هذا األخري،  فمنتوج احلماية 

عالية إذا مل يتم استغالله ابلطرق احلديثة سواء أكان ذلك من طرف املديرية أو من طرف املدنية ذو الكفاءة ال
مؤسسات أخرى سيتم فقدان هذا املورد ألن إدارة القدرات والكفاءات ختتلف عن يريها فهي تتميز ابلندرة،  فاملورد 

 س .البشري هو أساس وياية أي مؤسسة ألنه ال خيضع لقاعدة االهتالك بل على العك
 -مبستغامن-ويف ظل هذه الظروف ومن خالل دراسة الواقع  ميكن ألي مؤسسة مبا يف ذلك مديرية احلماية املدنية  

إدخال التغيري واالستفادة من مزاايه دون أن تكون هناك نظرة إسرتاتيجية يسهر على تطبيقها أشخاص هلم القدرة 
 علومات واالتصال ضمن متطلبات التغيري التكنولوجي . على ذلك ويؤمنون هبذا التغيري، وتدخل تكنولوجيا امل
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 :مقدمة الفصل الثاين
 امنننييشئيإنننجنيهاليووننن  ي  وجنننملييدح ننن يالي كنننملي،ووالت نننمل تكنصمصج نننمليووماص نننمل يبحننننليوم نننصريعيف ننن يفننن  ي

ي،هنعويوخرينليمن يفن غي ت نلو يو نؤر و ي،ف ن ييوابفتبملريووؤسسةي ظننملري فتصحيتنؤر يوتتنرر يابطن ليومننعئيتمن  ي،ابمتقن ة
ةيأرحنننن يشهننن   نننليالهنننمليوتنننؤر يعيبق نننةيي تتنننرر يشأ نننيـننننمليعيومف ننن يوخو شرييملوظنننملامليووؤسسنننةيأمنننيوهدورغيوونننصورديومبةنننـ 

ةيوهلنعويوجنتيتينـص يا روتن ي،ملومصظملا و مملرفن يـننمليـتمملإنعي نرييت نلو يي،وأمملي ما يشنيوإل سملنيهصيحمنصريوممما ةيوإلدوـر
فا نن يو نننليرينننا يهنننعويومف نن يسنننص يويي،وطنن ليه وي نننمليشرود يشئي ؤسسننةيومصانننص يهقيومسننبةيولق نننةيوو نن غيومتنملفسننن ة

 :شسملس تنييمهمليتنييق تي قيهىلي 

ةيوومتكنصمصج مليوجل ـ غ.ي-يي يهدورغيووصورديومبةـ 
ة.يهي-ي يستخ وريتكنصمصج مليووماص مل يووالت مل يعيهدورغيووصورديومبةـ 
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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 .:إدارة املوارد البشرية والتكنولوجيا اجلديدةاملبحث األول
شب زهننمليومممنن يوالف وننن يفننلييفنن غياننصريويممنن  ييات ننملدئيوجل ـنن نيمتكنصمصج ننمليووماص ننمل يووالت ننمل يعيومصواننرييواله     
ةي،وونظمةيوالف ون ةي،بم  ي.ابإلنملفةيهقيي ظملري ماص مل يووصورديومبةـ 

 .املنظمة االفرتاضية املطلب األول: العمل االفرتاضي عن بعد و
 .عن بعد الفرع األول: العمل االفرتاضي

بن شيفنملآيررين يـتننمل عييويوإل   ن ويوالت مل يويت ملف يومم  يومةنبك ي رييتيصريومتكنصمصج مل يوجل ـ غيمإلفارييييييي
فملم صريأ يوخفممل يتتنملفييعيفملونييوممملآيووملدئيمامنصورديي،الزو يـتصسرييابستم وريراليوهصيوممننملآيوالف ون ويـت ملف يوي

ح نن يجمانن يهنننع يومتيننصرو ي ننليوومكننليي،1ويوممنننملآيوالف وننن يوو نننصملي نليووماص ننمل ي،ومنعئيـنن و يويـامسنن يوون ـ ون
ننن ي نننةيوت نننملال يهمك و  نننةي  ننن يومـ  منننبمليوممنننمل انيي نننليشنيـنننؤدوويشفمنننملهل ي نننلي ننننملزهل يويشنيـت ننناصويـكنننملتبم يفنننلي ـ 

ـرمنن  ي كننملنيومممنن يعيهننع يوكملمننةيا نن ي كتننتيوف وننن ي،وإلمكنن وي ياحيـقنن حيا نن ي ننليوومكننليويهننصي  نني،2ح نن ي
مممن يووكتننتي نليشنيـننؤد يعيشئي صانرييج نن وعيوف ونن ي ملوننمليشنيهننعويوخرينلي نن تبليـصانرييووحنن يشويشأ ن ي ننلي صواننريي

نننننةيتكنصمصج نننننمل يوالت نننننملال ي ويمقننننن يظمننننن ي فمنننننصريووكتنننننتيوالف ونننننن يرينننننا يي،مك و  نننننةوإلوونةنننننرغيوم ملبتنننننةيفنننننلي ـ 
ح ننن يشانننبحي نننليوومكنننليي،ومسنننم ييت نننملال يومب نننملخ يوونخف نننة مننن و يهيغيوومسنننبم ن مل يبظمنننصريوكملسنننبمل يوو ننن  ي

ويعيي فننننننننيييومفنننننننن غيوسننننننننتخ ري  ننننننننياحيي،ومةنننننننن أةدورينننننننن ي نننننننننملزهل ييدونيوال تقننننننننمل يهىليمألفنننننننن وديي ننننننننليشنييـمماننننننننصوي
(Teleprocessing)  أمنمليظمن يشـ نمليبمن ي منلي  نياحيومممن يي،ومب ملخ يوت ملال يعيوامليوومملجلةيفليبم

قنننةيوونملسنننبةيومنننويـسنننتي رييوممنننمل اصنيي(Telecommuting)قنننملا يفانننعيوكملسنننص يفنننليبمننن يوم ويومنننعئيـ نننمليوميـ 
ي3"وال تقمل "ييهبمليهمك و  مليهىليوممم .

ويوميملاننةي ننليننن ململيومصانن يي،ويهتنن  يفما ننةيومتبننملدال يوالف وننن ةيدورينن يووؤسسننةيهىليومتخفنن لي ننليومتكننملم مل
ابمق ننملريابمممنن يي،ـسننمحيومممنن يوالف وننن يبتبننملد يووماص ننمل ي بملإنن غيح نن ي،ريننا يومتقا نن ي ننلي سننبةيو تقننملال يومممننمل 

فإ كمل  ننمل يومت ننـص يومب ننملييويوخدوو يومت ا ا ننةي منن ي ننليي،4فننليبمنن يويابوتملبمننةيوونسننقةيويووسننت ألةيمتقنن ريوخفمننمل 
ملييويووتمتمننننةيويوكملسننننبمل يومةخ نننن ةيووت نننناةيببم ننننممليإننننبك ي،ومسننننم يهد ننننملميب ننننملخ ي ننننليمنتاننننمليوخ ننننصومليويوخ ننننمل 

ابإلننملفةيهىليإنبكةيوإل   ن يومنويي،إب كمل  مل يويا رو يفملم ةياملر ي كنصخياليألكنليوالسنت نملنيفنن يعيومب ملنةيووكتب نة
ويابمتنننننملقيألكنننننليمامكتنننننتيوالف ونننننن ي نننننليشنيـت انننننتيي5ي،تننننن بليوكملسنننننبمل يومةخ ننننن ةيبم نننننممليبنننننبمليحنننننص يوممنننننملآ

ي6مم يويلق ةيومم ـ ي ليووم  و يوكق ق ة:ابالمك و  مل يفاعيومق صديوميب م ةيوصارييوم
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ح ننن يـممننن يبمنننليي، نننليرينننا يومممننن يوالف ونننن ياليلتنننملميوونةنننرغيشنيـكنننصنيمننن ـممليسنننمةي كتنننتيأبنننلغي-
يجملفانيي ليوومكليتقا  يتكملم مليأتجليووكتتييويومتصس رييف  .ي،ووصظفنييعي كملنيرري يريملرميووكتت

تسنتي رييومةن أةي نليرينا يي،بن الي نليتنصفلي من و ي كتنتيمكن يفمل ن يح ن يش ن ي،ومتقا  ي نليتكافنةيوومن و ي-
قنننةيومنننويـقتسننن يهبنننمليي(Telecommuters)وممنننمل انييفنننليبمننن يفانننعيوكملسنننص ي واتسنننملري مننن و يشأ ننن يبننننفييوميـ 
يصورده .وووةملرأصنيعيإبكةيوونيقةيوطا ةي

يفنننليبمننن يفانننعيجمنننملزيوكملسنننص يزايدغيت أ ننن يوال تبنننمل يفانننعيإنننبكةيوالت نننملال يح ننن ي نننتيشنيـظننن يوممنننمل انيي-
(Telecommuters)فاننعيفكننييومممنن يومتقا نن ئيومننعئيي، امننييبكملفننةيووماص ننمل يووتماقننةيابمتما مننمل يوجل ـن غي

يـت يف  يتصا  يووماص مل يشأ  يف يحمملداث ياليرمس ةيويفلي ـ ةيوواحظة.
ي،ومةنننننتملنييي نننننةيفنننننليفصوانننننمليـسنننننمحيومممننننن يوالف ونننننن ي نننننليومتقا ننننن ي نننننليتصافنننننمل يومممننننن يويومنننننويتكنننننصنيخي-

ح ننن يـكنننصني ننليووسنننت   يمامنننمل انييشنيـنتقانننصويهىلي صوانننرييفمامننن يويومنننعئيي،وخفملانننليوي نننمليإنننملب ي منننلي،ومف  ننملخ 
يألكليشنيـؤدئيهىليتصامليش ةيةيومة أة.ي

وومنملانيييامنةرغي نليتم ننييفنمل انيياليتكنصنيمن ـم يف انةيفمن يعيومظن و يوممملدـنةيأنملخف ودألكليوممم يوالف ون يمي-
يويووسننيي ليريا يوممم يعي نملزهل .

فإهنمليتفم ي منلي نرييفمممنمليشنيبمنليومتنررلو يألكنليشنييتكنصنيي،ويفن  مليتنتمجيووؤسسةيهس و  ةيووكتتيوالف ون 
ي1ساب ةيبيب متممل:

فننإهن يي، فننن  ملياليـكننصنيوممننمل اصنيعيوت ننمل ي بملإنن يـننص  ي ننرييز اامنن يعيومممنن:الشععر ب درععالن االء  عع   -أوال
يـفق ونيومةمصرياهن يج نيهملري ليوونظمة.ي

ؤدى بطريقةةة ألكنليبسنمصمةيشنيتتكننصنيفكن غيمن  يوممننمل انييانيفمامن يئ :الخعع م  ععد ن عالام الر عع  -ث ءيع 

وابمتنننملقيألكنننليهلننن ي نننليشنيـ نننب صوي نننلينننن ملاييوالسنننت نملنيي،ويشهنننن ي كافننننييهلنننملي،وونةنننرغمسةةةتقلة عةةةن عمليةةةات 
يوإلمك وي.

نةيوممنمل انييألكنليممن دي نليوممصو ن ييشنيتسنمله يعيو فنمل يح  يش  :نوايت منخفضةمع -اثلثا ويشحن يهنع يي،عي منـص
ابإلنننملفةيهىليشنيي،وممصو نن يهننصيا ننمل يومت عـننةيوو تنن غيووصجبننةيومننويأتجي ننليومتنن وري يوجمننمليمصجنن ي ننرييووةنن فنييويومنظنن ون

  يفليتاليومويت فرييماممل انييعي صواريياثبتةيأملوكملتت.وم ووتتيومويت فرييهىليوونتقانييب ا مليمت  يهىليوال فمل
عيحملمننةي ننمليه ويأمل نن يهنننمل يي،اليـكننصنيوونتقنن يب ا ننملياننملدرويفاننعيشدونيفمانن يابمكفننملنغيوماز ننة:خالفااات عايليااة -رابعااا

 ريافمل يفملاا ةيعي ن م .
  . 2املعرفة اقتصادحمرك ربح يف  االفرتاضيةالفرع الثاين: املنظمة 
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امل ن يومك نليي،ةيومة سنةوممصونويلو يووتاحقنةيووونملفسنةيويما  ص يومة ـ غيومنمل ةيفليومتمق  يوومسن فةيوومت  ن ظ ييييييي
ليإنننك يج ـننن ي"انننليفنننملدئ"ي نننليوونظمنننمل يـيانننةيفا ننن ي"وونظمنننمل ي وهنننعيي،"والف ونننن ة نننليتنننملال يوخفمنننمل يبتكنننـص

 نظمنمل ييفمن ي،ووم وفةي  ن يومت نملممليشويومةن وأةوم  جييشإكمل ختتامليفليوخإكمل يومتقا  ـةي ليوونظممل يشويحىتي
وتقننصريهننع يوونظمننمل يفاننعيوجلنن ورو يومنن ييي،تتصجنن يعيووقننملريوخو ي ننمل يووةنن وفمل يشويوونت ننمل ي،   ننةيا ننلغيومممنن 

وت أننن يفانننعيإنننبكمل يوخفمنننمل يووكص نننةي نننليومت ملمفنننمل يي،فانننعيسنننملبقةيو ننن غيشويومتكافنننةيشويالهنننملي نننليوومنننملـليومتقا  ـنننة
ةي نظمننننمل يومب ننننصيي–وونملفسنننننييي–"ي ننننليأ ننننرييشحنننننملنيوممننننملآيوومننننويتت ننننمليومممننننانيالف وننننن ةو" ييييييثيوومت ننننم  يوومتسننننـص

متمنن يشسننملليفمنن يهننع يوونظمننمل يفاننعيووماص ننمل يوتكنصمصج ننمليي،وومتنن ف   فبننملرغيفننليتمصفننةي ننلييفمنن ي،والت ننملال ـو
 يهلننع يوونظمننمل يإنن ف ةيامل ص  ننةي ننليريننا يا ملدهتننمليوانن يشفي نني،فنن قيومممنن يومننويتممنن ي مننملي نف ننانييفننليبمننليمتمل ننمل

يمامب فنييحما مليودوم مل.
وان يأ ن يوكن ـ يفنمنمليوم نصريفكن ي ننمليي،أملكق قةيمتمل ملياليش  يانليحق قن ييوه يأ ي مليـب يي:احلقيقة اإلفرتاضية -1

ف ونن ةي...يوأن يـنصريـ نمل يـسمرييفليومف ص يوم روس ةيوإلف ونن ةيووممما نمل يوجل وح نةيوالف ونن ةيوش نملأليومممن يوإل
مملياننلي تاحننةيي،إنن جنيهف وننن يج ـنن  متنن يهننعويووصنننصمليلننصاليسننـ  ومألبنن ييـمنن ووفمننصريومننعئيسننص ييمألريننعيهبننعوـو

وانن يبنن شيوممننملآيـنن ر يشمه ننةيوونظمننةيوإلف وننن ةييي،وفقننمليهلننمليملوخسننملم تيومننوي ممنن يو ننتما يو تسننصقيو منن  يأنن يشبمننملديح ملتننن
وؤأن غيمامنملفسنةيويويومق نيوومق غيوومويتت مليتصاممل يومممانياليووسبصاةيوومبن وا يانلأنمص ميـ احيمت  اي يهع

 وممصو ةيون ص يومصا ...والهمل.
 ننننليي(يخباننننةيلملمفننننمل ي ننننرييفنننن دLeadعيومنمننننص ميوإلف وننننن يتقننننصريوونظمننننةيوخسملسنننن ةي ياملنظمااااة اإلفرتاضااااية: -4

ري  ننةييشويختاننةي نننتجيمكنن يت ننم يشوي،متتاننليشف نن يوجلنن ورو يعيوممننملآيوومننوي،وجملمصفننمل يووتصوجنن غيدوريا ننمليشويريملرج ننمل
 الي سبصاةيعيز ليا ملس يواا يومتكملم مل.

وهعويومت ملمملي"هف ون "يح  يش  ياليـمت ي نظمةيحق ق ةي ت مل سنةيومكنن ي"ه نني"ي نليوجملمصفنمل يووخفن ودي نلي
بن يهنصيلنملمملي ؤان يي،والسنتم وـرةوم يي نليشهن وفم يي،منتامليوم نملفمل يوو   مل يتت مليوونملفسنييوووصردـليشـ مل

لي نظمةي"يهف ونن ة"يشرين  ...يي،ووممةيو تمملنشجا يـ  دييـنتم ا ليوممم ي وتب شيوونظمةيوم ا س ةيعيومتفكليعيتكـص
يوهكعو.
 يومتقا  ـننةيوانن يـ ننليومننبمليشنيوونظمننةيوإلف وننن ةيمكصهنننملي اننليحق ق ننة(ياليمتتاننليجننصه ويحق ق ننملي  نن يوونظمننملي

فملونظمةيومتقا  ـةيهن يتنظن  يوننرييشسملسنمليمتنسن ةيوتصح ن يجمنصديوممنمل انييبن يي،ووممكييهصيوم   حيمتمل ملي، وكق ق ة(
ي،فاعيوونظمنةيومتقا  ـنةيو يبملا وهعويومتمـ مليـنيبةيمتمل مليفاعيوونظمةيوإلف ون ةيشأ  ي ليي،إلوملزيه  يحم دي ة  

شويان يـ  نتيفنليوممنمل انييي،ا  ـةيومويتفة يعيه ملدي ليحم ديمتنس ةيوجلمصديب وريامملفمنمل يومك لي ليوونظممل يومتق
خنيشسنننملليوجنننصه يي،عيوونظمنننةيوإلف ونننن ةيف  نننمتيحننن وثي منننليملش ننني،وو نننملحيمت نننملر هبنننمليوهلننن  يووةننن  ي ت  نننةي

نتم وجصدهمليهصيتكملتمليأ رييوجلمصديإلوملزيوهل  يووة  ي يعويوهل  .شـ مليوجصدهمليفن يلق ةيهيـو
 الفرق بني املنظمة اإلفرتاضية واملنظمة احلقيقية: -3
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ننةيتننعأ يرانن يشهننمليتنننتجيوتيننصري-يي وتت منن يوونظمننةيوكق ق ننةي  نن وفمل يي،اليتت من يوونظمننةيوإلف وننن ةي  نن وفمل يهدوـر
يـص  ةيحىتيومصيآيتنتجيشويتيصر.

