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اجلامعية2017-2016 :

﴿يَرْفَعِ اهللُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاهللُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾
(سورة المجادلة )11

احلمـ ـ ـ ـد هلل رب العاملي ـ ـ ـن والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلي ـ ـ ـ ـ ـن.
نبينا حمم ــد وعلى آله صحبه أمجعي ـ ــن،،،أم ــا بعد...
فإين أشكر هللا العلي القديـ ــر أوال وآخرا على توفيــقه إبمتام هذه الدراسة
فهو عز وجل أحق ابلشكر والثناء وأوال هبما،
وانطالقا من قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ﴿ﷺ﴾" :من ال يشكر الناس ال يشكر هللا" ،واعرتافا
مين أبهل الفضل الذين علموين الكثري ،أتقدم ابلشكر والثناء العطر ومجيل الوفاء لكل من أسدى يل
علما او افادين بتجربة او قدم رااي أو توجيها ونصحا.
وأخص هبذا الشكر األستاذ الدكتور الفاضل بلمهدي عبد الوهاب ،املشرف على هذه الدراسة فقد
وجدته نعم املعلم والناصح واملعني ،والذي منحين الكثري من وقته وصربه ،وأفادين مبالحظاته القيمة.
وأثين على بقية األساتذة األفاضل يف جامعة فرحات عباس-سطيف ،-ومنهم األستاذ برابش التوفيق،
األستاذ ابروش زين الدين ،األستاذ يعلى فاروق.
كما أخص ابلشكر السادة األفاضل مديري املوارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة.
مث الشكر موصول لألساتذة املناقشني للرسالة الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة.
وأسأل هللا تعاىل التوفيق للجميع ،وأن ينتفع هبذه الدراسة كل من يطلع عليها.
الطالبة :زواوي خالصة

إلى والدي /زواوي عـــ ــــاشور ....الذي أفنــــ ــــ ــــى حياته في رعايتــــ ـــــــ ــــ ــــــــي
رحــــــــمه اهلل وأسكنه فسيــ ــــ ـــــــح جناتـ ـ ـ ـه
إلى والدتي/لتيـــم فطيـ ــــ ــــ ـــــمة ....التي أفنـــ ــــ ـ ـت حي ـ ـــــــ ــــــــاتها في رعايتــــ ــــــــي
حفظها اهلل وأدامها تاجا فــــ ـوق رأســــي
إلى زوجي/نبيل عبابسية ....عرفانا وتقديرا مني لجميل صبره ومساندته
وإلى ابناي ضياء الدين وتقي رعاهما اهلل
إلى إخوتي وأخواتي...خاصة عامر الذي أعانني في هذه الدراسة
إلى عمي الربعي وأمي حليمة
تقديرا واحتراما
إلى كل من علمني حرفا من األساتذة األفاضل
إلى صديقتي الوفية غجاتي أحالم

الطالبة
زواوي خالصة

مقدمــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــامة
مقدمة

تعترب املوارد البشرية الثروة األساسية اليت يتوقف مستقبل التنمية الشاملة على تطويرها ،وخاصة يف
اجملال االقتصادي ،وقد أصبح استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال عنصرا أساسيا يف تنميتها،
والسيما يف املنظمات اليت أصبحت هتدف إىل بث املعرفة والوعي لدى موظفيها من جهة ،وإىل صقل
القدرات واملهارات وزايدة الفاعلية وحتسني األداء واالنتاجية من جهة اثنية.
قد أصبح ربط املورد البشري ابالحتياجات احلقيقية لسوق العمل وتطوراهتا ،واستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصال يف أداء هذه الوظيفة حتداي رئيسيا ترفعه املنظمات ،يف القطاعات التجارية والصناعية
واخلدمية املختلفة ،ويف تدعيم بقائها واستمرارها يف إطار املنافسة اإلجيابية ،وهو ما أدى إىل ظهور اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية كتوجه ومنط جديد يقوم على االستخدام الواعي لتقنيات املعلومات واالتصال
يف ممارسة الوظائف األساسية للموارد البشرية.
مع ظهور اقتصاد املعرفة وتصاعد أمهية املعلومات ،وتعاظم دور املعرفة كوحدة إنسانية للثورة القائمة
على األفراد وخرباهتم وقدراهتم على االبتكار وتوليد املعرفة اجلديدة ،فإن اكتشاف آخر اخذ طريقه إىل
مركز االهتمام واحلديث عنه على حنو متزايد وهو أصول املعرفة أو ما يعرف عند اإلداريني برأس املال
الفكري واليت يعترب اليوم قاعدة الثروة وهو التدفق احليوي للقيمة ولألفكار واملنتجات واخلدمات اجلديدة.
تعترب إدارة رأس املال الفكري أمر ابلغ األمهية والقدرة على تطوير واالحتفاظ ابملوظفني يشكل حتداي
كبريا خلرباء املوارد البشرية ،وهذا التحدي فرض على إدارة املوارد البشرية مهمات جديدة ،لعل أمهها
وأكثرها حرجا هو جذب واستقطاب نوعية جديدة من املوارد البشرية تتميز بدراية ومعرفة عالية ،وقدرة
متميزة ،وما يساعد ذلك اعتماد توجه إلكرتوين إلدارة املوارد البشرية واليت تقدم حلول تقنية تغطي املهام
املتعددة لوظيفة املوارد البشرية.
لذا جاءت هذه الدراسة ملعرفة ما مدى أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس
املال الفكري لبعض املؤسسات االقتصادية بسطيف؟ ،نظرا لكوهنا تساهم بشكل كبري ومباشر يف خدمة
اجملتمع وتنمية االقتصاد الوطين.
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 -1إشكالية الدراسة:
إ ن أحد التحدايت الرئيسية اليت تواجه املنظمات اليوم هو إعادة النظر يف منوذج أعماهلا يف ضوء
القدرات اإللكرتونية ،حيث مع التحول الرقمي أصبح من الضروري حتويل كل الوظائف اإلدارية إىل
وظائف إلكرتونية وابألخص التحول اإللكرتوين إلدارة املوارد البشرية اليت تساهم بشكل كبري يف تطوير
رأس املال الفكري.
لذا جاءت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤل الرئيسي التايل:
ما مدى أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري يف املؤسسات حمل
الدراسة؟
وملعاجلة وحتليل هذه اإلشكالية نقوم بطرح واإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:
 ما مدى اعتماد املؤسسات حمل الدراسة على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية؟
 ما مدى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة برأس املال الفكري؟
 ما مدى أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري للمؤسسات حمل
الدراسة؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اخلطأ ( )0.05ملدى اعتماد املؤسسات حمل
الدراسة على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية تعزى لطبيعة امللكية ونوع القطاع؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اخلطأ ( )0.05ملدى اهتمام املؤسسات حمل
الدراسة برأس املال الفكري تعزى لطبيعة امللكية ونوع القطاع؟
 -2فرضيات الدراسة:
يف ضوء موضوع الدراسة وما أسفرت عنه الدراسات السابقة قامت الباحثة بصياغة الفرضية الرئيسة
التالية:
تؤثر اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية إجيابيا على تطوير رأس املال الفكري يف املؤسسات حمل
الدراسة.
واليت يتم التأكد من صحتها أو نفيها من خالل جمموع الفرضيات التالية:
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 الفرضية الرئيسية األوىل :تعتمد املؤسسات حمل الدراسة على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
بدرجة كبرية.
 الفرضية الرئيسية الثانية :هتتم املؤسسات حمل الدراسة برأس املال الفكري بدرجة كبرية.
 الفرضية الرئيسية الثالثة :تؤثر اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية إجيابيا على تطوير رأس املال
الفكري وذلك من خالل الفرضيات الفرعية التالية:
 الفرضية الفرعية األوىل :تؤثر اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية إجيابيا على تطوير رأس
املال البشري للمؤسسات حمل الدراسة.
 الفرضية الفرعية الثانية :تؤثر اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية إجيابيا على تطوير رأس
املال اهليكلي للمؤسسات حمل الدراسة.
 الفرضية الفرعية الثالثة :تؤثر اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية إجيابيا على تطوير رأمسال
العمالء للمؤسسات حمل الدراسة.
 الفرضية الرئيسية الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية ملدى اعتماد املؤسسات حمل الدراسة
على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية تعزى لطبيعة امللكية ونوع القطاع.
 الفرضية الرئيسية اخلامسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية ملدى اهتمام املؤسسات حمل
الدراسة برأس املال الفكري تعزى لطبيعة امللكية ونوع القطاع.
 -3املخطط الفرضي للبحث :يبني املخطط الفرضي توضيحا للفكرة األساسية للدراسة ،فضال عن
توضيح عالقة التأثري بني املتغري املستقل اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية واملتغري التابع رأس املال
الفكري ،كما يوضحه الشكل املوايل:
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الشكل رقم  :01املخطط الفرضي للدراسة
المتغير التابع

المتغير المستقل
اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية


رأس المال الفكري

تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية
للموارد البشرية.

عالقة تأثير



بوابة املوارد البشرية.



التوظيف اإللكرتوين.



التعليم اإللكرتوين.



نظام معلومات املوارد البشرية

 رأسالمالالبشري
 رأسالمالالهيكلي
 رأسمالالعمالء

املتغريات التعريفية للمؤسسات
(طبيعة امللكية ،نوع

القطاع)

 -4التعريفات اإلجرائية:
اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية :تعرب عن شبكات اهلياكل والقرارات والعالقات اإللكرتونية
املستخدمة يف تقدمي ومزاولة وظائف إدارة املوارد البشرية ،من حيث االختيار والتوظيف االلكرتوين،
حيث يتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة والتقدم هلم عرب االنرتنت ،ابإلضافة إىل التنمية والتدريب
ابستخدام االنرتنت والوسائط املتعددة واحملاكاة ،ودفع األجور واحلوافز من خالل البنوك االلكرتونية
واالتصاالت واملفاوضات عن طريق شبكات األعمال.1

بوابة املوارد البشرية :تعترب بوابة املوارد البشرية صفحة على شبكة االنرتنت جتمع بني إمكانية الوصول
إىل مجيع املعلومات اهلامة على شبكة املنظمة ،متكن املستخدمني من أداء األنشطة املختلفة ،أيضا

1

 -فريد النجار ،اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية ،الدار اجلامعية االسكندرية ،2007 ،ص.357 :
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الوصول إىل قاعدة بياانت فريدة وديناميكية لتدفق البياانت ،كما تسمح بسهولة من حتديد مكان
املشاركة ،وتتيح التفاعل الثنائي بني املستخدمني.2
التوظيف اإللكرتوين :هو استعمال التقنية جلذب وحتديد مصادر املرشحني ،كما يساعد يف إجراءات
التوظيف ،ومن الوسائل املساعدة اليت تستخدمها املنظمة يف التوظيف اإللكرتوين جند موقع ويب خاص،
قاعدة بياانت للمواصفات ،ماكنة حبث ،أجهزة إعالم اجتماعية ،أرصفة ملليء املناصب الشاغرة ،وتتم
عملية اإلعالن هذه الوظائف عن طريق الشبكة العاملية ،ويقوم ابحثوا الشغل إبرسال سريهتم الذاتية عن
طريق الربيد اإللكرتوين ،حتصل املنظمة على كل السري الذاتية املقبولة من خالل االنرتنت وأتخذ
املستخدمني املتوقعني من خالل طلباهتم.3
التعليم االلكرتوين :يعرف أنه تسليم كل األنشطة ذات العالقة ابلتعلم والتفكري ،لتعليم من خالل أجهزة
اإلعالم اإللكرتونية املختلفة ،والوسط اإللكرتوين ميكن أن شبكة االنرتنت ،االنرتانت ،شبكات معلومات
مساعدة ،تلفاز القمر الصناعي ( ،)VTleiille.aSفيديو/شريط مسعي ،قرص مدمج ،... ،واليت متنح
حتسينات تقنية مستمرة مع تزايد يف عدد االختيارات وحسب إمكانيات املتعلم.4
نظام معلومات املوارد البشرية :ويعرف نظام معلومات املوارد البشرية أبنه جمموعة العناصر املشرتكة اليت
تشمل مجع وحتليل وختزين واسرتجاع املعلومات اخلاصة إبدارة املوارد البشرية ،لدعم قرارات التوظيف
والرقابة والتخطيط وحتسني األداء.5
رأس املال الفكري :يعرف رأس املال الفكري من قبل رالف ستاير ،والذي كان مدير شركة جونسون
أبنه" :القدرة العقلية اليت متثل الثروة احلقيقية للمنظمات اليت مل يتابعها احملاسبون مثلما اتبعوا النقد
واملوجودات وغريها"
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2

- Youndt, M ,And Snell, S, Human Resource Configuration, Intellectual Capital And Organizationl
Performance, Journal Of Managerial, Issues, 16 (3), 2004, P.343.
3
- : Avinash. Kapse And Others, E-Recruitment, International Journal Of Engineering And Advanced
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4
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5
- James A.O'brien, Management Information Systems, Mcgraw-Hil.Irwin, New York, Usa, 5𝑡ℎ ,
2002.P.147.
 -6سعد علي العنزي ،امحد علي صاحل ،إدارة راس املا ل لفكري يف منظمات االعمال ،دار اليازوري العلمية للنشر والتزيع ،عمان  ،2009 ،ص15 :
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رأس املال البشري :هو املصدر األساسي لتكوين وتشخيص األفراد الذين ميتلكون القدرة العقلية
واملهارات واخلربات الالزمة إلجياد احللول العملية املناسبة ملتطلبات ورغبات العمالء ،وألهنم مصدر
اإلبداع واالبتكار يف املنظمة.7
رأس املال ايهيكلي :هو قدرات املنظمة التنظيمية اليت تنظم وتليب متطلبات الزابئن ،وتساهم يف نقل
املعرفة وتعزيزها من خالل املوجودات الفكرية اهليكلية املتمثلة يف :نظم املعلومات ،براءات االخرتاع،
حقوق النشر والتأليف ،ومدى محاية العالمة التجارية واليت متثل شخصية املنظمة وقيمتها وهويتها ،واليت
ترجع ابلفائدة للزبون وزايدة رضاه ،وكذا فائدة املنظمة يف زايدة كفاءهتا وفعاليتها.
رأمسال العالقات (العمالء) :ويشري إىل العالقات اليت تربط املنظمة بزابئنها ومورديها وحتالفاهتا
االسرتاتيجية.8
 -5أمهية الدراسة:
 تستمد هذه الدراسة أمهيتها يف كوهنا تؤسس نظراي وتطبيقيا ملعرفة مدى أتثري اإلدارة اإللكرتونيةللموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري ،كما تكتسب هذه الدراسة أمهية خاصة بوصفها إحدى
احملاوالت القليلة اليت تناولت الربط بني املتغريين خاصة ابلنسبة للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية.
 أمهية عامل التكنولوجيا يف التأثري على كفاءة أداء املنظمات وتطورها بشكل عام ،سواء يف القطاعالعام واخلاص.
 افتقار املكتبات احمللية والعربية إىل املسامهات العلمية الواسعة يف هذا اجملال ،ومن املتوقع أن تفتح هذها لدراسة جماالت عديدة للباحثني واملهتمني هبذا املوضوع ،واملواضيع ذات الصلة كاإلدارة اإللكرتونية،
احلكومة اإللكرتونية.
 نتائج الدراسة هلا فائدة كبرية ابلنسبة للباحثني ،وكذا املؤسسات حمل الدراسة ،حيث سيلفت هذااملوضوع نظر إطارات املؤسسات ألمهية اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية وأتثريها على تطوير رأس املال
الفكري.
 -5أهداف الدراسة:
 معرفة مدى اعتماد املؤسسات حمل الدراسة على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية. معرفة مدى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة برأس املال الفكري.7

- Malhotray, Study, Measuring Knowledge Assets Of A Nation : Knowledge Systems For
Development, United Nations Advisory Meeting Of The Department Of Economic And Social Affairs,
New York 4-5 Sebtember, 2003, P.10.
8
- Edvinsson and Malone, intellectual capital, harper business, New York, 1997, PP.34-35.
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 معرفة مدى أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة على تطوير رأس املالالفكري.
 اخلروج بتوصيات حول مدى اعتماد اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،يف املؤسسات حمل الدراسةواملقرتحات املناسبة لتعزيز مستوى تطبيقها واالنتفاع من مزاايها.
 -6أسباب اختيار املوضوع :هناك عدة أسباب أدت إىل اختيار املوضوع منها:
 ارتباط املوضوع مبجال ختصص الباحثة. حداثة املوضوع وخاصة للجزائر ،والرغبة يف تسليط الضوء على املوضوع من أجل إعطاء إمكانية أكربلتطبيقه.
 قلة الدراسات املتخصصة يف هذا املوضوع والرغبة يف اإلسهام يف هذا اجلانب. -6منهجية الدراسة:
بغية القيام بتحليل علمي ومنهجي إلشكالية أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير
رأس املال الفكري  ،وهبدف اختبار صحة الفرضية اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي،
والذي بواسطته مت إجراء دراستني ،األوىل نظرية والثانية ميدانية ،ففي الدراسة النظرية استندان إىل مصادر
مكتبية عديدة منها الكتب العلمية ،واملقاالت املنشورة يف اجملالت العلمية احملكمة واملداخالت يف
امللتقيات العلمية الدولية ذات االختصاص ،وعلى عدة مصادر إلكرتونية ،أما يف الدراسة امليدانية فقد مت
مجع البياانت واملعلومات من مصادرها األوىل يف امليدان العملي للمؤسسات املدروسة من خالل تصميم
استبيان تضمن اجلوانب الرئيسية مليدان البحث ،ابإلضافة إىل املقابالت الشخصية مع بعض املسؤولني،
ابإلضافة إىل املنهج املقارن :والذي يستعمل أساسا يف املقارنة بني مدى اعتماد املؤسسات حمل الدراسة
على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ومدى أتثريها على تطوير رأس املال الفكري حسب طبيعة
امللكية ونوع القطاع ،من أجل الوقوف على مدى داللة تلك الفروق.
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 -7الدراسات السابقة
حسب اطالع الباحثة ويف حدود ما توفر لديها من معلومات ومراجع حول موضوع البحث ،فهناك
بعض الدراسات اليت أجنزت يف خمتلف اجلامعات الوطن ،تناولت موضوع اإلدارة اإللكرتونية للموارد
البشرية ،وكدا رأس املال الفكري ،إال أن القليل فقط أشار إىل تناول موضوع العالقة بني متغريي الدراسة
احلالية ،واليت سوف حنال عرض البعض منها يف التايل:
أ -الدراسات العربية:
 -1دراسة لسمرية مطر املسعودي بعنوان "معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف إدارة املوارد
البشرية ابلقطاع الصحي مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر مديري وموظفي املوارد البشرية" ،2011
رسالة ماجستري:
هدفت الدراسة إىل التعرف على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف إدارة املوارد البشرية ،وتتمثل
يف (املعوقات اإلدارية ،التقنية ،البشرية ،املالية) ،والتعرف على أبرز املقرتحات للتغلب على تلك املعوقات
من وجهة نظر مديري وموظفي املوارد البشرية ،من خالل االعتماد على االستبيان كأداة جلمع
املعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من  100موظف من مديري وموظفي املوارد البشرية.
وتوصلت الدراسة إىل وجود:
 معوقات إدارية تتمثل يف :اإلجراءات الروتينية تؤخر عملية التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية ،نقصالدورات التدريبية ملوظفي املوارد البشرية يف جمال اإلدارة اإللكرتونية ،ضعف التحفيز بنوعيه (املادي،
املعنوي) ،الستخدام التقنيات اإللكرتونية.
 معوقات تقنية وتتمثل يف :نقص األدلة اإلرشادية املوضحة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،االفتقارإىل قواعد بياانت دقيقة ومتكاملة ،ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
 معوقات بشرية وتتمثل يف :قلة الثقة لدى موظفي املوارد البشرية يف كافة التعامالت اإللكرتونية،النقص يف عدد املوظفني املتخصصني يف تشغيل وصيانة أجهزة احلاسب اآليل.
 معوقات مالية وتتمثل يف :ضعف املخصصات املالية إبدارات املنظمة لتنظيم (ندوات ،ملتقيات،ورش) ،ضعف الدعم املايل املخصص للبحوث والدراسات يف جمال تقنيات املعلومات ،قلة املخصصات
املالية لربامج التدريب للموارد البشرية يف جمال اإلدارة اإللكرتونية.
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 -2دراسة ليوسف أبو أمونة بعنوان "واقع إدارة املوارد البشرية إلكرتونيا يف اجلامعات الفلسطينية
النظامية (قطاع غزة) ،2009 ،رسالة ماجستري:
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف اجلامعات
الفلسطينية النظامية يف قطاع غزة ،والتعرف على وضوح أمهيتها لدى املستوايت اإلدارية املختلفة ،وتكون
جمتمع الدراسة من املستوايت اإلدارية املختلفة يف اجلامعات ،حيث بلغ عددهم
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نسبة استجابتهم  ،%84.31ومت االعتماد على االستبيان كأداة للدراسة.
وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن وضوح أمهية اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ودعم اإلدارة العليا
متوفران ويسامهان بشكل كبري يف عملية التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية بشكل عام و اإلدارة اإللكرتونية
للموارد البشرية بشكل خاص ،حيث:
 فيما خيص نظام ا جلامعة يف إدارة املوارد البشرية فقد أظهرت النتائج وجود تطبيق لوظائف وأنشطةاإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،وقد كان التميز لصاحل اجلامعات االسالمية.
 فيما خيص نظام اجلامعة يف تقدمي اخلدمات التعليمية ،وربط تلك اخلدمات بوظائف وأنشطة اإلدارةاإللكرتونية للموارد البشرية ،فقد أظهرت النتائج ضعف استعمال تلك اخلدمات ابلرغم من توفرها.
 -3دراسة حمليا بن خلف عيد املطريي ،بعنوان "إدارة رأس املال الفكري وتنميته ابلتعليم اجلامعي يف
ضوء التحوالت املعاصرة –تصور مقرتح ،2006 ،-أطروحة دكتوراه:
هدفت الدراسة إىل البحث يف أبرز التحوالت والتحدايت اجملتمعية اليت هلا عالقة برأس املال
الفكري ،واليت تشكل يف جمملها اإلطار العام لفهم اجملال املوضوعي واجملتمعي إلدارة رأس املال الفكري،
كما هدفت إىل الكشف عن أبعاد رأس املال الفكري يف اجلامعات ،واستخدمت الدراسة مدخل
التحليل االسرتاتيجي وفقا لنموذج (.)Swot
وتوصلت الدراسة إىل وضع تصور عام السرتاتيجية إدارة رأس املال الفكري مع األخذ يف االعتبار
جممل األوضاع القائمة يف التعليم العايل السعودي ،وقد استندت االسرتاتيجية إىل أهداف ،منطلقات،
حمددات ،متطلبات مث آليات تطبيق إدارة رأس املال الفكري ،يف كل بعد من أبعاده ،مث مت التوصل إىل
هيكل مقرتح إلدارة رأس املال الفكري يف اجلامعات.
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 -4دراسة يهاجم حممد يمي ،،بعنوان "رأس املال الفكري وأثره كميزة تنافسية يف املنظمات
اخلدمية ،دراسة حالة عملية يف ثالث منظمات خدمية خمتلفة بدول اإلمارات العربية املتحدة،
 ،2012رسالة ماجستري:
تناولت هذه الدراسة رأس ملال الفكري كميزة تنافسية لبعض املنظمات اخلدمية ،واليت متثل عينة من
القطاع اخلدمي يف الدولة ،وملعرفة أهم املصادر اليت تساهم يف تكوين وتعظيم قيمة رأس املال الفكري،
ودوره كأهم مصدر للميزة التنافسية ،وذلك ابستخدام برانمج .spss
وتوصلت الدراسة إىل استنتاج األثر املعنوي ،الذي يربط بني أداء األفراد العاملني يف املنظمات
اخلدمية ،ومستوى رضا العميل عن هذه اخلدمات حىت يصل هذا الرضا إىل مستوى أن ال يذهب إىل
البحث عن منظمات أخرى منافسة لقضاء نفس احلاجات ،ومن هنا تظهر القيمة التنافسية اليت خيلقها
رأس املال الفكري ،أيضا توصلت الدراسة إىل وجود حتوالت جيدة وإجيابية يف الوجهات االجتماعية
للمنظمات ،يف إعداد املوارد البشرية والرتكيز على أهداف املنظمة من خالل أهداف العمالء والعاملني،
ورفع القيمة من خالل اإلنفاق واالستثمار يف رأس املال الفكري.
إن الرتكيز على تدريب ومتكني املوظفني ال يكفي وحده لنقول عن املنظمة متتلك ميزة تنافسية ،رغم
امتالكها لرأس املال الفكري ،وإمنا على من ميتلك معرفة كيفية االستفادة منه من خالل التحفيز وكسب
والئه للمنظمة ،وتقدمي كل ما ميكنه من جهد لتحسني أدائها
ب -الدراسات األجنبية:
1 - (Ruel & others 2007) Stady: " The Contribution of e-hrm to hrm
"effectiveness : Results from a Quantitative Study in Dutch Ministry

تناولت هذه الدراسة مدى مسامهة اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف كفاءة إدارة املوارد البشرية،
من خالل دراسة كمية أجريت على وزارة الداخلية يف هولندا ،وهل كانت عملية التحول مفيدة للوزارة أم
ال ،وتوصلت الدراسة إىل أن التطبيق الفعلي لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية مرتبط بكفاءة إدارة املوارد
البشرية ،ومن خالل حتليل االحندار توصل الباحث إىل أن جودة تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد
البشرية من حيث احملتوى واملضمون هي العامل التفسريي األكثر األمهية يف كفاءة تكنولوجيا واسرتاتيجية
املوارد البشرية ،وأوصت الدراسة إبجراء املزيد من البحوث الكمية املتعلقة بقياس كفاءة اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية ،وإبدخال املزيد من املتغريات للنموذج الذي توصل إليه الباحث.
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2- Olivas-Lujan & others (2007) Stady: "e-HRM in Mexico: Adapting
"Innovations for Global Competitiveness

تناولت الدراسة اليت أجريت يف املكسيك دور اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف حتقيق ميزة
تنافسية عاملية للشركات املكسيكية ضمن قطاع اخلدمات الصناعية ،وتوصلت إىل أن هذه الشركات
حققت م يزة تنافسية عاملية من خالل تطبيقها الستقطاب والتوظيف والتدريب اإللكرتوين ،كما أضافت
الدراسة أنه من أهم أسباب حتقيق امليزة هو دمج املفهوم احمللي لتكنولوجيا املعلومات وتبين اسرتاتيجيات
اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية.
كما أن سياسات العمل الديناميكية يف املكسيك ساعدت على تطبيق اسرتاتيجيات اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية  ،وذلك بسبب تبنيها سياسة الباب املفتوح ،مما شجع الكثري من املنظمات
الدولية وخاصة األمريكية والكندية على فتح أفرع هلا يف املكسيك ،وابلتايل إجبار مالك املنظمات على
التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية كتوجه عاملي حيقق ميزة تنافسية ،وأوصت الدراسة إبجراء
املزيد من الدراسات عن أثر العوامل احمللية والثقافية يف تبين اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،وإجراء
دراسات تقيس أداء اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف املكسيك والدول األخرى.
3 - )Shari S. C. Shang, 2007 ( Stady: "The Impact of Information Technology on
"the Management of Intellectual Capital in the Banking Industry