ش ننمليعيوونظمننةيوكق ق ننةيف  مننرييي،وكنن غيهرودهتنن  نن ي تمننرييوخفنن وديعيوونظمننةيوإلف وننن ةيحننص يفكنن غيشويهنن  يبكملي-يي
ة.يووالجتمملف ومممل اصني ليشج يوو أ يومصظ ف ي يوومةمصريابخ ملنيوم يي ليشج يشئيا مةي منـص

ش نمليعيوونظمنةيوكق ق نةيي،  يووة وملهلفاعي م رييوتنس ةيجمصديومممل انيييوالهتمملرعيوونظمةيوإلف ون ةيـن تيي-يي
وتقاننن ليومنفقنننمل يفانننعيي،وخريينننملنيي نننليوجلمنننصديكفننن يوممنننمل انييفانننعيوخدونيوفنننليومن وفنننمل يو مملجلنننةيـنننت يبنننع يومك نننل

يحسمل يومصا يووياص يمإلوملز.
وإلف ونننننن ةيوومتكنصمصج نننننمليمهنننننملياانننننتيوممما نننننمل يومتةننننن  ا ةييوالت نننننملال تمتننننن يالعملياااااات التشاااااايلية اإلفرتاضاااااية: -4

 وتقصريهع يوم قملفةيفاعي مليـا :ي،هبمليح ف مليووالمت ورتيتمامممليوهعيتتياتيرقملفةيريملاةيروسخةي ي،وإلف ون ة
فقنليفانعييوهتممل منملومكنليـن نتيي، ياليهتنت يفن قيفمن يووةن وفمل يابوصانرييشويوونظمنة حب مملريوممم يوإلف ون ة:يي-

إنبكةيي ملي نليريناوومعـليـ تبيصني مي،وممملآيييفم ـ يووة ومليـكصني سؤواليفليفـ ةيومممل انييووصزفنييحص يي،وجل ورغ
ح ن يشنيا منةيي،جمل بن يخدوامن يلواليتصج يشئي احظةيشوي  وابنةي ني،همك و  ةيوا ياليـ وه يه اامليشرنملنيأتدـةيشفمملهل 

يوممم يوإلف ون يتكمليعيومنت  ةيوم ييعيتكافةيوخدون.
ننةيومصانننص يهىليووماص ننمل ي- ومنن ييتننن ديي،وإلمك و  نننةييييت ننم  يوممما نننمل يوإلف وننن ةياسننناص يـ ننمليومتننن و ليعيحـ 

ي،وهبعويألكليمانملليشنيتن  ي ن  يومتينصريعيووةن وملي نليرينا يووةنملرأةيوما ظ نةيعيووماص نمل ي،ت فةيتاليووماص مل 
يوومتفملو يحص يوكاص يشرنملنيج اينيوممم .ي،وبعمليألكليمامسملمهنييف  يومتنبؤيابوةكا 

وهنعويي،كصنيوم أ  يعيووقملريوخو يفاعيوإلت ملال يومةخ  ةيوإلمك و  ةعيومبن ةيوإلف ون ةيـاإلتصاالت اإلفرتاضية:
ووإلت ملال يهنمليتمتن يفمن يعيي،وومتما يـت مليبنملنيوتبملد يووستخ وريوتصـزرييوتس   يوووةملرأةيعيووماص مل يوووم فة

 ح ي وت يوم ييوم   ي نمملي سملف غيوت ف  يوممم .
متكنصمصج ننمليفمنن يهف وننن يومكنمننمليتةننك ي ملامننمليأننمل اي ننليوإل كمل  ننمل يومننوي منن يوياليتمتنن التكنولوجيااا اإلفرتاضااية:
فكننن ي  وحننن يومممننن يي،فنننايـصجننن يفمننن يهف ونننن يبننن ونيتكنصمصج نننمليووماص نننمل يووإلت نننملال ي،ومممننن يوإلف ونننن ي كننننمل

ملأنننملغيوتيب قنننمل يوإلف ونننن يـنننت يبنملىهنننمليفانننعيشسنننمللي ومبن نننةيومت ت نننة(يمةنننبكمل يوخفمنننمل يو ظننن يووماص نننمل يوبننن و جيوط
ةيومصاص يهىلياصوف يومب ملخ .  وإلت ملال يوحـ 

 .الثاين: قاعدة بياانت نظام معلومات املوارد البشرية املطلب
ةيييـةننلي فمننصرياملفنن غيومب ننملخ يهىليتمصفننةيووصنننصفمل يومننويمتننصئيفا مننملي ظننملري ماص ننمل يووننصورد ويهنن يي،ومبةننـ 

نمنملي نلي ماص نمل يوممنمل انييشويومسن ا يويومنويلتصئيفانعيومم ـن ي نلي افنمل يومب نملخ يشويوو صننصفمل يومنويـنت يتكـص
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دورينن ياملفنن غيومب ننملخ يفن نن يشوي ننصمليومب ننملني  نن :يي(Data Field)ويأل نن يتننمل يومب ننملنيي،تتماننةيـ ننملال يحمنن دغ
يي1والس يويرا يوم مملنيوالجتمملف يويوو تتيويومفملةيومصظ ف ة.

ةيفاننعيب ننملخ ياليت ننمليوممننمل انييويألكننليشنيلتننصئياملفنن غيب ننملخ ي ظننملرييييي ويه ننمليي،فقننلييي ماص ننمل يووننصورديومبةننـ 
ت نننمليوونظمنننمل يويوخفننن وديووصجنننصدـليعيب ملنننةيوونظمنننةيشـ نننمليوتكنننصنيوممنملاننن يومب مل نننةيهننن يتانننليومنننويتنننؤر يفانننعيوونننصوردي

قنننةيشوياريننن   ةيبيـ  ةيفانننعي،ومبةنننـ  ب نننملخ يريملانننةييح ننن يلتنننصئي مظننن ياصوفننن يب نننملخ ي ظنننملري ماص نننمل يوونننصورديومبةنننـ 
ي2هنملفةيهىليب ملخ ياليومممل انييويب ملخ يت مليشف ودي تق  نييمامم .ي،ابمممل انييوكملمنييابونةرغ

ةي نليرينا يوسنتخ وري ح  يـت اعيوسنتخ وريومتكنصمصج نمل يوجل ـن غيمإلفناريويوالت نمل يعيتسن لييوونصورديومبةنـ 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوإلرتبمل  ة ظملريتس لياملف غيومب ملخ ي

(Système de Gestion de base de données relationnelles SGBDR)مان ايدغيي
ة.ي ي ليفمملم ةي ظملري ماص مل يووصورديومبةـ 

ألكنننليي،وجلننن وو ييييويعيظننن يهنننع يومنصف نننةي نننلياصوفننن يومب نننملخ يـنننت يختنننـ ليووماص نننمل يعي افنننمل ي نف ننناةيتةنننب يي
نننةيشويووصانننري...ربيمنننمليبمنملاننن يفمل نننةيش ح ننن يـنننت يوالحتفنننملتيابوماص نننمل يومةخ ننن ةيي،ويتنننملال ي  ننن يوالسننن يويراننن يوهلـص

هاليشنيهنعـليومننصفنيي نليومب نملخ يي،مامصظمليعي امليريملصيويـت يوالحتفملتيابوماص نمل يووتماقنةيب وتبن يعي انمليررين 
خيتانمليهنعويوهل كن يفنليه كن يووانمليويي، ن ايوالجتمنملف ألكليلق ةيوم بليشويوجلمرييب نممنملي نليرينا يران يوم نمملني

ي3ومتقا  ئيويومعئيـت يف  يوالحتفملتيبكملفةيووماص مل يووتماقةيابمممل  يشويووصظمل.
ي ص ميمقملف غيومب ملخ يوإلرتبمل  ةي ش ظ يوم ف ةيووصوم ة(.(ي2-1وجل و يرا ي ويأل  ي

وماص نمل يوفقنمليخئيتنمل يشويتمصفنةي نلي ليختـ ليويوسن جململيويوإلرتبمل  ةويأممليألكليوستخ   ياصوف يومب ملخ ي
ح ننن يشنيومقننن رغيفانننعيد نننجيشويلق نننةيومننن بليبننننييومب نننملخ يي،وجملنننملال يوو و نننةيعيوجلننن وو يشوياصوفننن يومب نننملخ يووختافنننة

ة.يويمقنن ي ملننمل يحمنن دغي نمننمليـمتنن ي ف نن ويما ملـننةيعيتننمل يهدورغيووننصورديومبةننـ  ووتننصوف غيعيجنن وو ي تنصفننةيشويوسننتيامليجـ 
عيلسنننييفمملم ننةي ظننملري ماص ننمل يووننصورديومبةننـ ةيابفتبملرهننمليشدوغيسننماةيويبسنن يةيوييوإلرتبمل  ننة  ياصوفنن يومب ننملخ يسننملف

مةيمتنظنن  يومب ننملخ  ح نن يلتننصئياصوفنن يي،وإلرتبمل  ننةهنننملفةيهىليشهنننمليتننصف يفنن دياننليحمنن ودي ننليتننملال يومب ننملخ يي،سننـ 
ب ةيفاعيومم ـ ي نليووماص نمل يومب ملخ يومويمتيتيـص همليوتملبمةيتكملم مليب و جيا  مل ةيومممل انييشويوكصوف يشويوم و جيومت ـر

وأمنننملي كنننن يتكنصمصج نننمليي،وونفننن دغيفنننليوممنننمل انييويومنننويألكنننليوإل نننامليفا منننمليشويومننن  جيب نمنننمليوفقنننمليم ابنننةيووسنننتخ ر
فمانعيسنب  يوو نمل يي،تمملوالرتبمل يشـ نملي نليأتسن يياصوفن يب نملخ يعي صوانرييمنتافنةيمبمنةيمامنظمنةيشويفانعيفاانةيا ةني

فنإنيووننصظفنييعي  نننرييشوي صاننريي نمليإلحنن  يومةنن أمل يومممص  ننةيألكنننم يومن ريص يفاننعياصوفنن يومب ننملخ يعيشئي صاننرييشوي
ح ننن يتةنننتم يهنننع يوخرينننلغيفانننعيأننن يووماص نننمل يومنننويمتملجمنننمليووسنننملصمصنيعيوو أننن يي،فننن مليرريننن يعيشئي كنننملنيعيوممنننملآ

                                                 
 ،الدار الجامعية ،اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية المدخل لتحقيق ميزة تنافسية لمنظمة القرن الحادي والعشرين :جمال الدين محمد المرسىي1

 .353ص  ،4005 ،ريةاإلسكند
 .555ص  ،مرجع سابق ،ترجمة سرور علي إبراهيم سرور :رايموند مكليود 2
 .353ص  ،مرجع سابق  :جمال الدين محمد المرسى 3
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ويتصجن ي مظن ياصوفن يب نملخ ي ظنملري ماص نمل يي.1ورو ي و يوم اةيإبدورغيووصرديومبةن ئوم ا س يالستخ و ممليعيوختمل يا ي
ةيويبم نممليان ي ةيمامنظمةيهاليشنياصوف يب ملخ يشري  يا يتصج يعيوح غيووصورديومبةـ  ةيعيوكملسبمل يوو أـ  ووصورديومبةـ 

ي2ـكصنيعيشج ونيومتة   يشويريملرمي  وأ يو   ة.
تسنن لياملفنن غيومب ننملخ ي وجل ـنن غيمإلفنناريويوالت ننمل يويومننويمس نن يابسننتخ وري ظننملرفمننليريننا يومتكنصمصج ننمل ي

ي(Système de Gestion de base de données relationnelles SGBD) يوإلرتبمل  ة
ةي ويييوابمتنملقيوننرييأن يووماص نمل يووممنةي،متيأريياصوف يب ملخ يووصورديومبةـ ةيعياملف غي صح غي،عيهدورغيووصورديومبةـ 

ة.ي مليسملف يفاعيزايدغيأفملنغيويفمملم ةي،وخسملس ةيعيري  ةيوو رونيوي تخعئيومق ور   ظملري ماص مل يووصورديومبةـ 

ي(: منوذج لقاعدة البياانت اإلرتباطية2-1رقم) اجلدول                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .635ص  ،:مرجع سابق: مجال الدين حممد املرسىاملصدر                            

 .املوارد البشرية من خالل الكفاءات لتحقيق القيمة إدارة: لثالثا طلبامل
ةيعيوونظمننمل يفبمنن يشنيأمل نن يومصظ فننةيهنن يووم ننملريوومتمنن يعي هنيوكملجننةيهىليوو و ننةيانن ياننل ي كمل ننةيووننصورديومبةننـ 

ةيي،عي فنييومصان ي،وح يحمامملي فمصريومكفملنغيومف دـنة  يوم صريالي اامةيشابي،لا  يوممم  فنإنيهدورغيوونصورديومبةنـ 
ي، ن ر يو كنصني،فملون ـ يفا ن يشنيـفكن يشأ ن يعي سنملا ي  ن ي"يأ نملي صظنملي،تت ليشـ نملي نليح ن ي ب متمنمليشنفا مملي

                                                 
 .350 ،353ص  ،مرجع سابق : جمال الدين محمد المرسى 1
 .559ص  ،مرجع سابق ،ترجمة سرور علي إبراهيم سرور : رايموند مكليود 2

يووستص 
 ومصظ ف 

وم وتتي
 ومةم ئ

جتمملف وم مملنيوال  

0 4500 5252/00/453  

9 5300 4022/55/203  

3 2530 5555/95/455  

ةوس يوممملاا والس يوخو  ومنصمل ومسل  را يوم مملنيوالجتمملف ووصاري  

س وو أ يوم ا   5252/00/453  وو سع أمل يوم ـل  أ  25 
0224/55/203  ةونيووملمؤيومة  وكنملوئ رشف   أ  33 

5555/95/455 وو نري  ـز ون حمم   أ  24 
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وومنتما ي؟"ييوالبتكنملرحننصييـن فري  يومتنظ من يومنعئيشوي"ي نمليهنصيومت نمييوكمل انييومملر يوأفملنو ي تنصفةي؟"يوخف ودحنف ي
ي.1.وإلجملبةيفاعيهع يوإلإكملم مل يمتكليوونظمةي ليلق ةيومق مةيووو  غيومتنملفس ة

 ارة األفراد إىل إدارة الكفاءات.الفرع األول : إدارة املوارد البشرية من إد
منمليب ن  يلسننييان رهتمليليجمل نتيوممنمل انييف ةي مل يتسمعيمت ق ةي ةملرأةيشأ  يفمملمومة أيشنتةليومكتملاب يهىلي

قنننةيج ـننن غيي،وهنننع يووةنننملرأةيوو جنننصغيتتيانننتيظننن و يفمننن يشف ننن يتتيانننتيومتنم نننةيوومتننن ـرتي،ومتنملفسننن ة وري صانننملي ـ 
ةيوهىليتنم نننةييي،ابريت نننملراتفكنننليعيوخفننن وديدوريننن يوونظمنننةيم وونظمنننمل يحبملجنننةيهىليهفنننملدغيومتفكنننليحنننص ي صوردهنننمليومبةنننـ 

ي.2أفملنوهت 
ةيان يتينصر ي نرييتمقن يومب ملنةيوان يشانب  يهننمل يشربنرييي،ح يمب ملةيوخفممل وووا ـ  يبصنصحيشنيهدورغيووصورديومبةـ 

ةيوهنننع يومنمنننمل مي نننتيومنظننن يهم منننمليفانننعيوهننننمل  كمانننةيمبم نننممليوهننن يو مكنننملليي نننمل ميشسملسننن ةيعيتسننن ليوونننصورديومبةنننـ 
ةي و ياانملي نليهنعويفنإنيتسني،ووؤسسةيمإل ة ملال يومويسملد يأ ي  حاةي ليوو وح يوموي   يومت يهبمل ليوونصورديومبةنـ 

مل ننتيبم نممليومننبمليعيوهننع يومنمنمل ميألكننليشنيتتصوجن يهىليجي،اليـنظن يهم مننملي ظن غيمرخي ننةيفقنليبنن ي ظن غيوظ ف ننةيشـ نمل
نننةي"يفمنننصيـقنننصريفانننعيومتنبنننؤيوومكفنننملنغيووخفننن ودي نننمليهننني، فنننييووؤسسنننة  يهاليفنننملمنمص ميوخو يـسنننتن يهىلي بنننملدلي"يومتملـاصـر

نةيي، كمل ةيومف ديعيووؤسسةيتمتم يفاعيومتقس  يوخفق يووم شسن يماممن ي،فصو  يه تملمي تيتقا ليتكملم فم  فمنع يوم ـى
يوم املبةيتامتيدورويشسملس مليعيلق ةيأفملنغيوونظمةيووالف وديه نيألكليوستب وهل ي.

ومنمنص ميـمتن يوالفن وديابوؤسسنةي نصردويومنمص ميوم ملييـقصريفانعي بنملدليح أنةيومماانمل يوإل سنمل  ةيعيظن يهنعويي
ةيه ياليبن يي،خيتامليفليابا يووصورديوخرين   ح ن يونيومكفنملنغياليألكنليومتممل ن ي ممنمليب نصرغي نف ناةيفنليوونصورديومبةنـ 

وإلفتبملريحملجمل يوالف وديفمليووم يج ويشنيحنقةيومتصوفةيفانعي سنتص يووؤسسنةيبننييوكملجنمل يومتقن نةييبمنيي ليوالريعي
ةي.ووكملج يمل يومنفس ةيمامصورديومبةـ 
ومتنم نةيوومتن ـرتيي،وإلت نمل يملرئيومبسن ليمألفن وديوهر وان يبصظنملاووإلف و يهبعويوونيةيشد يهىليتيصريومتس ليوإلدوييييي

ي.وومماامل يوالجتمملف ة
ةيييييي ديووؤسسنننةيو نننتيوخفننن وديـةنننكاصني نننصوريي،ومنمنننص ميوم ملمننن يـقنننصدخيهىليتسننن ليشأ ننن يح ورنننةيمتسننن ليوونننصورديومبةنننـ 

نةيهلنعويوونصرديعيوونظمنةيفنإىليجمل نتيوكملجنةيهىليومم ومنةيوومكفنملنغيت نمل يومفمملم نةيفنملخجلي نتيشني هفيملنيووكمل نةيوو أـ 
ةي ننتيشنيألكننلي ننليوسننتخ وريومقننصغيوإلب وف ننةيمكنن يي،ـنن ر ي سننملمهت يعيفمنن يووؤسسننةيوتيصرهننمل وتسنن ليووننصورديومبةننـ 

فبصجنتيان رغيوخجنليفانعيي،صيووؤسسنةيعيه نملريومب ملنةيومنويتتصوجن يهبنمل نـامبصنيدوروي مممليعييشجليوابمتملقيفإنيوخج ون
نننليي،ومت  ـنن يووم املبنننةيومعوت ننةيوووبنننملدرغيووختننمل يومقننن ورو يـنننتمكلي ننليبننننملنيوتيننـص يوونظمنننة هنن  يوإلدورغيه نيـتم ننن يلـ 

ي نيةيووسملمهةي.ييووصورديومبةـ ةيعيووؤسسةيوهبعوي  يه ني لي نيةيوم املبةيهىل

                                                 
المعرفة الركيزة  اقتصادفي مطبوعات الملتقي الدولي حول  ،تسيير الكفاءات ودورها في بناء الميزة التنافسية  :شابونية كريمة  ،ح بوخمخم عبد الفتا ي1

 .225ص  ،4003نوفمبر25و24يومي ،بسكرة ،الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات
 .)بتصرف( 502-504 ،4004/ 4002اإلسكندرية  ،الدار الجامعية ،لموارد البشريةمدخل إستراتيجي لتخطيط وتنمية ا :راوية حسن  2

  Charon J.I , Serpari S : Organisation et gestion de L’etreprise Epreuve n°3, Paris, 2001 
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ةياليـتمانةيفقنليابمكفنملنغي ومنمص ميوم وبرييـت ملين ورغيفم يساص يووتممل انييعيووؤسسةيح ن يونيتسن ليوونصورديومبةنـ 
ـسننمعيوخفنن وديهىليلق قمننمليفملهلنن  يـتم نن يعيلق ننةييريننعيشـ ننمليعيوكسننبملنيوخهنن و يومننووومم ومننةيوومفمملم ننةي ننتيشنيأ

وومتمملونيشابحيه نيفن  يشسملس يوهعويومنمص ميشأ ن يتكنمل ايي،و يووؤسسةيوشه و يوالف ود صملي ليومتصح  يبنييشه 
 . ليومنممل ميومسملبقة

ي(:بناء تسيري املوارد البشرية ابعتماد عدة مناذج2-1الشكل رقم)
ي

ي2ومنمص مييي5ومنمص ميييييي
يييومكفملنغييييييومفمملم ةيييييييي

ي
ي4ومنمص ميييييييي2ومنمص مييييييييي
يومم ومةييييييييومتمملونييييييييييي

 
 111ص ،مرجع سابق :شابونية كرمية  ،عبد الفتاح بومخخم  املصدر:

مت يشا مل يهعويوإل مل يشنيومنظ غيمألف وديأمصرديبة ئياليتؤدئيهىليوستخ وريهنؤالنيمكن يه كمل نةـو ي،  نملهت يومفكـ 
وي ملـقان ي نليا منةيوممن ن يومبةن ئيومقنملدريفانعيومنمنصيوهنعي،والحت ملجمل يوتت ك يف  يوونظمةيفملوصرديـس تي ن يمتاب ة
ووفتبنملر يإنـ كمليألكنن يي،و نلي يالبن ي نليلسننييومنظن غيهىليوممن ن يومبةن ئي،وفانعيهدورغي فسن ي،وومتفكليبةك يشف  

ةيومقملباةيماتنم ةي.ي،دف يوونظمةيمت ق ةيشه وفممل ي ليريا يا روت يومفكـ 
 مليـفنتحيوجملنمل يوفمنصريوهبن وزيووسنتخ وريي،اةيعي ستصاي يومتما  يوووم ةةكملا يهنيهعويوال مل يت فم يومتيصرو يو

يوالستم ودو يووستقبا ةيمألف وديابفتبملره يإ أملني.
بننملدرييي ت منن يووسننؤوم ةيفننليومقنن ورو يومننويـتخننعهملي،فننملمف ديم ـنن يوالسننتم وديووإل كمل  ننمل يخنيـت نن  يـو ه ويوجنن يي،ـو

يحم يملي ة مملي.
رو يهحننن  يوم روسنننمل يشنيوخفننن وديوومننن ف نييأل انننصنيهىليتنم نننةيوسنننتم ودهت يومكمل ننننةيه ويتنننصف  يوممصو ننن يح ننن يشإنننمليييييي

ي.وشريلويووكملفآ يووملدـةي،فإوملزيوومملري، يوإلستقام ةي،وم وفمةيومتملم ةي:يومنمصيومةخ  
شئيتانليي،مقن روهت يو منملرفم ييفملمة أمل يومنملج ةي ستقبايه يتاليومويست ف يوخف وديفاعيتم   يوستخ و م ييييي

وومنملرو يي،وهعوي ملـف  يوالهتمملريشأ  يابومملر يووتخ  نةي،ومويستيصريوتتبىني  وري يج ـ غيمتنم ةيوالف وديووم ف ني
وننن ورغيهمحننةيومف اننةيهلننؤالنيحننىتيي،وومقنن رو يشويبتمبننليررينن يومكفننملنو يومننويتسننملف يوخفنن وديفاننعيومنمننصيعيخت  ننملهت 

  ليريا يومت ف  يوم وا ي.ي،هت يومكمل نةدو وـستخ  صويوستم

سننص ي نقنن يهىليهدورغيوإل كمل  ننمل يوطتماننةيمألفنن وديشويهدورغيومكفننملنو يومننويهنن يسننلورغي تكمل اننةيو سننتم غيه نيي
ة يتقصريشسملسمليفاعي:ي،مت ف  يوميملامل يومبةـ 
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ي.وم أ  يفاعيوإلدورغيومعوت ةيمألف وديب الي ليوستخ و م يأمصردي-
يإل كمل  مل يوطتماةيشويومكفملنو يم  يوخف وديوومتم  يفا ممليوسملف هت يفاعيوستخ و ممليوتنم تمملي.هدرو يوي-
ةي(يي- ي.ومتصج يابمنمصيووستم ي والستم وـر
خني مننليي،ومممنن يفاننعيلق ننةيتصامننمل يوخفنن وديو  ننملكم ي ننليريننا يتنم ننةيأفننملنوهت يو ننلي يلق ننةي  ننملحيوونظمننةي-

يةيوومصالني.ـنم يم ـم يحييووسؤوم 
وممم يفاعيل ـ يوتيـص يومس ملسمل يووهل ملأ يومتنظ م نةيابسنتم وريوسنت ملبةيك أ نةيومب ملنةيوبةنك يألكنليوخفن ودي نليي-

يمامسملمهةيبفمملم ةيعيوونظمةي.ي،هب وزيأفملنوهت يوا روهت يومكمل نة
 .البشرية ابألنشطة األخرى للمواردالكفاءات وعالقتها  الثاين:سريورة إدارة الفرع

ن ننةي تكنن رغيانن يشد يهىليت ننليفم ننةيعيي هنيح نن يوشمه ننةيومتيننصرو يومتكنصمصج ننةيووكملجننةيهىليهجنن ونيدورو يتكـص
يتق   يوخف وديوتصا مليومصظملاملي.ي،ومتفكليحص يومت ـرت

 هنننمليابجلمملف نننةيوسننن ملدغيهنننعويومنةنننمل يوخرينننليآيـمننن يأملف نننمليمإلسنننت ملبةيممننن ريوإلسنننتق وريوومملاننن يعيظننن و يومممننن يومت 
ةيماصظملامليوومكفملنو يي،ومساصأ مل  ي1. مليـف  يفاعيوونظممل يونرييهدورغيتق ــ 

نةيماصظنملامليوومكفنملنو يتت نمليوو وحن يوخسملسن ةيومتملم نةي أمنمليهنصي صننحيعيي،2وفاعيهنعويفنإنيسنلورغيوإلدورغيومتق ــ 
 ت( : متثيل لسريورة اإلدارة التقديرية للوظايف والكفاءا2-2الشكل ) (:ييي2-2 ومةك 

 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يييييييييييييييييييييييييييييي
 
 
 

 Hormer: Gestion des Compétences , édition d organisation    paris,p 36املصدر : 

                                                 
1 Charon J.L ; Separis S : Organisation et gestion de L’entreprise Epreuve n°3, Paris ,2001, P80 . 
2 Brilman Jean : Les meilleurs pratiques du management , 3éme éd ; Editions d’organisation, Paris , 2001, P402. 

 لا  يومب ملةي لا  يوخ ةيةي

 ونريي  جم مل يومكفملنو 

 ومتنبؤيابمصظملامليووستقبا ةي

 تق   يوالحن فمل يومكم ةيوومنصف ةي

 وختمل يوإلج ونو يومت     ةي

ليومف دئيووجلمملف يي ق يومصظ ف يومن ومتصظ ملي  ومتكـص
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ليحسنتيووسنتصاي ي،:ي ليوجلمل تيومكم ي ه ريوخفمملريحتليل الوضعية احلالية للمنظمة - نرييومتكنـص لا ن يي،تصـز
وهنعويمصنننرييي،ابإلننملفةيهىليوجلمل نتيومننصف يمامنصوردي، قملر تن ي نرييوونملفسنننيي، سنتص يووكملفنآ ي(يوه ويش كنلي،ومتن فقمل 

ي تيفم ي.فم ليشوي  جم ةيماكفملنو يمك ي ن
ي،تنم ننةيورريننـ لم:يهامل ننةيفااننمل ي ننليريننا يومممنن ي1  ننمل يفننلي  جم ننةيومكفننملنو يووياصبننةيمةنن  ي ن ننتيا ننملدئ

ننةيي،لا انن يييومتفكننلياسنناص ي،و نن غيوومن ننةي،ووبننملدرغي،وم املبننةيومعوت ننةي،وم قننةيابمنننفيي،ومفمنن يووتبننملد  ومممنن ينننمليومفـ 
ي...هخلي.ي،ـ و ةييومت   ي،تصج  يورريـ لومق رغيفاعيي،ومتصج يابممماني،وومتمملون

ي،لا نن يومب ملننةيوم وريا ننةيوو ملرج ننةيومننويألكنمننمليت  ننليحمتننص يومصظ فننةي  نن ي:يومتقن ننمل يوجل ـنن غي،أمننمليـةننم يومت ا نن 
ي تيابمل يوممماني....هخلي.ي،وونملفسة

ـننةيووإلسنن وت   ةيبةننك يأننملعي:يتتياننتيهننع يوو حاننةيونننصحيوم ىييالتنباااب ابلوظااايف املسااتقبلية وتقياايم اإل رافااات -4
وومصظننملامليي،وتصنننريياملامننةيومصظننملامليووسننتم فةيابمكفننملنو يووياصبننةي،حننىتيتننت يت أتمننمليهىليوحت ملجننمل ي ننليومكفننملنو 

ي يتستنتجيوالحن وفمل يبنييومكفملنو يووصجصدغيوووياصبةي ستقباي.ي،وخأ  يحسملس ة
وتتم نن يي، يومتنف ننعيمت ق ننةيشهنن و يهدورغيومكفننملنو :يـننت يونننرييرييننليومممنن يح ننيإختاااذ اإلجااراءات التصااحيحية-5

 :2هع يو يليشسملسمليع

يفإهنمليتكصنيمنلغيبنيي:ي،:يحىتيتكتستيوونظمةيأ يومكفملنو يومويلتملجممليالتوظيف
وفنن  مليي،ـليوخفن وديوممنمل انييعيوونظمنةشويتكنصيي، نليرينملرميوونظمنةي،تصظ مليوخف وديومعـليألتاكصنيهع يومكفنملنو 

عيومتصظ نمليو نملرج يسنص يتت من ي فقنمل يهننملف ةيوتقان ي نليه كمل  نةيوم ا نةيدوريا نمليوومنويان يتممن يأ نملف يتمتم يفا
يماممل انييوكملم نييمصيمت ي.

اةيوخ  يابم ا ةيشويهني  واييو تقمل يوخف وديبنييوونملاتيوومصح و يومتنظ م ةيوون ةيريملاةيه ويتميالنقل الوظيفي :
ملامليوإل تظملر"ي   يوهلعويوم   يـت يه ةملنيبمليوونملاتيتسمعي"وظي،اتيومما ملوهت ملةيوخف وديمامنمليبت  ل

نملاتيووسؤم ةي.وهع يومصظملامليتم ي صخيشسملس مليابمكفملنو يومويتسملف يوخف وديفاعيإ  ي ي،ووكامليابم روسمل   
وجل ـنننن غيول ننننله يمتننننملميومتنننن ـرتيووتماننننةيإبدورغيومكفننننملنو يهىليوجلمننننرييبنننننييتك  ننننمليوخفنننن ودي ننننرييش ننننمل يومتسنننن لي

يمامستقب ي.
حسننننتيي،:يعيهدورغيومكفننننملنو ياليبنننن ي ننننليربننننليووكملفننننرغيـ مصفننننةي ننننليومكفننننملنو يمنننن  يوخفنننن وديوممننننمل انيياملكافاااا ت

أفنملنو يج ـن غيلتنملميي ليشج يدفمم يهىليت ف  يأفملنوهت يوكملم ةيووأتسنمل ي،وتنصفممليويدرجةيومت ك يف مملي، ب متممل
ليأفنننملنو يأملف نننةييو ةنننملرأتمملي نننريي،هم منننمليوونظمنننة و نننليشجننن يوكفنننملتيفانننعيوخفننن وديوخأفنننملنيحنننىتياليي4ز اامننن يمتكنننـص

يـت صمصويهىليوونظممل يوونملفسةي.
                                                 

1Hormer Pي: Gestion des Competences, Edition d’orgnisation , Paris : 2001 , p34 .   

2 Dolan S , AL: la gestion des RH , 3 éme éd , Pearson Education , Paris , 2002, P310. 

 4Dion E , richbe Nي: remuneration des competences , cooperation et creation de valeurireflection a partir d’une 

etude de cas , Gestion des competences et Knoledge management, editions liaisons , paris , 2002, p308 
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يي.لكرتونية إلدارة املوارد البشريةالوظايف اال: يناملبحث الثا
ماص ملت ننةيويريملاننةيتكنصمصج ننمل يومةننبكمل يووي،هنيومتيننصريعيتننمل يومتكنصمصج ننمل يوجل ـنن غيمإلفنناريويوالت ننمل ييي

ةيدورينن يووؤسسننمل يويظمننصرييتجيفننن يلننص يويتيننصري نن قوإل  و نن يويوإلأسنن و  (ي نني، وإل   نن  تسنن ليووننصورديومبةننـ 
ويوسنننتخ و ملت يعيمنتانننمليتنننملال ي ةنننمل يوظ فنننةيوونننصورديي،(e-GRH)ييمكننن وييمامنننصورديومبةننن ئ فمنننصريومتسننن ليوإل

ة ةيويويس ت ي ليريا يهعويووب  يومتي قيهىليبي،ومبةـ  مليوستممملال يشويوظملامليومتس ليوإلمك وييمامنصورديومبةنـ 
يووتم اةيعيومتصظ مليويومت ـرتيوإلمك وي.