" أتثري تكنولوجيا املعلومات على إدارة رأس املال الفكري يف الصناعة املصرفية" :تسعى هذه
الدراسة لإلجابة على سؤال ني :ما هي أنواع رأس املال الفكري اليت تتأثر بتكنولوجيا املعلومات؟ وكيف
ميكن أن تؤثر هذه التكنولوجيا؟ وذلك من خالل حتليل مؤشرات رأس املال الفكري للصناعة املصرفية
بتايوان ،ابستخدام منوذج عملية املدخالت واملخرجات ،وقد أجريت الدراسة على  12بنك يف اتيوان،
ومتت مع املديرين الذين تراوحت خربهتم من
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سنة ،وتوصلت الدراسة أن متغري

القدرات اإلدارية لرأس املال الفكري اليت تضم كل من :إدارة املخاطر ،إدارة اجلودة الشاملة ،االستفادة
من الفرص اجلديدة ،إدارة التسويق ،تلبية احتياجات العمالء ،هي اليت تتأثر بشكل كبري من قبل
تكنولوجيا املعلومات ،ذلك أهنا تؤثر على دعم عملية صنع القرارات ،يف حني تتأثر املتغريات املتبقية
واملتمثلة يف القيادة ،الثقافة التنظيمية ،القدرات املهنية للموظفني ،والشركاء االسرتاتيجيني ،بطريقة غري
مباشرة من خالل تكنولوجيا املعلومات ،حيث أن التكنولوجيا توفر بنية حتتية تساعد على الربط بسهولة
ك
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مع الشركاء االسرتاتيجيني ،كما تؤثر بشكل قوي على القدرات املهنية للموظفني من خالل أنظمة
التعليم.
وتوصلت الدراسة إىل أن تكنولوجيا املعلومات تساهم يف ثالث طرق لتعزيز قدرات اإلدارة:
 األول :أهنا تدعم عملية صنع القرار من خالل التحليل املتعدد األبعاد جملموعة واسعة من البياانت،ويوفر خيارات لإلدارة الفعالة للموارد والتخطيط.
 الثاين :أنه جيعل من املمكن االبتكار يف جمال أعمال احملاكاة ألساليب املنتجات وتطوير اخلدمات. الثالثة :تشديد الرقابة التجارية عن طريق الكشف عن األخطاء اخلفية ،كما جيب التخطيطلالستثمار يف رأس املال الفكري ،مع زايدة االهتمام بقدرات تكنولوجيا املعلومات اليت تعزز إمكاانت
اإلدارة لتحقيق العوائد.
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام هبيكل اإلدارة يف البنوك ذلك أنه يتطلب قدرة عالية يف الكشف
ومنع املخاطر ،وختصيص وتطوير املنتجات ،ومراقبة إدارة رأس املال الفكري ،وهذا يعترب أمر ضروري
وحتدي يف نفس الوقت ،ومع ذلك ينبغي أن تدار هذه التكنولوجيا من قبل أفراد يعرفون كيفية االستفادة
من قدراهتا بشكل يشجع احلد من املخاطر وزايدة العوائد.
4 - )Rodrigo Baroni, Marta Araújo, 2007 ( Stady : "Impact Analysis of Intranets
and Portals on Organizational Capital: Exploratory Research on Brazilian
"Organizations

تناولت هذه الدراسة أتثري الشبكات الداخلية (االنرتانت) والبواابت على رأس املال
التنظيمي ،للمنظمات الربازيلية ،حتلل آاثر جودة االنرتانت على ممارسات رأس املال التنظيمي ،وتصف
منوذجا جتريبيا للبحوث اخلاصة بـ 98منظمة برازيلية كبرية ،وهذا النموذج الذي يعترب منوذج معريف متعارف
عليه للتنبؤ ابستعمال وقبول تكنولوجيا املعلومات ،والذي هو منوذج

)، TTF (Task Technology Fit

وهو منوذج حيلل الربط بني استخدام تكنولوجيا املعلومات واألداء الفردي ،ومنوذج
)(Technology Acceptance Model

TAM

لشرح والتنبؤ بسلوك استخدام الكمبيوتر ،أي الدرجة اليت

يعتقدها األفراد من استخدام نظام معني الذي من شأنه أن حيسن أداء وظيفة معينة ،وقد مت تصميم
منوذج البحث لتحليل العالقات بني جودة البوابة ومنوذج معرفة املنظمة ،حيث هذا األخري مت تصنيف
متغرياته حسب أبعاد رأس املال الفكري إىل :متغري صنع املعىن والذي يعرب عن القدرات التنظيمية لتطوير
ل
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شراكات وحتالفات مع العمالء ،املوردين ،احلكومة (رأس مال عالقايت) ،ومتغري خلق املعرفة والذي يشري
إىل اإلبداع واالبتكار والتعاون بني املوظفني (رأس مال بشري) ،ومتغري صنع القرار ،وهذه املتغريات تعرب
عن متغريات رأس املال التنظيمي.
وتوصلت الدراسة إىل أن جودة البوابة أكثر أتثريا على رأس املال البشري من رأس املال العالقايت،
ورأس املال التنظيمي ،ومع ذلك ف إن النموذج ال يزال لديه بعض القيود نظرا حلجم العينة ،وكذا اجلوانب
الثقافية لرأس املال الفكري ،فإنه ليس من املمكن تعميم النتائج على البلدان األخرى ،من انحية أخرى
من املهم اإلشارة إىل أن العديد من املنظمات قد وجدت منوذجا مفيدا للغاية ابعتباره آلية تشخيص
للبواابت اخلاصة هبم.
وقد قدم منوذج البحث يف هذه الدراسة خطوة أولية لتقييم آاثر استخدام البوابة على مشاريع رأس
املال الفكري ،حيث تتطلب البواابت استثمارات متواصلة (واجهة مستخدم ،حتديث احملتوى ،التكامل
والتطبيق) ،كما أن املنظمات حتتاج أدوات لتقييم ما إذا كانت اآلاثر املتوقعة يتم حتقيقها أم ال.
5- ) Cataldo Dino Ruta, 2009 ( Stady: " HR portal alignment for the creation and
"development of intellectual capital

هتدف هذه الدراسة إىل دمج النظرايت االسرتاتيجية للموارد البشرية ومكوانت رأس املال الفكري،
واستكشاف مفهوم حماذاة بوابة املوارد البشرية ،كمتغريات أساسية السرتاتيجيات املوارد البشرية ،وجاءت
هذه الدراسة لإلجابة على كيف ميكن لبوابة املوارد البشرية خلق وتطوير رأس املال الفكري؟ ،عن طريق
دراسة حالة لشركة استشارية متعددة اجلنسيات رائدة فيما خيص تطبيقها لبوابة املوارد البشرية ،من خالل
تصميم منوذج تضمن الوظائف العامة لتطبيقات بوابة املوارد البشرية على اساس أتثريها على كل من رأس
املال التنظيمي ،رأس املال البشري ،رأس املال اجتماعي ،والذي مت عرضه على  5خرباء يف املوارد البشرية
ومخس مدراء من خمتلف احناء العامل.
وقد توصلت الدراسة إىل أن اعتماد البوابة ميكن أن يرفع إىل حد كبري من فعالية ممارسات إدارة
املوارد البشرية ،وخاصة يف تطوير رأس املال الفكري من خالل اعتماد جمموعة حمددة من التطبيقات
اخلاصة ابلبوابة واليت تقدم جمموعة من البدائل للموظف الواحد ،وأكدت الدراسة أن البوابة ميكن أن
تكون أداة اسرتاتيجية ملديري املوارد البشرية لتطوير رأس املال الفكري ،أيضا تطبيقاهتا تعترب أداة قوية
ملراقبة وحتسني ممارسات إدارة املوارد البشرية ،من خالل أن زايدة العالقات بني املوظفني سيؤثر على
م
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الكفاءات ،ويف تبادل املعلومات واملعرفة وتدريب املوظفني يؤثر على املهارات السلوكية (تساهم يف تطوير
رأس املال البشري) ،واليت تؤثر على العالقات املهنية (تساعد على تطوير رأس املال عالقايت) ،وعالوة
على ذلك فإن إضفاء الطابع الرمسي على العمليات (يؤثر على بناء رأس املال التنظيمي) ،خيلق األساس
لعمليات التعلم املستقبلية اليت متكن من تنشيط املوظفني اجلدد ،واالستثمار يف ممارسات إدارة املعرفة
ختلق جمتمعات املمارسة (رأس املال اجتماعي).
 -8التعليق على الدراسات السابقة:
استعرضت الباحثة تسع دراسات سابقة منها أربعة عربية ،ومخسة أجنبية ،حيث استفادت الباحثة
من هذه الدراسات يف إثراء اجلانب النظري للدراسة احلالية ،وكذا بناء أداة الدراسة ،ويف تفسري النتائج
اليت توصلت إليها الباحثة من خالل هذه الدراسة مقارنة مع الدراسات السابقة جند:
 إن الدراسات السابقة تناولت أحد تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية وكيفية
أتثريها على إنشاء وتطوير رأس املال الفكري ،واليت ساعدت الباحثة يف اجلانب
التطبيقي ،من خالل وضع حمور من حماور االستبيان أال وهو بوابة املوارد البشرية ،ولقد
اتفقت نتائج دراسة الباحثة مع نتائج هذه الدراسة حول أن بوابة املوارد البشرية تعترب
مصدر ديناميكي للمعلومات واملعرفة ،واليت تساهم بشكل مباشر يف تطوير رأس املال
الفكري.
 تناولت الدراسات السابقة عنصريني من متغريات البحث احلايل ،واليت تدور حول
كيفية أتثري شبكات األنرتانت واليت متثل إحدى تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد
البشرية على رأس املال التنظيمي والذي ميثل أحد مكوانت رأس املال الفكري ،واليت
ساعدتنا أيضا يف بناء جزء من اإلستبيان اخلاص بدراسة الباحثة ،وتوصلت هذه
الدراسة إىل أن األنرتانت تؤثر على بناء رأس املال التنظيمي وتؤثر أكثر يف تطوير رأس
املال البشري ،على عكس دراسة الباحثة واليت توصلت إىل أن األنرتانت يف املؤسسات
حمل الدراسة ال تؤثر على تطوير رأس املال التنظيمي ،حيث يتم اعتبارها فقط كأداة
لتبادل التقارير ،وليس كأداة لتقاسم املعرفة.
 تناولت بعض الدراسات السابقة واقع اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،واليت
ساعدت الباحثة يف اجلانب النظري ،واجلانب التطبيقي من خالل معرفة مدى اعتماد
ن
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املؤسسات حمل الدراسة على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،حيث توصلت هذه
الدراسة أن املؤسسات حمل الدراسة تدرك أمهية اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية،
وتدعمها ،على عكس نتائج دراسة الباحثة واليت توصلت إىل أن املؤسسات حمل
الدراسة ال تدرك هنائيا أمهية اإلدارة اإللكرتونية رغم تطبيقها.
 وقد قامت الباحثة يف هذه الدراسة أبخذ منحى جديد يف الرتكيز على مدى أتثري
اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري ابعتباره ممثال حقيقيا
لقدرة املنظمة على املنافسة وحتقيق النجاح ،وكذلك ابعتباره ممثال للقدرة العقلية اليت
متتلكها املنظمة.
 -9حدود الدراسة:
 احلدود املكانية :حيث مت تطبيق هذه الدراسة على ثالث قطاعات يف سطيف حسب املؤسساتاملعتمدة على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،واليت هي القطاع اخلدمي حيث مت االعتماد على

(18

مؤسسة) ،القطاع الصناعي ( 12مؤسسة) ،وهي مزيج بني املؤسسات العامة واخلاصة.
 -احلدود الزمنية :حيث مت تطبيق هذه الدراسة يف الفرتة من بداية جانفي  2015إىل هناية أفريل

.2015

 احلدود البشرية :عينت احلدود البشرية يف اإلطارات يف وظيفة املوارد البشرية يف كل املؤسسات.صعوابت الدراسة:
صعوبة اجلانب التطبيقي حيث كانت الدراسة موجهة لقطاع االتصاالت (مؤسسة أوراسكوم
تيليكوم ،مؤسسة أوريدو ،موبيليس) ،يف اجلزائر العاصمة ابعتبارها تعتمد حاليا على اإلدارة اإللكرتونية
للموارد البشرية ،ولكن امتناع املؤسسات على استقبال طلبة جامعة سطيف لعدم وجود اتفاقية مربمة بني
هذه األخرية واملؤسسات ،وهذا ما أدى إىل فقدان الكثري من الوقت والتكاليف يف احملاوالت العديدة
لالتصال هبذه املؤسسات ،ويف انتظار إجراء االتفاقية ،حيث دامت املدة حويل  6أشهر.
لذا مت تغيري توجه الدراسة إىل والية سطيف أين وجدت معظم املؤسسات ال تطبق اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية ،لذا مت أخذ فقط املؤسسات املطبقة هلذه األخرية ،ومت أخذ
(القائمة موجودة يف املالحق) من أصل  50مؤسسة.

س

30

مؤسسة

مقدمــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــامة
 -10خطة الدراسة:
هبدف اإلملام اجليد ابملوضوع قسمت الدراسة إىل مخسة فصول كما يلي:
الفصل األول :وهو مدخل متهيدي لإلدارة اإللكرتونية ومت التطرق هلا بشكل مبسط من خالل املباحث
التالية:
 املبحث األول :عموميات حول اإلدارة اإللكرتونية
 املبحث الثاين :البنية الشبكية ومنظومات اإلدارة اإللكرتونية
الفصل الثاين :يتعلق ابإلطار النظري لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،وقد قسم كالتايل:
 املبحث األول :مفاهيم عامة حول اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية.
 املبحث الثاين وظائف وأدوات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
الفصل الثالث :يتعلق ابإلطار النظري لرأس املال الفكري ،وقد قسم كالتايل:
 املبحث األول :ماهية رأس املال الفكري.
 املبحث الثاين :مكوانت رأس املال الفكري.
الفصل الرابع :يتعلق ابإلطار النظري فسنقوم من خالله بربط املتغريين ،من خالل معرفة أتثري لإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري ،من خالل عرض املباحث التالية:
 املبحث األول :أتثري التوظيف وبوابة املوارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري.
 املبحث الثاين :أتثري أنظمة التعليم اإللكرتوين وتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على
تطوير رأس املال الفكري.
الفصل اخلامس :يتعلق ابإلطار العملي لبعض املؤسسات االقتصادية ،حيث مت التطرق فيه إىل:
 املبحث األول :حتليل البياانت واختبار الفرضيات.
 املبحث الثاين :النتائج واالقرتاحات.
 ويف ألخري مت اإلشارة إىل بعض األفكار اليت تصلح كمشاريع حبث يف املستقبل.

ع

الفصل األول :اإلدارة اإللكرتونية
متهيد
إن اإلدارة الرقمية أو اإللكرتونية

))E-Management

هي املدرسة األحدث يف اإلدارة ،واليت تقوم

ابستخدام االنرتنت  ،وشبكات األعمال يف اجناز وظائف اإلدارة (التخطيط ،التنظيم ،القيادة ،الرقابة اإللكرتونية)،
ووظائف املنظمة (اإلنتاج ،إدارة املوارد البشرية ،تطوير العمليات،...،بطريقة التشبيك اإللكرتوين) ،واإلدارة
اإللكرتونية هي مدخل جديد يقوم على االستخدام املعرفة واملعلومات ونظم الربامج املتطورة واالتصاالت للقيام
ابلوظائف اإلدارية واجناز األعمال التنيييية ،واعتماد االنرتنت والشبكات األخرى يف تقدمي اخلدمات والسلع
بصورة إلكرتونية ،ابإلضافة إىل تبادل املعلومات بني العاملني يف املنظمة ،واألطراف اخلارجية مبا يساعد على اختاذ
القرارات ورفع كياءة األداء وفعاليته.
ولتعرف أكثر على خمتلف مياهيم اإلدارة اإللكرتونية ومنظوماهتا وشبكاهتا سوف نقوم بعرضها يف هيا
اليصل واليي قمنا بتقسيمه كما يلي:
 املبحث األول :عموميات حول اإلدارة اإللكرتونية.
 املطلب األول :مياهيم عامة حول اإلدارة اإللكرتونية
 املطلب الثاين :وظائف ،مراحل التحول ،متطلبات اإلدارة اإللكرتونية
 املبحث الثاين :البنية الشبكية ومنظومات اإلدارة اإللكرتونية.
 املطلب األول :البنية الشبكية اإلدارة اإللكرتونية
 املطلب الثاين :منظومات اإلدارة اإللكرتونية
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الفصل األول :اإلدارة اإللكرتونية
املبحث األول :عموميات حول اإلدارة اإللكرتونية
متثل اإلدارة اإللكرتونية حتوال شامال يف املياهيم والنظرايت واألساليب واإلجراءات اليت تقوم عليها اإلدارة
التقليدية  ،من خالل االعتماد على نظم معلومات قوية تساعد يف اختاذ القرار االداري أبسرع وقت وأبقل
تكاليف.
املطلب األول :مفهوم اإلدارة اإللكرتونية
إن فكرة اإلدارة اإللكرتونية تتعدى بكثري ميهوم امليكنة اخلاصة إلدارات العمل داخل املنظمة ،إىل
ميهوم تكامل املعلومات بني اإلدارات املختلية ،واستخدامها يف توجيه إجراءات عمل املنظمة ،مع توفري املرونة
الالزمة لالستاابة للتغريات املختلية املتالحقة سواء الداخلية أو اخلارجية.
أوال :ماهية اإلدارة اإللكرتونية:
 −1تعريف:
يطرح مصطلح اإلدارة اإللكرتونية بصورة مرتادفة مع مصطلحات أخرى مثل األعمال اإللكرتونية
 ،E-Businessوالتاارة اإللكرتونية  E-Commerceواحلكومة اإللكرتونية

 ،E-Governmentواليت

ترتبط فيما بينها يف ما يسمى العامل الرقمي ،ليا وجب هنا حتديد ومقاربة هيه املصطلحات:
أ -األعمال اإللكرتونية :قد عرفتها ( MBIهي شركة عاملية متعددة اجلنسيات تعمل يف جمال تصنيع وتطوير
احلواسيب مقرها مدينة أرمونك يف نيويورك ،الوالايت املتحدة األمريكية) ،أبهنا :مدخل متكامل ومرن لتوزيع قيمة
األعمال املميزة من خالل ربط النظم ابلعمليات ابستخدام تكنولوجيا األنرتنت.1
ب −التجارة اإللكرتونية :إن التاارة اإللكرتونية هي الشكل األول الستخدام التاارة ابألنرتنت بعد حتوله من
االستخدام ألغراض عسكرية ،وأكادميية إىل االستخدام التااري يف منتصف تسعينات القرن العشرين ،وابلتايل
فإهنا متثل بداية املوجة املتدافعة لسعي املنظمات جلعل عملياهتا التاارية تكتسب السمة اإللكرتونية وتدخل إىل
السوق اإللكرتوين.2

 1سعد غالب ايسني ،اإلدارة اإللكرتونية ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان ،2010 ،ص.24 :

 2جنم عبد جنم ،اإلدارة واملعرفة اإللكرتونية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،2009 ،ص.47 :
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الفصل األول :اإلدارة اإللكرتونية
ج -احلكومة اإللكرتونية  :متثل املصلحة أو اجلهاز احلكومي اليي يستخدم التكنولوجيا املتطورة (احلاسبات
اآللية ،شبكات األنرتنت ،)...لدعم وتعزيز احلصول على املعلومات احلكومية وتوصيلها إىل املواطنني ومؤسسات
األعمال يف اجملتمع بشيافية وعدالة وكياءة عالية.1
وعموما ميكن القول أن احلكومة اإللكرتونية هي عبارة عن تقدمي كافة اخلدمات واألعمال احلكومية بواسطة
الوسائط اإللكرتونية.
أما فيما خيص اإلدارة اإللكرتونية فهي منظومة متكاملة وبنية وظييية وتقنية ميتوحة يف إطار يشمل كل من
األعمال اإللكرتونية للداللة على اإلدارة اإللكرتونية لألعمال ،واحلكومة اإللكرتونية للداللة على اإلدارة اإللكرتونية
العامة املوجهة للمواطنني ودوائر احلكومة.2
هناك العديد من التعرييات لإلدارة اإللكرتونية واليت ميكن ذكر البعض منها على سبيل املثال ال على سبيل
احلصر:
تعرف اإلدارة اإللكرتونية أبهنا منظومة متكاملة تعتمد على تقنيات االتصال واملعلومات لتحويل العمل
اإلداري اليدوي إىل أعمال تنيي بواسطة التقنيات الرقمية احلديثة.

3

هي إدارة موارد معلوماتية تعتمد على األنرتنت وشبكات األعمال ،ومتيل أكثر إىل جتريد وإخياء األشياء،
واالهتمام برأس املال املعلومايت املعريف اليي هو العامل األكثر فاعلية يف حتقيق أهدافها واألكثر كياءة يف
استخدام مواردها.

4

اإلدارة اإللكرتونية هي اإلدارة اليت متارس عناصرها (الربامج ،الشبكات ،صناع املعرفة ،املكوانت املادية)،
ووظائيها (التخطيط اإللكرتوين ،التنظيم والقيادة اإللكرتونية) ،وفقا للمتطلبات واالستخدام اليعال لنظم وأدوات
تكنولوجيا املعلومات.

5

اإلدارة اإللكرتونية مصطلح إداري يقصد به عملية ميكنة مجيع مهام املنظمة اإلدارية ونشاطاهتا ،ابالعتماد
على مجيع تقنيات املعلومات الضرورية للوصول إىل حتقيق أهداف املنظمة.
شوهد يوم 2012 – 09 −19
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 2سعد غالب ايسني ،مرجع سابق،ص.26:
 3عامر ،طارق عبد الرؤوف ،اإلدارة اإللكرتونية ،دار السحاب للنشر والتوزيع ،مصر ،ط ،2007 ،1ص.28:

 4جنم عبود جنم ،مرجع سابق ،ص.157 :
 5سعد غالب ايسني ،مرجع سابق ،ص.34 :
 −6ملني علوطي ،اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،حبوث اقتصادية ،العدد  ،42املركز اجلامعي حيىي فارس ،املدية،
اجلزائر ،2008 ،ص.48:
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1

الفصل األول :اإلدارة اإللكرتونية
من خالل التعرييات السابقة اليكر يالحظ أن معظمها يعرف اإلدارة اإللكرتونية على اهنا القيام ابملهام اإلدارية
بطريقة إلكرتونية ،وعموما ميكن القيام بوضع تعريف لإلدارة اإللكرتونية من خالل مميزاهتا:
−أهنا عملية إدارية :وذلك من خالل قيامها بتحديد األهداف وحتديد السياسات وتوجيه املوارد وفق خيارات
اسرتاتياية.
 −هلا بعد إلكرتوين :وذلك من خالل اعتمادها على شبكات األنرتنت.
−2التطور التارخيي اإلدارة اإللكرتونية:
إن اإلدارة االلكرتونية هي امتداد للمدارس االدارية ،حيث جند أن املتخصصني يف اإلدارة حددوا مسارا
اترخييا لتطور اليكر واملدارس اإلدارية ،فمن املدرسة الكالسيكية (املتضمنة يف النموذج البريوقراطي املثايل ملاكس
فبري و مبادئ االدارة العلمية ليريديريك اتيلور ووظائف اإلدارة هلنري فايول ،إىل مدرسة العالقات اإلنسانية ،واليت
تنامت وتوجت يف املدرسة السلوكية ،وإىل املدخل الكمي أثناء احلرب العاملية الثانية مث مدرسة النظم يف بداية
اخلمسينيات مث املدرسة املوقيية يف الستينيات ،فمدخل منظمة التعلم يف الثمانينيات لتتوج مسرية التطور يف
منتصف التسعينيات بصعود االدارة االلكرتونية ،1والشكل التايل يوضح هيا التطور:

 −1جنم عبود جنم ،اإلدارة اإللكرتونية االسرتاتياية والوظائف واملشكالت ،دار املريخ للنشر ،اململكة العربية السعودية ،2004 ،ص-128 :
.129
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الفصل األول :اإلدارة اإللكرتونية
الشكل رقم :01تطور املدارس اإلدارية

1995

هناية
الثمانينات

اإلدارة اإللكرتونية
منظمة التعلم

مدرسة النظم
1952

املدخل الكمي

1940

1924

1890

1890

املدرسة السلوكية

املدرسة التقليدية

1925

1975

1950

2000

2020

املصدر :جنم عبود جنم ،اإلدارة اإللكرتونية ،دار املريخ للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية،2004 ،ص.129:

من املالحظ أن الكاتب ربط ظهور اإلدارة اإللكرتونية ابملدارس اليكرية ،اليت أعطى فكرة على كل واحد
منها ،ومل يتناول اجلانب األساسي اليي ميثل بداايت الظهور اليعلية لإلدارة اإللكرتونية ،حيث جند أنه عرب عنها
أبهنا امتداد لتطور التكنولوجي يف اإلدارة ،وذلك الجتاهه مني البداية إىل إحالل اآللة حمل العامل مث تطورت لتصل
إىل األنرتنت وشبكات األعمال.
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الفصل األول :اإلدارة اإللكرتونية
تعود بداايت ظهور اإلدارة اإللكرتونية إىل عام  1973أول ما استخدم مصطلح املكتب الالورقي ( Office

 ،)Paperlessيف الوالايت املتحدة االمريكية أي اإلشارة إىل فكرة ميادها التحول إىل العمل الرقمي ،ويف عام
 1974أخيت مؤسسة زيروكس تروج هليا امليهوم ابعتباره ميثل مكتب املستقبل.
ويف سنة  1996كانت بداية االنطالق لشركة مايكروسوفت يف امليدان من خالل استخدام الربط الشبكي
بني احلواسيب ،ويف هناية التسعينات استخدم مصطلح اإلدارة اإللكرتونية مع انتشار شبكة االنرتنت العاملية.
 −3أسباب التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية:
يعترب التحول لإلدارة اإللكرتونية حتمية وضرورة تيرضها التغريات التكنولوجية السريعة ،حيث جند هنا أن
فكرة التحول ال تعتمد فقط على احلاسبات وشبكات االتصال ،وإمنا تعترب قضية إدارية تعتمد على فكر وقيادة
إدارية واعية تستهدف التطوير وتسانده للوصول إىل أعلى مستوايت اجلودة.
ونظرا لتوسع يف تطبيقات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال زاد االهتمام بتحويل اإلدارة الورقية إىل اإلدارة
اإللكرتونية ،حيث جند من بني أسباب التحول ما يلي:

1

 ازدايد املنافسة بني املؤسسات وضرورة وجود آليات للتميز داخل كل منظمة تسعى للتنافس.
 التوجه حنو توظيف واستخدام التكنولوجيا واالعتماد على املعلومات يف اختاذ القرارات.
 ضرورة توحيد البياانت على مستوى املنظمة.
 انبثاق ثورة املعلومات واملعرفة واالنتقال إىل اقتصاد املعرفة.
 العوملة بكل ابعادها االقتصادية ،االجتماعية ،الثقافية والتكنولوجية.
 حتسني مستوى اخلدمة وترشيد استخدام املوارد.
حيث يعترب التحول إىل التعامل إلكرتونيا عامل مهم يف ضبط األداء وفقا ملواصيات التقنية ،والنظم اإلدارية
املعتمدة.