 .(e-GRH)املطلب األول: التسيري اإللكرتوين للموارد البشرية 
وننملزي مننمل م يمقنن يت وـنن  يشمه ننةيوسننتخ وريوكملسننص يعيهدورغيووننصورديومبةننـ ةيابفتبننملر يوسنن يمليـسننملف يووننصظفنييعيوييييي

ه يشنيوكملجةيمتصفلي مي مل يدا قةيويعيومصا يوونملستيـتياتي نليوإلدورغيتينـص يش ظمنةيووماص نمل يووتماقنةيي،وو سص ة
ةيف ممل. يإبدورغيووصورديومبةـ 

ألكنليي،ويوالت نمل يعيتنمل يوإلدورغيومممل نةيننململيوجل ـن غيومنمل نةيفنليوسنتخ وريتكنصمصج نمليووماص نمل يفف ينصنيوخوي
ننننةيج ـنننن غيتقننننصريفاننننعيوالسننننت ممل يوانننن ويوالسننننتخ وريومننننصوف يييييييييييمليوإلدورغيوإلمك و  ننننةيفاننننعيشهنننننملي نم  ننننةيهدوـر

ويي،متقن مل يووماص مل يويوالت ملال يعي ملرسةيومصظملامليوخسملسن ةيمنإلدورغيعي نظمنمل يف ن يوممصونةيويومت  نليووسنتم 
يه يتتم  ياب  ملاليومتملم ة:

 مة ننليج ـنن ي ننليومفكنن يووو ننةيـتبننىني مي ننمل يف نن يووت ننلو يومسننـ  ي،ويـسننتصفتيتقن ملتنن يووت نن دغي،مملرسننةيوإلدوـر
يبةيرم ملت يومفمملمة. يـو

 نننننةيج ـننننن غيتسننننننتصفتيوومنننننملييوكق ق نننننةيمم ننننن يووم فننننننةيويووماص نننننمل يويف ننننن يوممصونننننةيويوإل   نننننن يوي  ملرسنننننةيهدوـر
يوالت ملال .

 ويومنننعئيـةنننم ييومنننعئيسنننملديعيف ننن يوم نننصرغيوم ننننملف ة  ـنننةيبننننملنيفكننن ئيج ـننن يخينننملممليومبننننملنيومفكننن ئيمنننإلدورغيومتقا
نةيتتممل ن ي نرييومفن صيويومتصجمنمل يومنويتنةنريفنليح أنةيووت نلو يومتقن نةيويوممام نةيوي نمليـنبمن ي شفكملريويتصجمنمل يهدوـر

يفنمملي لي ظ يوي ؤسسمل يويفاامل يفم يج ـ غيفاعيووستصاي يوممملو ةيويوإلاا م ةيويوطا ة.
 نةه نملريهدورئي تكمل ةيويوومنـص ويـتممل نن ي ننرييأن ي نمننمليـنيننةيي، نن يـةنم يفنملانن يوونظمننمل يوهل كا نةيويووملدـننةيويومبةننـ 
ي  هنملابمتملقيفإنيوإلدورغيوإلمك و  ةيتتم ن يـ مصفنةي نليومسنممل يوخسملسن ةيومنويمتوي ـ يخيملمملي نيةيوإلدورغيومتقا  ـة,ج

ويتمكنننننييهننننع يومسنننننممل يو  نننننملاليومنملبمننننةي نننننليورتبننننمل يوإلدورغيوإلمك و  نننننةيبتقن نننننمل يي،فننننلي نننننص ميوإلدورغيومتقا  ـننننة
ي4أممليتصنحيوطتص يومتقينيومفملاةيوجلصدغيهلعويومنمص ميوإلدورئيووست  ث.ي،ووماص مل يويوالت ملال يابم رجةيوخوىل

ةيفانننعيش ننن يتمنننصمليس ملسنننمل يتسننن لي ةيويومنننويح ننن يـمننن  يتنننمل يومتسننن ليوإلمكننن وييمامنننصورديومبةنننـ  وونننصورديومبةنننـ 
تسننتخ ريومتكنصمصج ننمل يوجل ـنن غيمإلفنناريويوالت ننمل يويريملاننةيتكنصمصج ننمل يوإل  و نن يوم وريا ننةيومممص  ننةيوي مننلي ننلي

                                                 
 545، ص 4002خواطر في اإلدارة المعاصرة، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة،  : لسلميعلي ا. 
 545.علي السلمي: مرجع سابق، ص   4
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ةيي،شجننن يوننننرييتيب قنننمل يدـنمل ك نننةيويوالسنننتفملدغي نمنننمل ا ننن يي(e-GRH)ويـمننن  يومتسننن ليوإلمكننن وييمامنننصورديومبةنننـ 
 يويوالت نمل يمان ايدغي نليفمملم نةيوظ فنةيوونصورديومبةنـ ةيعيتسن ليوو وحنيـ غيمإلفارنصمصج مل يوجل فما ةيوما صنيهىليومتك
ي5... تس ليوومملرو يويومتقملف وي،وخجصري،ومتس ليوالجتمملف ي،وصظف ممل:يومتصظ ملووتماقةيابك ملغيوومن ةي

ةيفما نةيجلنصنيووؤسسنمل ي هىليومتكنصمصج نمل يوجل ـن غيمإلفناريوابمتملقيفإ  يـق  يابمتس ليوإلمك وييمامصورديومبةـ 
ةي متم غيشسملسمليفاع: ي1ويوالت مل يعيتسلهمليوصوردهمليومبةـ 

 ةيوي مملجلتمملي ليريا يه كمل  ةيوك ص يفا مملي بملإ غي نلي ن  يأن ي نلي ووةملرأةيعيتبملد ي ماص مل يووصورديومبةـ 
يووصظمليويووسل.

 ة.ومق ملريبصنرييه ك يتنظ م يج ـ يما ايدغي ليفمملم ةيوي يظ فةيووصورديومبةـ 
ةيف ممليـا : يويألكليتاخ ليتملال يوستمممل يش ظمةيوكملسص يعيهدورغيووصورديومبةـ 

 .السجالت و اإلدارة -أوال
أمنمليـنؤدئيهىليزايدغيوم املبنةيي،ـؤدئيوستخ وريوكملسص يعي   ونيوإلدورغيهىليتصفليومصان يويوجلمن ي نرييومن ايدغيعيوم انة

ومننعئيـسننملف يبنن ور يفما ننةيوختننمل يومقنن ورو يوماز ننةيعيومصانن يويوم  ننملنيي، كننليـ يعيشانن يوانن  كمل  ننةي م ننرييومتقننملريويه
 وونملسبني.

 :إدارة املرتبات -اثنيا
 وي ليفصوا يوستخ وريش ظمةيوكملسص يعيهعويوجململ :

يوزدايديوم اةيويومس فةيعيهف ودي كملفآ يوي ست قمل يومممل انييويا فممليعيومصا يوونملست.ي-يي
 ي  ةي قملر ةي مليت فم يووؤسسةي ليرووتتيمإلدورو يووختافةيعيأملفةيوح وهتمليشويف وفممل.ه كمل
 .يووسملف غيعيوختمل يومق ورو يومسـ مةيف ممليـتماةيابمماوو يويوال ت ملزو يووق حي ن ممليماممل اني
 عيشا نن يوانن يويي،هنيوجنن  ي،ت سننليهجنن ونيومت انن ا يوطملسننب ةيوماز ننةيم ووتننتيووننصظفنييويوأتةننمل يوخرييننملن

يوممم يفاعيت    ممل.
 .اثلثا: االختيار و التعيني

يهنيالستخ وريش ظمةيوكملسص يعيتمل يوالريت ملريويومتم نييفصوا يأبلغي نممل:ي
 ويوسنننتمملدغيهنننع يووماص نننمل يفنننن يوكملجنننةياسننن مليواننن يي،ختنننـ ليووماص نننمل يفنننليأملفنننةيوو إننن نييماصظنننملامليووختافنننة

ي كل.
 ومنننعئيـنننؤدئيهىليومسننن فةيعيوختنننمل يومقننن ورو يويي،ؤها يوو إننن نييالريت نننملريوو إنننحيوونملسنننتهجننن ونيووقملر نننةيبننننيي ننن

يختف ليومتكملم مليووكتب ة.

                                                 
 5Ibid, p 66. 
1 Ibid, p 70. 
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 .رابعا: برامج إعداد املهارات
ويي،ـسنننملف يوسنننتخ وريوكملسنننص يش ظمنننةيهفننن وديوومنننملرو يعيفما نننةيل ـننن يشهننن وفممليويتنننصفليومصسنننملا يوماز نننةيمت ق قمنننمل

يوي مملروت يووكتب ة.ييييييييي يأ يحستيخت  ي،ـرييومممل انييعيومصظملامليوونملسبةيهل ومعئيتكصني ت  ت يتصزي
هاليشنيوسننتخ وريوكملسننص ياليـقت نن يفاننعيوجملننملال يومسننملبقةيومننعأ يفقننليويه ننمليألكننليوسننتخ و  يعيتننملال يشرينن  يعي

ةي   ي ظملريومتقملف  يومقص يومممل اة...يتق   يشدونيومممل انييويتيـص يويت ـرتي،هدورغيووصورديومبةـ 
 ظنن غيإننمل اةيفننلي سننملمهمل يومتكنصمصج ننمل يوجل ـنن غيمإلفنناريووالت ننمل يعيفما ننةيومتسنن لي(2-3ويـمينن يومةننك يرانن ي 

ة.  وإلمك وييمامصورديومبةـ 

: مسامهات التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم و االتصال يف عملية التسيري اإللكرتوين للموارد (2-3)الشكل رقم
 البشرية.

ي
 M.FABRE, B.MERCK, M-A.PROUST,[ F.RID, M.ROMANE Equipesملصدر: ا

RH acteurs de la stratégie l’e-RH : mode ou révolution, Editions 

d’organisation, Paris, 2003, p 70. 
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 .(e-recrutement)املطلب الثاين: التوظيف اإللكرتوين 
ت ننمل يفاننعيفما ننةيومتصظ ننمليدورينن يووؤسسننمل يشد يهىليومق ننملنيهنيهدريننمل يومتكنصمصج ننمل يوجل ـنن غيمإلفنناريويوال

فاعيوكصوج يومبلوا و  نةيويريانةيفاانةي بملإن غي نملبنييووؤسسنةيشويووسنليووكانمليبمما نةيومتصظ نمليويومةنخليووتقن ري
سنةيح ن يألكنليهلنعويوخرينليومن ريص يهىليووصانرييوإلمكن وييمامؤسي،مة  يوون تي ليريا يوستخ وريإبكةيوإل   ن 

قنةيسنماةيويسنـ مةووالت مل ي بملإ غييابوسليووسملص يفليفم -e)وابمتنملقيفنإنيومتصظ نمليوإلمكن وييي،ا ةيومتصظ نمليبيـ 

recrutement)ـمت ي ليومتيب قمل يوخأ ن يو تةنملرويعيووؤسسنةيح ن يألننحيمامسنملصمنييووكافننييبمما نةيومتصظ نمليي
ي1تصظ مليومتقا  ـة.شدوغيتسملف ه يعيومتس ليومكا يوختامليفما مل يوم

ي2ويسن ملو يتصن حي فمصريومتصظ مليوإلمك ويي ليريا يومتم  يفاعيبمليفصوا  :
 .أوال: تدعيم العالقة املباشرة ما بني املسري و املرتشح

هنيوننننرييووؤسسنننةيإلفننناخ يفنننلي نملانننبممليومةنننملا غيفننن يإنننبكةيوإل   ننن يتمتننن ي نننليشو يوالسنننتممملال يوصواممنننملي
ويمقننن يشد يهنننع يوممما نننةيهىليومتخفننن لي نننليتكنننملم مليوت نننمل يووؤسسنننةيابو إننن نييي،بكةيوإل   ننن وإلمك و  نننةيفننن يإننن

ةيمامسننليه كمل  ننةيتصانن مليومصظننملامليومةننملا غيويي،بنسننبةي متنن غ ح نن يش نن ي ننليريننا يتننصفليبنن و جيتسنن ليووننصورديومبةننـ 
سسننننةي ننننليومتخفنننن لي ننننلي سننننبةيسننننتيملف يووؤيوه،وإل    يييييييييونننننممملي بملإنننن غيدورينننن ي صاننننرييووؤسسننننةيفنننن يإننننبكة

قننةيومتقا  ـننة فمما ننةيتصانن مليومصظ فننةيومةننملا غيفنن يإننبكةيوإل   نن يتكننصنيي،ومتكننملم مليوماز ننةيخدونيهننع يومصظ فننةيابميـ 
ي،ان ةيابوماص مل يوخسملس ةيويوإلننملف ةيفمنمليتكنصنيفا ن ي نليرينا يوسنتخ وري ن قيوإلفنانيومتقا  ـنةي أملجل وان ي ن ا(

إحيـستي ريي ليريا يوإل امليووبملإ يفاعيهفاخ يومتصظ مليفن ي صانرييووؤسسنةيوك نص يو ليجمةيشري  يفإنيوو ي
ي،عملمنح ن يتقنصريووؤسسنةيبت ن ـ يهفاخهتنمليأن ييييييييي نمليتيانتيوخ ن يي،فاعي ماص مل يج ـ غيف ممليـتماةيبياب 

متنننملقيننننمملنييتقننن ريسنننص يوأمنننمليـسنننمحيومتصظ نننمليوإلمكننن ويي نننليومتقا ننن ي نننليفننن ديومصسنننيملنيعيفما نننةيومتصظ نننمليوياب
يوو إ نييومعـليـ ونيانيوون تيومةملا يـتنملستي ريي مملروهت يوي مصحملهت .

 .اثنيا: القضاء على احلواجز اجلارافية
ألكننليماسننلغيومعوت ننةيوإلمك و  ننةيمام إننحيوال تقننمل يبسننمصمةيويعيأنن يووصواننرييوجل  وف ننةيفنن يحم أننمل يومب نن يدورينن ي

ةيرينا يفما ننةيحبن م يفننلي  إنن نييإنبكةيوإل   نن يويابمتنملقي ه كمل  ننةيوك نص يفا مننملي نلي نن  ي سننلئيوونصورديومبةننـ 
فاننعيفكننييوإلفنناخ يومتقا  ـننةيومننويتنةنن يعيوجل وانن ي نن ايويومننويـياننرييي،ـنملسننبصنيوونملاننتيومةننملا غيووصجننصدغيمنن ـم 

وممن  يويوميانتيمألـن ئيومممل انةيينمتقنملهفقبنمل يفانعيليومتصظ نمليوإلمكن ويي نليومت انتيأمنمليألك ني،فا ممليسص يا وامنمل
ومنننملج يفننليوكننصوج يوجل  وف ننةي ننليريننا يومسننمملحيمام إنن نييفنن يأ ننرييشحنننملنيوممننملآي ننليتقنن  يسننلهت يومعوت ننةيويومتقنن ري

يبياتي ن تيإ  .