2

−1رأفت رضوان ،اإلدارة اإللكرتونية ،اجلمهورية العربية املصرية ،القاهرة ،2007 ،ص.5 :

 -2الساملي عالء عبد الرزاق ،حسني عالء ،شبكات اإلدارة اإللكرتونية ،دار وائل للنشر ،عمان ،2005 ،ص.61 :
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الفصل األول :اإلدارة اإللكرتونية
اثنيا :أهداف ،أمهية اإلدارة اإللكرتونية:
−1أهداف اإلدارة اإللكرتونية:
إن أهداف اإلدارة اإللكرتونية كثرية وكلها ترمي إىل زايدة كياءة وفعالية املنظمة من جهة ،وختييض التكاليف
من جهة أخرى ،واآليت أهم هيه األهداف:

1

 حتقيق السرعة املطلوبة إلجناز إجراءات العمل وأبقل تكلية.
 إجياد جمتمع قادر على التعامل مع معطيات العصر التقين.
 تعميق ميهوم الشيافية واملرونة.
 احلياظ على سرية املعلومات وحقوق املوظيني من حيث اإلبداع واالبتكار.
 صغر املكان اجملهز حليظ املعلومات اإللكرتونية.
 تطوير اإلدارة بشكل عام ابستخدام التقنيات الرقمية احلديثة ،من حلول وأنظمة من شأهنا تطوير العمل
اإلداري ،وابلتايل رفع كياءة وانتاجية املوظف وخلق جيل جديد من الكوادر قادر على التعامل مع
التقنيات اجلديدة واملتاددة ،مما يؤدي تشايع التعلم املستمر وبناء رأس املال اليكري وتطويره.

2

−2أمهية اإلدارة اإللكرتونية:
تتالى أمهية اإلدارة اإللكرتونية يف قدرهتا على مواكبة التطور النوعي والكمي اهلائل يف جمال تطبيق تقنيات
ونظم املعلومات ،وما يرافقها من انبثاق للثورة املعلوماتية ،حيث جند أن اإلدارة اإللكرتونية متثل نوعا من االستاابة
القوية لتحدايت القرن الواحد والعشرين ،واليت تستطيع التعامل معها بكياءة وفعالية واليت تنحصر يف:

3

أ−انبثاق ثورة املعلومات واملعرفة:
لقد أدت الثورة املعلوماتية وما رافقها من تكنولوجيا حديثة أن تلغي كال من الزمان واملكان ،فاالتصال أصبح آين
وفوري ،إذ جند أن التحول اليوم جيري بسرعة حنو جمتمع أساسه قاعدة معلوماتية ذات تكنولوجيا متطورة ،واليت
سيكون الطاقم التنيييي فيها من مديري املعلومات وصناع املعرفة اليين يعربون عن رأس املال البشري املتميز.
فإذا كانت مياتيح الثورة الصناعية هي املاكنة القوية ،وصناع احلديد والصلب ،فإن مياتيح اإلدارة اإللكرتونية هي
صناعة احلاسوب والتكنولوجيا احليوية ،وثورة االتصاالت واإللكرتونيات.
 -1ملني علوطي ،مرجع سابق ،ص.147 :
 -2طارق عبد الرؤوف ،مرجع سابق ،ص.34- 33 :
 -3سعد غالب ايسني ،مرجع سابق ،ص.36-35 :
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الفصل األول :اإلدارة اإللكرتونية
ب−فرص وحتدايت تكنولوجيا املعلومات:
ثورة تكنولوجيا املعلومات ليست يف الواقع استمرار لثورة تكنولوجية بل هي نقلة نوعية وجيرية يف االبتكار
والتاديد لتقنيات العلم ،حيث جند أن هيه الثورة جتلت يف أفكار وقدرات وطاقات جديدة من االبداع يف
استخدام احلاسوب وتطوير قدراته وسرعة معاجلته ،ومساحة ختزينه ،وربطه مبنظومات شبكات االتصال ،وقواعد
البياانت ونظم التخطيط مبستوى من التكامل واالندماج ،فقد غريت تكنولوجيا املعلومات كل شيء حىت أصبح
من غري أن أي نشاط وظييي إنساين من دون وجود أدوات وتقنيات احلاسوب واالتصال ،وكمثال على ذلك جند
أن املنظومات احملوسبة اليت تعمل تلقائيا تتعامل مع أكثر من نصف األسهم املتداولة يف بورصة نيويورك لألوراق
املالية.1
ج−ثورة األعمال (األنرتنت):
إذا كانت تكنولوجيا املعلومات حسب تقديرات علماء املعلوماتية متثل القوة اليت سوف حتول األليية الثالثة
الصادرة ،إىل أعظم ازدهار يف التاريخ فإن شبكة األنرتنت هي أكرب تقدم تكنولوجي مني اخرتاع ألة الطباعة على
يد األملاين ( (Johanne Gutenbergعام  ،21447إىل أن جند أن شبكة األنرتنت قد خلقت نوعا من
االنياار اهلائل يف مسار تكنولوجيا املعلومات ،فهي تعين الوقت احلقيقي ،وتغيري وقت االنتظار ابإلضافة إىل
حتسني جودة اخلدمة ،وتوفري التكلية وحتقيق العائد املستهدف.
د -التغيريات اجلذرية املستمرة يف بيئة األعمال:
إن سلسلة التغيري والتحسني النوعي تبدأ على مستوى املنتاات مثال من املنتاات املربجمة إىل املنتاات
اليكية من املنتاات اليكية إىل املنتاات اليكية التياعلية ،وعلى مستوى تكنولوجيا العتاد والرباجميات يزداد االجتاه
التصاعد ينحو التصغري والرقمنة ،ويف االجتاه نيسه يرتقي االجتاه من املعلومات إىل استثمار إدارة املعرفة أو ما
يعرف برأس املال اليكري ضمن فئاته الثالث :رأس املال البشري ،رأس املال الداخلي ،اخلارجي.

 -1لسرتاترو ،الصراع على القمة ،مستقبل املنافسة بني أمريكا والياابن ،ترمجة فؤاد بليغ ،الكويت ،عامل املعرفة  ،1995 ،204ص.50:
2
شوهد يوم  2016-01-12آلة الطباعة - https://ar.wikipedia.org/wiki/
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اثلثا :عناصر اإلدارة اإللكرتونية:
تتكون اإلدارة اإللكرتونية من ثالثة عناصر أساسية هي عتاد احلاسوب  ،Hardwareالرباجميات
 ،Softwareوشبكة االتصاالت ،ويقع يف قلب هيه املكوانت صناع املعرفة من اخلرباء واملختصني اليين ميثلون
البنية االنسانية والوظييية ملنظومة اإلدارة اإللكرتونية ،1واليت ميكن توضيحها يف الشكل التايل:
شكل رقم :02عناصر اإلدارة اإللكرتونية

برامج
احلاسوب

صناع املعرفة

عتاد احلاسوب

ا

املصدر :سعد غالب ايسني ،اإلدارة اإللكرتونية ،دار اليازوري ،2010 ،ص.31 :
وفيما يلي ميكن شرح كل عنصر على حدى:
 .1عتاد احلاسوب :ويتمثل العتاد يف املكوانت األساسية للحاسوب وأنظمته وملحقاته ،وشبكاته.
 .2الربامج :وتعين الشق اليهين من نظم وشبكات احلاسوب وهي تتوزع على فئتني مها:
أ -برامج النظام :جند منها نظم التشغيل ،نظم إدارة الشبكة ،أدوات تدقيق الربجمة ،مرتجم لغات الربجمة ،هندسة
الربامج.
 - 1سعد غالب ايسني ،اإلدارة اإللكرتونية ،دار اليازوري ،2010 ،ص.30 :

10

الفصل األول :اإلدارة اإللكرتونية
ب -برامج التطبيقات العامة ومستعرضات الويب ،برامج الربيد اإللكرتوين ،برامج الدعم اجلماعي ،اجلداول
اإللكرتونية ،رسوم احلاسوب ،...،وبرامج التطبيقات اخلاصة نيكر منها على سبيل املثال :الربامج احملاسبية ،حزم
الربامج املالية ،برامج ختطيط موارد املنظمة ،برامج إدارة املشروعات... ،
 .3الشبكات :هي الوصالت اإللكرتونية املمتدة عرب نسيج اتصايل لشبكات األنرتانت ،اإلكسرتانت،
وشبكة األنرتنت اليت متثل شبكة القيمة للمنظمة وإلدارهتا االلكرتونية.
 .4العنصر الرابع واالهم يف منظومة االدارة االلكرتونية هو صناع املعرفة من القيادات الرقمية ،احملللون للموارد
املعرفية ،رأس املال اليكري ،ويتوىل صناع املعرفة إدارة التعاضد االسرتاتياي لعناصر االدارة االلكرتونية من
جهة وتغيري طرق التيكري للوصول إىل ثقافة املعرفة من جهة أخرى.
عموما ميكن القول أبن فكرة حتقيق التعاضد الداخلي واخلارجي بني عناصر منظومة اإلدارة اإللكرتونية ،قد تساعد
على زايدة عوائد األصول الرقمية ورأس املال اليكري.1
املطلب الثاين :وظائف ومراحل التحول ومتطلبات اإلدارة اإللكرتونية
إن اإلدارة اإللكرتونية هي عمليـة مكننـة مجيع مهام ونشاطات املؤسسـة اإلداريـة ابالعتماد على كافة تقنيات
املعلومات الضرورية وصوال إلـى حتقيق أهداف اإلدارة اجلديدة فـي تقليـل استخـدام الـورق ،وتبسيط اإلجراءات
والقضاء على الروتني السريـع والدقيـق للمهام واملعامالت لتكون كل إدارة جاهزة لربط مع احلكومة اإللكرتونية
الحقا.
أوال :وظائف اإلدارة اإللكرتونية:
تعترب اإلدارة اإللكرتونية حزمة متكاملة من العمليات املرتابطة ،للتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة واختاذ
القرارات وفقا للمتطلبات واالستخدام املناسب لتقنيات املعلومات.
 .1التخطيط اإللكرتوين

:E-gnillalP

إن التخطيط اإللكرتوين هو عملية ديناميكية يف اجتاه األهداف الواسعة املرنة ،اآلنية القصرية األمد والقابلة
للتاديد والتطوير املستمر ،حيث جند أن أساس التخطيط اإللكرتوين ليس اخلطة وإمنا هو تياعل العاملني مع

-Bahra Nicholas, Competitive Knowledge Management, New York :Pal Grave,2001,p.49.
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األسواق املوجودة يف الشبكة العاملية والزابئن وحااهتم الدائمة التغري ،وذلك من خالل ارتباط العاملني شبكيا عن
طريق األنرتانت واإلكسرتانت.1
كما يعترب التخطيط اإللكرتوين مدخال للاميع ويف كل االجتاهات واليت تنتاها شبكات األعمال ،وعليه
فإن التخطيط اإللكرتوين البد من أن يتحول من اخلطط والقواعد القدمية إىل اخلطط والقواعد اجلديدة وفقا جلدول
التايل:
جدول رقم :01التحول من القواعد القدمية إىل اجلديدة يف التخطيط اإللكرتوين
خطة واحدة توجه أعمال واجتاه املنظمة

خطط متعددة حسب الظروف املختلية

خطة طويلة ،متوسطة ،وقصرية املدى (ال تقل عن سنة)

خطط آنية وقصرية ( أايم ،أسابيع ،أشهر)

اخلطة حتدد أهداف مراحل ووسائل التنييي

اخلطة قواعد بسيطة ،مبدأ واحد ،يرشد االجتاه وال يقيده

االلتزام ابخلطة ضروري للاميع بغرض التنسيق

اخلطة مرنة جدا لالستاابة للتغريات

اخلطة ترتكز على قدرات املنظمة

اخلطة ترتكز على األسواق املتغرية الزابئن وحاجاهتم اآلنية
واحملتملة

املخاطرة أتيت من عدم االلتزام بتنييي اخلطة

املخاطرة أتيت من عدم القدرة على العمل خارج اخلطة

االبتكار ضروري من أجل وضع اخلطة األفضل

االبتكار ضروري عند التنييي من أجل االستاابة للمتغريات

املدير ومنهم املخططون والعمال منييين (مدخل أعلى  -املخططون هم املبادرون من مديرين وعاملني (مدخل اجلميع
أسيل)

ويف كل االجتاهات)

األهداف حمددة ،واضحة ،قابلة للقياس

األهداف عامة ،غامضة ،احتمالية بدرجة عالية.

الوسائل حمددة بدقة لضمان النااح

الوسائل ميتوحة حسب اليرصة يف السوق والزابئن.

معايري اخلطة أداة رئيسية يف ترشيد األداء

الثقة هي االداة الرئيسية يف ما هو مطلوب اجناحه من أجل
املنظمة

املصدر :جنم عبود جنم ،اإلدارة اإللكرتونية ،دار املريخ للنشر ،الرايض،2004 ،ص.243 :
 .2التنظيم اإللكرتوين:
هو اإلطار الواسع لتوزيع ا لسلطة واملهام والعالقات الشبكية ،اليت حتقق التنسيق اآلين ويف كل مكان من
أجل اجناز اهلدف املشرتك ألطراف التنظيم ،حيث أنه يتعامل مع عاملني ومديرين (إلكرتونيني) داخل املنظمة،

 -1نجنم عبود نجم ،المرجع السابق ،ص.237:

12

الفصل األول :اإلدارة اإللكرتونية
وزابئن وموردين (إلكرتونيني) خارج املنظمة ،1فهو يعتمد على الربيد اإللكرتوين ،مستودع البياانت املشرتكة ،وإدارة
عالقات العاملني على أساس شبكي داخلي ،إدارة عالقات املوردين والزابئن عرب الشبكة اخلارجية.
 .3القيادة اإللكرتونية:
تعرب القيادة اإللكرتونية على األبعاد التالية:
أ -القيادة اإللكرتونية الصلبة :هي قيادة تقوم على استخدام تكنولوجيا االنرتنت من أجل إدارة أعماهلا
وعالقاهتا املختلية ،والبد أن تتسم هيه القيادة بـ:2
 أهنا قيادة حس التكنولوجيا ( :)Sense Technologyفالتغري التكنولوجي املتسارع يف جمال تكنولوجيا
االنرتنت (أجهزة ،شبكات ،برجميات) ،جتعل القائد اإللكرتوين ذو قدرة على حتسس أبعاد هيا التطور،
والعمل على توظيف مزاايه لصاحل املنظمة.
 أهنا قيادة حس الوقت على األنرتنت :فالقائد اإللكرتوين هو قائد زمين سريع احلركة واالستاابة
واملبادرة ،وذلك العتماده على األنرتنت ،اليي يوفر القدرة على تصريف األعمال يف أي وقت ومن أي
مكان.
حيث أن حس الوقت على األنرتنت البد أن يتااوز األفكار حول إجراءات العمل التعاقيب إىل إجراءات العمل
التزامين ،واالنتقال إىل التياعل اآلين وتبادل املعلومات إلكرتونيا ،واختاذ القرار إلكرتونيا.
 أهنا قيادة حس الطوارئ :إن القائد اليي كان عليه أن يلعب أدوار اختاذ القرار حسب

(،(IrTezttwM

الرايدي ،ومعاجل االضطراابت ،وبيتحة عني ( 90إىل  ،)°180فإن عليه اآلن وبشكل مضاعف أن ييتح
عينه حبدود ( ،)°360وهيا ما مت تسميته حبس الطوارئ ،وذلك ألن بيئة األعمال أصبحت سريعة التغيري
ومبعدالت غري مسبوقة ،ومع األنرتنت فإن مناذج األعمال الناضاة تعمل وفق اعتقاد أن (الرابح أيخي
كل شيء) ،ليا وجب على القائد اإللكرتوين أن يكون له حس التنبؤ ابألخطار.
ب -القيادة البشرية الناعمة:
إن القيادة اإللكرتونية القائمة على العنصر البشري تتسم بـ:

 -1فريد الناار ،احلكومة اإللكرتونية بني النظرية والتطبيق ،الدار اجلامعية ،االسكندرية ،2008 ،ص.9 :
 -2الساملي عالء وأخرون ،اإلدارة اإللكرتونية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،2008 ،ص.30 :
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 القائد الزبوين :هو األكثر ارتباطا ابلبحث عن قنوات وجماالت مشاركة الزابئن وانشاء املنافع واملزااي ،وهيا ماحيوهلم بشكل متزايد إىل زابئن ذوي والء ،حيث جند أن بعض املنظمات أصبحت تعامل زابئنها كعاملني وذلك
من خالل الدفع هلم مقابل تقدمي اقرتاحاهتم ومالحظاهتم ،ويف النهاية حتصل هيه املنظمة على والئهم.
 قائد عمال ومهين املعرفة :فكما أن القائد الزبوين جيد تسهيالت ومنافع ومزااي للزبون ذي الوالء خارجاملنظمة ،فإنه سيكون أيضا عليه إجياد تسهيالت ومنافع للعاملني للحصول على والئهم داخل املنظمة ،وابلتايل
احلياظ على املعرفة واخلربة والقدرات الياتية هلم.
 -القائد التنافسي :إن القائد التنافسي مطلوب منه ابلقدرة على األداء التنافسي وكيلك أبن يكون:

1

 األسرع يف الوصول إىل السوق من املنافسني،
 األفضل يف خدمة شركائه ،موردين ،زابئن ،من املنافسني،
 أكثر قدرة على التقليد االبتكاري كما يسميه دراكر ابلسطو اخلالق بتحسني ما أييت من املنافسني،
 أكثر قدرة على االبتكار (خدمات ،أساليب ،منتاات جديدة) ،من املنافسني.
 القائد اإللكرتوين ذو اخلصائص األكثر مالءمة :إن قادة املنظمات اليوم أصبحوا يظهرون بسمات مالئمةوتنسام مع األعمال اإللكرتونية ،واجلدول التايل يبني هيه السمات ابملقارنة مع القادة التقليديني:
جدول رقم  :02التنفيذيون الرؤساء هم عالمة الساللة اجلديدة
القائد التقليدي

القائد اإللكرتوين

 شااع ،متيقظ -ودي

 مبشر ،مراتب -صريح بقوة

 -شبه متعلم بتكنولوجيا املعلومات

 -متعلم على األقل بتكنولوجيا املعلومات

 واضح الرتكيز سريع احلركة يكره الغموض -منوذج يف احلكم اليايت

 كثيف الرتكيز األسرع حركة حيب الغموض -منوذج يف احلكم اجليد

 -العمر  57سنة.

 -العمر  38سنة

املصدر :جنم عبود جنم ،اإلدارة اإللكرتونية ،دار املريخ للنشر ،الرايض ،2004 ،ص.266:

 -1نجم عبود نجم ،مرجع سابق ،ص.265 :
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ميكن مالحظة من خالل اجلدول أن القائد اإللكرتوين مطلوب منه أن يتخي قرارات سريعة وفورية ويف أي
وقت ومكان ،ويف مثل هيه اليورية ال خيضع هلا القائد التقليدي اليي اعتاد على اجياد فسحة زمنية جلمع
املعلومات  ،والبد من اإلشارة إىل أن القائد اإللكرتوين حباجة إىل حتقيق قدر عايل من التوازن بني حس
التكنولوجيا اليي يتمثل يف قواعد البياانت ،الربامج ،املعرفة الصرحية ،واحلس البشري وما يرتبط به من تياعل
إنساين مباموع التاارب واخلربات واملعرفة الضمنية.
 .4الرقابة اإللكرتونية:
هي االستخدام اليعال ألنظمة وشبكات املعلومات القائمة على األنرتنت بكل ما يعنيه من فحص وتدقيق
ومتابعة آنية (يف كل وقت) ،وشاملة (يف أي مكان وبتكلية ووقت حمدودين) ،ليا فهي تتسم ابملزااي اآلتية:

1

 حتقيق الرقابة املستمرة بدال من الرقابة الدورية ،ما يولد تدفق مستمر للمعلومات الرقابية. حتقيق الرقابة ابلوقت احلقيقي بدال من الرقاب ة القائمة على املاضي ،فهي رقابة ابلنقرات بدال من الرقابةابلتقارير.
 إن الرقابة اإللكرتونية تساعد على إخراط اجلميع يف معرفة ما يوجد يف املنظمة ،فهي منط الرقابة اليي ميكنوصيه (الكل يعرف ماذا هناك) ،ويوضح الشكل التايل اليرق بني الرقابة التقليدية اإللكرتونية:

 -1المرجع نفسه ،ص.277 :
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شكل رقم  :03الرقابة التقليدية واإللكرتونية

الرقابة
التقليدية

التخطيط

الرقابة

التنفيذ

الرقابة االلكترونية

التخطيط
زبون

التنفيذ

التنفيذ

التخطيط

الشبكة
الداخلية

الشبكة
الداخلية

الرقابة

الرقابة

قاعدة
بيانات

المورد

شبكة خارجية

املصدر :جنم عبود جنم ،اإلدارة اإللكرتونية ،دار املريخ للنشر ،الرايض ،2004 ،ص275 a

اثنيا :مراحل التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية:
حيتاج التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية إىل عدة مراحل لكي تتم العملية بشكل حيقق األهداف املرجوة ،وتتمثل
تلك املراحل يف:1
 -1قناعة ودعم اإلدارة العليا يف املنظمة :ينبغي على املسؤولني أن تكون لديهم القناعة التامة والرؤية الواضحة
لتحويل مجيع املعامالت الورقية إىل إلكرتونية ،ليقدموا الدعم الكامل واإلمكانيات الالزمة لتحول إىل اإلدارة
اإللكرتونية.

 -1ملني علوطي ،مرجع سابق ،ص.147 :
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 -2تدريب وأتهيل املوظفني :حيث يعترب العامل هو العنصر الياعل يف عملية التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية ،ليا
البد من تدريب هيا األخري للقيام ابألعمال عرب الوسائط اإللكرتونية.
 -3توفري البنية التحتية لإلدارة اإللكرتونية :واليت تتمثل يف أجهزة احلاسوب ،الشبكات واألجهزة املرفقة... ،
 -4البدء بتوثيق املعامالت الورقية إلكرتونيا :وذلك من خالل حيظ املليات القدمية ابملاسحات الضوئية
( ،)drhTTtwdوتصنييها ليسهل الرجوع إليها.
 -5البدء بربجمة املعامالت األكثر انتشارا :وذلك من خالل برجمة املعامالت الورقية األكثر انتشارا يف مجيع
األقسام إىل معامالت إلكرتونية ،مثال :منوذج طلب إجازة يطبق يف مجيع األقسام من األفضل البدئ بربجمته
وتطبيقه.
اثلثا :معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية:
هناك العديد من املعوقات واليت نيكر منها:
 -1املعوقات اإلدارية :وذلك لعدة أسباب:

1

 غياب الرؤية االسرتاتياية الواضحة بشأن استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.
 حماولة التمسك مببادئ اإلدارة التقليدية.
 ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى اإلدارة العليا لربامج اإلدارة اإللكرتونية.
 -2املعوقات السياسية والقانونية :وذلك لغياب اإلرادة السياسية الداعمة إلقناع اجلهات اإلدارية بضرورة تطبيق
تكنولوجيا املعلومات ،ومواكبة العصر الرقمي.
 -3املعوقات املالية والتقنية :وتتمحور حول:
 ارتياع تكاليف جتهيز البنية التحتية لإلدارة اإللكرتونية.
 نقص املوارد املالية لتقدمي برامج تدريبية ،واالستعانة خبربات معلوماتية يف ميدان تكنولوجيا املعلومات.
 -4املعوقات البشرية :وتتمحور حول:
 األمية اإللكرتونية وصعوبة التواصل عرب التقنية احلديثة.
 غياب الدورات التكوينية فيما خيص التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية.
 ضعف مهارات اللغات األجنبية لدى بعض املوظيني واخلوف من التعامل مع األجهزة اإللكرتونية.
-1حمد قبالن آلفطيح ،دور اإلدارة اإللكترونية في التطوير التنظيمي باألجهزة األمنية للمملكة العربية السعودية ،رسالة ماجيستير ،جامعة نايف
للعلوم األمنية ،الرياض ،2008 ،ص.42،43 :
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-5املهددات األمنية :واليت جند منها:

1

 التاسس اإللكرتوين :واليي أييت غالبا من ثالث فئات :األفراد ،القراصنة ،أجهزة االستخبارات
العاملية.
 زايدة التبعية للخارج.
 شلل اإلدارة وذلك جراء االنتقال املباشر لإلدارة اإللكرتونية دون االعتماد على التسلسل يف
التحول.