                                                 
1 M.FABRE, B.MERCK, M-A.PROUST, F.RIDET, M.ROMANET, Op.Cit, p 95. 
2 Olivier LAGREE, Laurent MAGNE:  e-Management comment les nouvelles technologies transforment le rôle 

du manager, Dunod, Paris, 2001, p 77-79. 
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 .اثلثا: ظهور سوق داخلية للتوظيف
ليويوو إن نيي نليرينا يوسنتخ ور ومتكنصمصج نمل يوجل ـن غيمإلفناريوييهنيسمصمةيهامل ةيفااةي بملإ غي ملبنييووسنـل

والت ننمل يويومتصظ ننمليوإلمكنن وييتمننصديابمفملانن غيفاننعيومسننصقيوم وريا ننةيماممنن ي ننليريننا يتقنن ري ننصظف يومةنن أةيما إننحي
بمنننن يو افمنننن يفاننننعيفنننن صيومتصظ ننننمليووم ونننننةيدورينننن ي صاننننرييومةنننن أةيفنننن يإننننبكةيوإل  و نننن يويهرسننننمل يسننننلهت يومعوت ننننةي

ةي ة.وإلمك و  ةي بملإ غيو ــ  يووصورديومبةـ 
 .ة بعض أنشطة التقييم و االختياررابعا: أمت

ةيتسنمحيهلنمليإبجن ونيفما نمل يتق  ةيتمصفنةي نليبن و جيتسن ليوونصورديومبةنـ  م نةيشوم نةي نلي تستخ ريهدورغيووصورديومبةـ 
 يشوم ننةيدونيشنيويهجنن ونيري ننملروييريننا يدروسننةيويلا نن ي افننمل يوو إنن نييووق  ننةيفنن يإننبكةيوإل   نن ييشويوإل  و نن ي

ويابمتنملقيومتقا ن ي نليفن ده يعيفما نةيومتق ن  يويوالريت ننملريي،ـتيانتيوخ ن يوسنت فملنيوو إن نييما  نصريـقن ييووؤسسنة
يومنمملا ة.ي

 خامسا: إنشاء قاعدة بياانت للمرتشحني.
 سنت  رةيألكنلييماسنلغيومعوت نةيمام إن نييتسنمحيإبفن ودي افنمل ي(Codifiée)هنيوومملجلةيووماص ملت ةيوووةف غي

قنننةيفمملمنننةيعيفما نننةيومتصظ نننمل ح ننن يشنيتصوجننن ي سنننملحمل يوف ونننن ةيدوريننن ي صانننرييووؤسسنننةيمن  نننةيي،وسنننتخ و ممليبيـ 
ويابمتنننملقيفإ ننن يـنننت يلننن ـ يووماص نننمل يدونيتكنننملم مليي،مام إننن نييمتكننننم ي نننليلننن ـ ي افنننمل يسنننلهت يومعوت نننةي بملإننن غ

يتس ليهنملف ةيابمنسبةيمامؤسسة.
مكننن وييتمصفنننةي نننليوخدوو يالسنننتقيمل يوخـننن ئيومممل انننةياننن يتكنننصنيمبمنننةيمامؤسسنننةيه ويـسنننتخ ريومتصظ نننمليوإل

ييي1ويومويألكليتاخ  ممليف ممليـا :ي،مس  يه كمل  ملهتمليووملدـةيبعمليشويفبملرغيفليحاص يريملرج ةيتا ريهم ممل
 .غري اتبعة للمابسسة (Job Boards)أوال: مواقع توظيف 

وي نليبننييي، ن نتيفمن يملريحبن م يفنلنه نيوو إن نييهىليإنبكةيوإل   ن يعيوانص يويمت  يهع يووصوانريي قينةييييييييي
 ,cadre employy, cadre onlin, job pilotي يووصوانرييومكن  يماتصظ نمليفن يإنبكةيوإل   ن يون 

monste،)ابإلنننملفةيهىلي صواننريي تخ  ننةيتمنن  يفنن صيفمنن يعيتننملال يحمنن دغيأمصاننريييabjobومننعئيـتخ ننليي
ملهتملين  يري  نننملتتيتصظ ننمليوي مننليممنننع يووصواننرييإبامل ننةيفااننةيإنن وأةي ننريي كنننويتقننصريهنني،اص ملت ننةيويوميننلونعيتننمل يووم

ويا يتا ريووؤسسمل يوم  لغيويووتصسنيةيهىلي  ن يهنعويومننصمليي،فاعيووؤسسمل يوسملف هت يفاعيتس ليفما ةيومتصظ مل
ويريملاننةيه ويأمل نن ياليمتتاننليي،ملرو يوم وريا ننة...ح نن يوومنني، ننليووصواننرييوي مننليخسننبمل يف ـنن غيتتم نن يعيومتكننملم مل

ي صارييتصظ مليف يإبكةيوإل    .
 .اثنيا: مواقع خاصة ابملابسسة حتتوي على جمال خاص بعملية التوظيف

ألكننليشنيلتننصئيهننع يووصواننرييفاننعيتنن ديهفنناخ يتصظ ننمليشويأمننمليألكننليشنيلتننصئيفاننعيتيب قننمل يريملاننةيبتسنن لي
ويعيهنننع يوكملمنننةييابإلنننننملفةيهىليفما نننةيومتصظ نننمليألكننننليي،وو إننن نييفننن يومةننننبكةيفما نننةيومتصظ نننمليويدروسنننةي ابننننمل 

                                                 
1 M.FABRE, B.MERCK, M-A.PROUST, F.RIDET, M.ROMANET, Op.Cit, p 96. 
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ننننمليوو إنننن نييومننننعـليـ ابننننصنيعيوك ننننص يفاننننعي ن ننننتيإنننن  يبنةننننمل ملهتمل رينننن  ملهتمليويي، نت ملهتننننملي،مامؤسسننننةي ننننليتمـ 
ةي، تملا مننمليوالات ننملدـة م ننصرغيووؤسسننةييويابمتننملقيفننإني  نن يهننعويووصاننرييوإلمكنن وييـمتنن يأننعمليأنقيننةيوت ننمل يويتسننـص

ويعيهنع يوكملمنةيتكنصنيومماانةيبننييوو إنحيويي،و مل يوو إ نييويومعـليألكنليشنيـكص نصويأنعمليزابانليهلنمليعيووسنتقب 
أممليشني صارييومتصظ نمليفن يإنبكةيوإل   ن يـسنمحيمام إنحيانيـكنصنيمن ي انمليوح ن يي،ووؤسسةي ةخ ةيويتفملفا ة

ي ي لي فييومة أةيويعي نملاتيمنتافة.يحىتيويمصيتق ريبياتيفم يعيف غيوح و
ةي ليومتخف لي ليومصا يومعئيأنملنيـق ن  ي صظفصهنمليعيفن زيوي ةيووصورديومبةـ  مق يمسحيومتصظ مليوإلمك وييو ــ 

ننن  ننن يوإلمكننن وييويومنننويأمل ننن ي  نننتييوهلنننملتملي، مملجلنننةيويت نننن ملي ابنننمل يومتةننن   يومنننويأمل ننن يتتاقملهنننمليفننن يومـ  شويومـ 
ةيتقنن  يري  ننةيتصظ ننملي تكمل اننةيوي و يفمملم ننةيفمننليرينناي،فا مننمل ننةيووننصورديومبةننـ   يومتصظ ننمليوإلمكنن وييتسننتي رييي  ــ 

ننةيومننوياليتنننتجيا مننةي  ننملفةيويتنن  يوجملننمل يوننصظف يهدورغي ننةيومق ننملنيفاننعيوممما ننمل يوإلدوـر شأنن يوي صف ننةيشحسننليفننلي ـ 
ةيما أ نن يفانعيتصانن مليوومننملريويوريت ننملريوو إن ني ةيشنيتا ننريهىليمنت نننييي،وونصورديومبةننـ  أمننمليألكننليإلدورغيوونصورديومبةننـ 

يASP Ressources Humainesعيومتصظ ننمليرينننملرميووؤسسنننةيشويهىليحاننص ي ماص ملت نننةيرينننملرميووؤسسنننةي
(Application Solution Provider Ressources Humaines)،وهنن يفبننملرغيفننليحاننص يي

ح ن يتتنصىليهنع يووؤسسنمل يأمل ن يي،ومنويهن يحبملجنةيماتصظ نملجمله غييييوياملباةيماستمممل ي بملإ غيترق حيمامؤسسنمل ي
نننةيي،فما نننةيومتصظ نننمليفننن يإنننبكةيوإل   ننن ي ومب ننن  فانننعيووصوانننرييومنننويتمننن  ييوإل ننناملوالريت نننملر...(يالسننن ممليفنننلي ـ 

ت ت نتيويت نن مليي،وننرييوالريتبنملرو ي،أممليتمن  يرين  مل يوالستةنملرغيويتق ألملمن نملاحي،  إ نييـب  صنيفليوممم 
ييي1ت ةيمام إ نييابإلنملفةيهىليتق  يووماص مل يوإلنملف ةيوماز ةيمام إ ني.ومسلغيومعو

نةيي،حإنوو يما ةيومتصظ مليابمنسبةيمك ي ليويألكليتاخ ليوإلنملفمل يومويتق  ممليإبكةيوإل    يعيف ووسنليوي  ــ 
ة: ي2ووصورديومبةـ 
 .حللمرت شأوال: ابلنسبة 

 ي اننتيتصظ فنن يدورينن يووؤسسننةيويهننعويروجننريي ملوننمل يوهلملتف ننةيووتمنن دغيوتملبمننةيتقنن و تمننملنيفمنن يوو وسنناةيومتقا  ـننةيويووك
ي.(Workflow)الستخ وريتكنصمصج مليت فةيوممم ي

 .يوالستقام ةيعيفما ةي م فةيومصظملامليومةملا غيويتملال يفم يووؤسسة
 . يتق   يومصظ فةيووق حةيوم فةي   يتنملسبمملي ريي مملروت
ب ةي بملإ غيف ي صارييومة أةيوم فةي مليه ويأملنيوون تيـنملسب يشريال.ه كمل  ةيهج ونيوريتبملرو- ي ي ـ 
 .ينمملنيوك ص يفاعيهجملبةيشويردي ؤأ ي لي   يووؤسسة

 .اثنيا: ابلنسبة للمسري
يو تمملنيومتنملا مل يف ممليـتماةيبم ريوجصديإ و يوريت ملريأملف ةيويسلو ي وت ةيأ لغيشويوجصديإ و يوريت ملريأ لغيو

 

                                                 
1 Olivier LAGREE, Laurent MAGNE: Op.Cit, pp 82, 83. 
2 Ibid, p 85. 
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 ديسلو ي وت ةيأملف ة.ف ريوجصي

   ةيعيوا وحي نملاتيومة يومسلو يومعوت ةيومويتنملستي ن تيومة  يويومت  ليعيإ و يوالريت ملر.ي،وكـ 
 .يتصف يم يشدوو يومت ا  يويوالريت ملر
 .يه كمل  ةيوك ص يفاعيف و ي لي   يوو إ نييدونيوجصدي نملاتيفم ي ق حةيتتماةيـمملرو ي م نة

 .ديرية املوارد البشريةاثلثا: ابلنسبة مل
 .ةيووتماقةيب ت تيويت ن مليومسلغيومعوت ةيمام إ ني يو تمملنيوومملريوإلدوـر
 .  يتق  يومن ملاحيمامسليف ممليـتماةيابحت ملجملت يويت أتممليعيإك ي مملرو يويت ـو  يبصجممل ي ظ يعيوو  يومبم
  يـ غيمإلفاريويوالت مل يعيفما ةيومتصظ مل.هدورغيوخدوو يويوخ ظمةيومويتمتم يفاعيومتكنصمصج مل يوجل

يومعئيأمل  يتؤدـ يعيتمل يومتصظ مل.ي(Secrétariat)و تمملنيدوريوخ مل ةي
 . (e-formation)املطلب الثالث: التكوين اإللكرتوين 

ن ننة ةيشد يهىليتننصفليفنن صيتكـص وييهنيوسننتخ وريومتكنصمصج ننمل يوجل ـنن غيمإلفنناريويوالت ننمل يعيتسنن ليووننصورديومبةننـ 
ليوإلمك ويي ب ةيج ـ غيتاخ  يعيفما ةيومتكـص ي.(e-learning)شويييييييييييييييييي(e-formation)ت ـر

ليوإلمكننن وي فنننمل يومتكنننـص لييCiso Systemsح ننن يتم فننن يإننن أةيي،ويمقننن يتمننن د يتمـ  فانننعيش ننن يفما نننةيومتكنننـص
ن ننةيويتمصفننةيي،فننةابسننتخ وريإننبكةيوإل   نن يوومتمنن غيفاننعيبنن يوي ةنن يوطتننصاي يعيشإننكمل يمنتا هدورغيوممما ننةيومتكـص

ن ي نليه كمل  نةيوانص يي،وجصديمنت نييعيتيـص يويتنم ةيوطتصاي ي،ووت ربنييف يومةبكة ليوإلمكن وييتـ  فمما نةيومتكنـص
قننننةي ننننت ي مننننليبيـ  ليويومننننتما ييـو مةووننننصظفنييهىليومتكننننـص ابإلنننننملفةيهىليهإنننن وأم يعيوممما ننننةيي،بتكننننملم ملي نخف ننننةيسننننـ 

ن ة يي1.ومتكـص
ليوإلمك وييفاعيش  يفما ةيوستخ وريتكنصمصج مل يومةنبكمل يالريت نملريElliot MASIEويـم  ي  ةن يويي،ومتكـص

ن ة. ييي2هدورغيوممما ةيومتكـص
نةيوسنتخ وريوسنملا ي ليوإلمك وييأعمليفانعيش ن يتمصفنةيومتكنصمصج نمل يومنويتسنمحيابمنتما يفنلي ـ  أممليـم  يومتكـص

نةيحمملنن و يي،وإل  و  ...(ي،وإل    ي،وو  ص ةيوإلفاريوإلمك و  ةي وخا وص وهصيـتن حيف انةيومنتما يومفن دئيفنلي ـ 
ه كمل  نةييابإلننملفةيه ي،يفن يإنبكةيوإل   ن يشويوإل  و ن ةيمامصظنملي نليرينا يجمنملز يووماص نملجشويدروليتكصني تملح
مملم يمك يومصسملا يووستخ  ةيعيفما نةياملفمل يوطملدرة...يويوستمي،وطملن و يفليبم ي،والف ون ةي ةملرأت يعيوخاسملر

شإن  ةيومف ن ـصيويومتمان  يوومتمن يفانعيي،(Cd-rom)ومتما  يفليبم يسصونيشأمل  يتفملفا ةيشريال:يوخا وصيوو  ص ةي
ويعيظنن يففنن يتتمننرييوممصوننةيي،(L’enseignement assisté par ordinateur)جمننملزيومكمب ننصت ي

ليويتن ـرتي صظف منمليبسن فةيامؤسسمل ي وونملفسةيومة ـ غيشابحي ليوم  ورئيم ويبتكنملم مليشان ي ظن ويماتقنملدريليتكنـص
مس نن ييوابمتننملقيفقنن ي،ومسننـ رييوماص ننملهت يوي مننملروهت يويننن ورغي  ـنن همليابفتبملرهننملي  نن غيتنملفسنن ةيمام ـنن ي ننليووؤسسننمل 

                                                 
1 Séverine GOTTRAND, Vanessa QUEANT:  Le e-learning comme innovation en Ressources Humaines, 

université de Lille1, 2003, (www.univ-lille1.fr), consulté le 24/11/2004, p 8. 
2 Ibid, p 7. 
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ليوييوي،ومتكنصمصج مل يوجل ـ غيمإلفاريويوالت مل ي لي  ـ يويل ـ ي  قيومت ـرتيدورين يووؤسسنمل  شانبحيومتكنـص
ي1ومت ـرتيفما ةي ستم غيابمنسبةيمامصظمل.

ليوإلمكننن وييوميننن قيوجل ـننن غيماتماننن  يومنننوي منننريي نننليجمنننةي نننملبنييهننن  يوك نننص يفانننعيوومنننملر يويتنم نننةي ـ ننن يومتكنننـص
وي نليجمنةيشرين  يو ن  مل يويومفن صيووتملحنةي نلي ن  يومتكنصمصج نمل يوجل ـن غيي،وومملرو يووة  يمك يش ظمةيومتما  

ليي،إلفاريويوالت مل م ويأتجيهنع يومين قيسنصوني كنملني ن قيومتن ـرتيومتقا  ـنةيشويب ن  يتن ف مممليفمن يتسنمحيبتكنـص
ليوإلمكن ويي نليشنيي،2 ستم يوي ةخليحستيحملجمل يووصظفنييب ليومنظ يفليوكصوج يوجل  وف نة ويألكنليماتكنـص

قننةي ت و نننةي بنييووكننصنيويووتكننصنيشويشف ننملنيومقملفننةي ننليريننا يوجننصديفااننةي بملإنن غي ننملي(Synchrone)ـنننظ يبيـ 
ننةيوسننتخ وريتكنصمصج نننمليوطملدرننةيفنن يومةننبكةيدورينن ياملفنننةيحمملننن و يتكننصني نن ودغياجمنن غيأمب نننصت ي والف وننن ةيفننلي ـ 

يي،(Classe Virtuelle Synchrone)شويابسنتخ وريتكنصمصج نمليومقملفنمل يوالف ونن ةيي،  تبينةيبم نممليبنبمل
نني،وطملننن و يفننليبمنن  أمننمليألكننليشنيتكننصنيوممما ننةيي، بملإنن غيييييةيتبننملد يرسننملا يهمك و  ننةيوي افننمل يرام ننةشويفننلي ـ 

قنننةيانننلي ت و ننننةي ن نننةيوإلمك و  نننةي نظمنننةيبيـ   نننليرينننا يوالفتمنننملديفانننعيووكنننص نييوتملبمنننةيي،(Asynchrone)ومتكـص
نن يوإلمكنن وي ننةيوو وسنناةيوم ننلي بملإنن غيابسننتخ وريتكنصمصج ننمل يومـ  ليوإلمكنن ويي ننليي،شفمننمل يووننصظفنييفننلي ـ  فننملمتكـص

رينننا يوسنننتخ و  يمتكنصمصج نننمل يوم نننص يويوم نننصرغيـمتننن يشأ ننن يتفملفا نننةيويـسنننمحيابمق نننملرياحبنننملثيووسنننمةي نننليرينننا ي
وستخ وريإبكةيوإل    يابإلنملفةيهىليهج ونيتيب قمل ي تم دغيتمتم يفاعيومتق ن  يومنعوجيويومتبنملد يومسنـ رييمامماص نمل يي

ي3ي.أملممم يوجلمملف ي  ا
ليوإلمك وييابرج:ويأل ي4كليتاخ ليفصوا يومتكـص

  يومتيب قمل يويومت ملر ي مليبنييووصظفني.ي،ت ف  يفما ةيتبملد يوومملر
 ليوإلمك وييفانعيوخسنملاةيووي وحنةيسنملبقملي نلي ن  يز اامن يوي ه كمل  ةيتم  يأ يووةملرأنييعيفما ةيومتكـص

يوإلجملاب يوونملسبةيهلمل.
 يهىليوومننملر يووخ  ننةيعيشرإنن مليووكتبننةيوإلمك و  ننةيمامؤسسننةيويوإل ننامليومسننمملحيمكنن يووننصظفنيي ننليومصاننصي 

يفا مملي ليريا ي صارييووؤسسةيف يومةبكة.
 قنننةيف دـنننة ليسنننماةيوالسنننتمممل يفنننليبمننن يويبيـ  ويتةخ  نننمملييألكنننليت لهنننملي،ـسنننملف يفانننعيوننننرييشدوو يتكنننـص

يحستيحملجمل يووصظفني.
 ةيويبنملنغيابستخ وريوي يسملا يتق   ي وت ة.تنظ  يت عـةيفكس ةيفصـر

                                                 
1 Charlotte FILLOL:  Le e-learning dans la stratégie de formation des entreprises, Cahier de recherche du 

CREPA n°85, (www.dauphine .fr/crepa), Consulté le 20/12/2004, p 7, 8.  
2 Assaâd EL AKREMI, Nabila BEN NAOUI, Chiha GAHA:  L’acceptation de la formation électronique par les 

salariés : importance de l’utilité et de la facilité d’utilisation perçues, (www.e-rh.org), consulté le 21/12/2004, p1 
3 Patrice ROUSSEL: Pour un développement de la e-formation dans le prolongement du e-management, Note du 

LIRHE n°354, (www.univ-tlse1.fr/lirhe), consulté le 21/11/2004, p 4-10. 
4 Ibid, p 10. 
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 نننةي ليعيومصحننن و يووختافنننةيماةننن أةيفنننلي ـ  ـسنننمحيابت نننمل يومم ـننن ي نننليوونننصظفنييووةنننملرأنييعيفما نننةيومتكنننـص
يويأممليـسمحيهل يابمتم  يشأ  يبم م يببمل.ي،ومةبكمل يووماص ملت ةيويزايدغيتبملد يووماص مل يف ممليب نم 

ليوإلمك ويي  واييف ـ غي عأ  ييي1 نممل:يويابمتملقيفإنيماتكـص
 .أوال: ابلنسبة للمابسسة

 . التخفيض من تكاليف العملية التكوينية:1
ليوإلمك ويي قملر ةيابممما ةيومتقا  ـةي ليريا : يويومعئيـمت ي ليشه يو ملب مل يفما ةيومتكـص

    ن ةي يويهـصوام .تكملم مليتنق يووتكص نيييومتخف لي ليبمليومتكملم مليوو تبيةيابممما ةيومتكـص
  يا يومفممل يماتيب قمل يفلي ـ ةيوستخ و ملهتمليووة أةي مليبنييف ديأبلي ليووت ربني.والست
 .ن ة يومتس ليوخ   يما  لي ليريا يختف ليومتكملم مليووتماقةيابمصا يومعئيـق   يووصظمليعيوممما ةيومتكـص

ليوإلمكن وييخيفننلي ننليومتكننملم مليوإلأملم نةيووتماقننةيابممما ننة لييوابمتنملقيفننإنيومتكننـص ن ننةي نليريننا يتف نن  يومتكننـص ومتكـص
قننةيتمتمنن يشويت تكنن يفاننعيتنن ـرتيووننصظفنييعيوجملننملال ي و يومق مننةي ليفنن يومةننبكمل يمامننصظفنييبيـ  ومننعوجيشويومتكننـص

يوو ملفةيوخأ .
ليانلي نملدئيسمح مبرونة أكرب للمابسسة:.ي4 ليوإلمكن وييانيـكنصني كنملنيومتكنـص ح ن يتمتن يهنع يي،ـسمحيومتكنـص

مملي نليومترأن ي نليي،ه ملب ةيابمنسبةيمامؤسسمل يومممملم ةيومويتصظمليفممل يف يأ رييشحنملنيوممملآيوو  غ ح  يألكنليوسنـل
ن ةيويوم سملمةيوو وديهـ ملهلمليشويوهل  ي نممل ي.لي تمملر يف يأ رييشحنملنيوممملآوشنيـكصنيهعويوخريي،حمتص يوممما ةيومتكـص

ليـسننننمحيهنيوسننننتخ وريومتكن. حتسااااني صااااورة املابسسااااة:5 صمصج ننننمل يوجل ـنننن غيمإلفنننناريويوالت ننننمل يعيتننننمل يومتكننننـص
نت يي،والحتفنملتيإب ملروهتنمليريملانةيه ويأمل ن يهتن  يهىليوجتنعو يه نملرو يج ـن غيشويهىلي،مامؤسسةي نليلسننييانصرهتمل ـو

ي مليفلي ـ ةيوا وحيب و جيتكصني صجمةيشأ  يحنصيومتنم ةيووست و ةيومملروهت .
ياثنيا: ابلنسبة للمتكون

 دة من فعالية العملية التكوينيةالزاي .1

ن ةيمألسبمل يومتملم ة: ليوإلمك ويي ليوم ايدغي ليفمملم ةيوممما ةيومتكـص  ـسمحيومتكـص
 ن ةي تملحنةيمكن يوونصظفني عيوونن  يشويعيي،ح ن يتسنمحيهلن يابمتكنصنيرينا يسنملفمل ييومممن ي،تكصنيوممما ةيومتكـص

ي.شئي كملنيـكصني  ودويبنقيةيوت مل يبةبكةيوإل    
 ن ةيبك ي  و نة ح ن يـسنتي ريي تملبمنةيدروسن يشويحمملنن وت يعيومصان يومنعئيي،ألكليمامصظملي ليهدورغيوممما ةيومتكـص

يــ   يدونيوجصديحصوج يتتماةيابم  ل.
  ن ةيبسمصمةي رييوالحت ملجمل يو ملاةيبك ي صظمليفلي ـ ةيوستخ وريومصسملا ييألكليتك مليوممما ةيومتكـص

ن ننةيألكننليشنيـةننخليبسننمصمةيحسننتيوحت ملجننمل يأنن ي تنن ر ي ننريييأمننمليشني،ومتفملفا ننةيووماص ملت ننة حمتننص يوممما ننةيومتكـص
يوخريعيبمنييوالفتبملري ستص يويوتلغيتما يأ يووح ي نم .

                                                 
1 Séverine GOTTRAND : Vanessa QUEANT, Op.cit, p 15-17. 
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 ـسنملف يووتنن ربنييفانعيومتصسننرييعيدروسنملهت ي ننليرينا يوك ننص يفانعي ماص ننمل يهننملف ةيوي كماننةيابسنتخ وري صواننريي
ن ةيف ي يإبكةيوإل    .تمملجلي فييحمتصاي يوممما ةيومتكـص

 .يـسمحيبتبملد يووماص مل يويورروني رييووتكص نييورريـ لي بملإ غيف ياملفمل يوطملدرة
 . ن ةيويومنةمل يوومينيعي فييومصا يـسمحيابمتصف ةي ملبنييوممما ةيومتكـص

ليوإلمك وييابمنسبةيمام ر يف ممليـا : اثلثا: ابلنسبة للمكونني  تتم  ي  واييومتكـص
 ينيبيـ قةيدـنمل ك ة.ه كمل  ةيهر ي يونيوطتص يومتكـص
 سمصمةيفما ةيومتق   يفلي ـ ةيوستخ وريوريتبملرو يوخسملاةيووتم دغيو  ملرو ي(QCM)يومتفملفا ة.ي
 .يه كمل  ةيهج ونيفما مل يتقصأل ةي ستم غ
 يومب  واصج يمامما ةيومتقصأل ةيبسمصمة.ي ل ـ يوطتصي

ليوإلمك ويي عأ ي نممل:هىليجمل تيأ يهع يوو واييتصج يتمصفةي ليومم  ي1ص يومويتم ةيفم يويفمملم ةيومتكـص
 أوال: مشكالت البنية الفنية األساسية للتدريب ابستخدام الشبكات

ب ةيومفمملمةيومويتفن يابحت ملجنمل يووتن ربني ي،هىليجمل تيوجلمصديومويـبعهلمليوو ممصنيويوويصرونيمتق  يوم و جيومت ـر
وجلصو ننتي تيابننمل يوفمنن ي ب مننةيويي  ننتيفانن م يوسننت مملي،زايدغيوإل تملج ننةيعيوونةننرغوييوتسننملف يفاننعيرفننريي سننتص يوخدون

ي   و يوم و جيومتيب ق ةيووستخ  ةيماصاص يهم ممل.وييومفن ةيمنظ يومكمب صت يوومةبكمل يويه كمل  ملهتمل
 اثنيا: احلاجة إىل فهم و استيعاب الطرق اجلديدة للتعلم

قننةيج ـنن غيآي مفصهننملي ننليابنن أل نن يومتنن ـرتيوإلمكنن وييابمنسننبةيم ويابمتننملقيفانن م يهتقننملنيوسننتخ وريي،امننصظفنيي ـ 
ومتفملفنن ي ننرييابانن يووةننملرأنييعيومنن خ جيابسننتخ وريي،ومم ـنن ي ننليوخدوو يويوومننملرو يوجل ـنن غي  نن يوسننتخ وريووت ننفح

يشدوو يآيـمم وهملي لياب ي...
 اثلثا: احلاجة إىل فريق متعدد املهارات

ننةيفمنن يختتاننملي مملروتنن يفننليتاننليووياصبننةيمت ننم  يبنن و جيفنن و جيومتنن ـرتياب سننتخ وريومةننبكمل يتتياننتيتننصوف يفـ 
نةيووسنؤيمعملي تيي،ومت ـرتيومتقا  ـة و يفنليومتن ـرتيابسنتخ وريومةنبكمل يب انةيإن ـ غيويفنملـنةي  وفملغيوريت ملريومفـ 

يتخ وريومةبكمل .فملاقةيحىتياليأل  يهعوييومفـ ةيفملاقمليشسملس مليش ملريلق ةيفمملم ةيومت ـرتيابس
 رابعا: االعتماد على املوارد اخلارجية

ب ننةيبصنننمممليعي صواننريي نةننآ يشرينن  يفاننعيومةننبكة وخ نن يومننعئيي،شح ننملخي ننمليتمتمنن يوونةننرغيعيتقنن  يب وتمننمليومت ـر
ةيتصوج يهعويووصاريي صو يومصا ي فتصحمليش ملريووت ربنيي مل يي ماممليل يس ي غيهع يوونةرغيويف رينمملنيوستم وـر

ويـ  رييفاعيووت ربنييفن صيوالسنتفملدغي نليوجلمنصديومنويي،اأما  ومليومت ـريبيـؤدئيهىليوجصدير  غيا يتق  يفاعيووة
يـبعهلمليفـ ةيوممم يعيهع يوم و جيووتيصرغ.

ي
                                                 

 .02 -39ص      ،4005 ،القاهرة ،مركز الخبرات المهنية لإلدارة "بميك" ،اإلدارة اإللكترونية و تحديات المستقبل عبد الرحمن توفيق:   1
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 :ينلفصل الثاا خالصة
ةينننننووماص يىلهي يوووم فنننةيتنننتاخليعيانننمصبةيومتصاننن انننومميهىلممقنننصديرياننن يأمل ننن ي ةنننكاةيومبنننملح نييوومسنننملفنيي

ييوس فةي،ووتيصرغيمل نننووالت مل ينننو رييظمصريتكنصمصج مليووماص ي،ووياصبة
يوالريت ننملرص يننننننحي فةيتتم ننصرننننننت ننليوكننمل يوشاننب  ي ةننكاةيومبننملح نييفننليوومي،وتصف هننمليمنن  يومممل ننةيو تةننملرهمل

وابمتن و ليي،ا يوممقن يوخرينلننننوريي،(وال   ن  يوريملاةيعيإنبكةيووماص نمل يوم وم ننةي،وم   حيمامماص ةيوسليأ يهملا 
صدينننننظمنن يهىليومصجي، ؤسسننةيعيوجملتمننرييبتكافننةي مقصمننةي،أنن يفنن دييهىليوواننامملي،وهلملااننةيووالت ننملال  ننرييرننصرغيووماص ننمل ي

يظمنن ي ننمليووم فننةيوات ننملدوعيظنن يي،وخل.....ي،تتممننمل يووم فننةووم فننةيووات ننملديووم فننةيويهدورغيييفام ننةيج ـنن غي  ننن بلتمننمل
مل ينننن ظنملري ماص يوسنتخ وريوأنننعوي،هىليومصجنصديومممن يوالف ونن ظمن ييوخرينلغهنع ي يننننودوريي،والف ون ةيةابوؤسسيـم  

ةيو نمل رإن  غيي ان ورويوختنمل يعفانيتق  ي ماص مل ي و يا مةيمنإلدورغيتسملف هننمليهىلح ـ يـسمعي وهنعويي، صوردهنمليومبةنـ 
ةننننن  ا يننننننتامننتيدورويشسملسنن مليعيلق ننةيشهنن و يووؤسسننةيوإلسنن وت   ةي ننليري ننليشنييمليمسننحيمصظ فننةيهدورغيووننصورديومبةننـ 

أننننن ييعفانننننيووالت نننننمل مل يتكنصمصج نننننمليووماص نننننمل يننننننننح ننننن يمتيهدريي،وتيب قملتننننن يووختافنننننةيوإلمكننننن ويومتسننننن لييهىلوما نننننصني
لي،ومتصظ ملي،ومتس ل ل: يفرابحيوم صري مليـم  يبن:ي،وومتكـص

يومتس ليوإلمك وىن.ي-
 مك وىن.ومتصظ مليوإلي-

ليوإلمك وىن.ي- يومتكـص
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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 : امللخص      

تتضمن هذه الدراسة أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على إدارة الموارد البشرية كأهم 

 الوظائف في المؤسسة المعاصرة التي تعتبر المورد البشري الركيزة والميزة األولى للتفوق .

 اتكنولوجيتم التطرق إلى هذا األثر عبر ترتيب منهجي متسلسل حيث تم التعرف على 

المعلومات واالتصال، تم التطرق إلى إدارة الموارد البشرية من خالل التعرف على نشأتها وأهم 

 وظائفها إضافة إلى التحديات الجديدة .

كمؤسسة محل الدراسة خرجنا ببعض مديرية الحماية المدنية وفي إسقاط لهذا األثر على 

: ضرورة االهتمام بالمورد البشري في المؤسسة، النتائج التي تأكد على تفعيل جانبين مهمين هما

 الجديدة. اإمكانية تفعيل دور هذه الوظيفة )إدارة الموارد البشرية(بإدخال التكنولوجي

 الكلمات المفتاحية:
 .اقتصاد املعرفة التكنولوجيا اجلديدة,تكنولوجيا املعلومات واالتصال, املوارد البشرية,

 
 

Résumé: 

   
    Cette étude inclut l’effet des technologies de l’information et de la communication 

sur G.  R.H  comme des fonctions les plus importantes dans l’entreprise moderne qui 
considère les R.H comme pilier et le premier caractère de la réussite. 

   Nous avons étudié cet impacte à travers une étude méthodique où nous avons 
connu les technologies de l’information et de la communication et GRH en 
connaissant sa naissance et ses importantes fonctions, en addition  les nouveaux 
challenges. On a appliqué cette étude sur la direction de la protection civile, on a 
obtenu quelques résultats parmi eux: la nécessité De s’intéresser aux R.H dans 
l’entreprise et la possibilité de l’activation du rôle de cette fonction G.R.H  en 
utilisant la nouvelle  technologie. 

 

 

les mots clès 
 
Technologies de l'information et de la communication , LES Ressources humaines,LES  
nouvelle technologie , l’économie du savoir. 
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 نتائج الدراسة : 
االتصد  عورقت اد عنشطةداععاييةد ملعععي  ليددععوعبعد عرد أعم دملعاهيد  لملعاية  ملدععاه عتكدععب ية ي علدد عاهعت  د  ع

عميينعر أعمجتعع نعاية  ئجعوت مثلعيفع  ملتيع:عع،ععملاه اردعايية ع
 عايية يع.عأتيتعب سالق عو زاايعخت معاه ردعاالتص  وعتية ي عل عاهعت    ع
 ريد عع)ايعمدلصد ع فكد ا ع ة( ة كلعيد  عايعمد  ععواالتص  ت ي عرمتلععإدخ  عتية ي عل عاهعت    عالعع

   ص رع. ع ع  

 ثك فعععيتمسريملنعبةج رعع ذهعاخلا ة.عجي عطة ععاالتص  وعإدخ  عتية ي عل عاهعت    ععتيل 

 االتص  .وعاشوىلعيفعاس خ امعتية ي عل عاهعت    ععواخلا ة يعاي اعاعععاإلطرتطتشييعع 

 ممددد عملسدددالعاي ع  دددلع عاددد ع دددنع ددد  ع،عملسددد ر عيفعدتدددععاهعت  ددد  عاالتصددد  وعاسددد خ امعتية ي علددد عاهعت  ددد  ع
 اس خ ا ا عبةيلعمفضلعيفعمداءع ا  ا .،عوعسريملناه

 اشرم  عذا عايكلمععاهض فععاشكرب. عاي  عهعحنوعاي تت،اي ختصع نعاشرم  عاإلدارملععاي وتلةلععربحع 

 كي ءةععوع دةعرمتل هت ع.س رع،ععع،حتكلقعزايدة،عاهعت    عيفعرمتل  عإدارةعاهع فعتس  ملعتية ي عل ع 

 ع،عاهي شدددد عاالتصدددد  ،عسددددا يععاالسدددد عم  عإذاع دددد عماسددددنعاسدددد خ ا ا ،عاه وطددددعع،عني تددددععاالتصدددد  ت ملدددزعشددددييعع
 اش نع.عوعاجل دة

 إدارةععيعب ورهعإىلعاإلخدق عبعمتلدعاس عم  عشييععاهعت    عملؤد عإىلعزايدةعاط ة رعاييريوس  ععو ذاع  عملؤد
 .ععاه اردعايية ملع

 كيددد  عييدددنعايكلددد معنالسددد ي دةع دددنع دددذهعع  مل ملدددععايم ملدددععاه طلدددع سددد   عتية ي علددد عاهعت  ددد  عواالتصددد  عيفع 
 اشخريةعملعمل تىعيتمس   عاهات بع.