 -1إيهاب مخيس أمحد املري ،متطلبات تنمية املوارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،رسالة ماجستري ،جامعة انيف للعلوم األمنية ،مصر
مصدر غري منشور ،2007 ،ص.44:
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املبحث الثاني :البنية الشبكية ،ومنظومات اإلدارة اإللكرتونية
إن ظهور نظم شبكات التبادل اإللكرتوين للبياانت كانت تعرب عن البداية املادية والتقنية لوالدة تكنولوجيا
اإلدارة اإللكرتونية  ،وانبثاق وظائيها وأدوارها اجلديدة املرتبطة بصورة جوهرية ابلتقنيات اجلديدة وخاصة منظومات
شبكات األنرتانت واالكسرتانت وفضائها الرقمي االنرتنت.
املطلب األول :البنية الشبكية لإلدارة اإللكرتونية:
إن الشبكات هي جمموعة من النظم احلاسوبية املرتبطة خبطوط اتصال سلكية أو السلكية ،من خالل
براجميات وبروتوكوالت ،متكن املستييدين من املشاركة يف املوارد املتاحة عن طريق نقل وتبادل املعلومات فيما
بينهم.
أوال :شبكة االتصال احمللي  ،شبكة االتصال الداخلية ،شبكة االتصال اخلارجية اإلكسرتانت:
إن أنواع الشبكات عديدة وهلا أشكال ومميزات خمتلية انجتة عن التطور يف جمال التكنولوجيا وعلوم احلاسوب
وتطور احلاجة ،وما يهمنا يف اإلدارة اإللكرتونية هو التعرف على الشبكات املستخدمة يف هيا اجملال ومن أهم
انواع الشبكات جند:
 -1شبكة االتصال احمللي : Network Aria Local
قبل الولوج يف تعريف الشبكات االتصال احمللي البد من اإلشارة إىل أهنا تستخدم كابالت أبنواع خمتلية منها
األسالك اهلاتيية

)(Téléphone Wires

املزدوجة النقل ،الكابالت احملورية ذات القناة الواحدة أو املتعددة

) ،(Single Or Multichannelواأللياف الضوئية ) ،(Fiber Opticsذات األداء والكلية العالية ،كيلك البد من
توفر مشغالت وحدة الشبكة ،وهي برامج تسمح لألجهزة ابالتصال والتخاطب مع نظام التشغيل للكمبيوتر.
الشبكات االتصال احمللي "هي الشبكة اليت تسمح ابلربط احمللي للحواسيب داخل املنظمة"

1

2

هي شبكة لالتصاالت وتبادل املعلومات عرب مسافات صغرية وحمدودة ،تسمح بتقاسم البياانت والربامج املتوفرة،
مثل :الربامج اإلحصائية  ،برامج معاجلة الكلمات ،ابإلضافة إىل تبادل البياانت واملعلومات ،معاجلتها ،ختزينها
وحتديثها ،وطلب التقارير يف الوقت املناسب.
تتكون الشبكة احمللية من العناصر التالية:

3

 -1الساملي عالء عبد الرزاق وآخرون ،شبكات اإلدارة اإللكرتونية ،دار وائل للنشر ،عمان ،ط ،2005 ،1ص.24:
2
-Alneric Quenfaine, Informatique, Internet TPE, Dunod, PARIS, 2009, p.20.
 -3عامر ابراهيم قنديلاي وآخرون ،شبكات املعلومات واالتصاالت ،دار السرية للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،2009 ،1ص.55 :
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أ -أجهزة حواسيب خادمة ) :(Serverتعمل على ختزين البياانت واملعلومات ،إضافة إىل إدارة الشبكة وتوفري
األمن واحلماية هلا.
ب -نظام التشغيل اخلاص ابلشبكة

)Operating Network

 :)Systemعبارة عن نظم تشغيل مصممة

لتشغيل الشبكات ،وأتمني نقل البياانت عرب الشبكات.
ج -وسائل االتصال :واليت تكون يف الغالب وسائل سلكية تؤمن نقل البياانت عرب الشبكة احمللية.
إن لشبكة االتصال احمللية  nhTأمهية تقنية ابلغة التأثري ابلنسبة لإلدارة اإللكرتونية ،ذلك ألهنا متثل منطلق املنظمة
لنسيج االتصاالت الداخلي أوال قبل بناء وصالت مع األطراف املستييدة واملؤثرة خارج املنظمة.
 -2شبكة االتصال الداخلية

:tlIailnI

"هي وسيلة اتصال بني موظيي وأقسام املنظمة ،واملشاركة ابخلربات واملعلومات إلجناز األعمال"

1

تعترب شبكة األنرتانت شبكة داخلية تصمم لتلبية احتياجات العاملني ،وال يتمكن األفراد من غري العاملني ابملنظمة
الدخول إىل الشبكة ،ذلك أهنا حممية من التداخالت والقرصنة ،بواسطة ما يسمى جبدران النار .lrwtrh//

إن شبكة األنرتانت تعمل من خالل تكنولوجيا األنرتنت ،وترتبط عادة بشبكة املنظمة اخلارجية اإلكسرتانت،
حيث من شبكيت األنرتانت واإلكسرتانت واعتماد تكنولوجيا املعلومات يتم االنتقال ابملنظمة إىل مستوى العمل
ابإلدارة اإللكرتونية.
ولبناء شبكة األنرتانت البد من تنييي اخلطوات التالية:

2

 حتليل ودراسة اجلدوى االقتصادية لشبكة األنرتانت:وذلك من خالل حتديد حاجة املنظمة من اخلدمات اإللكرتونية ،حتديد املوارد والتطبيقات املشرتكة ،حتديد
آلية الوصول إىل املعلومات وكيا طرق استخدامها.
 اختيار أدوات العمل :واليت تتضمن: برامج التصميم والتطوير املناسبة وضمن حدود امليزانية.
 حتديد مصادر حمتوى املوقع الداخلي واختيار القائمني عليه بدقة.
 تعيني فريق عمل من رأمسال بشري متميز.
 إصدار نتيجة جتريبية لدراسة ما يلي: -1املرجع نيسه ،ص.61:
 -2سعد غالب ايسني ،مرجع سابق ،ص.64 :
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 تقبل املستخدمني ألدوات العمل اجلديدة وحتديد املستوى احلقيقي لقبوهلم للحلول اجلديدة.
 السرعة املكتسبة يف اجناز العمل عن طريق األنرتانت قياسا إىل سرعة العمل بدوهنا.
 التأكد من كياية وصحة حمتوى املوقع الداخلي على األنرتانت.
 التأكد من آلية سري عمليات الصيانة الوقائية الدورية ،واحليظ االحتياطي حملتوايت األنرتانت.
 تنييي املشروع ومتابعته ووضع خطة تيصيلية ألنشطة الصيانة واالستعانة ابحملرتفني لتنييي املشروع
على أكمل وجه.
أ -فوائد شبكة األنرتانت:


تقليل وتقليص التكاليف :حيث ميكن للمنظم التخلي عن الكثري من املطبوعات

والنماذج الورقية اليت تقوم األنرتانت بتقدمي حلوال إلكرتونية هلا ،مثل :دليل اهلاتف ،طلبات الصيانة،
واخلدمات اإلدارية املتعددة...،


توفري الوقت :خييض استخدام االنرتنت الكثري من الوقت الضائع يف االتصال بني

عناصر املنظمة ،كما يؤمن دقة سري االتصال مع عدم التكرار... ،


االستقاللية واملرونة :تربط األنرتانت بني أجهزة كمبيوتر خمتلية ،مع امكانية النياذ إىل

موارد املعلومات عن طريق تطبيق واحد هو املستعرض ( ،)Bwerdtwومن منصات عمل خمتلية متكن
املستخدمني من الدخول إىل حمتوايت جهاز اخلادم بغض النظر عن منصات العمل اليت يعملون
عليها ،إضافة إىل أن نشر املعلومات يتم يف الزمن احلقيقي ،وال حيتاج إىل عملية إعداد سابقة.
ب -خدمات األنرتانت:
 الربيد اإللكرتوين.
 خدمة احلوار يف الزمن احلقيقي)(Service Chatting Time Real
 تقنية املليات اإللكرتونية احملمولة.
 خدمة نقل

األخبار).(News Network-NNTPE

 خدمة مؤمترات الييديو.
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 -3شبكة االتصال اخلارجية اإلكسرتانت

()teIailnI

هي شبكة معلوماتية مكونة من جمموع شبكات انرتانت ترتبط ببعضها عن طريق األنرتنت ،اي أهنا تربط
شبكات األنرتانت اخلاصة ابملتعاملني والشركاء ،ومركز األحباث اليين جتمعهم شراكة العمل يف مشروع واحد.1
تصمم شبكة اإلكسرتانت لتلبية حاجات املستييدين من خارج املنظمة من موردين ،زابئن ،محلة أسهم ،...أي أن
هيه الشبكة تساعد على زايدة فعالية األعمال من خالل حتسني جودة األنشطة ،وتوفري مرونة عالية لالتصال
اليوري ،وكمثال على ذلك جند شركة جنرال موتور  ،MIاليت قامت بوضع خطة اسرتاتياية لبناء شبكة
اإلكسرتانت يف سنة  ،2002واليت تقوم بتقدمي خدمات إلكرتونية إىل  12وحدة أعمال اسرتاتياية وأربعون ألف
( )40000شريك جتاري ،وسوف توفر أيضا  500إىل  750مليون دوالر للشركة ،وذلك من خالل تقليل
األخطاء أوال ،وتعزيز اليعالية التشغيلية لوحدات الشركة.2
أ -أنواع االكسرتانت:
مت تصنييها إىل:
 شبكات اكسرتانت التزويد :تربط هيه الشبكات املستودعات الرئيسية للبضائع
ابملستودعات اليرعية بغرض تسيري العمل فيها آليا للمحافظة على كمية اثبتة يف املستودع ،إضافة
إىل العديد من اخلدمات األخرى املتعلقة ابلتحكم ابملخزون.
 شبكات اكسرتانت التوزيع :متنح هيه الشبكات صالحيات للمتعاملني ،وتقدم هلم
خدمة الطلب االلكرتوين وتسوية احلساابت آليا ،مع التزويد الدائم بقوائم املنتاات اجلديدة
واملواصيات التقنية وما إىل ذلك من خدمات أخرى.


شبكات اكسرتانت التنافسية :اذ متنح املنظمات الصغرية والكبرية فرصة متكافئة يف

جمال البيع والشراء عن طريق ربطها فيما بينها حبيث تنقل األسعار واملواصيات التقنية الدقيقة مما
يرفع من مستوى اخلدمة يف ذلك القطاع ويعزز جودة املنتاات ويقضي على االحتكار.

 -1عامر ابراهيم قنديلجي وآخرون ،مرجع سابق ،ص.65 :
 -2سعد غالب ياسين ،مرجع سابق ،ص.97:
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اثنيا :شبكة اخلادم/الزبون ،تكنولوجيا املضيف (املزود/الزبون) ،األنرتنت:
-1شبكة اخلادم/الزبون

):(Server/Network Client

هي عبارة عن شبكات تعتمد على وجود جهاز خادم أو أكثر سواء لتطبيقات أو قواعد البياانت ،يقوم
ابلتحكم يف الشبكة وإدارهتا ويستييد املستخدم النهائي منها دون أن يقوم بتحميل تلك التطبيقات.
 -2تكنولوجيا املضيف (املزود/الزبون)

1

(:)Client/Server Technology

تعترب حوسبة (املزود /الزبون) من أهم التطورات النوعية يف عتاد وبرامج احلاسوب ،واليت تساعد بصية كبرية
يف تنييي وظائف اإلدارة اإللكرتونية ،كما تعمل أيضا على ربط املنظمة ابملستييدين من الزابئن ،موردين،
جمموعات املؤثرين ،هي منظومة تعمل بعنصرين:
 حاسوب املزود أو اخلادم اليي يقوم بتاهيز اخلدمة املعلوماتية املطلوبة إىل الزبون،
 وحاسوب الزبون اليي يطلب اخلدمة املعلوماتية أاي كان نوعها من املزود ومبساعدة برانمج
خاص من خالل شبكة االتصال.
ومن مزااي هيا النظام إمكانية إدخال البياانت إلكرتونيا ،وجتهيز املعلومات للمديرين وصانعي القرار بصورة فورية
وعلى خط ميتوح.
 -3األنرتنت:
" هي جمموعة ميككة من ماليني احلواسيب ،أو النظم احملوسبة موجودة يف آالف االماكن حول العامل ،وميكن
ملستخدمي احلواسيب التحري عن املعلومات والعثور عليها ،واملشاركة يف مليات متوفرة على الشبكة".

2

األنرتنت هي أساس األعمال اإللكرتونية اليت تتم داخل املنظمة أو خارجها ،فهي عبارة عن أداة متكن املنظمة من
الوصول إىل قيادة التكلية ،وذلك من خالل السرعة يف القيام ابلوظائف العتمادها على األنرتنت.
إن اهم حتدي حيد من التأثري االسرتاتياي لشبكة األنرتنت هو يف كييية العمل من أجل استثمار املوارد
املتاحة للشبكة أبفضل الوسائل كياءة وفعالية.

 -3يوسف حممد يوسف أبو أمونة ،واقع تطبيق اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف اجلامعات الفلسطينية النظامية –قطاع غزة -رسالة ماجستري إدارة أعمال ،اجلامعة
اإلسالمية غزة ،2009 ،مصدر منشور ،ص.60:
 -2عامر ابراهيم قندجلي وآخرون ،مرجع سابق ،ص.139 :
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اثلثا -النموذج الشبكي لعملية االدارة اإللكرتونية:
إن تعاظم أتثري شبكات االتصال قد أعطى دفعة قوية لظهور وجتدد أمناد اإلدارة اإللكرتونية ،واليت أصبحت
تعين اليوم اإلدارة الشبكية املستندة على رأس مال معريف وقدرات احلاسوب املشبك يف إطار منظومة متكاملة،
ومن هنا مت وضع منوذج شبكي لإلدارة اإللكرتونية اليي يستند على تقنية املزود املتكامل ،واليي مت اعتباره مثاليا
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وحتتوى هيه التقنية على نظام تشغيل مدمج ،وبرانمج مزود ويب ،وبريد
إلكرتوين ،كما حتتوي على عتاد الوصل ابلشبكة وابلربجميات ،ويقدم هيا املزود جماال واسعا ومتنوعا من اخلدمات
اإللكرتوني ة اليت تساعد على ارسال وتبادل البياانت واملعلومات ،والربيد اإللكرتوين ابستخدام الوسائل الرقمية
املتنوعة.
والشكل املوايل يبني طريقة عمل هيه التقنية داخل ما يسمى ابلنموذج الشبكي لإلدارة اإللكرتونية:
شكل رقم :04منوذج أويل لإلدارة اإللكرتونية
LAN

مستخدمين

شبكة LAN

ISP

مجمعات

مكتب إداري

مكتب فردي

مزود

مزود

مجمعات

خدمات الترحيل
المقر الرئيسي
للشركة

املصدر :سعد غالب ايسني ،اإلدارة اإللكرتونية ،دار اليازوري ،2010 ،ص. 102
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املطلب الثاين :منظومات اإلدارة اإللكرتونية:
لكي تستطيع اإلدارة اإللكرتونية أن حتقق نوع من التوازن الداخلي واخلارجي مع قوى املنظمة ،حتتاج هيه
اإلدارة إىل نظم معلومات فعالة لضمان االستيادة من رأس املال اليكري وتوفري استاابة سريعة وقوية حلاجات
الزابئن وحتدايت االعمال ،واليت ميكن تلخيصها يف اآليت:

1

أوال -نظم دعم القرارات اإلدارية:
هي نظم متكاملة تشكل توليية من األفراد (رأمسال فكري) ،وعتاد احلاسوب ،وبرامج احلاسوب والشبكات
والبنية التحتية ،وإجراءات العمل ،اهلادفة إىل تزويد اإلدارة ابملعلومات ذات القيمة املضافة يف الوقت احلقيقي،
لدعم أنشطتها وعملياته الختاذ القرارات االسرتاتياية والتكتيكية.
وتظم كل من:
 -1نظم مساندة القرار:
هي نظم تقوم بتاهيز املديرين أبدوات تساعدهم على حل املشكالت شبه وغري املربجمة ،حيث أهنا تقوم ابقرتاح
قرارات وتوصي ابلنظر يف بديل معني على حساب قرارات وبدائل أخرى ،حيث جند أن هيه النظم حتتوي على
مناذج مييدة لدعم القرارات اإلدارية ومن هيه النماذج جند مثال :حتليل احلساسية ،حتليل االستهداف ،احملاكاة
 ،nrit/hereTالتحليل اإلحصائي...،
ميكن القول أن رأس املال البشري ميثل أحد موارد هيا النظام إذ يقع عليه جناحه أو فشله ،كما يعمل هيا
النظام ابالعتماد على ثالثة حزم فرعية :نظام إدارة القواعد ،نظام إدارة قاعدة النماذج ،نظام إدارة احلوار ،لتوفري
ثالثة عناصر أساسية اليت هي :البياانت ،النماذج ،احلوار البيين ،ومن دون هيه العناصر لن تتكامل البنية التقنية
للنظام ،ويكون من الصعب احلصول على تكوين شامل يضم قاعدة معلوماتية وتقنية وتنظيمية متكاملة.
وعموما يؤدي استخدام نظم مساندة القرار من قبل اإلدارة اإللكرتونية إىل خلق تدفق طبيعي ومنسق
للعمل واملعلومات والقرارات ،اليت متكن املنظمة من اكتساب ميزة تنافسية وحتقيق الرايدة.
 -2نظم مساندة القرارات اجلماعية:
تتصف اإلدارة احلديثة بعنصرين أساسيني؛ األول :هو كثافة استخدام الوسائل اإللكرتونية من نظم وأدوات
تكنولوجيا املعلومات ،والثاين :هو طبيعة العمل اجلماعي ليس ابعتباره خيارا من اخليارات ،وإمنا هو األسلوب
الضروري للعمل اإلداري والتعلم التنظيمي.

1

 -1سعد غالب ياسين ،مرجع سابق ،ص.119-112 :
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وتعترب نظم مساندة القرارات اجلماعية جيال جديدا من أجيال نظم مساندة القرار ،تليب احتياجات أكثر من طرف
يف العملية اإلدارية ،فهي تليب احتياجات اإلدارة وجمموعات العمل من خالل الدعم املباشر اليي تقدمه لعملية
صنع القرارات اجلماعية ،كما جند أيضا نظم مساندة القرارات اجلماعية األكثر جناحا تلك اليت حتتوي على برامج
فاعلة للعصف اليهين اإللكرتوين ،لتكوين األفكار وتقييم البدائل وإدارة االجتماعات ،اليت تساهم كلها يف دعم
عملية اختاذ القرارات ابجملاميع.
 -3نظم املعلومات التنفيذية:
وتسمى أيضا بنظم املعلومات االسرتاتياية ،وهي تقوم بتقدمي الدعم لإلدارة االسرتاتياية يف عمليات صياغة
وتطبيق االسرتاتياية والرقابة عليها ،ابإلضافة إىل جتهيز اإلدارة ابملعلومات الضرورية الختاذ القرارات االسرتاتياية،
ابإلضافة ميكن القول أن نظم املعلومات التنيييية تقوم من خالل وظائيها والتسهيالت التكنولوجية املتاحة  ،مع
ربط عملية حتليل الكياءات اجلوهرية واملوارد املتاحة (رأمسال بشري ،رأمسال مادي) داخل املنظمة ،بعملية حتليل
بيئة األعمال وخاصة هيكل املنافسة يف السوق ،للمساعدة على وضع اسرتاتيايات تقود إىل اكتساب ميزة
تنافسية.
وأخريا إن اخلصائص اجلوهرية لنظم املعلومات التنيييية تنبثق من اليكاء الصناعي وتطبيقاته ،كما أهنا تعترب جزء
من البنية الشبكية لإلدارة اإللكرتونية.
اثنيا -نظم الدعم الذكي:
هي عبارة عن نظم تستخدم القرتاح حلول شاملة لألعمال ،فضال عن استثمار قدراهتا للتعلم والتدريب ومتثيل
املعرفة وختزينها ،وتطبيق منطق التيكري االستنتاجي على أساس قواعد معينة.

2

ومن أهم هيه النظم نيكر:
 -1الذكاء الصناعي:
يهدف علم اليكاء الصناعي إىل فهم طبيعة اليكاء االنساين عن طريق عمل برامج حلاسوب قادرة على
حماكاة السلوك االنساين املتسم ابليكاء ،وتعين قدرة احلاسوب على حل مسألة ما أو اختاذ قرار يف موقف ما –

1

- Haber, G,P, Organizational Learning: The Contributingprocesses, End The Lituratures, Organization
Science 2, 2000, P.88.
 -2سعد غالب ياسين ،مرجع سابق ،ص.129 :
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بناء على وصف هليا املوقف -أن الربانمج نيسه جيد الطريقة اليت جيب تتبع حلل املسألة أو للتوصل إىل القرار
ابلرجوع إىل العديد من العمليات االستداللية املتنوعة الغين اها الربانمج.

1

كما يقصد به أيضا دراسة نظم احلاسوب وتطوير وظائيه ،لكي يصل إىل قدرات التيكري واإلدراك والتعلم ،وفهم
املشكالت واقرتاح احلل.

2

 خصائص الذكاء الصناعي :ميكن ذكر البعض منها إبجياز:أ -التحديث :لدى بعض النظم اليكية القدرة على حتديث النتائج وتعديل القرارات يف ضوء التغيري احلاصل يف
البيئة اخلارجية.
ب -إمكانية الشرح والتوضيح :وذلك الستنادها على قاعدة معرفة متنحها تسهيالت لتقدمي الشرح.
جـ -االستكشاف :استكشاف املعرفة اجلديدة واستنباط احللول ،والسعي حنو خلق جيل جديد من البدائل.
 -2الشبكات العصبية:
حتاول الشبكات العصبية استكشاف اخلصائص اجلوهرية للدماغ اإلنساين ،من حيث االرتباطية والتشابكية
واملعاجلة املوزعة واملوازية للمعلومات.

3

تتكون الشبكة العصبية من وحدات حاسوبية مرتابطة تقوم كل وحدة بتنييي عمليات معاجلة وتوصيل النتائج
إىل الوحدات اجملاورة ،ومن خصائص الشبكات العصبية هي استخدامها ملنهج االستكشاف والبحث عن احللول
املثلى ،وحتسني احلل املقرتح من خالل التدريب والتعلم ،واستخدامها الواسع للتنبؤ والتاميع والتصيية وتيسري
احللول.
اثلثا -نظم دعم العمليات اإلدارية:
متثل هيه النظم أكثر النظم استخداما ،وأكثرها ارتباطها أبنشطة عمل املنظمات احلديثة يف اقتصاد املعرفة،
واليت سوف نيكر البعض منها ابختصار:
 -1نظم مساندة قرارات الزابئن املستندة إىل شبكة الويب:
وهنا توجه اإلدارة اإللكرتونية اهتمامها حنو بناء وتطوير أنشطتها وعملياهتا حسب احتياجات الزابئن ،وذلك
بوضع نظم مساندة قرارات الزابئن ،لدعم اختاذ قرارات الزابئن من خالل استخدام التسهيالت التقنية اليت توفرها

 -1آالن بونيه ،ترمجة علي صربي اليرغلي ،الذكاء االصطناعي واقعه ومستقبله ،عامل املعرفة ،الكويت ،2003ص. 30:
 -2سعد غالب ايسني ،مرجع سابق ،ص.131 :
3
الشبكات ،.يوم  25سبنمبر -http://www.hem.hjse, sunt louis University, scool of business end administration .2012
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شبكة األنرتنت (الويب حتديدا) ،وشبكيت (األنرتانت ،واإلكسرتانت) ،مبا يساعد على وضع قرارات صحيحة
وأبكثر عائد ممكن ،كما هو موضح يف الشكل التايل:
شكل رقم :05نظم مساندة قرارات الزابئن.

شبكة األنرتنت
املوردون واملستفيدون

نظم عمل
اإلدارة

اإلدارة اإللكترونية

األنرتنت
الزبون
نظم مساندة
قرارات الزبائن

املصدر :سعد غالب ايسني ،اإلدارة اإللكرتونية ،دار اليازوري ،عمان ،األردن ،2010 ،ص.169 :
من خالل الشكل ميكن القول أبن هيه النظم عبارة عن قاعدة بياانت كبرية تقوم حبيظ كل املعلومات عن
العمالء احلاليني واملتوقعني ،أيضا حيظ كل املراسالت مع العمالء بتارخيها حمتواها ونتائاها ،كما تسال كل ما
ترتب عن االتصال ابلعميل من أمر شراء ،شكوى ،فاتورة مستحقة ،حيث من خالل هيا النظام ال تضيع أي
معلومة هلا عالقة ابلعميل مما يساعد على قياس كياءة األداء.
 -2نظم املعاجلة التحليلية الفورية:
هي حزم وتقنيات متكاملة مصممة لتحليل البياانت املعقدة للمساعدة يف أنشطة دعم قرارات اإلدارة
اإللكرتونية ،وترتكز ميزهتا يف قدرهتا على حتقيق مهام التسايل اإللكرتوين يف الوقت احلقيقي للبياانت وختزينها
واسرتجاعها عند الضرورة ،ابإلضافة إىل تقييم البدائل ،حتليل االجتاهات ،تلخيص النتائج بتقارير معلوماتية مدعمة
أبشكال وبياانت ورسوم وجداول مما يساعد حملل البياانت على اكتشاف اإلعالانت واالرتباطات املوجودة بني
الظاهرة حمل الدراسة.
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خالصة الفصل
دارت أفكار هيا اليصل النظري حول توجه جديد يعترب ضرورة حتمية للمنظمات اليوم واليي يعرب عن
اإلدارة اإللكرتونية ،حيث مت تناول نظرة عامة خمتصرة عنها وذلك من خالل معرفة ميهومها واليي يعين اليوم
اإلدارة الشبكية املستندة إىل موارد املعرفة وقدرات احلاسوب املشبك يف إطار منظومة متكاملة ،مث مت االنتقال
إىل أهم شبكاهتا حيث تناولنا كل من شبكات األنرتنت ،األنرتانت ،االكسرتانت ،...،واليت تساعد على
زايدة فعالية األعمال من خالل حتسني جودة األنشطة ،وتوفري تلقائية ومرونة عالية لالتصال اليوري ويف
الوقت احلقيقي واملناسب مبختلف اليئات املستييدة ،وخلصنا كل هيه الشبكات داخل ما يسمى ابلنموذج
الشبكي لإلدارة اإللكرتونية ،بعد ذلك تناولنا نظم اإلدارة اإللكرتونية واليت مت أخي البعض منها فقط نظرا
لتعددها ،واليت تساعد اإلدارة اإللكرتونية وتضمن هلا االستيادة القصوى من الكياءات اجلوهرية للمنظمة ،مع
توفري أقصى استاابة نوعية وفورية لتلبية حاجات الزابئن ،واالستاابة لتحدايت األعمال.
وعموما ميكن القول أن هيا اليصل يعترب فصل متهيدي للدخول يف موضوع الدراسة واليي يركز على
اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية وأمهية وجود رأس مال بشري متميز للتحكم يف تقنياهتا ،واليت سوف يتم
عرض كل تياصيلها يف اليصل املوايل.

29
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تمهيد
إف التحديات اليت تواجو اإلدارة ادلوارد البشرية اليوـ ىي ربديات عميقة إىل حد أف الوظيفة أصبحت مهددة
يف حد ذاهتا ،ويرى البعض أهنا تقادمت وليس ذلا مكاف يف ادلستقبل دوف تغيَت واستيعاب لتحديات اليت تواجو
ادلنظمات بشكل عاـ ،واليت من أعلها التغَتات التكنولوجية ،وثورة األنًتنت واالتصاالت ،حيث أف ذلا مضامُت
عديدة بالنسبة لوظيفة ادلوارد البشرية ،ألهنا تعٍت تغَتات جذرية يف كافة أنشطة ووظائف إدارة ادلوارد البشرية ،ويف
دعم وتنفيذ اسًتاتيجية ادلنظمة.
ويف عصر التوجو إىل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ،وإىل اقتصاد ادلعرفة وددمة الببوف ،ظهر مفهوـ
اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية ك توجو يستجيب للتغَتات ويعطي مرونة أكثر لوظيفة ادلوارد البشرية.
وبناءا عليو سوؼ نقوـ يف ىذا الفصل بوضع عرض عاـ حوؿ اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية ،وذلك من
دالؿ التطرؽ إىل العناصر التالية:
 المبحث األول :مفاهيم عامة حول اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية.
 المطلب األول :مفهوـ اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية.
 المطلب الثاني :نظاـ معلومات ادلوارد البشرية.
 المبحث الثاني :وظائف ،أدوات ،ونتائج تطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية.
 المطلب األول :وظائف اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية.
 المطلب الثاني :أدوات ،ونتائج تطبيق اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية.
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 المبحث األول  :مفاهيم عامة حول اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
قد أصبح ربط ادلورد البشري باالحتياجات احلقيقية لسوؽ العمل وتطوراهتا ،واستذداـ تكنولوجيا ادلعلومات
واالتصاؿ يف أداء وظيفة إدارة ادلوارد البشرية ،ربديا رئيسيا ترفعو ادلؤسسة االقتصادية يف سلتلف القطاعات ويف
تدعيم بقائها واستمرارىا يف إطار ادلنافسة ،وىو ما أدى إىل ظهور اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية.
 المطلب األول :مفهوم اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية توجو جديد من الفكر وادلمارسة اإلدارية يتبٌت معطيات عصر التغَتات
السريعة ويستوعب تقنياتو ادلتجددة ،ويت طلب آلياتو الفعالة ويسَت التعلم واالستثمار يف رأس ادلاؿ ادلعريف ادلًتاكم
ويوظفو لتنمية القدرات التنافسية.
أوال :تعريف ،ماهية اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
 .1تعريف اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
ىناؾ عدة تعاريف ؽلكن عرضها يف اآليت:
"ىي منهجية إدارية جديدة تقوـ على االستيعاب واالستذداـ الواعي لتقنيات ادلعلومات واالتصاالت يف شلارسة
1

الوظائف األساسية إلدارة وتنمية ادلوارد البشرية"
" ىي استعماؿ أنظمة احلاسوب ،أجهبة اإلعالـ اإللكًتونية ،شبكات االتصاؿ لتنفيذ وظائف إدارة ادلوارد
البشرية".

2

اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية تعرب عن شبكات اذلياكل والق رارات والعالقات اإللكًتونية ادلستذدمة يف
تقدًن ومباولة وظائف إدارة ادلوارد البشرية ،من حيث االدتيار والتوظيف االلكًتوين ،حيث يتم اإلعالف عن
الوظائف الشاغرة والتقدـ ذلم عرب األنًتنت ،باإلضافة إىل التنمية والتدريب باستذداـ االنًتنت والوسائط ادلتعددة
واحملاكاة ،ودفع األجور واحلواف ب من دالؿ البنوؾ االلكًتونية واالتصاالت وادلفاوضات عن طريق شبكات
األعماؿ.

3

 - 1علي السلمي ،إدارة الموارد البش رية منظور است راتيجي  ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ، 2007 ،ص.336 :
2

-A,Sanayei End A,Mirzaei, Designing A Model For Evaluating The Effectiveness Of E-Hrm (Case
Study:Iranian Organizations), International Journal Of Information Science And Technology,Volume 6,
Number 2, University Of Isfahan, I. R. Of Iran, Department Of Management, July / December, 2008, P.80.
3
 -فريد النجار ،اإلدارة االست راتيجية للموارد البش رية  ،الدار اجلامعية االسكندرية ، 2007 ،ص.357 :
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ىي طريقة لتنفيذ اسًتاتيجيات وإجراءات وسياسات ادلوارد البشرية من دالؿ دعم موجو مباشر وواعي معتمدا
على تقنيات الويب.

1

وشلا سبق ؽلكن القوؿ أف اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية ىي اال عتماد على تكنولوجيا ادلعلومات
واالتصاؿ ،وما تقدمو من تسهيالت من دالؿ شبكات األنًتنت ،األنًتانت ،اإلكسًتانت ،العالقات االلكًتونية
للقياـ بوظائف إدارة ادلوارد البشرية.
ربتاج اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية إىل:

2

 بناء قاعدة بيانات للعاملُت احلاليُت وادلتوقعُت Database
 انشاء نظاـ معلومات للموارد البشرية .SIMRH

 انشاء موقع على األنًتنت للمنظمة


استذداـ الربيد االلكًتوين للمراسالت . E.mail

 انشاء شبكة معلومات دادلية بُت اإلدارات والفروع .Intranet

 استذداـ الربرليات واحلاسبات االلكًتونية وظلاذج ازباذ القرار فيما ؼلص ادلوارد البشرية.
 استذداـ مؤسبرات الفيد يو يف ادلفاوضات وادلساومة اجلماعية ،تسجيل مجيع القوانُت والتشريعات
على االنًتنت واستذداـ ادلكتبة اإللكًتونية واألرشيف اإللكًتوين.
 .2أهداف اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
إف أىداؼ اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية نابعة من تكاملها مع أىداؼ اإلدا رة اإللكًتونية ،ومن مواكبتها
للتغَتات يف بيئة األعماؿ وؽلكن ذكر بعض ىذه األىداؼ يف اآليت:

3

 زيادة كفاءة إدارة ادلوارد البشرية.
 تقليل التكاليف ،وزيادة الًتكيب على القضايا االسًتاتيجية.
 زيادة مرونة عمليات وشلارسات إدارة ادلوارد البشرية.

1

- Jennifer Schramm, hr technology competencies: now roles for hr professionals, hr magazine,
www.org/research.p.21. le 21-02-2014.
2
 فرٌد النجار ،مرجع سابق ،ص.043 :3
-HuubRuel, end others, the contribution of E-hrm to Hrm Efectivness: Results from quentitative study in a
Dath ministry, employee relation, vol 29, issu 3,2007,p.5.
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 تسهيل أداء وظائف إدارة ادلوارد البشري ة ،ورفع معدالت األداء واإلنتاجية ،تنمية وربسُت
عالقات العمل وتوفَت فرص أكثر للعاملُت للمشاركة يف التدريب .1
با إلضافة إىل ىذه األىداؼ ىناؾ ثالثة أىداؼ رئيسية:

2

 ربسُت التوجيو االسًتاتيجي إلدارة ادلوارد البشرية.
 زبفيض التكاليف/زيادة الكفاءة.
 ربسُت ددمة الببوف/ربسُت عمل اإلدارة وادلستذدمُت.
 .3أهمية اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
تربز أعلية اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية من دالؿ أهنا تساىم يف:

3

 ربسُت جودة وسرعة توفَت ادلعلومات.
 ربسُت اخلدمات ادلقدمة للموظفُت
 إحداث تكامل يف الوصوؿ إىل قواعد البيانات وتوسيع نطاؽ ادلعلومات.
 زيادة إمكانية الوصوؿ ادلوظفُت إىل قواعد البيانات من دالؿ ظلوذج البوابات اإللكًتونية.
 إدارة ادلوارد البشرية بفعالية أكرب مثل عمليات التوظيف ،تسجيل الوقت واحلضور...
 تسهيل التعاوف والتدريب والتفاعل وادلشاركة ونشر ادلعلومات.
 التواصل مع ادلوظفُت وربفيبىم ،إدارة ادلبايا الوظيفية ،ادلكافآت وربسُت اخلدمة ادلقدمة.
باإلضافة فإف أعلية اإلدارة اإللكًتوني ة للموارد البشرية برز من دالؿ وظائف ادلوارد البشرية ادلذتلفة واليت زبدـ
األفراد ،وحسب تقرير )*)Chartered Institute of Personnel and Development) (CIPD

الذي اجري على ادلؤسسات الربيطانية الكبَتة لعاـ  5002حيث وجد أهنا تستذدـ التكنولوجيا يف إدارة ادلوارد
البش رية بشكل كبَت يف الوظائف التالية:

4

 - 1فريد النجار ،الحكومة اإللكترونية بين النظ رية والتطبيق  ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ، 2008 ،ص. 242:
- A.Sanaye And Others, Op.Cit, p.81.
* من اشهر شهادات ادل وارد البشرية الد ولية تشمل تقريباً مخسة دورات ىي CPP , CTP , CRS , CCM , CERLAP :ومعتمدة من ادلعهد الربيطاين لدراسات
ادل وارد البشرية التذصصية ). (CIPD
3

2

 -برياف ى وبكنب ،جيمس ماركهاـ ،ترمجة دالد العامري ، ،اإلدارة اإللكترونية للموارد البش رية  ،دار الفاروؽ للنشر والتوزيع ،القاىرة،2006 ،

ص.42 :
- Emma Parry, Shauntyson, And Others , HR And Technology: Impact And Advantage, Www.Cpd, Co, UK,
2007, P.4.
4
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 إدارة الغياب واحلضور بنسبة .%52
 التدريب والتطوير بنسبة .%52
 ادلكافآت واحلوافب بنسبة .%52
 االستقطاب واالدتيار بنسبة .%25
 إدارة األجور بنسبة .%20
 تقييم األداء بنسبة .%75
 زبطيط ادلوارد البشرية بنسبة .%52
 إدارة ادلعرفة بنسبة .%52
 إدارة النفقات بنسبة .%52
 وضع اخلطط االسًتاتيجية للموارد البشرية بنسبة.%55
 االتصاؿ بنسبة .%55

وعموما ؽلكن القوؿ بأف ادلنظمة ربصل على عدة منافع ج راء تطبيق اإلدا رة اإللكًتونية للموارد البشرية ،ومت
تصنيفها يف اجلدوؿ ادلوايل إىل منافع عظيمة األثر ،ومنافع عادية األثر:
جدول رقم : 03المنافع المحتملة التي تحصل عليها المنظمة جراء تطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية

منافع عظيمة األثر

منافع عادية األثر

 تقليل التكاليف عن طريق أسبتة عمليات وأنشطة ادلوارد  -إتاحة ادلعاجلة الفورية للمعلومات ادلؤدية إىل زبفيض الدورةالبمنية.
البشرية.
 تقليل ال تكاليف عن طريق ال تحسُت ودقة ادلعلومات  -زيا دة رضا ادلوظف من دالؿ ربسُت جودة ددمات ادلواردالبشرية والوصوؿ إىل ادلعلومات.
اخلاصة بادلوارد البشرية.
 زبفيض تكاليف طباعة ونشر ادلعلومات عن طريق  -مؤشر زلتمل للتغيَتات يف ثقافة ادلنظمة اليت ربفب اإلبداعالذايت ومعايَت اخلدمات الدادلية.
إتاحة الوصوؿ إليها مباشرة.
 استذداـ واجهة ددمات ادلوارد البشرية. تقليل تكاليف إدداؿ البيانات والبحث عنها عنطريق اخلدمات الذاتية.
Source: Emma Parry, Shaun Tyson, And Others, HR And Technology: Impact And
Advantage, Www.Cpd, Co, UK, 2007, P8.
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 .2مميزات اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
تتميب االدارة االلكًتونية للموارد البشرية بال تعامل الفوري واإلغلايب مع التحوالت يف سوؽ العمل ،وتعديل
أساليب ودطط االستقطاب واالد تيار دبا يتوافق مع ىذه التحوالت ،كما اهنا تعمل على التطوير ادلستمر إلعادة
ىندسة اذلياكل التنظيمية ونظم وإجراءات العمل ،وازباذ القرار وتوزيع الصالحيات وادلسؤوليات ،أيضا تساعد يف
تسيَت التعلم واستثمار اخلربات وادلعرفة ادلًتاكمة للموارد البشرية وتوظيفها لتنمية القدرات التنافسية .1

ثانيا :أقسام ،مكونات ومتطلبات اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
 - 1أقسام اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية :إف أقسامها زبتلف وتت نوع فقد تكوف عالقاتية أو تشغيلية أو
ربويلية كما ىي موضحة يف اآليت:

2

أ  -اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية العالقاتية :تتعلق بنشاطات اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية األكثر
تقدما ،حيث الًتكيب ىنا ال يكوف على اإلدارة  ،وإظلا على أدوات ادلوارد البشرية اليت تدعم عمليات العمل
األساسية ،مثل ادتيار وتوظيف األفراد اجلدد ،والتدريب وإدارة األداء واحلوافب ،وىي تعمل على ربسُت ددمات
أنشطة ادلوارد البشرية.
ب -ا إلدارة اإللكترونية للموارد البشرية التشغيلية :واليت تتعلق بالنشاطات األساسية للموارد البشرية يف اإلدارة
مثل :إدارة الرواتب ،إدارة ادلعلومات الشذصية ،وىي تعترب أكثر فعالية يف زبفيض التكاليف.
ج  -اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية التحويلية :تتعلق بنشاطات إدارة ادلوارد البشرية االسًتاتيجية حيث
يكوف الًتكيب ىنا على معاجلة التغيَت التنظيمي ،إعادة التوجيو االسًتاتيجي ،إدارة الكفاءات االسًتاتيجية  ،إدارة
ادلعرفة االسًتاتيجية ،وىي تعمل على ربديد التوجهات االسًتاتيجية للمنظمة.
 - 2مكونات اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
ربتاج اإلدا رة اإللكًتونية للموارد البشرية إىل رلموعة من العناصر منها احلاسبات إلكًتونية ،بررليات ،قاعدة
بيانات ،شبكات ،منظومة معلومات ،استذداـ اإلنًتنت واإلنًتانت  ،استذداـ الربيد اإللكًتوين ،موقع للمنظمة
على اإلنًتنت ،ظلاذج طلبات التوظيف حيث يتم احلصوؿ عليها فوريا ،التدريب اإللكًتوين والفوري ،و يتم دعم
القرارات من دالؿ استذداـ النظم اخلبَتة يف إدارة ادلوارد البشرية .3

1

 علً السلمً ،مرجع سابق ،ص.020 :-Junarid Zafour, and others, An analysis of e-hrm practices: A case study of state bank of Pakistan, European
journal of social sciences- volume 15, number 1, 2010, p.3.
3
 فرٌد النجار ،مرجع سابق ،ص.043 :2
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حيث تساعد تكنولوجيا ادلعلومات يف إصلاز وظائف ادلوارد البشرية على النحو التايل:
جدول رقم  :04مزاولة وظائف الموارد البشرية إلكترونيا
التحول اإللكتروني في وظائف الموارد البشرية

الوظائف
 -االلتباـ بقوانُت العمل.

 -استذداـ مؤسبرات فيديو اإلنًتنت.

 -العالقات مع النقابات والعماؿ.

 -الربيد اإللكًتوين ،الفيديو.

 -ادتبارات وطلبات التوظيف.

 -فوريا اعتمادا على االنًتنت.

 -اإلعالف عن الوظائف والتدريب

 -التدريب اإللكًتوين ،احملاكاة.

 -تقييم األداء والتقارير.

 -قاعدة البيانات ،الربرليات ،احلاسبات.

 -زبطيط ادلوارد البشرية.

 -قاعدة بيانات العاملُت.

 -إدارة ملفات العاملُت.

 -قاعدة بيانات ادلسار الوظيفي.

 -إدارة ادلسار الوظيفي.

ادلصدر :فريد النجار ،اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،5005 ،ص.825:
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ثالثا :نموذج اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
ب عد وضع تعريف لإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية وعرض كل من أىدافها ،أقسامها ،سوؼ يتم
درلها وتلذيصها يف الشكل ادلوايل:
شكل رقم  :06نموذج اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية
سياسة العشيرة
سياسة السوق
السياسة البيروقراطية
السياسة واالستراتيجية األولية لإلدارة الموارد البشرية ( )01

تحسين الدور االستراتيجي
لنظام المعلومات الموارد
البشرية
تحسين خدمة العمالء

زيادة الكفاءة
وتحسين اإلجراءات
اإلدارية
أهداف اإلدارة اإللكترونية للموارد

تأثير التكلفة
التطابق

 -الوكالء الداخليين

الكفاءة
االلتزام

 إدارة المستوياتاإلدارية

نتائج اإلدارة اإللكترونية للموارد

 المستخدمين -مجلس العمال

البشرية ( المخرجات) ()04

البشرية ()02
المحيط:
 -المنافسة

أقسام اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية ()03

 -التطورات التكنولوجية

العملياتية

 -سوق العمالة

العالقاتية

 التطورات االجتماعية -التعليمات الحكومية

التحولية

 -حالة الموارد البشرية

Source: Ruel, Huub And Others, E-HRM: Innovation Or Irritation An Explorative Empirical
In Five Large Companies On Web-based Hrm Utrecht, University Bijlhou werstraat,
Management Revue, Vol 15, Issue 3, 2004, p.370.
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يعرب ىذا النموذج على حلقة تدور حوؿ االنتقاؿ من السياسة واالسًتاتيجية األولية ادلعتمدة من قبل إدارة
ادلوارد البشرية اليت قد تكوف إما سياسة بَتوقراطية (زبص ادلنظمات اليت تنشط يف بيئة مستقرة ال تعتمد على تقنية
عالية ) ،أو بيئة سياسة السوؽ ( زبص ادلنظمات سريعة االستجابة لتغَتات مثل :األسواؽ كثَتة التقلب) ،أو
سياسة العشَتة (زب ص ادلنظمات اليت تعتمد على النوعية واجلودة ،وعلى دربة ادلستذدمُت اليت تعتربىا مهمة
لنجاح ادلنظمة) ،ىذه االسًتاتيجية األولية لإلدارة ادلوارد البشرية تعرب عن رلموعة من األفكار حوؿ النتائج
ادلتوقعة  ،اليت تعمل على تطبيق اسًتاتيجيا ت وشلارسات وسياسات إدارة ا دلوارد البشرية واالنتقاؿ إىل اإلدارة
اإللكًتونية للموارد البشرية واليت تعتمد على أىداؼ عامة تنظيمية واليت ؽلكن أف سبيب من دالؿ " رأس ادلاؿ
البشري" ،إذ البد أف تكوف كل أنشطة اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية ضمنية وموجهة ضلو ربقيق اذلدؼ العاـ،
وباالعتماد ع لى أقساـ اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية يتم الوصوؿ إىل سلرجاهتا  ،حيث ميب Aland Bear

ىنا أربع سلرجات إلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية:
 االلتباـ العايل.
 مستوى عايل من القدرة والكفاءة.
 تأثَت على التكلفة.
 تطابق وفهم وربفيب أعلى للمورد البشري مع الرغبة يف "التفاعل اإلداري" أي التفاعل مع
التغَتات يف البيئة التنظيمية ،ومدى تأثَت ذلك على ادلنظمة ،وعلى ادلورد البشري نفسو ،ىذا يعٍت أنو
قادر على لعب دور وكيل التغي َت ،فااللتباـ العايل يدؿ على مستوى من الثقة بُت
البد أف يكوف ا
اإلدارة والعماؿ ،كما تشَت الكفاءة العالية للمستذدمُت على القدرة لتعلم األدوار وادلهاـ اجلديدة،
إذ يلعب ادلستذدـ ىنا دور اخلبَت اإلداري لكي يؤثر على تقليل تكاليف ادلنظمة ،وىذه النتائج
تؤدي إىل حالة جديدة إل دارة ادلوارد البشرية وىذا يغلق الدائرة.
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 المطلب الثاني :نظام معلومات الموارد البشرية:
إف نظاـ معلومات ادلوارد البشرية ظهر كغَته من النظم نتيجة ثورة تكنولوجيا الكمبيوتر يف السبعينات
والثمانيات من القرف ادلاضي ،وظهر معو أنظمة أدرى كنظم إدارة ادلذبوف ،والنظم اخلبَتة.... ،
أوال :تعريف نظام معلومات الموارد البشرية:
ويعرؼ نظاـ معلومات ادلوارد البشرية بأنو ":رلموعة العناصر ادلشًتكة اليت تشمل مجع وربليل وزببين
واسًتجاع ادلعلومات اخلاصة بإدارة ادلوارد البشرية ،لدعم قرارات التوظيف والرقابة والتذطيط وربسُت األداء.

1

ؽلكن قوؿ أف نظاـ معلومات ادلوارد البشرية ؽلثل ":القوة الدافعة لتحويل وظيفة ادلوارد البشرية ،أي استعماؿ
التقنية لتحويل البيانات إىل معلومات ذات قيمة اسًتاتيجية"

2

وعموما نظاـ معلومات ادلوارد البشرية عبا رة عن رلموعة من التسهيالت ادلادية (أجهبة ،حواسيب،
وملحقا تو ،)...،ومعلوماتية (نظم إدارة قواعد بيانات ،قواعد بيانات نظم التشغيل ،).... ،وبشرية (عاملُت،
مستذدمُت ،مربرلُت ،)... ،واليت تعمل بشكل متكامل من أجل إنشاء عملية صناعة القرارات ادلتعلقة بإدارة
ادلوارد البشرية يف ادلنظمة ،ويف كافة ادلستويات اإلدارية.
ثانيا  -مكونات نظام معلومات الموارد البشرية:
يتكوف نظاـ معلومات ادلوارد البشرية كأي نظاـ معلومات من مددالت ،عمليات ،سلرجات ،تغذية عكسية ،فيما
يلي يتم شرح ىذه ادلكونات:
أ  -المدخالت :ػلتاج النظاـ إىل رلموعة من ادلددالت ليتمكن من داللو إنتاج ما ىو مطلوب منو من
ادلذرجات ،وأىم ىذه ادلددالت صلد:

3

 سياسات ادلنظمة ،وما يتعلق باالحتياجات احلرجة من ادلوارد البشرية.
 قواعد دفع األجور ،وادلصادر الدادلية واخلارجية للحصوؿ على ادلوارد البشرية.
 البيانات الشذصية عن ادلورد البشري ادلوجود يف ادلنظمة.
 وصف دقيق لقواعد ادلنظمة ،باإلضافة إىل قواعد قياس األداء ادلستعملة يف ادلنظمة.
, 2002.P.147.

1

- James A.O'Brien, Management Information Systems, Mcgraw-hil.Irwin, New York, USA,

2

- Hazel Williams, The HRMIS Specialist: Resourcing The Right Kind Of Human Capital ,The Nottingham Trent
University, UK,hazel.williams@ntu.ac.uk,2010,P.47.
3

 معراج هواري ،مصطفى الباهً ،بحث حول أثر نظام معلومات الموارد البشرٌة على اقتصاد المعرفة ،دراسة مٌدانٌة ،كلٌة العلوم االقتصادٌةوعلوم التسٌٌر ،جامعة مسٌلة ،المركز الجامعً غرداٌة ،ص. 2 :
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ب  -المخرجات :زبتلف حجم ونوع ادلذرجات من نظاـ إىل آدر ،وحسب نوع وحجم العمل الذي تقوـ بو
ادلنظمة ومن أىم ادلذرجات صلد:

1

 دطة للموارد البشرية.
 ادلساعدة يف ادتيار وتوظيف ادلوارد البشرية.
 نتائج تقوًن األداء يف سلتلف ادلستويات.
يساعد يف إعداد سلتلف التقارير :2
 تقارير عن هياكل العمال :وذلك من دالؿ استذراج سلتلف التقارير اليت تقسم رلتمع العاملُت طبقادلؤىالهتم ومستوياهتم الوظيفية...،
 تقارير إحصائية عن الموارد البشرية :وتتمثل يف: oتقرير إجمالي الموقف الحالي من الموارد البشرية على مستوى المنظمة :ويوضح امجايل
ادلوارد البشرية على مستوى ادلنظمة وعلى مستوى كل إدارة ،حيث يظهر ىذا التقرير حركة
ادلوظفُت بكل إدارة من اإلدارات وذلك بسبب التوظيف اجلديد ،الًتقية ،ترؾ العمل...،
 oتقرير الموارد البشرية الداخلة إلى المنظمة :حيث يوضح عدد ادلوظفُت اجلدد الذين مت
تعيينهم دالؿ فًتة معينة مثال :شهر ،ستة أشهر ،سنة.
 oتقرير التنقالت والترقيات داخل المنظمة :يوضح عدد ادلوظفُت الذين مت نقلهم من فرع
آلدر ،كما يظهر األفراد الذين سبت ترقيتهم.
 oتقرير تحليل المورد البشري وفقا لنوع الراتب :يساعد ىذا التقرير على معرفة التدفقات
النقدية اخلارجة ،مواعيد سدادىا وبالتايل ازباذ اإلجراء الالزـ لذلك.
 oتقرير إجمالي التأمينات االجتماعية اليت يدفعها ادلوظفُت وادلؤسسة وبشكل دوري.
وعموما ؽلكن القوؿ أف أنواع التقارير الصادرة عن نظاـ معلومات ادلوارد البشرية سلتلفة ومتعددة ،وأنو كلما
توسعنا يف إضافة بيانات جديدة كلما تنوعت وازدادت التقارير.

- Obrain,J,Managment information Systems, Amangeral And User Prespective, Richard Irwin, USA, 2003, P.40.
2
 نجم الحمٌدي وآخرون ،دور نظام معلومات الموارد البشرٌة فً اختٌار القٌادات اإلدارٌة ،دراسة مٌدانٌة فً محافظة الالذقٌة ،مجلة جامعةتشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌة ،سل سلة العلوم االقتصادٌة والقانونٌة ،المجلد  ،03العدد ،4336 ،4ص.7 :
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ثالثا :هيكل نظام معلومات الموارد البشرية:
غلب ذكر مالحظتُت مهمتُت لضماف ادلبدأ علا:
 نظاـ معلومات ادلوارد البشرية ىو جبء من نظاـ معلومات ادلنظمة ،والذي يعترب مهم يف تشكيل نقاط التفاعلبُت نظاـ معلومات ادلوارد البشرية وباقي أجباء نظاـ ادلعلومات.
 نظاـ معلومات ادلوارد البشرية يتكوف من جبء عمليايت وجبء داص بازباذ القرا رات ،كما احلاؿ يف نظاـمعلومات ادلنظمة يواجو جانبُت:
 جانب عمليايت ي ربط إدارة األنشطة بالقسم العمليايت ،وجانب القرار يسمح للقسم القيادي بازباذ القرارات.والعناصر اليت تقسم اجلبء العمليايت واجلبء اخلاص بازباذ الق رار لنظاـ معلومات ادلوارد البشرية مبينة يف الشكل
ادلوايل الذي يبُت نفس اذليكل وادلبادئ ادلوجودة يف رلاؿ ادلوارد ا لبشرية ورلموعة أنظمة ادلعلومات:
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شكل رقم  :07هيكل نظام معلومات الموارد البشرية

نظام معلومات الموارد البشرية

قراراتي القرار
خاص باتخاذ
جزء جزء

جزء عملياتي
عملياتي

التسيير

إدارة تخطيط الوظائف
والكفاءات
()PEC )PGCE

إدارة الوقت

تقنية األقدمية
تقنية األقدمية
()TVG

إدارة العطل والغياب

محاكاة جدول االجور

إدارة األجور

الميزانية العمومية

إدارة التدريب
إد ارة

والتدقيق االجتماعي

Source : Michelle Gillet et al , Système d’information des ressources humaines , management
sup , dunod , Paris, 2010 , p46 .
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ػلتوي ىذا الشكل على ظلوذج عن طريقة عمل نظاـ معلومات ادلوارد البشرية ،والذي يظم رلموعة من ادلهاـ
اليت تتم معاجلة بياناهتا بشكل يومي ،واليت تعترب مهمة لقيادة ادلورد البشري ،وكذا ازباذ القرارات االسًتاتيجية
والتكتيكية دادل بيئة حركية ورلهولة ،باإلضافة إىل القياـ بتحقيقات سلتلفة ومراقبة دلعرفة االدتالالت التنظيمية،
ولإلجابة على ىذه االدتالالت تطلب وجوب معاجلة ادلعلومات اليت زبص األفراد وادلوجودة يف نظاـ معلومات
ادلوارد البشرية.
ويف اآليت سوؼ نقوـ دبعرفة كل مهمة على حدى:
 - 1فيما يخص الجانب العملياتي لنظام معلومات الموارد البشرية:
تظم إدارة عمليات ادلوارد البشرية رلموعة من اجلوانب اإللبامية وادلذتلفة حسب كل بلد ،واليت سبس القوانُت
اليت زبص العالقات االجتماعية ،وك ذا االتفاقيات اجلماعية اليت ربتوي على عدد من ادلواد دصوصا ما لو عالقة
باألجر واألقدمية...
ومن دالؿ ىذا النظاـ ؽلكن :1
 تقليل فًتات ذبديد ادلعطيات ،واليت تعترب من مسؤولية العامل.
 ادتصار دوراف ادلعلومة من دالؿ اعتماد التحوؿ الرقمي.
 التحسُت يف درجة االستذداـ ا لورقي من دالؿ اعتماد أقصى معدؿ دوراف لألوراؽ باستذداـ
نظاـ معاجلة ادلعلومة الذي يتم اعتماده من طرؼ نظاـ معلومات ادلوارد البشرية.
 زبفيض األدطاء وتعظيم عملية مجع ادلعلومات واليت زبدـ مبدأ أساسي والذي ىو األجور.
وفيما يلي سوؼ نقوـ بشرح عناصر اجلانب العمليايت:
أ  -إدارة الوقت:
تتبُت حسب ادتالؼ أسلوب اكتساب ادلعطيات ،واليت تعطينا نوعُت من ادلواضيع ؽلكن التوجو إليهما:
 إما ادلقصود منها قياس وقت حضور ادلوظف دادل ادلؤسسة ،مع إمكانية القياـ بغيابات ،والساعات اإلضافية. إما ادلقصود منو معرفة األعماؿ ادلنجبة من ادلوظفُت دادل إطار اإلنتاج الصناعي ،أو دادل إطار معاجلةادللفات دادل ددمات األنشطة ،يف ىذه احلالة صلد مددلُت:

1

-Michelle Gillet et al , Système d’information des ressources humanes , management sup , dunod , Paris,
2010 , p.89.
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 إدارة وقت ادلوظفُت.
 إسناد األنشطة ادلنشئة للقيمة ،وربديد ىامش التكاليف.
فوائد هذا النظام:
 اإلدارة اآللية لوقت العمل. إمكانية قيادة نظاـ يظم جدوؿ للتغَتات اليومية لوقت حضور ادلوظفُت من بداية إىل هناية اليوـ. االكتشاؼ اآليل للغيابات من دالؿ عملية تسجيل ددوؿ ودروج ادلوظفُت. احلركة اآللية للمعلومات ادلراقبة وادلكملة من قبل برامج األجور واليت تسمح ببيادة اإلنتاجية ،وزبفيض عدداألدطاء.
ب  -إدارة العطل:
ىي عبا رة عن نشاط يف إدارة وقت ادلوظف  ،يف بداية األمر لو حق العطل كما ىو منصوص عليو يف النظاـ
األساسي ،سواء كانت عطلة مدفوعة األجر ،راحة معوضو ،... ،أو غَت ذلك شلا ىو متفق عليو ،وادلوظف يبادر
بطلب عطلة حسب وضعيتو والشكل ادلوايل يبُت ذلك:
شكل رقم  :08إجراءات إدارة العطل.
تجديد الحق في العطلة

طلب عطلة

الموظف

المسؤول عن إدارة العطل
إ ثبات طلب العطلة

تسلسل السلطات

التخطيط للعطلة
Source: Michelle Gillet Patrick Gillet, SIRH Système D’information
Des Ressources Humaines, Management Sup, Dunod, Paris, 2010, P.146.
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ػلتاج ادلوظف للحصوؿ على عطلة االتصاؿ بقسم تسلسل السلطات الذي لو حق رفض أو قبوؿ العطلة مع
احًتامو لكل القوانُت ،أيضا االتصاؿ بقسم إدا رة ادلوارد البشرية وقسم إدا رة طلبات العطل واليت تقوـ بعملية
العرض على أنًتانت ادلنظمة ،حبيث العطل ادلوافق عليها تتذذ شكل تقرير األجر ،والقياـ حبساب األمواؿ ادلوظفة
للعطل ادلقبولة والعطل ادلستأذنة ،مع التحديد الدقيق للعطل مدفوعة األجر.
ج  -إدارة األجور:
سبثل العنصر األساسي إلدارة عمليات األفراد ،ويتم الرجوع ىنا إىل االتفاقية اجلماعية اليت زبضع ذلا ادلنظمة
واليت تتطلب تساوي النتائج يف ربديد احلد األدىن واحلد األقصى لألجور ،أيضا أدذ يف احلسباف شروط حساب
عالوة األقدمية أو احلق يف العطل اإلضافية.
والشكل ادلوايل يبُت إجراءات إدارة األجور:
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شكل رقم  :09إجراءات إدارة األجور.
إجراءات إدارية إلدارة األفراد

مجال إدارة األجور

كتابة األحداث
(حركة شهرية)

إجراءات إدارة الوقت

الغياب ،ساعات إضافية ،عالوات.