 :االقرتاحات
تية ي علدددد عاهعت  دددد  ععواسدددد عم   عبعدددد عدراسددددععوحتتلددددلعاية دددد ئجعاه فصددددلعرتلادددد عواي عدددد  عرتددددىع دددد  عأتثري ددددع
عرتىعإدارةعاه اردعايية ملععميينعتك ميعاإلترتاا  عواي  صل  عاي  يلعع:عواالتص  
 تية ي علد عايد ع ملععمصديحعط لجدععا ملدععيت اد را عيفعتسلريعاه اردعاييةدعواالتص  تية ي عل عاهعت    ععاس خ ام

رتدىععواالتصد   ذهعاي ا را ع نعخق عإدخ  عتية ي عل عاهعت  د  عملةا   عايعص عاي يلعوني  يلعفإطهعجي ع  اكيعع
عواالتصدد  و ددذاعهد عتتعيددهع دنعدورعيفعوسد عسل سددععي ردقمعع،عخم تد عو  ئياد عنيرتكلددزعرتدىعو ليددععإدارةعاهد اردعاييةد ملع

عداخلعاهؤسسعع.
 هدد اردعاييةدد ملعع دد عتلددععإدارةعارتلادد عيفعرمعواالر مدد داإل ددقععرتددىع دد ربعاهؤسسدد  عايدد عافددتعيفع ددذاعا دد  ع

 حملاا عو  وفا ع.عاالر ي راشخذعبعنيع

   دنعتايلك هتد عيفععاالسد ي دةاي ي ملنعوتعزملزعاييد عاي ف لدععي ية ي علد عاهعت  د  عوحم ويدعععس ورةعتيينعإسرتاتلجل 
 اهع فععبةيلعخ صع.اهة مععبةيلعر معوإدارةععمداءحتسنيع
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 .ايكل معبعملق عحتسلسلععيتم  ينيع 

 .تيثل عاي ورا عاي  رمليلعع 

 عواالتص  تيلل عاهلليلعاي ة لميع"عإطة ءع صتفععي رقمع". 

 ع.–اشع عع–إر دةعاية  عيفع  ملكععاي كللملع 

 عع نعخق عاهس مهععيفعإت  عع  كزع عت   يتعرتمي.عنهص حلعاي  ةلععاال  م م 

 اهد اردعيفعإدارةعملسدعىعإىلعايق  كزملدعععوعملع مد عمس سد عرتدىعاهعت   تلدعععمد اردعاييةد ملعيتط د مع عت  د  ععبة ءعس ورة
 واي كتللع نعمرم هل عاإلدارملععاي وتلةلعع.ع،ايية ملع

 إعدد اءعاي راسدد  عاهسددفلععيت عدد  عرتددىعواتدد عاهة مدد  عايع بلددععو دد  عوعدد دع سدد   عطةدد  عإدارةععاهع فددععفلادد ع
 اهس خ  ععع.عواالتص ال ععي ية ي عل عاهعت    عإس فععإىلع س   عايي عاي ف ل

 .ت  ل ع سريعيتةيي  ع 

 .إدخ  عشيي  عرتىعاهؤسس  ع 

 ب ا جعاي سلريعاهة  جعت فقعايعملعع،عك يعملعاجلم ري تلععتع م عرتىعتية ي عل عاهعت   تلعععب ا جع عت  عات ة ء. 

 ويدددععتايلكادد عا فلدد عش عييددلعي مدد عخص صددل تهعو ددد عواي جدد ربعايع هلددععوحم ع،عردد معطكددلعاي ية ي علدد عاهسدد  ردة
 ص حلع ة ع.ع ملصتحع ة كعيل عنيض ورةع 

 مل ات عإسرتاتلجلعع نعاهؤسسعع.عواالتص  إدخ  عتية ي عل عاهعت    ع 

 جبملدد عاه ااددلعاي عتلملددع،عيفع ددذاعا دد  عطةددج ععاال  مدد مجيدد عم عهتدد ملعاي ويددععنهدد ردعاييةدد يعوذيدد عب املددعع ددنع
فعتلةددد عع،عاجل ملددد عيت ددد رمل عنيييددد ءا عوإدخددد  عاإلردددقمعاةيلعيفع  اتدددعع ييددد ةعوييدددنع دددذاع دددريعكددد يفعاة اشسدددت بع
 ب ي ملنعاهي طنيعيفع ذاعا   ع.عاال  م م

 ا ععيت ص  عإىلعاش  ا عاه ع ةجي عدرملع ة وعععا زعكميل ت عييلعر ئتععو   بع هعبص . 

 عكلعع مل ع.ي جملرتىعاي ويععإت  عع  كزع عت   يتعرتميع  

 .تةجل عاييفثعواي راسععيفع ذاعا   ع 

 اهعاددد عواددد ةع سددد كتعع  يلددد ععومبددد عم عاييتلدددععموعإت  دددععختلدددععرتدددىع سددد   عاييتلددد  عتسدددا عرتدددىعمجددد عاهعت  ددد  ع
عو ذاع  عملسالعهصتفععاه اردعايية ملععايص  عرتىعاهعت    ع.ع،عوإداراي
 الس كا بعواي ي ملنعنيا قعاي ملثعع.اوعع اس ي ا عايا قعاي كتل ملععيفعرمتلععاي   ل 

 .إت  ععبة ع عت    عخ صعنجل  عععمل ملعفلهعمج عاهعت    عاه عتكععنجل  ععع 

 ال عاهلدد  عيددل عايةددييععيفعادد عذاهتدد عبددلعاهددزاايعايدد ع دد ع ددنعععمتلدد  عاإلدارملددعاياسدد لق عشددييععاالطرتطددتعيفع
 ورائا ع.

ع



 

 

 شكر
 

 تمام هذا العمل،إلإن الحمد و الشكر هلل تعالى على توفيقه  
قوبع  "   ةالف اضل  ةكما نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ

  اونصائحه  اإرشاداتهو   ابخل علينا بتوجيهاتهخيرة " التي لم ت
ر في انجاز هذا العمل  القيمة  والتي ساهمت بكثي

 .المتواضع

سؤولي مديرية  وم  نتوجه بجزيل الشكر إلى كل عمالو 
طاري  و نخص بالذكر السيد "  الحماية المدنية بمستغانم

  اإلجراءاتو الذي عمل على تسهيل كل   "  عبدالق ادر
 المتعلقة بدراسة الحالة

و في األخير نشكر كل من ساعدنا من قريب  أو بعيد ولو  
 بكلمة تشجيعية.
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 : خامتة عامة
ب ننيبربل خلم ننالاننخبلبلننرمالمننميللنناب الل    يمنن  ل  نن  للدبلسننلبالل ل ننلومننميلك ننولب ننيبربل له,ننن للنن   مميلك نن

 منا ابلامل  يمن  للبمل  يمن لبملسن,ية  لبلونا يفل خل ا,هن لبمل  ننخلمنميلمنلاللانتلبل  ن ا لالبنا لبمل  نن  لع ىبملهالبحلصيالل
ل رهندع لننسن رلبمل اةن  لة  ندله حن لعنميلإنسن رلمنابخلل  ن  لبألمنرانخبلل بمل اةن ل,صن  ااجدهندلعنا للبا,صن  لإىلنصلل

 لبإل بايخلبل,فكننننرللحننننىل  خلب ا,صنننن  للنننننيب لجدهنننندلبجتنننن  اعتلخلظهننننيال  ب لصنننن اللنننننللإلعننننل بحلدهثنننن لبل,ك يليج نننن ل
خلاننننخبلبل  نننن  للبألننننن  بمللنسنننن لانننن لبحل ننننالل رل اع, نننن ال،ب لكرت ن نننن  لبحلكيمنننن لب لكرت ن نننن لبإل باةننننن,ك العننننميللةأ نننن ح  
 غرانن للبل,سنيهق  لبإلن, ج نن  لننيب ولخلا نتل ظ ففهنن  للنل,ك يليج ن لبمل  يمنن  ل ب لصن الل نلحنن ل ل أتثننال يلةقندلب ا,صن 

يج ن  لال,ك يللمنميلغران ل ل  ثنال ,ننلبل  صنالبكناالقن لاندلأتثنالل ظ فن لخلبمللنسن ل بلنيل انا ل للل،مميلبليظ ففلبحلس ن 
ل ب لص ال.للإلعل بحلدهث ل

جتندلل رلإىللبألمناولحسنخلبحل جن لقن لحنىل  ن تلخل  هن للنةإ باةلبمليبا لبل واه لما لم خلنوأهت لل دةلمابحنلل  
ان لبليظ فن لبلنيلل  ن حتللك,فن لاسن  بهت لمنتللق ن لبليظ فف لنللملل  لنسن ل للضن ميلا ف ن لبق كنللبل, ي  ن لل فسه لمك ا

ا ن العندةلل رة  ندللبخلن اج  ل  بلندبم  للننيب اكن  للأتثاان منميلمنلاللإ لق ل لوللل, ي   ل ملله,سىنق كللببل هع   ينله
لىع ننل ثننا لبألمننرةاننخ للل,ك يليج نن لبمل  يمنن  ل ب لصنن ال.ل  غرانن ل   هنن  ب ي ةلبلونن م   لم نن هرلب هننر  لملننمثننللبل يللأتثننرب 

لآل  هتنن , ننفلةننإ باةلبملننيبا لبل ونناه لا ل ةقنندبرلم   ننخلع ننل  لم نن للى لة ننالهق,صننالع ننمه نن بألثننربلالنن لأتإ باةلبملننيبا لبل ونناه ل
خلل  ن ه للنداهملم نخلةنرتةللبن,ه نتبلنيللبألمنرةبلكفن  ب لانخ للإ باةلإىلبلقنداب للإ باةمنميللبمل اةن لويلنتلبا,صن   خلظلل

بملنيبا للإ باةم ن للبلنخيلأتمنخلبألنن  الانيل  ن ,نداهمل رلبل,خنبنيلمبنيةلبجتن  لانخبلبملن ه لخلبلبل ي ل لحنميلل، مبل  دبرلبمل,قد
بمل  يمن  ل لل لك يليج نبمل,  رةلبلنيلكك هن لمنميلوق ن لبلسن  ل لبمل نرةلبل,  ةسن  ،لةنإ باةلبملنيبا لبل وناه لخلظنللل بل واه لبلب ا 

 نننننألاحلننننند  ل ل لاملسننننن ة  ،ل  ننننن حتل لل لليج ننننن ليلبمل ننننن ا ،ل لانننننن, دب لانننننخ لبل,ك ل  بلكفننننن  ب للإ باةب لصننننن اللاننننن ل
انننيلبحلفننن هلع نننىلانننخ لمنننميل يلمكننن رلخلبل ننن مل،ل لبألانننالةأ ننن حتللسننن,قبخلبملنننيبا لبل وننناه لبللتمننن ل لبلقنننداب لبملب يلننن ل

لميلليظ ننننفبملنننيبا لبل ونننناه ،لة ل,سننن رلب لكننننرت  لمنننلإ باةبألمه نننن ل لبملسنننل ل  لع ننننىلللنننر ب بلب اننن  ل لننن ملج  هنننن ،ل لمنننميلا نننن ل
بملننيا لبل وننايلبلننخيله,  ننرلم,بننيال ننللاننخبلهصننخلخلا لننخل بحنندلاننيلج ننخلل لاع, نن  لنينن  لم  يمنن  لللكننيهميلبننن,قب رب،

انخبلبملنيا للبحلفن هلع نىلبألمنرعنميلراهن لبل,كنيهميلالينن فللبحلدهثن ل بلن,حكالة هن  ل خل ل ب االمميل لنولانيللبنيها لال داة
نني لجدهندلمنميللبل ني  لنولعنا للع نىل  لنسن  ل ل ن  بلل  ل جنيلد نن ل بل,بنيهال بل, دهند ل للبإللندب لألن لك نولبلقنداةلع نى

إ باةلبملننيبا لل رلإىل  خلبخل,ن  لخن ن ل نني لجدهندلمننميلبمللنسن  له نا لامللنسن لب ةرتبضن  بل  نللهندع لال  نللب ةرتبضن ل
خ لبل,ك يليج نن  لل, ننفلعننميلاننلاننن, دب بملننيبا لبل ونناه للإ باةل رلحننى ب لصنن الللبإلعننل ل,ك يليج نن  لل بل ونناه لانندلأتثننال

لىبل  نننني ل ب ربفننننالع ننننلع ننننىن قنننن لنينننناةلم,فحصنننن لحل لنننن لبلننننيرميلبل ننننا لل رل ا ابملننننيبا لبل ونننناه   إ بللإل باةبل,ق  دهنننن للبإل باة
 إعب فهنن ل لنندبه,ه لخمنن للننرباللل حنندل بهتننلخلبل ونناه  ننللبل  د ة لق  عنن لنا منن لمصنن ح لإ باةلبملننيبا لللل  نندةل  نن بخلصننيجنل نندل

  ل نانخ لبل,ك يليجلىبحلصنياللع نلخن,سن ل لل ن ن لبألمنالخل بل   نخ ل مكن رلق .   بلقناباب لب ننرتبللبختن  ختيق للبليلألمه  ب
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لبن,ونالبلنخي:   نرتنت لبقن لفلبل قن الل  نلمللل ندلقن لل غناب لخنسن, دمه ل الصنياةلبل, من ل لكنميللن ممن كهن للبل ني  حننميل
ل جنننىنل مصننن  لل نننال ل مننن ل جدلننن لبمللنسننن  لبملسننن,ث اةلمنننميل ننن اللللنننن,ث  ال ننندلةننن, لب ننن الل م  ننن للللن, ننن  لتلصنننياةلم فننن

لنولهن,ال   لل  ن ن تلانخ لبل,ك يليجلخلبلناد ةل  لل للكير مل ل،ل  قخ لبل,ك يليجلبل قل  لكميلبملهالايلب ن, دب للبألميبال
لملال:لميإ لم
ل .خلاخ لبل,ك يليج ل لل ,حكا   ب لإنرتبل ضتلمل-
ل .ج اخ لبل,ك يليللخبمل,حك  للبل واه خلب ن,ف  ةلمميلبمليبا ل ل-
لإىللمنننميلملقننن لكنننميلبلي نننيالكلكفننن  ب لع ر ننن ل لبل وننناه بملكننن رلبمل  ننننخلةنننإ باةلبملنننيبا للخ ضنننتلبلاجنننللبمل  ننننخلل نننخل-

 بملاجية.لبألادب 
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 مقدمة
مشيتوورة االيت  ينعيتن امل املعلوميتة  يتوزة هي العبارة اليت  صبيتب    "،من حاز على املعلومة فقد حاز على القوة" 

ليس  الضرارة هي ال  ينربح املعارك لكنوا ينسيتحح يف االيت   ،املؤسسة مبثابة صمهية املعلومة لدى اجليش يف فرتة احلرب
صا ميتيتيتيتا يعيتيتيتيتر   ،( ااالينصيتيتيتيتاال ديدة ) ينكنولوجييتيتيتيتا املعلوميتيتيتيتا  يتكنولوجييتيتيتيتا اجليتيتيتيتر التيتوم يف عصيتيتيتيتيتاحنيتيتيتيتن الييتيتيتيت ،األحييتيتيتيتامل ال يتيتيتيتوز

عليتى  ابيتللح اليتبع  صملحىت  ،صبب   املؤسسا  ينواجه شكل جديدا من املنافسة مل يعر  من قبل ،املعرفة اقتصاد
فييتيتة حييتيت  االثقا ااالجتحاعييتيتة االقتصيتيتاديةينسيتيتحية هيتيتلا الوليتيتر الثيتيتورة اجلدييتيتدة اليتيت  ايتيت   عيتيترى احلييتيتاة يف  ييتيتر النيتيتواحي 

 . االقتصادية ا العوملة املالية ما يعر  ساعد  على انتشار اينوسر 
امليتيتيتوارد  إدارةالب يتيتيت  يف   يتلليتيتيت األميتيتيترفيتيتيت مل  نوعيتيتيتا جدييتيتيتدا ميتيتيتن امليتيتيتوارد البشيتيتيترية املعرفييتيتيتة، هيتيتيتلل التتيتيتيت ا  ين يتيتيتر  
ميتن جويتة صىيترى اىليت   إدارهتيتاي ييتة تعظيتي  االسيتت ادة ميتن هيتلل امليتوارد ميتن جويتة ا لااملوارد البشرية يف حد ذاهتيتا ، البشرية