المسؤول عن األجور

تكامل ،انسجام

انسجام األحداث
(حركة شهرية)

إجراءات إدارة العطل

رئيس
األفراد

إدارة عامل
التغيير في األجر

الغياب ،ساعات إضافية ،عالوات.

المعالجة
الشهرية لألجور

معالجة سنوية
Source : Michelle Gillet Patrick Gillet, SIRH Système D’information Des Ressources
Humaines, Management Sup, Dunod, Paris, 2010, P.153.
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اعتمادا على ىذا الشكل فإف مدير ادلوارد البشرية ىنا يعمل على ربديد حالة ادلوظف من دالؿ طريقة
عملو ،الوقت ادلستغرؽ ،واألجر ادلدفوع لو ،باإلضافة إىل ادلعلومات األساسية:
 من ناحية قانونية ػل دد اإلطار القانوين للعالقة بُت ادلوظف وادلنظمة.
 من ناحية اقتصادية ػلدد طرؽ حساب ودفع األجر.
أما ادلسؤوؿ عن األجور ىو من يقوـ بتحديد حركة األجور حسب فًتة وضع ادللف الشذصي للموظف ،مع
ربديد احلركات الشهرية مثال :إجازات مدفوعة األ جر ،مرض ،مكافآت ،...،كما يقوـ بتحديد ادلعاجلة الشهرية
لألجور واليت قد تكوف يف بعض االستثناءات دفع أسبوعي أو أسبوعُت يف بعض احلاالت اخلاصة دبجاؿ التسويق
ادلباشر ،أ يضا يقوـ بإجراء ادلراقبة التنظيمية وتدوي ن النتائج ،وحساب األجر وفقا لوضع ادلوظف ،وادلهاـ الدورية
ادلرتبطة بتجهيب كشوؼ ادلرتبات وادلتعلقة بػ :نقل األجر ،حساب وتسديد االشًتاكات بُت ادلوظف وصاحب
العمل ،نقل األجور ادلستحقة ،إ عالف احلركة الشهرية للموظف دلعرفة وقت ددولو ودروجو يف هناية الشهر.
كما يقوـ أيضا بادلعاجلة السنوية يف هناية السنة يقوـ بضع تقرير سنوي لألجور والرسوـ بصفة إجبارية تقرير
يتوافق مع التقارير ادلرفوعة كل سنة ،مع تقدًن ىذه ادلعلومات لكل اجلهات ذات ادلصلحة ،كمسؤوؿ ادلوارد
البش رية ،مصلحة الضرائب ،...،ويف ىذا التقرير يتم إضافة البيانات ادل تعلقة بشؤوف ادلوظفُت ،األجور والرسوـ
ادلدفوعة...،
د  -إدارة التدريب :تنظم أنشطة التدريب من قبل ادلنظمة لػ:
 ربسُت كفاءات األفراد دادل منصب العمل ادلشغوؿ. ضماف سباشي تطور األفراد مع التطورات التقنية اليت ربدث يف نفس منصب العمل. ضماف الربط بُت إعادة تنصيب ادلورد البشري مع التطور الكمي والنوعي للوظيفة ذا العالقة مع إدارة زبطيطالوظائف والكفاءات .
 ميبانية التدريب تأدذ يف احلساب كل من التكاليف البيداغوجية للتدريب ،تكاليف ساعات العمل ادلؤجرةادلاضية يف التدريب ،باإلضافة إىل نفقات السفر ادلرتبطة بالتدريب.
 إدارة التدريب:استنادا إىل تطبيقات إدارة زبطيط الوظائف والكفاءات ،القسم الذي يدير عملية التدريب يقوـ بتأسيس
دطة التدريب من دالؿ ادلشاركة بُت التدريب ادلؤسسايت (بتكييف منصب العمل مع التطورات التقنية) ،واحلق
الفردي يف التدريب ،مع ادلرور بأنشطة وجلسات د راسة دطة التدريب ،...وسيتم صياغة طلبات التسجيل من
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قبل ادلستذدمُت وتقيمو للقائمُت على القياـ خبطة التدريب دلعرفة االحتياجات التدريبية ،مث إىل القسم اخلاص
بعملية التسجيل للقياـ بادلوازنة مع األماكن ادلتوفرة ،وا لشكل ادلوايل يبُت ىذه اإلجراءات:
شكل رقم  :10إجراءات إدارة التدريب.
 -1خطة التدريب

الموظف

مدير الموارد البشرية

 -2طلب التدريب

 -3التسجيل

مراقبة تنفيذ خطة
استذداـ

إجراءات نفقات االنتقال

التدريب

إجراءات إدارة ()GPEC

إجراءات إدارة األجور

Source: Michelle Gillet Patrick Gillet, SIRH Système D’information
Des Ressources Humaines, Management Sup, Dunod, Paris, 2010, P.106 .

غلب متابعة التنفيذ اإلداري لعملية التدريب من دالؿ االتفاقيات ،ادل الحق البيداغوجية ،قائمة احلضور ،نفقات
السفر  ،...،مث القياـ باحلكم يف صلاح عملية التدريب من دالؿ عدد األفراد ادل دربُت حسب الصنف التدرييب
(اجلنس ،العمر ،ادلستوى االبتدائي للتدريب.)...
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 - 2فيما يخص الجانب الخاص باتخاذ القرارات لنظام معلومات الموارد البشرية:
يف رلاؿ إدارة ادلوارد البشرية كما يف باقي اجملاالت اخلاصة بنظاـ ادلعلومات ،ػلتاج متذذوا القرارات إىل اقتناء
لوحة قيادة لتبويدىا بادلؤشرات ادلهمة اليت تستند عليها الزباذ القرارات ادلناسبة ،وىذه القرارات تتعلق بػ:
أ  -التنبؤ بمجموع األجور:
يتطور رلموع األجور حسب التغَتات ادلذتلفة للوظيفة :1
 التطور يف األجور حسب األقدمية (عقد العامل دادل تقنية األقدمية )TVG عرض السياسات العامة لألجور ،واليت قد تكوف وطنية حسب أجر قياسي ،أو اتفاقية (عرض لبداية تنفيذشبكات التفاوض دادل اطار االتفاقية اجلماعية) ،دادل ادلنظمة.
 والشكل ادلوايل يبُت ربليل (:)TVGشكل رقم  :11تحليل ((GVT
تدريب

نشاط

شبكة األقدمية

ترقية

مكافآت األفراد

األقدمية

Source: Michelle Gillet Patrick Gillet, SIRH Système D’information
Des Ressources Humaines, Management Sup, Dunod, Paris, 2010, P.174.

تنظم االتفاقية اجلماعية والقوانُت الدادلية شروط بتطبيق مبادئ عالوة األقدمية دادل الوظيفة حسب حالة
ادلوظف (إطار/موظف عادي) ،حيث أف مكافأة ادلوظف تكوف حسب عم ره ووقت حضوره يف ادلنظمة ،ىذا ما
يعرب عنو عن احلركة يف رلموع ا ألجور ادلرتبطة باألقدمية.
- ibid, p.173.
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يف نفس السياؽ البد من األدذ يف احلسباف الشهادات ،التدريبات ،وطبيعة عمل ادلوظف دلعرفة وتوقع
القوانُت وادلؤشرات ادلالئمة لالتفاقيات اجلماعية ونظاـ ادلكافآت الذي سبت ادلوافقة عليو ،وىذا ما يعرب عن احلركة
التقنية جملموع األجور.
ىذا التحليل لو تأثَتين:
 فيما يخص إدارة األجر :يتم أدذ والتعامل مع القوانُت واالتفاقيات اجلماعية بطريقة آلية تتكامل مع تغَتاتمؤشرات شبكات األقدمية.
 فيما يخص التنبؤ بمجموع األجور)  : (la masse salarialeيتم التقدير ادلسبق حلدث األقدمية والتطورالتقٍت للموظفُت يف رلموع األجور.
كما يسمح ىذا التحليل باألدذ يف احلسباف ىرـ األعمار الذي سيكوف تأثَته واقع على عدة مستويات:
 فيما يخص التطور في  :(la masse salarialeإذا كاف ارتفاع معدؿ العمر يرفع من نسبة استبداؿاألفراد ،وارتفاع نسبة ادلكافآت بالنسبة لألفراد األكثر ش بابا ،مقابل مكافآت ضعيفة لألفراد األقل شبابا ،ىذا
يعٍت أننا يف ( )TVGسلبية  ،والعكس إذا كاف ارتفاع معدؿ العمر يرفع من نسبة ادلكافآت ،فإف األقدمية ىنا
تقتضي ببيادة وظلو يف رلموع األجور ،ىذا يعٍت ىنا ضلن يف ( )GVTإغلابية.
وعموما فإف الرأمسالية تقوؿ بأف ادلعارؼ والكفاءات موجودة دادل ادلنظمة ،ومعدؿ الدوراف يؤدي إىل فقداف
الكفاءات ،ذلك أف ادلوظفوف اجلدد ال يعرفوف ال تاريخ وال تطبيقات وال طرؽ عمل ادلنظمة لذا وجب التعامل مع
اخلربة واألقدمية باىتماـ.
ب  -إدارة تخطيط الوظائف والكفاءات (:)CEPG

تستند على ذاكرة ذبمع ادلعلومات وتنظمها حوؿ ادلوظفُت اجلدد واليت تركب على :1
 الكفاءات ادلملوكة من قبل األفراد.
 النشاطات األ كثر قيادة من قبل األفراد دادل منصب العمل ادلشغوؿ.
 مواصفات منصب العمل.
ح يث تسمح آلة البحث على القاعدة بػ:
 oتسهيل عملية البحث عن األفراد ادلنتمُت أو احلاضرين يف ملفات ادلًتشحُت الذين ؽللكوف
ادلواصفات ادلطلوبة لشغل ادلنصب.
- Michelle Gillet Patrick Gillet, op.cit.p.177.
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 oالتعريف خبصائص وشليبات الفرص الدادلية واخلارجية للقياـ باالتصاؿ بادلًتشحُت من ألجل
الوظيفة الشاغرة.
 oقياس االضلراؼ بُت كفاءات الفرد ومتطلبات الوظيفة من أجل ذبنب احلصوؿ على أفراد فوؽ أو
ربت ادلواصفات بادلقارنة دبنصب العمل ادلراد شغلو.
 oربضَت ادلقابلة لتقييم وضعية االضلراؼ.
 oربضَت دطة التدريب مقارنة باالضلراؼ ادلوجود.
و يف ما يلي سوؼ يتم التعرؼ على إجراءات (:)TEPG

شكل رقم  :12إجراءات ()CEPG
اإليرادات اإلدارية
إدارة الموارد البشرية
إدارة إمكانيات األفراد:

رلاؿ إدارة ادلوارد البشرية

المستخدم

توظيف ،تكوين ،تقييم

إجراءات إدارة األجر

إدارة مجموع األجور

إجراءات إدارة مجموع األجور

Source: Michelle Gillet Patrick Gillet, SIRH Système d’information
des ressources humaines, management sup, Dunod, Paris, 2010, p.178.

ىنا يتددل ادلوظف يف ذبديد بياناتو فيما ؼلص :السَتة الذاتية ،ملف كفاءاتو ،جبء من ملف مقابلة
ادلقيم ،أجوبتو ادلقدمة يف التوظيف الدادلي ،طلب التدريب ،...،ذلذا السبب ىذه ادلهاـ مهمة لتمثل يف أنًتانت
ادلنظمة.
يقوـ مدير ادلوارد البشرية بتسيَت إجراءات إدارة زبطيط الوظائف والكفاءات ( ،)TEPGاليت تستند على:
 مجع البيانات من قبل ادلستذدمُت.
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 ادللفات اليت تسمح بوصف األنشطة ومناصب العمل.
 نظاـ ادلقابلة والتقييم ،وعلى دطة التدريب.
أما فيما ؼلص ىذه ادللفات فإنو يتم استذداـ ذاكرة ربتوي على ىيكل على شكل شجرة للكفاءات ادلنتظرة
وادلنتقاة ،مع تقييم للمستويات اليت مت الوصوؿ إليها وادلستويات ادلنتظرة.
كما يتم االعتماد على ىيكل ادلعطيات الذي يسمح بتوضيح ادللفات ذات العالقة:
 نوع العمل ومنصب العمل الذي يتصل بنوع الوظيفة دادل ادلنظمة ،مثال :فتح قسم تقٍت يف الصيانة ،عامل يفالصيانة...،
 التوظيف الدادلي واخلارجي الذي يتم رمسو حسب نوع العمل إلنشاء مواصفات منصب العمل لتكييف عمليةالبحث بطريقة جد دقيقة.
 ؽلتلك ادلوظفُت بطاقات كفاءاهتم تستند عل نفس الذاكرة وتعترب تكملة للسَتة الذاتية اخلاص هبم. منصب العمل ادلشغوؿ يقوـ بإنشاء واسًتداد ملف نوع الوظيفة وملف ادلواصفات ادلرتبط هبا. يسمح ملف النشاط بوضع دليل ذبديد الكفاءات من قبل ادلوظف دادل منصب العمل ادلودع فيو ،ىذا ادللفيسمح دبعرفة االضلراؼ بُت الكفاءات ادلوجودة والكفاءات ادلتوقعة من ادلنصب ،والكفاءات اجليدة ادلتوقعة من
ادلوظف الذي سيشغل منصب العمل ،ىذا الضلراؼ يسمح بتجديد وتكييف سياسات إدارة ادلوارد البشرية،
لالبتعاد عن التأثَت غَت ادلالئم لشغل منصب العمل من قبل فرد فوؽ أو ربت ادلواصفات.
وىذا النظاـ يسهل من التقدـ يف دطة التدريب دادل ما يسمى "تكييف منصب العمل" ،دصوصا
التذفيض احلقيقي لالضلراؼ ،كما يعطي ويقيم أيضا ملف ادلقابلة ،تعارضات وتناقضات ادلوظف وترتيب مناطق
التفوؽ عنده ،كما يسمح أيضا بتحديد ادلشاكل حىت يف نقاط حياتو الشذصية ،واليت ؽلكن استذدامها يف
ربديد دطة التدريب.
ىذا اجلانب من إدارة ادلوارد البشرية يبُت لنا دصائص وحيدة لتطبيقات تقنية دلعاجلة ادلعلومات بطرؽ مرضية
وذلك من دالؿ:
 أوال يتم التعامل مع حجم ادلعلومات ادلعاجلة وذات العالقة ،مث يتم التعامل مع التفاعالت
ادلهمة بُت إدارة ادلوارد البشرية وادلوظف مع ترتيب نقاط التفوؽ عنده.
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 ثانيا يتم التعامل مع دوراف ادلعلومة دادل اذليكل دصوصا فيما ؼلص الًتقية ،والعطل دلنصب
العمل ادلشتغل ،باإلضافة إىل الًتقيات الدادلية...
ج  -تدقيق الميزانية االجتماعية:
معظم ادلنظمات ربقق يف مؤشرات ادليبانية االجتماعية اليت تتضمن معلومات تقدـ لإلجابة على عدد من
التحقيقات الضرورية لتوجي و رأس ادلاؿ البشري دادل ادلنظمة ،ونظاـ ادلعلومات ؽلتلك أدوات اليت تسمح بالتحقق
من ادلعطيات السابقة وذلك حسب ادتالؼ كل وظيفة ،باإلضافة إىل التحقق من ادلؤشرات ادلرغوبة ،وتقدًن

النماذج ادلذتلفة اليت تساعد على ازباذ القرار وتسمح بتنفيذ وتقدًن التحقيقات واليت م ن بينها  1جداوؿ مشتقة
وصافية ،جداوؿ مبدوجة ،أشكاؿ بيانية...
ثالثا :متطلبات اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
ؽلكن اعتبار اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية جبء من منظومة اإلدارة اإللكًتونية ،تعتمد على تكنولوجيا
ووسائل اإلعالـ واالتصاؿ ،وال زبتلف عن اإلد ارة اإللكًتونية باعتمادىا الشبكات والربرليات ،واألنًتنت وغَتىا
شلا سبق ذكره ،وحىت يكوف تطبيق نظاـ اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية فعاال البد من توفر متطلبات أدرى
تتفاوت من منظمة إىل أدرى نذكر منها:

2

 إف صلاح أي نظاـ كاف يعتمد على مدى تقبل ادلستذدمُت ذلذا النظاـ ولن ينجح ىذا النظاـ بوجود مقاومة،لذا البد من جعل ادلستذدمُت جبء من عملية تصميم وتنفيذ النظاـ.
 شرح النظاـ اجلديد للمستذدمُت وتدريبهم عليو يف ظروؼ تسمح ذلم بفهم أعلية ىذا النظاـ ومباياه على كافةادلستويات اإلدارية.
 توفَت واجهات استذداـ األنظمة وتوفَت شبكة األنًتانت بشكل أساسي ،حيث تقدـ ادلنظمة من دالؿ تلكالواجهات رلموعة من ادلعلومات دلوظفيها ،تشمل اإلجراءات ،ادلمارسات ،األنظمة اخلاصة بادلوارد البشرية.

1

Michelle Gillet Patrick Gillet, Ibid, P.187.
- Emma Parry, Shauntuson, And Others , Hr And Technology: Impact And Advantages , Www.Cipd,
2007,P.17.
2
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 المبحث الثاني :اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية الوظائف ،األدوات والتحديات:
إف وظائف إدارة ادلوارد البشرية مل تتغَت ضمن وظائف اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية ،ولكن تغَتت
الطرؽ واألساليب وادلمارسات ادلستذدمة يف تلك الوظائف ،حبيث أصبحت تعتمد بشكل رئيسي على تكنولوجيا
ادلعلومات واالتصاؿ ،باإلضافة إىل تغَت أدوات العمل وادلهارات ادلطلوبة بشكل يؤدي إىل زيادة الكفاءة وتقليل
التكاليف ،وذلك من دالؿ االعتماد على رأس ماؿ بشري متميب يعمل على ربقيق اذلدؼ ادلنشود مع مواكبة
التغَتات السريعة يف التقنية.
 مطلب األول :وظائف اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية
إف إدارة ادلوارد البشرية أصبحت أكث ر كفاءة بعد ربط سلتلف وظائفها بتكنولوجيا ادلعلومات ،وربويلها إىل
وظائف الكًتونية واليت سوؼ يتم عرضها يف اآليت:
أوال :االستقطاب والتوظيف االلكتروني:
 .1االستقطاب اإللكتروني:
تتمثل أبسط صور االستقطاب االلكًتوين يف السماح للمتقدمُت للعمل بتقدًن طلباهتم بشكل رقمي ،أو عرب
ملئ ظلوذج على موقع األنًتنت ،حيث تلجأ ادلنظمات إىل إنشاء مواقع على األنًتنت ؽلكن من دالذلا لراغبُت
بالعمل التقدـ للوظائف ادلتاحة ،أو حىت تقدًن بياناهتم انتظارا لتوفر وظيفة مالئمة مستقبال ،إال أف التحدي
األساسي يف ىذا ادلقاـ ىو كيفية جذب متصفحي ا ألنًتنت للموقع ،وىنا نطرح فكرة تظافر جهود رلموعات
الشركات اليت تعمل يف رلاالت شلاثلة لبناء مواقع مشًتكة لالستقطاب االلكًتوين ،وإنشاء قاعدة بيانات الوظائف
لكل منظمة واليت ربتوي على متطلبات كل وظيفة ،من مؤىالت علمية ،مهارات إضافية ،دربات مكتسبة ،حبيث
يتم احل جب ادلبدئي للمتقدمُت بناءا على مدى مطابقة مواصفاهتم للوظيفة ادلعنية.

1

إف استعماؿ األنًتنت لتسريع عملية االستقطاب ىو عبا رة عن حرب أساسي يف حرب البحث عن ادلواىب،
وسيبقى األنًتنت احملرؾ األساسي للتكنولوجيا ادلوجهة لالستقطاب يف السنوات القادمة ،فوفقا لإلحصائيا ت
أجريت عاـ  5002يف الواليات ادلتحدة األمريكية مت التوصل إىل النتائج التالية فيما ؼلص استعماؿ األنًتنت
للتوظيف وىي:

2

 يستعمل ثالثة أفراد من كل مخسة أفراد يبحثوف عن العمل األنًتنت للبحث عن الوظائف.
 نسبة  %55من األفراد الباحثُت عن وظائف يقرؤوف إعالنات التوظيف على األنًتنت.
1

- Teresa Torres-Coronas, And Others, E-Human Resources Management: Managing Knowledge People
Idia Group Puplishing, Hershey • London • Melbourne • Singapore, 2005, P.86.
2
- Jennifer Schramm, Op.Cit, P.4.
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 نسبة  %20من األفراد الباحثُت عن وظائف يرسلوف س َتهتم الذاتية وطلبات التوظيف عرب
األنًتنت.
 نسبة  %70من األفراد يستعملوف لوحات التوظيف ادلباشرة على األنًتنت لوضع سَتهتم
الذاتية.
إف األنًتنت يستعمل لإلعالف عن الوظائف ،وجلذب األفراد ادلؤىلُت باإلضافة إىل توفَت معلومات تتعلق بالوصف
الوظيفي وادلؤىالت ادلطلوبة ،وكذا ثقافة ادلنظمة وىويتها ،كما ؽلكن استعمالو إلعطاء نظرة واقعية وحقيقي ة عن
ادلنظمة من دالؿ استذداـ التكنولوجيا لعرض مكاف العمل ،أو التعرؼ على فرؽ العمل ومواقع ادلنظمة.
كما ؽلكن استذداـ األنًتانت للبحث عن ادلوظفُت ادلؤىلُت للمناصب الشاغرة (استقطاب دادلي) ،وإبالغ
ادلدراء واألفراد دبن ػلتمل ترشيحو للمنصب الشاغر.

1

 .2االختيار والتوظيف االلكتروني:
أ  -التوظيف اإللكتروني:
يعترب التوظيف اإللكًتوين من أىم اجملاالت اليت ؽلكن أف يتم فيها استذداـ اإلدارة اإل لكًتونية للموارد
البشرية ،حيث حصل ربوؿ جذري وعادلي يف طرؽ التوظيف اعتمادا على وسائل اإلعالـ واالتصاؿ ،وبد أ
التوظيف اإللكًتوين ينتشر يف الدوؿ العربية يف بداية التسعينات وأصبح ادلصدر الرئيسي للعمالة يف القطاع اخلاص
والعاـ.
نشأ التوظيف اإللكًتوين على شكل مستقل يف الثمانينات ( ، )5250ربت اسم أنظمة لوحة التقارير عن
موقع العمل ،يف اجلامعات األمريكية ومراكب اجليش الذي لو إمكانية الددوؿ إىل األنًتنت ،مث ددوؿ ثورة اجلهاز
احملموؿ يف بداية التسعينات أين مت تغيَت التصميم بشكل كامل ،واليوـ أكثر من ثالثة أرباع ادلنظمات يستذدموف
التوظيف اإللكًتوين وحوايل  55مليوف شذص يرسلوف ملذصاهتم على بوابات األنًتنت ،وكمثاؿ على ذلك
 (.MM.rets.GM mأكرب موقع للتوظيف يف الواليات ادلتحدة األمريكية).

2

1

-Diama.L.Stone, And Others ,Factors Affecting The Acceptance And Effectivness Of E-Hrm, HRM Riview,
Vol 16, Issue 2, 2006, P.232.
2
-Pramila Rao, E-Recruitement In Emerging Economies www.Igi-global.Co m/ Ferms/Refer-databaseId:54795.
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 مقارنة بين التوظيف التقليدي والتوظيف اإللكتروني:ؽلكن عرضها يف اجلدوؿ اآليت:

1

جدول رقم  : 04مقارنة بين التوظيف التقليدي واإللكتروني.
عملية التوظيف
 -جذب ادلًتشحُت

إلكتروني

تقليدي

 االعتماد على اإلعالف ،نشرات - ،االعتماد على تقنيات األنًتنت واألنًتانت،ناطقوف رمسيوف ،تقدًن الطلبات مع من دالؿ عرض لوظائف ادلنظمة ،مسعتها،
احتماؿ السحب واتصاؿ ادلنظمة.

 تصنيف مقدميالطلبات.

واحتياجاهتا.

 استعماؿ ادتبار أساسو الورؽ  -استعماؿ االدتبار باألنًتنت بغرض تصفيةدلقدمي الطلبات جلمع عدد معُت من عدد زلدد من مقدمي الطلبات.
مقدمي الطلبات.

 -عملية االتصاؿ.

 االتصاؿ يكوف باذلاتف مث زلادثات  -اعتماد نظاـ استئجار إداري لالتصاؿبادلرشح األكثر رغبة بسرعة كبَتة جدا قبل

وجها لوجو.

فقدانو وتوجهو دلنظمة أدرى.
 -إغالؽ العملية.

 اعتمادا على اذلاتف بداية التعارؼ  -ادلقابلة الشذصية وبداية التوظيف.واالجتماعات.

Source: Avinash. Kapse And Others, E-Recruitment, International Journal Of Engineering
And Advanced Technology (IJEAT), Issnm2249-8958, Volume1,Issue4,April 2012,P.83.

يعترب التوظيف اإللكًتوين أحد أقوى الطرؽ ادلرحبة لتجنيد ادلوظفُت ،والتوظيف اإللكًتوين ىو استعماؿ التقنية
جلذب وربديد مصادر ادلرشحُت ،كما يساعد يف إجراءات التوظيف ،ومن الوسائل ادلساعدة اليت تستذدمها
ادلنظمة يف التوظيف اإللكًتوين صلد موقع ويب داص ،قاعدة بيانات للمواصفات ،ماكنة حبث ،أجهبة إعالـ
اجتماعية ،أرصفة دلليء ادلناصب الشاغرة ،وتتم عملية اإلعالف ىذه الوظائف عن طريق الشبكة العادلية ،ويقوـ
باحثوا الشغل بإرساؿ سَتهتم الذاتية عن طريق الربيد اإللكًتوين ،ربصل ادلنظمة على كل السَت الذاتية ادلقبولة من
دالؿ األنًتنت وتأدذ ادلستذدمُت ادلتوقعُت من دالؿ طلباهتم.

2

1

- Avinash. Kapse And Others, E-Recruitment, International Journal Of Engineering And Advanced
Technology (IJEAT), IssnM2249-8958, Volume-1,Issue4,April 2012, P.83.
2
-Avinash. Kapse And Others, E-Recruitement, International Journal Of Engineering And Advenced
Technology (IJEAT), Issnm2249-8958, Volume-1,Issue4,April 2012,P.82.
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 فوائد التوظيف اإللكتروني :للتوظيف اإللكًتوين عدة فوائد نذكر منها :1 زبفيض التكاليف. سرعة وقت الرد. تشكيلة ىائلة من مقدمي الطلبات وحوؿ العامل (واسعة). زبفيض وقت وتكلفة دورة التوظيف لكل حالة. -زبفض ا لوقت ادلتوسط دللئ مواقع العمل من  25يوـ إىل  75يوـ ،وزبفيض التكلفة إىل .%27

من منظور ادلستذدمُت فإنو غلعل عملية التوظيف أكثر فعالية وذلك من دالؿ إرساؿ ملذصاهتم عرب
األنًتنت وانتظار توقع ادلقابلة ،مع إعطاء حرية االطالع والفحص الدقيق والفهم الشامل لوظائف ادلؤسسة
وثقافته ا يف أي وقت ودالؿ سبعة أياـ يف األسبوع ودالؿ  57ساعة دوف عناء احلضور اجلسدي ،ودوف عناء
طوابَت االنتظار.
 -خطوات التوظيف اإللكتروني :يعتمد التوظيف على عدة دطوات:

2

 - 1الخطوة األولى :استقطاب أكرب قدر شلكن من ادلًتشحُت ،وىذا يعتمد على مسعة ادلنظمة وصورة ادلنتج،
تقنية األنًتنت ،وطرؽ أدرى ؽلكن اعتمادىا من قبل ادلنظمة الستقطاب مقدمو الطلبات إىل موقع الويب اخلاص
هبا ،حيث ىناؾ منظمات تبود ادلوقع اخلاص هبا دبعلومات عن وظائفها ،مواردىا البشرية ،شروط العمل...،
 - 2الخطوة الثانية :تقوـ بتصنيف مقدمي الطلبات ب شكل متطور من دالؿ عرض ادلًتشحُت على ادتبار
قياسي على األنًتنت بغرض التصفية ،واحلصوؿ على عدد متميب من مقدمو الطلبات لسهولة قيادة عملية
االدتيار.
 - 3الخطوة الثالثة  :من دالؿ األنًتنت تكوف ىناؾ سرعة الرد من قبل ادلنظمة على ادلًتشحُت ادلرغوبُت ،أيضا
وباالعتماد على ادلصادر اإللكًتونية ادلمكنة مع القد رة يف التحكم يف ىذه ادلصادر تكوف ىناؾ سرعة أكثر يف
اقتناص فرصة أدذ ادلًتشحُت قبل ادلنظمات األدرى.
 - 7هذه الخطوة ال تعتبر خطوة في التوظيف اإللكتروني  ،وإظلا تعترب ضرورية يف كل دطوة فيو ،وىي تتعلق
بإسباـ عملية التوظيف ،وتركب على تددل رأس ادلاؿ البشري يف هناية عملية التوظيف ،أين يتم االعتماد عليو يف
عملية ادلقابلة الشذصية ،وعقد االجتماعات.
1

-Primila Rao, Op.Cit, P.635.
- Carolienc.Handlogtem, Implementation Of E-Recruitement, University Twente, 29 May, 2008,P.18.

2
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 إجراءات التوظيف اإللكتروني:"الشذص ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب" ،ادلقولة األكثر استعماال يف إدارة ادلوارد البشرية ،واليت تعتمد على
عدة إجراءات للحصوؿ على األفراد ذووا القد رة العالية ،وىذا ال يتم فقط إذا كاف متبوعا بإدارة أداء فعالة وتطوير
للمستذدمُت ،ىنا يأيت التوظيف اإللكًتوين لتبسيط ىذه اإلجراءات من دالؿ االعتماد ادلتطور على األنًتنت
الذي يقوـ بإدا رة عملية التوظيف من البداية إىل النهاي ة الستعماؿ تصميم العمل ادلركبي من دالؿ ربطو دبوقع
متعدد ػلتوي على 1 :اإلعالف عن مناصب عمل ،تطبيقات أنًتنت ذباري مقدـ الطلب ،رسالة التعيُت.
وسوؼ يتم عرض ىذه اإلجراءات يف الشكل ادلوايل
شكل رقم  : 13إجراءات التوظيف اإللكتروني
الحصول

المقابلة

مجارات

على

مقدم الطلب

المنصب

قبل المقابلة

تطبيقات
األنترنت

العمل

مواصفات

التوظيف

آسف لعدم قبول

مرشح معين

االعالن عن

خلق

المقابلة

آسف لعدم اعطاءك
منصب العمل

يوضع في

رسالة التعيين

االرشبف.

معيار المقابلة (أسئلة
من قبل)

معيار بنود التعيين
القياسية للعمل.

Source:- A.Sannaye, A.Mirzaei, Dizining A Model For Evaluating The Effectiveness Of EHRM (CASE STUDY: Iranian Organizations), International Journal Of Information Science
And Technology, Volume 6, Number 2, University Of Isfahan, I. R. Of Iran, Department Of
Management, July / December, 2008, P.86.

1

-A.Sannaye, A.Mirzaei, Dizining A Model For Evaluating The Effectiveness Of E-HRM (Case Study:
Iranianorganizations), International Journal of Information Science and Technology,Volume 6, Number 2,
University of Isfahan, I. R. of Iran, Department of Management, July / December, 2008, p.86.
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ومن دالؿ الشكل صلد أف التوظيف اإللكًتوين يقوـ خبلق مواصفات التوظيف باالعتماد على معايَت قياسية
للعمل زلددة مسبقا ،مث يتم اإل عالف عن الوظائف الشاغرة على موقع ادلنظمة ،أو عرب االنًتنت والذي يقوـ بتوفَت
رلموعة زلددة من ادلًتشحُت ،والذين يتم الرد عليهم إلكًتونيا سواء بالرفض أين يتم توجيهو لألرشيف ،أو
بالقبوؿ وبالتايل التوجو للمقابلة وىنا إما احلصوؿ على منصب العمل ،أي مرشح معُت برسالة تعيُت ،أو التأسف
لعدـ إعطاء منصب العمل.
ب  -االختيار اإللكتروني:
إف أنظمة االدتيار اإللكًتوين ذلا أعلية كبَتة جد ا حيث أهنا سبكن ادلنظمة من زيادة فرص احلصوؿ على
األفراد ادلؤىلُت لشغل ادلناصب ،تعتمد ىذه األنظمة على رلموعة متنوعة من االسًتاتيجيات تشمل ادلقابالت،
االدتبا رات،...،للحصوؿ على تقدير سليم لشاغل الوظيفة ،وتسمح ىذه األنظمة للمتقدمُت لشغل الوظيفة
بوضع سَتهتم الذ اتية من دالؿ األنًتنت ،كما تعطي للمتقدمُت نظ رة شاملة عن الوظائف اليت تناسبهم وتسمح
للمنظمة بفحص ادلتقدمُت للوظيفة وتصنيفهم.
قد تستذدـ ىذه األنظمة لقياس مدى مالءمة ادلتقدمُت بطريقة قليلة التكاليف وذات كفاءة عالية ،وقد
تستذدـ من قبل بعض ادلنظمات لغرض إجراء ادتبارات احملاكاة وادلقابالت ادلباشرة ،مثال :فقد استذدمت شركة
( )TPEEGاألمريكية يف عاـ  ،5002نظاـ األكشاؾ (كشك ويشار اليو ايضا كشك االلكًتوين ،الكشك
التفاعلي وىو عبارة عن ب رامج مصممة دصيصا لتقدًن اخلدمات) يف متاجرىا لتمكُت األفراد من تقدًن طلبات
التوظيف واال دتبارات عرب األنًتنت شلا يساىم يف تقليص التكاليف اإلدارية لكل متقدـ دبقدار  ،$582كما
اطلفض معدؿ دوراف ادلتقدمُت للعمل الذين أجروا االدتبار من دالؿ الكشك بنسبة تقدر بػ.%55

1

بالرغم من ادلبايا اليت توفرىا تلك األنظمة من توفَت النفقات اإلدارية ونفقات التوظيف ،إال أنو ىناؾ مساوئ ذلذه
األنظمة:

2

 احتمالية إجراء شذص ما لالدتبار خبالؼ ادلتقدـ الفعلي داصة ما إذا مت االدتبار من قبل
جهة دارجية.
 ربيب االدتبارات اليت تتم عن طريق األنًتنت ضد األفراد ذوي ادلهارات احملدودة يف استذداـ
الكمبيوتر.
 احتماؿ وجود سبيب ضد ذوي االحتياجات اخلاصة.

1

- Stone And Others, , op.cit, p.234.
 - 2ى وبكنب براياف ،جيمس ماركرىاـ ،ترمجة دالد العامري  ،اإلدارة اإللكترونية للموارد البش رية  ،دار الفاروؽ للنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر،
 ، 2006ص.151:
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ثانيا :إدارة األداء والتعليم اإللكتروني:
فتحت ثورة اإلعالـ واالتصاؿ واالنًتنت رلاال واسعا لعدة تطبيقات ،منها ما ؼلتص بإدا رة األداء اإللكًتوين،
والتعليم اإللكًتوين ،وغَتىا من وسائل ادلشاركة دادل ادلنظمة ودارجها.
 .1التعليم اإللكتروني:
أ  -نبذة موجزة عن بدايات ظهور التعلم اإللكتروني:
تعود بدايات ظهور التعليم االلكًتوين يف أوائل التسعينات على يد ستانفورد باتريك عامل نفس يف كاليفورنيا،
أين مت وضع أوؿ برنامج تعليم ستانفورد للشاب ادلوىوب ،مث بعد ذلك تعامل ستانفورد مع بارنارد
ليسكُت ( ،Berneard Luskinالذي قاـ يف سنة  5228بًتكيب أوؿ حاسوب) ،وآدروف ووصلوا إىل ما
يسمى باحلاسوب ادلساعد يف سنة  ، 5250مبتكرين أنظمة تعلم إلكًتونية تعتمد على احلاسوب ،ونظاـ تدريب

إلكًتوين يقوـ بنقل وربويل ادلعرفة ،وتشجيع التطوير ادلشًتؾ للمعرفة .1
وحبدود  5228وصف  Grazidei Williamيف زلاضرة لو طريقة استعماؿ األنًتنت ،والربيد اإللكًتوين ،ويف
سنة  5225نشر مقالة حوؿ بناء بيئات التعلم التبامنية يف جامعة نيويورؾ.
واليوـ ىناؾ العديد من التقنيات اليت تستعمل يف التعلم اإللكًتوين كالربامج التعاونية ،قاعات الدروس االفًتاضية.
ب  -تعريف التعليم اإللكتروني:
إف التعليم اإللكًتوين ىو التعليم باستذداـ احلاسبات اآللية وبررلياهتا ادلذتلفة ،سواء على شبكات مغلقة أو
شبكات مشًتكة ،أو شبكات األنًتنت ،ولقد أصبح التعلم اإللكًتوين أكثر أشكاؿ التعلم ادلرف شيوعا ،فهو تعلم
مفتوح وعن بعد.

2

التعلم اإللكًتوين ىو احلل التقٍت دلشكلة إغلاد أداة لتغطية حاجات رلموع ادلتعلمُت ،كما يعرؼ أيضا أنو
تسليم كل األنشطة ذات العالقة بالتعلم والتفكَت ،لتعليم من دالؿ أجهبة اإلعالـ اإللكًتونية ادلذتلفة ،والوسط
اإللكًتوين يشمل كل من شبكة األنًتنت ،األنًتانت ،شبكات معلومات مساعدة ،تلفاز القمر الصناعي ( TV.

 ،)Satelliteفيديو/شريط مسعي ،قرص مدمج ،... ،واليت سبنح ربسينات تقنية مستمرة مع تبايد يف عدد

االدتيارات وحسب إمكانيات ادلتعلم.

3

1

- Http://En.Wikipedia.Org/Wiki/ E-Learning, From Wikipedia, The Free Encyclopedia, Jam To: Navigation,
Search, For The Term Online Learning,P.5.Le 29-08-2012.
2
- Http://Www.Readperiodicals.Com/201009/Ht me, E-Learning, Le 19-09-2012.
3
- Elib Cohen, Malgorzata And Others, E-Learning: An Informing Science Perspective, Interdisciplinary
,Journal Of Knowledge And Learning Objects, Volume 2, University Of Economics, Worclaw, Poland,2006,P.2.
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تربز أعلية التعليم اإللكًتوين يف توفَت النفقات اخلاصة بالتدريب والوقت ،ومساعدة ادلوظفُت يف إدا رة الوقت
ادل ناسب للتدريب ،إضافة إىل إتاحة الفرصة للتعلم وتنمية ادلهارات واحملافظة على الوظيفة.
ج  -منافع التعليم اإللكتروني:
ىناؾ عدة منافع رئيسية للمتعلمُت وادلدربُت ؽلكن تلذيصها يف اآليت:

1

 بالنسبة للمتعلمين :التعليم االلكًتوين ؼلتصر ادلسافة ،ويف أي وقت ،والتفاعل يف الوقت احلقيقي بُت ادلتعلمُتوادلدربُت ،أيضا يتم االعتماد على األنًتنت للددوؿ إىل أحدث ادلواقع ذات العالقة بادلواد ادلراد تعلمها ،كما
ؽلكن االتصاؿ باخلرباء يف نفس اجملاؿ ،وؽلكن التعلم حىت يف مكاف العمل...،
 بالنسبة للمدربين: اإلشراؼ ؽلكن أف يكوف يف أي وقت ومن أي مكاف. ؽلكن ذبديد ادلواد وإحداث التغَتات مع ادلشاىدة الفورية من قبل ادلتعلمُت. توجيو ادلتعلمُت كال حسب احتياجاتو من ادلعلومات. ؽلكن تقرير حاجات ادلتعلمُت وادلستوى العايل من اخلربة ،وكذا زبصيص وادتبار ادلواد ادلالئمة للمتعلمُت،ومعرفة سلرجات التعلم ادلطلوبة من دالؿ أنظمة التعلم على األنًتنت.
والشكل ادلوايل يبُت منافع أدرى للتعليم االلكًتوين:
شكل رقم  :14منافع التعليم االلكتروني.
الحل التعليم االلكتروني
الخدمة

التحفيز واالحتفاظ

بالمستخدمين.

سهولة إجراءات
التعليم.

استعمال
المحتوى

جودة وفعالية التعليم

Source: Teresa Torres Coronas, Mario Arias-Oliva, E-Humane Resource
• Management: Managing Knowledge People, Idea Group Publishing, Hershey • London
Melbourne • Singapore, 2005,P.173.
1

- Terry Enderson, Falthi Elloumi, Theory And Pratic Of Online Learning, Online-Book, Athabasca University,
2004, p.5.
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ىذا الشكل يؤكد أف االستثمار يف التعليم اال لكًتوين يكسب ادلنظمات ثالثة منافع:

1

 .5سهولة إجراءات التعليم :وذلك من دالؿ إددار التكاليف (تكاليف التعليم ،تكاليف الفرصة البديلة،
تكاليف إدارية ،تكاليف التنقل ،)...،أيضا زبفيض التكلفة وادلرونة اليت ؽلكن أف تكوف على عدة
أشكاؿ ،والشكل الرئيسي ىو الوصوؿ إىل أعلى مستوى من الفعالية ،التعليم ،واخلربة يف نفس الوقت
ويف آف واحد.
 .5جودة وفعالية التعليم :وذلك من د الؿ الوصوؿ يف الوقت ادلناسب إىل ادلعرفة وادلعلومات ،دوف ضياع
أي وقت أو تغيَت يف زلتوى الفصوؿ حسب متطلبات كل فرد مع التعليم دادل منصب العمل.
 .8التحفيز واالحتفاظ بالم ستخدمين الموهوبين :وذلك من دالؿ التحاور واحلصوؿ على التعليم عند
احلاجة ،حيث يتم تسليم فصوؿ التعليم عرب األنًتنت وبطريقة تالئم طالب التعليم ،ومع االدتيار احلر
ألسلوب التعليم ،فيما يساعد على تطوير ددمة ادلستذدمُت وكسب رضاءىم.
عندما نتكلم عن التعلم االلكًتوين فهناؾ حقائق عامة البد من ذكرىا:

2

 التعلم اإللكًتوين يتضمن ادلعلومات واالتصاالت والتعلم والتدريب. التعليم اإللكًتوين ليس رلرد وسيلة للتدريب اإللكًتوين وإظلا يستذدـ ألغراض كثَتة مثل :إدارة ادلعرفة ،إدارةاألداء ،إقامة ادلكاتب االفًتاضية...،
 التعليم اإل لكًتوين ال يعتمد فقط على التكنولوجيا وإظلا أيضا على ثقافة ادلنظمة وإدارة التغيَت.وغلب أف توافق اسًتاتيجيات التعليم االلكًتوين مع االسًتاتيجيات العامة للمنظمة حىت ربقق اذلدؼ منها.
وعموما ؽلكن القوؿ بأف التعليم اإللكًتوين يعترب أفضل شلارسات إدارة ادلوارد ا لبشرية اإللكًتونية ،ألنو ؽلكن
ادلنظمات من تلبية ادلتطلبات اجلديدة لالستثمار يف رأس ادلاؿ الفكري ،واليت تتضمن ربسُت اجلودة من دالؿ
التأثَت يف تطوير برنامج التعليم االلكًتوين ،بشكل يساىم يف زبفيض التكاليف وذبديد قاعدة ادلهارات يف كافة
ادلستويات دادل ادلنظمة ،مع زيادة قابلية ادلنظمة للتعليم والتدريب اإللكًتوين وإدارة ادلعرفة االسًتاتيجية.

3

- Teresa Torres Coronas, Mario Arias-Oliva, e-Human Resources Management: Managing Knowledge People,

1

Idea Group Publishing, Hershey • London • Melbourne • Singapore, 4333,p.150 .
2

 ٌوسف محمد ٌوسف أبو أمونة ،مرجع سابق ،ص.143 :- Teresa and others, op.cit, p.187.
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د  -أنواع التعليم اإللكتروني:
 oالتعليم عن بعد :ىو أحد أساليب التعلم الذي سبثل فيو وسائل االتصاؿ والتواصل ادلتوفرة دورا أساسيا
يف التغلب على مشكلة ادلسافات البعيدة اليت تفصل بُت ادلدرس و ادلتعلم.
 oالتعلم الممزوج  :ظلوذج يتم فيو دمج اسًتاتيجيات التعلم ادلباشر يف الفصوؿ التقليدية مع أدوات التعليم
اإللكًتوين عرب اإلنًتنت .يسمى أيضا بالتعلم ادلدمج.
 oالتعلم المتنقل أو المحمول  :ىو استذداـ األجهبة الالسلكية الصغَتة واحملمولة مثل اذلواتف النقالة
واذلواتف الذكية ،واحلاسبات الشذصية الصغَتة  ،لضماف وصوؿ ادلتعلم من أي مكاف للمحتوى التعليمي
ويف أي وقت.
 oالتعلم التزامني  :ظلط التعليم غلمع ادلعلم وادلتعلم يف ذات الوقت باستذداـ أدوات التعليم ،مثل:
الفصوؿ االفًتاضية أو نظاـ بالكبورد كوالبورات ) (Bb Collaborateأو احملادثة الفورية أو الدردشة
النصية. (Chatting

 oالتعلم غير التزامني  :من أدوات التعليم الغَت تبامٍت ،ما يلي  :ادلنتديات التعليمية و الشبكات
االجتماعية و احملتوى التعليمي الرقمي و الربيد اإللكًتوين وادلدونات ) (Blogsوادلوسوعات اخلاصة
 .2إدارة األداء اإللكترونية:
ىي عبا رة عن أداة على االنًتنت صممت جلعل م راجعة األداء أسهل من أي وقت مضى ،وىي تعطي إدارة
أداء فعاؿ للمديرين ادلباشرين ،إضافة إىل تقييم ما سبق واليت تعترب عملية جد صعبة ،وىي ترتبط ببطاقة األداء
ادلتوازف اليت تعطي وجهة نظر عامة عن األداء على مستوى األقساـ وعلى مستوى األفراد دادل ادلنظمة.

1

أ  -تقييم األداء :تستذدـ أنظمة تقييم األداء لتسهيل عملية قياس األداء عن طريق قياس متغَتات معينة ،مثل:
عدد الوحدات ادلنتجة ،الوقت ادلستغرؽ لتنفيذ ادلهاـ ،معدؿ األدطاء ،...،ومن أىم أسباب استذداـ ىذه
األنظمة ىو قدرهتا على زيادة نطاؽ اإلشراؼ  ،وزبفيض الوقت ادلستغرؽ من قبل ادلدراء دل راقبة سلوؾ العاملُت
وأدائهم.

2

كما سبكن تلك األنظمة من توفَت التقييم الفعاؿ من دالؿ استذداـ التقييم بطريقة " "°820من دالؿ
األنًتنت ،وىي طريقة حديثة انتشرت بشكل واسع تعتمد على تقييم كل من لو عالقة بادلوظف سواء دادل أو
دارج ادلنظمة ،باإلضافة فهي سبكن النظم اإللكًتونية لتقييم األداء على أكثر من معيار وأكثر من مرة يف العاـ.

- A.Sanay, And others,op.cit, p.85.
- Stonc And Others,op.cit p.273.
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كما تربز أيضا يف ىذا السياؽ أعلية األنًتنت إلجراء ادتبارات التقييم الذايت للموظف ( - llsrirrp

 ،)HtpSإذ بإمكاف ادلوظف إجراء التقييم لنفسو يف أي وقت يراه مناسبا.
وعموما ؽلكن توضيح عملية تقييم األداء االلكًتوين بالنموذج ادلوايل:
شكل رقم  :15دورة تقييم األداء اإللكترونية
مهام الوظٌفة

نظام إدارة
التعلٌم

األهداف المتفق
علٌها

نظم اإلدارة اإللكترونية
للموارد البشرية
التقرٌر حول
مستوى األداء

بٌان األداء

ـ

تخطٌط
التطور الذاتً

تقٌٌم األداء

التقٌٌم الذاتً على
األنترنت
مراجعة ادلنظمةاألداء
سجل الغٌاب

فرصة الترقٌة

دورة إدارة األداء

ادلصدر :ىوبكنب براياف ،جيمس ماركرىاـ ،ترمجة دالد العامري ،اإلدا رة اإللكًتونية للموارد البشرية ،دار الفاروؽ
للنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،5002 ،ص.522:
ثالثا :التعويضات ،الحضور واال نصراف ،إدارة الشكاوي ،واالنضباط االلكترونية:
 .5التعويضات:
إف أنظمة التعويضات االلكًتونية تستعمل ألغ راض تطوير وتنفيذ أنظمة دفع األجور يف ادلنظمات ،وتقدًن
حبـ ادلنافع للمستذدمُت ،وتقييم فعالية أنظمة التعويضات ،حيث تكوف ىذه األنظمة ذات كفاءة وقدرة على
ربقيق األىداؼ العامة للمنظمة.

1

تقوـ نظم التعويضات بالعديد من ادلهاـ مثل :مهاـ حساب ادلدفوعات اخلاصة باألجر والضريبة والتأمُت،
وبعضها يقوـ بإصدار إيصاالت الدفع ،ومنها ما يكوف إلكًتوين ،باإلضافة إىل أف نظم التعويضات تقوـ بإدطار
- Stone And Others,Op.Cit, P.239.
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ادلوظفُت بالعديد من األمور ادلتعلقة باجلوانب ادلالية اخلاصة هبم ،كما سبكن ادلدراء من إجراء العديد من التقارير،
كتقرير النفقات ادلرتبطة باألجور.
وؽلكن لنظم اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية تدعيم نظم األجور بطرؽ عديدة منها:

1

 إغلاد تكامل أكرب بُت نظم األجور ونظم تسجيل احلضور واالنصراؼ ،داصة يف الوظائف اليت تعتمد علىعدد ساعات العمل.
 تسهيل إدارة اإلجراءات اخلاصة بالرواتب ،مثال :إرساؿ إجراءات الدفع عن طريق الربيد اإللكًتوين. سرعة االستجابة لتغيَت أوضاع ادلوظفُت ،كمنح احلوافب وادلكافآت ،وداصة يف ظل التوجهات احلديثة لربطاألجر باألداء يف كافة ادلنظمات ،وربط احلوافب بتحقيق األىداؼ احملددة ،كالوصوؿ إىل مستوى معُت من ادلعرفة
وادلها رة ،ويتم التأكد من دالؿ ادتبارات تقييمية مباشرة على االنًتنت ،ترفع نتائجها إىل ادلدير وعلى ضوئها يتم
مكافأة ادلوظف وتعديل بياناتو يف قاعدة البيانات بشكل آيل.
يف حا ؿ فشل ادلوظف يف االدتبار فقد يكوف النظاـ قادرا على توجيو ادلوظف غلى نقاط الضعف لديو ،وربديد
رلاالت التدريب الالزمة لو لتطوير معارفو ،شلا يساىم يف تطوير رأس ادلاؿ البشري للمنظمة.
 أسبتة النفقات الروتينية كالتنقل والسفر وغَتىا ،حيث ؽلكن للموظف تعبئة النموذج من دالؿ االنًتنت ،أومندالؿ بوابة ادلنظمة ،ويقوـ حبساب تلك النفقات مث ػلوذلا إىل نظاـ األجور إلكًتونيا.
 .2الحضور واالنصراف:
لعل من أقدـ استذدامات التكنولوجيا يف وظائف ادلوارد البشرية ىي وظيفة تسجيل احلضور واالنصراؼ ،للعمل
من دالؿ أجهبة التسجيل االلكًتونية ذات البطاقات الورقية واليت تطورت بعدىا إىل بطاقات داصة إلدداؿ
البيانات ،مث االنتقاؿ إىل التسجيل من دالؿ أنظمة حاسوبية داصة.
هتتم نظم تسجيل احلضور واالنصراؼ بتسجيل عدد ساعات عمل ادلوظفُت ،وتتبع نسبة الغياب وذلك لعدة
أغراض:

2

 تسجيل ساعات العمل ألغراض تتعلق الرواتب.
 تسجيل ساعات العمل اإلضافية.
 تسجيل ادلعلومات ادلطلوبة ألغراض تتعلق بإدارة ادلشروعات.
1

 -ى وبكنب ،ماركرىاـ ،مرجع سابق ،ص.100 :

2

 -مرجع نفسه ،ص.144 :
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 تسجيل ادلتواجدين بادلنظمة والغائبُت وذلك ألغراض الصحة والسالمة.
 تسجيل معلومات حوؿ التغيب عن العمل وإعداد تقارير حوؿ مؤشرات نسبة التغيب األسبوعي،
الشهري.
 .8إدارة الشكاوى واالنضباط اإللكترونية:
ؽلكن للمدراء تسجيل تفاصيل جلساهتم التأديبية وحاالت الشكاوى على األنًتنت ،أيضا تاريخ احلاالت التأديبية
السابقة ،تفاصيل جلسات االستشارة...،
يوفر ىذا النظاـ ربليل للتقارير اخلاصة باحلاالت التأديبية السائدة بكثرة ،شلا يساعد ادلدراء على تقدًن حلوؿ
لتفادي ىذه ادلشاكل والشكاوي مرة أدرى ،كما يعطي النظاـ وسيلة لتسجيل احلاالت التأديبية باجلنس واحلالة
والصنف ويف أي مستوى إداري تقع ،....،وكل ما ؼلص احلالة بالتفصيل للرجوع إليها مستقبال يف حالة الوقوؼ
على نفس احلالة.