هليتيتيتا لابيتيتيتدات ااالبتكيتيتيتار اينعظيتيتيتي  االسيتيتيتت ادة بدارة امليتيتيتوارد البشيتيتيترية ميتيتيتن التيتيتيت   ا  اال ابييتيتيتة هليتيتيتلا اجلييتيتيتل ميتيتيتن املنيتيتيتامل املناسيتيتيت  
يف مالحقيتيتة التليتيتورا  التكنولوجييتيتة ااالسيتيتت ادة منويتيتا ميتيتن مبعيتيتك  ييتيتن مكيتيتن مسيتيتاعدة إدارة امليتيتوارد البشيتيترية ، التكنولوجييتيتا

 البشرية يف لوء الظرا  ال  صاجدهتا ينكنولوجيا االينصال .نظ  املوارد إعادة هندسة ىالل 
 اانتقيتال االينصيتالملواجويتة بيتعوا  د  املسيت  اليتلي ييترى فيويتا السيتال  اهليتهيتي التكنولوجيا  صملفيحكن القول  

اال  التتييتيت  ينيتيتيتنظ    عدييتيتيتدة يف عيتيتا جيتيتاءنويتيتيتا  يتيتداىيتيتل اىيتيتارو حيتيتيتداد املؤسسيتيتة اينتظيتيتر م صشيتيتيتكاهلااملعلوميتيتا  مبلتليتيتن 
 .املعلوما  اطر  التعامل للحعليا   لماحوا املؤسسة 

ألمل هيتد   ،األى ة ي قدها معناهيتاالكن عدم الت ك  يف هلل  ،البد منه صمر ااالينصالاملعلوما   اينكنولوجي متالك ف
 .معناها  شرط من شراطوا صفقدها اىتلف ذا  ،ابدقوا ،  هي املعلومة يف اقتوا ا لا مدى دقتواصي مس

  يتيتيتيتيتيتاءا  امويتيتيتيتيتيتارا  عالييتيتيتيتيتيتة ابليتيتيتيتيتيتافة إ    اسيتيتيتيتيتيتتلدامإذا فاحلصيتيتيتيتيتيتول عليتيتيتيتيتيتى املعلوميتيتيتيتيتيتة اجلييتيتيتيتيتيتدة اامل ييتيتيتيتيتيتدة يتلليتيتيتيتيتيت  
 اسيتيتيتتلدامواهيتيتيتلل التكنولوجييتيتيتا االقيتيتيتادر عليتيتيتى  صاجيتيتيتدامبيتيتيتا صمل ابنسيتيتيتامل هيتيتيتو اليتيتيتلي  ،التكنولوجييتيتيتا  احلديثيتيتيتة يف هيتيتيتلا ا يتيتيتال

ارد ه ال يترد هيتو ليت  اااييتة إدارة امليتو د  اللي يسيتعى إلييتهلا اهل ،صاحلوالتعظي  حاجاينه احاجا  مؤسسته ال  يعحل ل
ظيتيتي  من عيتيتة  يتيتل ميتيتن املؤسسيتيتة ااألفيتيتراد العيتيتامل   يتيتا اذليتيت  ينتجليتيتى يف ينع اصف هيتيتدا  إدارة امليتيتوارد البشيتيترية ينكحيتيتن  ،البشيتيترية

فز اينقييتيتي  األداء ااملكافيتيتا  ااحليتيتوا ،ينيتيتدري  ،اىتييتيتار ،اسيتيتتقلاب ،ميتيتن ىيتيتالل  ييتيتر ا ان ويتيتا ميتيتن اليتيتيل لقيتيتوى العامليتيتة
كيتيتومل هنيتيتاك دامل صمل ي ،ي  قيحيتيتة املؤسسيتيتة ا يتيتلا منيتيتافر األفيتيترادقاليتيت  ااحيتيتد هيتيتو ينعظيتيت لويتيتا ينصيتيت  يف   ،املعنوييتيتةاملادييتيتة منويتيتا ا 

 امة .اعا  االصراعا  اهلد  صا النز  ،ينضارب يف املصاحل
تيت  ا ي ة ميتن بيت  ا يتانن املؤسسيتة االيت  ينع صه األمل إدارة املوارد البشرية يف القرمل الواحد االعشرين صبب   

اهليتيتلا ارنينيتيتا صمل نتليتيترق يف  ،األىيتيترىيعيتيتو  اليتيتنقو املوجيتيتود يف بقييتيتة امليتيتوارد  صملااليتيتلي مكيتيتن  ،قاجلانيتيت  املبيتيتدت اا يتيتال  
 على إدارة املوارد البشرية . صاليناابن   ينكنولوجيا املعلوما   : الدراسة االت ليل  ملولوت
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  :  اإلشكالية-

بصيت ة سسوسيتة ميتن ايت    ااالينصيتال جييتا  احلديثيتة . ينكنولوجييتا املعلوميتا  عرف  السنوا  األىيت ة ويتو  بيت  للتكنولو 
ميتيتيتن ىيتيتيتالل ن  هيتيتيتا املباشيتيتيتر ااسسيتيتيتوا عليتيتيتى املؤسسيتيتيتة سيتيتيتواء عليتيتيتى مسيتيتيتتوى اليتيتيتداىلي صا  سيتيتيتددا  النشيتيتيتاط االقتصيتيتيتادي

 ي يتة ا ارجي اللي فتح صماموا عاال  اينوجوا  جديدة هلا الت    اللي مس  ييتر ا يتانن املؤسسيتة مبيتا يف ذليت  ا 
حا هي ىصانو املوارد البشرية اجلديدة اليت  ينتعاميتل معويتا ميتن ىيتالل ف ،إدارة املوارد البشرية يف طبع  هلل التكنولوجيا

 :  ما ينقدم مكن طر  ابشكالية التالية
 ؟على إدارة موارد البشرية ااالينصالينكنولوجيا املعلوما   ص رما  

  :  ةانلر  األسئلة ال رعية التالي
 نو اجلديدة للقوى العاملة يف املؤسسة سل الدراسة يف  ل ينكنولوجيا املعلوما  ااالينصال ؟ماهي ا صا -

امليتيتيتوارد البشيتيتيترية ا يتيتيتلا املسيتيتيتارا  الو ي ييتيتيتة ميتيتيتا ص يتيتيتر ينكنولوجييتيتيتا املعلوميتيتيتا  ااالينصيتيتيتال عليتيتيتى  يتيتيتل ميتيتيتن ا يتيتيتانن إدارة  -
 للعامل  ؟

 يدة ؟ ين مكن ملابقة احتياجا  إدارة املوارد البشرية مر الت وال  اجلد -

 :  أمهية الدراسة-
ابليتافة إ  معرفيتة اافيتاق  ااالينصيتاال ينندرو صمهية هلا الب   يف ساالة ينوليح صدق لتكنولوجيا املعلوما  

صساسيتيتية احساسيتيتة يف املؤسسيتيتة يف  يتيتل التليتيتور اجلدييتيتدة ا ويتيتور ميتيتا يعيتيتر  اقتصيتيتاد املعرفيتيتة بدارة امليتيتوارد البشيتيترية  و ي يتيتة 
عليتيتيتى إدارة امليتيتيتوارد  ااالينصيتيتيتالميتيتيتن ىيتيتيتالل دراسيتيتيتة ن يتيتيت  ينكنولوجييتيتيتا املعلوميتيتيتا   –املعرفيتيتيتة  اقتصيتيتيتاد –التكنوليتيتيتوجي اجلدييتيتيتد 

 البشرية .
 :  املوضوع اختيارأسباب -

صميتيتا األسيتيتباب الشلصيتيتية فويتيتو  ،علحييتيتة ،موليتيتوعية ،صسيتيتباب شلصيتيتيةإ  هليتيتلا املوليتيتوت  اىتييتيتاراينعيتيتود صسيتيتباب  
يف   ميتيتن زىيتيتاملييتيتل للب يتيت  يف عيتيتال إدارة امليتيتوارد البشيتيترية ا ييتيتر ميتيتا ليتيتيل  يتيتا ميتيتن عواميتيتل اميتيتن بينويتيتا ميتيتا هيتيتو معيتيترا  الييتيتوم 

 حاسوب انقال اا ها من سيحا  هلل التكنولوجيا اجلديدة . من،ااالينصالينكنولوجيا املعلوما   استعحال
فتتحثيتل يف التيتيتوفر النسيتم للحراجيتر يف هيتلا ا يتيتال االتيتا  إمكانييتة  تابيتيتة ليتوعية املو صميتا عيتن  األسيتباب املنوجييتيتة  

 هلا الب    حا مكن إفادة املكتبة .
، دار يف ينليتور ا تحعيتا  احلديثيتة ميتن ار مليتا للتكنولوجييت ومل هلا املولوت من متللبا  هيتلا العصيت  إ  ابلافة        

مهيتيتيتيتيتا التسيتيتيتيتيتي  ا  الص ،درو حتيتيتيتيتيت  عيتيتيتيتيتال  علحييتيتيتيت  وحعوحيتيتيتيتيتا التكنولوجييتيتيتيتيتاويتيتيتيتيتلا املوليتيتيتيتوت ينيتيتيتيتيتخبصيتيتيتيتوس األسيتيتيتيتيتباب العلحييتيتيتيتيتة فا 
 فوو إذمل ميدامل    ااسر اجديد أنمل بعومل هللا اإرادينه صمل ينكومل مسامهتنا فيه قيحة .ااملعلوماينية، 
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 : الدراسة أهداف-

 ااالينصيتالعلوميتا  هو الوقو  على مظاهر الثورة اجلديدة لتكنولوجيا امل   املرجوة من هلل الدراسةاهدإمل األ
ميتيتيتن ىيتيتيتالل معرفيتيتيتة ص يتيتيتر هيتيتيتلل اذليتيتيت   عليتيتيتى ا ي يتيتيتة صساسيتيتيتية احساسيتيتيتة يف املؤسسيتيتيتة صال اهيتيتيتي ا ي يتيتيتة إدارة امليتيتيتوارد البشيتيتيترية 

ا يتلا ابسيتوام العلحييتة املكتبيتة  يف إ يتراء حا أنمل يف طيترق البيتاب صميتام هيتلا املييتدامل سااليتة منيتا   ،ا ان واالتكنولوجيا على 
  ميدان  تختل    عتوحا التكنولوجيا .اامة ب تالو بشيء قليل يف امل

 :  حتديد املفاهيم-
عليتيتيتيتيتى إدارة امليتيتيتيتيتوارد  ااالينصيتيتيتيتيتالص يتيتيتيتيتر ينكنولوجييتيتيتيتيتا املعلوميتيتيتيتيتا   ،امليتيتيتيتيتوارد البشيتيتيتيتيترية ،ااالينصيتيتيتيتيتالينكنولوجييتيتيتيتيتا املعلوميتيتيتيتيتا   

 البشرية،هي امل اهي  األساسية يف هلا الب   اال  ن صل فيوا  حا يلي:
يف هيتلا الب يت  هيتو سااليتة اجلحيتر بيت  ينقنييتا  احلاسيتوب  ااالينصيتالعلوميتا  ينكنولوجييتا امل ةميتن عبيتار إمل القصد  
 ا لا نظام املعلوما  . االينصالااسانل 

 :  الدراسات السابقة-
صمل الب يتيتيتيتويت اليتيتيتيت  يننااليتيتيتيت  هيتيتيتيتلا املوليتيتيتيتوت عليتيتيتيتى اىيتيتيتيتتال  مسيتيتيتيتتو هتا ليتيتيتيتئيلة نظيتيتيتيترا إ  جيتيتيتيتدة املوليتيتيتيتوت  نيتيتيتيتاالحظ

تكنولوجييتا بشيتكل عيتام .صميتا فيحيتا ذيتو امليتل را  اجلامعييتة فليت  جنيتد االبا ما  نا جند الكت  ينت ديت عن ال إذ ،احدا ته
عاجليتيت  موليتيتوت ص يتيتر ينكنولوجييتيتا تختل يتيتة   ملتقييتيتايف  ميتيتداىال امل نعثيتيتر طيليتيتة ميتيتدة  ثنيتيتا إال عليتيتى  الشيتيتيا القلييتيتلسيتيتوى 

 على إدارة املوارد البشرية . ااالينصالاملعلوما  
 :  املنهج-
االيت  ؛ الت ليليتي الوبيت ي اعتبيتارل امليتنو  األنسيت  هليتلا النيتوت ميتن الب يتويت اعتحدا يف هلا الب يت  عليتى امليتنو         

ينقوم على  ر احتليل اعر  املادة العلحية مث التعلي  عليوا من ىالل النتان  املتوبيتل إليويتا يف اجليتزء ا يتاس الدراسيتة 
 امليدانية .

 تقسيم الدراسة:-    
 اإدارة امليتيتوارد البشيتيترية  ف يتيتي ااالينصيتيتالكنولوجييتيتا املعلوميتيتا  ين نيتيتاينناال ففييا ال   ،إ  فصيتيتولمت ينقسيتيتي  الدراسيتيتة 
ميتيتيتيتيتن ىيتيتيتيتيتالل التليتيتيتيتيترق إ  بعيتيتيتيتيت  هيتيتيتيتيتلل     يتيتيتيتيتاهي  اينليتيتيتيتيتورا  سيتيتيتيتيتواء  انيتيتيتيتيت  ينقنييتيتيتيتيتة صا يننظيحييتيتيتيتيتةاملب يتيتيتيتيت  األال مت التليتيتيتيتيترق مل

  التكنولوجيا  ا ىابة ال  مكن صمل ينؤ ر على ينسي  املوارد البشرية من ىالل التعر  على بنيتوا الت تييتة، الشيتبكا
املعلوماينييتيتيتة مبلتليتيتيتن صنواعويتيتيتا  ا  ي ييتيتيتة إدىاهليتيتيتا عليتيتيتى املؤسسيتيتيتة، اعليتيتيتى شيتيتيتبكة ابنرتنيتيتيت   نظيتيتيتام  حيتيتيتر بيتيتيت  ينكنولوجييتيتيتا  

صما ىيتيتيتيتدماهتا، ابليتيتيتيتافة إ  التعيتيتيتيتر  عليتيتيتيتى ينلبيقاهتيتيتيتيتا امللتل يتيتيتيتة.ا  يتيتيتيتا ا صهيتيتيتيت  ينلبيقاهتا املعلوميتيتيتيتا ، ، متللبيتيتيتيتا  االرينبيتيتيتيتاط
من ىالل التعر  على م ووم، صمهييتة ا عيتاال  نشيتاط هيتلل  وارد البشريةصه  ا انن إدارة املاملب   الثاين فتناالنا فيه 

الو ي يتيتة يف املؤسسيتيتة ابليتيتافة إ  املراحيتيتل اليتيت  ميتيتر   يتيتا عيتيت  التيتيتارير ا اليتيت  سيتيتامه  يف ينلورهيتيتا ا الت  ييتيتد عليتيتى ليتيترارة 
ليت  ينواجوويتا يف  يتل اصهيت  الت يتد   ا اجودها، ابلافة إ  التعر  على مكانتوا داىل اهليكل التنظيحي للحؤسسيتة،

 .ةاجلديد  التت ا
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ميتيتن  ااالينصيتيتالدراسيتيتة العالقيتيتة املوجيتيتودة بيتيت  إدارة امليتيتوارد البشيتيترية اينكنولوجييتيتا املعلوميتيتا   ينالثيياالفصيي   تنيتيتاالي
التليتيتيتيترق إ  ينكنولوجييتيتيتيتا املعلوميتيتيتيتيتا   حيتيتيتيتدىل إسيتيتيتيترتاينيجي بدارة املعيتيتيتيتيترفة  دار اسيتيتيتيتتلدام التكنولوجييتيتيتيتا  اجلدييتيتيتيتدة  الليتىيتيتيت

صيتيتيتال يف ز دة فعالييتيتيتة نظيتيتيتام معلوميتيتيتيتا  امليتيتيتوارد البشيتيتيترية االتعيتيتيتر  عليتيتيتى عحلييتيتيتة التسيتيتيتي  ابلكيتيتيترتاين للحيتيتيتوارد لاعيتيتيتالم ا االين
التكيتيتيتوين، ا ينقييتيتيتي  األداء اا هيتيتيتا ميتيتيتن  ا دراسيتيتيتة ل  يتيتيتر عليتيتيتى العحيتيتيتل )التو ييتيتيتن(، التيتيتيتدري ، البشيتيتيترية طنشيتيتيتلتوا املتعيتيتيتددة

 اااثر.
التليتيتيترق إ  احيتيتيت  التالييتيتيتة، ف يتيتيتي املب يتيتيت  األال مت عليتيتيتى فصيتيتيتل ااحيتيتيتد عيتيتيت  املب اجليييال التقبيقيييايف حيتيتيت  اقتصيتيتيتر 

املؤسسيتيتيتة سيتيتيتل  ، صميتيتيتا يف املب يتيتيت  الثيتيتيتاين فيتيتيتت  التليتيتيترق فييتيتيته إ  التقيتيتيتد   صسيتيتيتس  يتيتيتر امليتيتيتادة العلحييتيتيتة اطيتيتيترق حتلييتيتيتل البييتيتيتاا 
رد يف ح   امل مولوت املب   الثال  هو دراسة احتليل ص يتر ينكنولوجييتا املعلوميتا  ااالينصيتال عليتى إدارة امليتوا  ،الدراسة

 . مديرية احلحاية املدنية مبستتامن البشرية يف
 
 

 