1

ىذه الطريقة تسمح بالددوؿ لتدقيق السجالت التأديبية على األنًتنت ،وزببين البيانات يف احلاسوب من
استشارة ،سجالت شكاوى  ،انضباط ،كما تسمح أيضا بالسرعة يف إعادة النظر يف اخليارات واحلاالت التأديبية
طبقا لقانوف العمل وتاريخ احلالة.
 المطلب الثاني :أدوات ونتائج تطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
يف دراسة أجراىا بعض الباحثُت يف ادلوارد البشرية (  ،)nrssM.، re.tsتبُت أف األعماؿ اإلدارية
الروتينية ادلتعلقة بادلوارد البشرية تستهلك  %50من وقت العاملُت يف اإلدارة ،وبتكلفة  ،$5500باإلضافة إىل أف
تكلفة النماذج الورقية اخلاصة بادلوارد البشرية تكلف من  $50إىل  $80إلصلاز العملية ،بينما تعتمد النماذج
االلكًتونية ادلعتمدة على األنًتنت تكلف من  2إىل  2سنت.

2

لذا فإف أدوات اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية تعطي فرص لتطوير شلارسات إدارة ادلوارد البشرية ،مع إعطاء
ربسينات متكاملة لكل وظائفها حسب رلاؿ كل وظيفة.

1

- A.Sanaye, And Others, Op.Cit, P.89.
- Paul Hawming, Andrew Stein, And Others, E-Hrm And Employee Self Service, Journal Of Issues In
Informingsionce And Information Technology, Vol.1, 2004,P.1018.
2
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أوال :أدوات اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
 .1برامج اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية التي تستهدف الموظفين كمستعملين:
أ  -التطبيقات الوظيفية إلدارة الموارد البشرية:
"تطبي قات إدارة الموارد البشرية" :تقوـ اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية باألسبتة ادلمكنة لكل الربامج اخلاصة
بادلهاـ وادلسؤوليات ادلنفصلة واخلاصة بوظائف إدارة ادلوارد البشرية ،وذلك من دالؿ اعتماد عدد واسع من برامج
احلاسوب ادلطورة واليت تقوـ بأسبتة سلسلة كاملة وتنفيذىا من قبل رأس ماؿ بشري متميب يف اجملاالت التالية :إدارة
ادلوىبة ،إدارة األداء ،إدارة أصحاب احلصص ...،1
رغم أف ىذه التقنيات كانت من بُت األوائل ادلستعملة جلعل وظائف إدارة ادلوارد البشرية سهلة وسريعة وأكثر
تنظيما ،إىل أف غياب عنصر توحيد ادلعايَت جعل تفاعل عمليات التطبيق صعبة.
ب  -التطبيقات المتكاملة لقسم إدارة الموارد البشرية:
تعترب منتوجات ىذا النظاـ كحلوؿ تكاملية إلدا رة ادلوارد البشرية ،حيث تعتمد على احلواسيب ادلركبية اخلاصة
بادلنظمة ،واليت تبودىا بأنظمة للوصوؿ إىل أكرب قدر شلكن من قواعد البيانات بسهولة وسرعة ،مع إمكانية
االشًتاؾ يف ىذه البيانات ،باإلضافة إىل أف ىذه األنظمة تسمح بالتفاعل مع الوظائف الثانوية اخلاصة بادلوارد
البشرية والوظائف األدرى ،كوظيفة اإلنتاج  ،التسويق ،...،كما تساعد قسم ادلوارد البشرية بوضع نظاـ زبطيط
موارد ادلنظمة.
 .5التطبيقات التي تستهدف زبائن داخليين كمستعملين :واليت صلد منها:

2

أ  -أنظمة رد الصوت التفاعلي )IVR (Response Voice Interactive

صنفت ىذه األنظمة إىل قناة ادلكادلات اذلاتفية ،ادلوجات اآللية ادلستلمة ،التسجيالت النهائية ادلستهدفة
( ،)eM.teMnotواليت تعتمد عليها وظائف إدارة ادل وارد البشرية لتسهيل عملية قيادة استهالؾ اذلاتف ،وىذه
األنظمة تفيد يف:
 تسجيل وحفظ التدريبات. تسجيل العالقات اخلاصة بادلوظفُت. االستطالعات ادلتعلقة بالعمل.- A.Sannaye, And Others,Op.Cit, P.89.
A.Sannaye, And Others, Ibid,P.90.
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حيث صلد يف ىذا السياؽ شركيت  Trmmptو  EsMoetsاألمريكيتُت قامتا بنشر واستعماؿ مكتب للتذبين
وادلراجعة والفصل أنظمة رد الصوت التفاعلية ،للبيادة يف كفاءة وفعالية عملية ما قبل الفحص فيما ؼلص مقدمي
الطلبات اخلارجيُت.
ب  -تطبيقات أنترانت إدارة الموارد البشرية:
بينما ينتشر استعماؿ االنًتانت حوؿ العامل ،تظهر فرص استعماؿ كل من الربيد اإللكًتوين ،وسلتلف النماذج
االلكًتونية والربامج اليت تساعد يف زبفيض التكاليف من دالؿ الددوؿ السهل والفوري لقاعدة بيانات كل من
الرواتب ،إدارة ادلنافع ،إدارة التدريب ،... ،حبيث يصبح ادلستذدموف مسؤولوف على ضلو متبايد إلكًتونيا من
دالؿ التجديد الفوري لقواعد بياناهتم ،أيضا ربميل النماذج اليت ػلتاجوهنا لتنفيذ متطلبات الوظيفة ،شلا يساعد
يف تطوير رأس ادلاؿ البشري والتقليل من اجلهود اليت تبذذلا ادلنظمة على تطبيقات ادلوارد البشرية اليت تعتمد على
مواقع الويب.
البد من تشكيل انًتانت ادلوارد البشرية واليت تكوف ضمن أنًتانت ادلنظمة ،وربتوي على نشر كتب
للمستذدمُت على األنًتنت مع الربط بُت وثائق ومواصفات عمليات القسم ،شلا يسمح للمستذدـ دبراجعة
سياسات ادلنظمة والوصوؿ إىل معرفة التعيينات اخلاصة بالعمل ،وتعلم اخلدمات ادلتوفرة حوؿ موظفي إدارة ادلوارد
البشرية  ،دبا يسمح بتطوير القدرات الفكرية وادلعرفية لل مستذدـ ،وكذا مساعلتو يف ربقيق اذلدؼ العاـ للمنظمة.
ج  -تطبيقات الخدمة الذاتية:)sEE (،)PEE ( :
تعترب اخلدمة الذاتية كذيار الحق يف دورة أنًتانت إدارة ادلوارد البشرية ،و(  )Prrعبارة عن نظاـ يسعى إىل
"أفضل شلارسة للعمل" وىو يسمح للمستذدمُت بتحديد سجالهتم الفردية ،وحفظ التدريبات وتقييمات األداء
القياسية ،كما يسمح ذلم بالددوؿ التلقائي والفوري إىل ادلوقع التنظيمي وتشكيل حبـ من ادلستندات اخلاصة هبم،
أيضا إمكانية تقدًن طلب للحصوؿ على إجا زة ،ومعرفة كل التفاصيل عن الوظائف الشاغرة للتمكن من الًتقية

وحجب التدريبات ،... 1 ،وذلذا النظاـ عدة منافع:
 تقليل تكاليف اإلدارة العامة.

 توجو مسؤولو ادلوارد البشرية إىل نشاطات أدرى أكثر اسًتاتيجية.
 ربسُت وسالمة البيانات.
 ربويل ادلستذدمُت لوضع تقارير ألنفسهم.
 منفعة فردية لكل مستذدـ وعامة للمنظمة.
- A.Sannaye, and Others ,ibid, p.20
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 زبفيف حدة ادلركبية والتوجو إىل الالمركبية.
 زبفيض وقت العمليات من يومُت وثالثة أياـ إىل بضع ساعات.
 زيادة رضا ادلستذدمُت شلا يساىم يف زيادة اإلنتاجية وتطوير رأس ادلاؿ ادلعريف للمنظمة ،من
دالؿ الوصوؿ إىل ادلعلومات يف الوقت ادلناسب مع تنفيذ ومعاجلة إجراءات العمل.
وتوصلت دراسة حوؿ(  )Prrيف ادلنظمات األوروبية إىل:

1

 oأهنا ربسن اخلدمات بنسبة .%25
 oأفضل طريقة للوصوؿ إىل ادلعلومات بنسبة .%20
 oزبفيض التكاليف بنسبة .%52
 oتطوير العمليات بنسبة .%50
 oبناء اسًتاتيجيات ادلوارد البشرية بنسبة %50
 oاتصاالت ادلستذدمُت بنسبة .%22
 oددمات الراتب التقاعدي .%55
 oالتدريب .%20
 oطلبات اإلجازة .%52

 oعائد االستثمار (%500يف  55شهر).
 oرضا ادلستذدـ متبايد إىل  %20فما قوؽ.
 -وفيما يلي سوؼ نالحظ شكل ملذص حوؿ أدوات ددمة الذات:

- Teresa and others, op.cit, p.122.
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شكل رقم  : 16أدوات خدمة الذات
A

B

مي زانية مركز

دفع

التكاليف

الض رائب

جدول
وقت

وقت من

العمل

استقرار
إجازة

ادلستذدـ

MSS

معلومات

رؤساء

ESS

شخصية

الموظفين

نوع العمل

إدارة األداء

تع ويض

والتدريب

األداء

معلومات

أحداث

الفوائد

الحياة

المستخدم

مستخدم ذاتي الخدمة

إدارة خدمة الذات

Source:-A.Sannaye, A.Mirzaei, Dizining A Model For Evaluating The Effectiveness Of EHRM (CASE STUDY: Iranian Organizations), International Journal Of Information Science
And Technology, Volume 6, Number 2, University Of Isfahan, I. R. Of Iran, Department Of
Management, July / December, 2008, P.25.

د  -تطبيقات اكسترانت الموارد البشرية:
تُستذدـ شبكة اإلكسًتانت لربط مصادر ادلوارد البشرية ادلؤىلة (اجلامعات ،ادلعاىد ،مراكب
التدريب )...........،مع سوؽ العمل ادلتذصصة ،بغرض تقدًن ددمة متعددة ادلنافع لكال الطرفُت ،إذ ذبد
ادلوارد البشري ة ادلؤىلة فرصة العمل ادلناسبة يف الوقت ادلناسب ،كما إف سوؽ العمل يؤمن احتياجاتو عن طريق
الشبكة نفسها ،وقد تصل فعالية ىذه الشبكة إىل درجة ادلشاركة بالتذطيط مع مصادر ادلوارد البشرية دلا في و
صاحل لسوؽ العمل.

71

الفصل الثاني :اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية
و  -تطبيقات بوابة إدارة الموارد البشرية:
تسمح بوابات ادلوارد البشرية بالوصوؿ إىل كل نقاط مصادر ادلعلومات ،وربتاج إىل أنظمة وأدوات الستهالؾ
ددمات ادلوارد البشرية اليت تعرض على األنًتنت ،وتعترب شركة جنراؿ موتورز من ؽللك أكرب بوابات أنًتنت موارد
بشرية قيادية يف العامل ،وقد اقًتحت ثالثة أجياؿ لبوابة ادلوارد البشرية 1 ،واليت ؽلكن عرضها يف اجلدوؿ ادلوايل:
جدول رقم  :05أجيال بوابة الموارد البشرية
األبعاد
سباسك/استمرارية ادلستعمل

الجيل األول
 الويب الساكن. االستعماؿ العايل. -البحث.

الجيل الثاني
 احلركية. شذصي. -البحث ادلتُت.

الجيل الثالث
 الوصوؿ إىل أي مكاف. علم التحليل. -لوحة العدادات.

االتصاالت والتعاوف

 األدبار. احلوار. -العمل.

 االرساؿ ادلوحد. الدفع ادلوجو مقابلالسحب.

 التعليم اإللكًتوين. الثقافة اإللكًتونية. أجهبة اإلعالـ. -اإلذاعة.

الوصوؿ إىل ادلعلومات

 ادلنشورات على األنًتنت. االتصاؿ. -منصة احلركية.

اخلدمات

 نفقات السفر. قائمة الرواتب. -االقتناء اإللكًتوين.

 النشر الديناميكي. الويب احمللي. الرضا عن تكاملالوظائف.
 احلياة /أحداث العمل -الصحة اإللكًتونية

 النشر على األنًتنت. -احملتوى على األنًتنت.

التقنية

 ويب/دادـ غَت مضموف. -االتصاؿ االساسي.

 االدارة الراضية. الربيد اإللكًتوين. -احلوار.

 دور ادلستند. االستشارة على األنًتنت اخلدمات ادلوحدةالالسلكي.
 متعدد إعالمي. -متعدد الرسائل.

Source: Teresa Torres Coronas, Mario Arias-Oliva, E-Humane Resourcemanagement:
• Managing Knowledge People, Idea Group Publishing, Hershey • London • Melbourne
Singapore, 2005,P.124.

- Teresa And Others, Ibid, P.123.
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يف ىذا اجلدوؿ مت تقدًن األجياؿ الثالثة من دالؿ مخسة أبعاد تنظيمية ،وربتوي ىذه البوابة على معلومات
مرسلة من قبل ادلستعملُت وى ي ذات تدفق مبدوج وتساعد على زيادة رضا ادلستذدـ شلا يساىم يف زيادة القدرات
اإلبداعية لديو ،وتطوير رأس ادلاؿ ادلعريف للمنظمة بشكل يساىم وؼلدـ اذلدؼ العاـ للمنظمة.
ثانيا :نتائج تطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية:
 - 1نتائج التطبيق بالنسبة للمنظمة:
غلب علينا التمييب بُت أىداؼ اإلدا رة اإللكًتونية للموارد البشرية ،وبُت النتائج ادلتوقعة من إدارة ادلوارد البشرية
نفسها ،فحسب ما سبق فإف أىداؼ اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية تسعى إىل زيادة التوجو االسًتاتيجي
إلدارة ادلوارد البشرية ،ربسُت اخلدمة ادلوجهة للع املُت ،وزيادة الرضا لديهم والوفاء ،وكذا تقليل النفقات وزيادة
الكفاءة ،بينما تكوف النتائج ادلتوقعة للمنظمة فيما يلي:
أ -االلتباـ العايل حبيث تكوف القوى العاملة زلفبة وقادرة على الفهم والتفاعل مع اإلدارة للتغيَت ضمن بيئة
ادلنظمة ،شلا يؤدي إىل مستوى ثقة أكرب بُت اإلدارة والعاملُت.
بػ  -قدرات تنافسية عالية تدؿ على تطوير رأس ادلاؿ الفكري للمنظمة ،وذلك من دالؿ قدرة ادلورد البشري على
تعليم مهمات جديدة وكذا تطوير أنفسهم من دالؿ الربامج ادلتوفرة.
ج ػ  -توفَت التكاليف عن طريق األجور التنافسية وتقليل معدالت دوراف العمل ،وقد رة إدارة ادلوارد البشرية على
أداء دور إداري شليب يف سبيل ربقيق ىدؼ ادلنظمة وىو تقليل التكاليف.
د  -مالءمة عالية ناذبة عن تشكيل البيئة الدادلية ،نظاـ األجور ،وإدارة األفراد دبا يالئم اىتمامات ادلنتفعُت كافة.
 - 5نتائج التطبيق بالنسبة لموارد البشرية:
إف اإل دارة اإللكًتونية للموارد البشرية ال تعٍت التذلي عن دور إدارة ادلوارد البشرية ،وال تعٍت تركو كما ىو،
فمما سبق رأينا تقليصا للمهمات اإلدارية إلدا رة ادلوارد البشرية ،وبالتايل تقليص ادلناصب اإلدارية وزيادة يف الًتكيب
على األىداؼ االسًتاتيجية ،وبالتايل يكوف طاقم عمل اإل دارة من ادلفكرين وادلبدعُت.
إف التوجو العاـ إلدا رة ادلوارد البشرية اإللكًتونية ى و كوهنا شريك اسًتاتيجي يف زبطيط أىداؼ ادلنظمة،
وذلك لقدرهتا على تبويد ادلنظمة دبعلومات دقيقة وسريعة باالعتماد على التكنولوجيا ،كما أصبحت موجهة
خلدمة الببوف أكثر من ق بل نتيجة التطور يف التقنية ،وسوؼ يتم تلذيص ىذه النتائج يف النقاط التالية:

1

- Ruel And Othersop.cit, P.5.
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 ادلنظمات اليت تعتمد على التوجو التشغيلي باستذداـ اإلدا رة اإللكًتونية للموارد البشرية ،سيكوف لعاملُتومدراء التشغيل دورا كبَتا يف تنفيذ اخلطط االسًتاتيجية إلدارة ادلوارد البشرية وا إلجراءات وادلمارسات شلا يؤدي إىل
طلب أقل على موظفي ادلوارد البشرية ويكوف التوجو فقط إىل الفئة ادلتميبة القادرة على مواكبة التقنية.
 ادلنظمات اليت تعتمد التوجو العالقايت باستذداـ اإلدا رة اإللكًتونية للموارد البشرية ،سيكوف طاقم أصغر كافياإلدارة ادلوارد الب شرية ،إذا اعتماد عاملي ومدراء التشغيل األدوات ادلبودة من قبل ادلوارد البشرية على األنًتنت.
 ادلنظمات اليت تعتمد على التوجو التحويلي باستذداـ اإلدا رة اإللكًتونية للموارد البشرية ،سيكوف من الضروريتوفَت درباء يف إدارة ادلوارد البشرية وذلك لصياغة اخلطط االسًتاتيجية إلدارة ادلوارد البشرية.
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خالصة الفصل
لقد تطرقنا من دالؿ ىذا الفصل إىل اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية باعتبارىا توجو جديد يستجيب للتغَتات،
ويعطي مرونة لوظيفة ادلوارد البشرية ،إىل كل من مفهومها الذي ىو اال عتماد على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ
وما تقدمو من تسهيالت من دالؿ سلتلف الشبكات والعالقات اإللكًتونية للقياـ بوظائف ادلوارد البشرية ،مث
انتقلنا إىل نظاـ معلومات ادلوارد البشرية الذي يتكوف من مددالت ،سلرجات ،تغذية عكسية ،مع عرض ظلوذج
مفصل لطريقة عملو ،والذي يظم رلموعة من ادلهاـ تتم مع اجلة بياناهتا بشكل يومي ،مث تطرقنا إىل كل من
مكونات وتطبيقات اإلدا رة اإللكًتونية للموارد البشرية ،واليت تشمل كل من التوظيف اإللكًتوين الذي يساعد يف
احلصوؿ على أفضل ادلواىب ،التعليم اإللكًتوين الذي يساعد على تسهيل عملية التعلم ،إدارة األداء اإللكًتونية
واليت تسهل عملية قياس األداء ،نظم التعويضات واليت تساعد على تقييم فعالية أنظمة التعويضات ،بوابة ادلوارد
البشرية ،أنًتانت واكسًتانت ادلوارد البشرية واليت توفر مصادر دادلية ودارجية للمعلومات وادلعرفة.
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تمهيد
لقد شاع استخداـ مفهوـ رأس اؼباؿ الفكري يف التسعينات من القرف اؼباضي ،وأصبح ينظر إليو
باعتباره فبثال حقيقيا لقدرة اؼبنظمة على اؼبنافسة وربقيق النجاح ،بعد أف كانت اؼبصادر الطبيعية سبثل
الثروة اغبقيقية ،وقد تطور استخداـ ىذا اؼبفهوـ ليمثل القدرة العقلية اليت سبتلكها اؼبنظمات ،والنخبة
اؼبتميزة من العاملُت على كافة اؼبستويات ،وىذه النخبة لديها القدرة على التعامل اؼبرف يف ظل نظاـ
إنتاجي متطور ،وؽبا القدرة على إعادة تركيب وتشكيل ىذا النظاـ بطرؽ متميزة.
ولكوف رأس اؼباؿ الفكري يبثل ميزة تنافسية للمنظمات ودعامة أساسية لبقائها وتطورىا ،فإف األمر
يتطلب من إدارة اؼبوارد البشرية أف تكوف قادرة على زيادة رصيدىا اؼبعريف من خالؿ استقطاب رأس ماؿ
بشري متميز دبا يساىم بتطوير وإنعاش عمليات االبتكار واإلبداع باستمرار يف ؾبموعات العمل ،وتنوع
األساليب اإلبداعية لعصف األفكار وتوليدىا ونقلها دبنتجات متجسدة رباكي رغبات العمالء
وحاجاهتم يف سوؽ شديدة اؼبنافسة.
وعليو وحسب ما سبق فقد جاء ىذا الفصل إلعطاء نظرة عامة عن رأس اؼباؿ الفكري ومعرفة
ـبتلف مكوناتو ،لذلك فقد مت تقسيمو إىل:
 المبحث األوؿ :مفاىيم عامة حوؿ رأس الماؿ الفكري.
 مطلب األوؿ :ماىية رأس اؼباؿ الفكري.
 مطلب الثاني :دوافع قياس رأس اؼباؿ الفكري.
 المطلب الثالث :مباذج قياس رأس اؼباؿ الفكري.
 المبحث الثاني :مكونات رأس الماؿ الفكري
 المطلب األوؿ :رأس اؼباؿ اؽبيكلي.
 المطلب الثاني :رأس اؼباؿ العالقايت (العمالء).
 المطلب الثالث :رأس اؼباؿ البشري.
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 المبحث األوؿ :مفاىيم عامة حوؿ رأس الماؿ الفكري
يدرؾ اليوـ الكثَت من اؼبديرين التنفيذيُت أنبية رأس اؼباؿ الفكري باعتباره احملرؾ الرئيسي ألداء
اؼبنظمات ،لكن ليس اؼبنظمات فقط تدرؾ أنبيتو بل أيضا اغبكومات ،حيث قبد مثال أف االرباد
األورويب تستثمر  %3من الناتج احمللي اإلصبايل يف مبادرات البحث والتطوير لتنمية رأس ماؽبا الفكري،
ولكي تصبح أكثر قدرة على اؼبنافسة يف اقتصاد اؼبعرفة.
 المطلب األوؿ :ماىية رأس الماؿ الفكري
إف رأس اؼباؿ الفكري يتمثل يف امتالؾ اؼبنظمة لببة متميزة من العاملُت على كافة اؼبستويات ،وىذه
النخبة ؽبا القدرة على التعامل اؼبرف يف ظل نظاـ إنتاجي متطور ،وؽبا القدرة على إعادة تركيب وتشكيل
ىذا النظاـ بطرؽ متميزة.
أوال :تطور رأس الماؿ الفكري:
من اؼبالحظ يف موضوع تطور رأس اؼباؿ الفكري إف مفهومو ليس ظاىرة جديدة يف الواقع
االقتصادي ،فقد أشار لو االقتصادي ولياـ ناسو بذكر رأس اؼباؿ الفكري بأنو عامل إنتاج ىاـ من
عوامل اإلنتاج يف كتابو الصادر قبل  150عاـ أي يف سنة .1836
وعموما يبكن تلخي

1

تطور رأس اؼباؿ الفكري يف ثالثة مراحل:

2

المرحلة األولى :كانت بداية االىتماـ بالقابليات البشرية يف القرف السابع عشر على يد االقتصاديُت
حيث أكد

) (Petty Williamعلى فكرة اختالؼ نوعية العمالة من خالؿ طرحو ؼبوضوع قيمة

العاملُت يف حساب الثروة ،وىذا ما عرؼ الحقا دببادئ رأس اؼباؿ البشري ،واستمرت اعبهود حيث يف
عاـ ( )1776أشار آدـ ظبيث يف كتابو "ثروة األمم" إىل تأثَت مهارات العاملُت يف العملية اإلنتاجية
وكذا جودة اؼبخرجات ،مث أكد االقتصادي (  )Halrsma Alfredيف عاـ ( )1890على االستثمار
يف البشر ،وذلك ألف رأس اؼباؿ البشري يتميز بسمة ال تتوفر يف غَته من رؤوس األمواؿ ،وأكد أف
منحٌت اإلنتاجية يتصاعد بنفس اذباه منحٌت اػبربات واؼبهارات.
1

- Luiz Antonio Joia, Strategies For Information Technology And Intellectual Capital :
Challenges And Opportunities, Information Science Reference, 701 E. Chocolate Avenue, Suite 200,
Hershey PA 17033 ,Library Of Congress Cataloging-In-Publication Data, USA , 2007,P.2 .
 - 2سعد علي العنزي ،اضبد علي صاحل ،إدارة راس الماؿ لفكري في منظمات االعماؿ  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتزيع ،عماف ، 2002 ،ص.166- 157 :
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ويف عاـ ( )1906ظهر األساس الفعلي لنظرية رأس اؼباؿ البشري على يد االقتصادي ( Fisher

 )Irvingعندما أدخل مفهوـ لرأس اؼباؿ البشري يف مفهوـ رأس اؼباؿ العاـ.
بعد ذلك جاءت مرحلة هناية اػبمسينات من القرف العشرين لتشهد توسع كل من االقتصاديُت
( )Shultz & Mincerيف نظرية رأس اؼباؿ البشري واليت ربددت مالؿبها بوضوح يف الستينات من
القرف العشرين  ، 1حيث يرى أف حقيقة التنمية االقتصادية تتحقق بصفة كبَتة عن طريق االستثمار يف
رأس اؼباؿ البشري ،وأشار أف مهارات ومعرفة الفرد تعترب شكل من أشكاؿ رأس اؼباؿ الذي يبكن
االستثمار ف يو ،وأنو أحد أىم السمات اؼبميزة للنظاـ االقتصادي.
كما سبيزت ىذه اغبقبة بالًتكيز على أنبية رأس اؼباؿ البشري وضرورة دراستو بوصفو عامل مكمل
لرأس اؼباؿ اؼبادي ،خاصة أف موضوع رأس اؼباؿ البشري يبثل نقطة االرتكاز ،ومؤشر منطقي لدراسة
موضوع رأس اؼباؿ الفكري ،والذي يبثل حالة خاصة من رأس اؼباؿ البشري ،وتعرؼ ىذه اؼبرحلة
"بإضاءات البداية وتوجهات االىتماـ بالقابليات البشرية".
المرحلة الثانية :ويف بداية شبانينات القرف العشرين أصبح اؼبديروف واألكاديبيوف واؼبستشاروف يف صبيع
أكباء العامل أكثر وعيا إىل أف اؼبوجودات غَت اؼبلموسة (خاصة رأس اؼباؿ الفكري) اليت سبتلكها اؼبنظمات
كانت يف الغالب احملدد الرئيسي لألرباح ،حيث يف عاـ  1980الحظ االقتصادي ()Hiroyuki

وجود تباين يف أداء اؼبنظمات اليابانية من خالؿ دراسة قاـ هبا توصل أف اؼبوجودات غَت اؼبلموسة ىي
األساس يف ربقيق عوائد اؼبؤسسة كوهنا قابلة لالستخداـ اؼبتعدد واؼبتزامن ،وتعود بفوائد متعددة ،حيث
شهدت البدايات اؼببكرة لتسعينات القرف العشرين تتوهبا جملموعة من اعبهود ،واليت تتمثل يف ثالثة
حوادث:
 -أوالىا عاـ  1990عندما أطلق ألوؿ مرة مصطلح رأس اؼباؿ الفكري من قبل ()hpyaR eyquS

مدير شركة  ،etSsvtssnqqRوثانيها يف عاـ  1991عندما نشر االقتصادي ( )Srewartمقالة بعنواف
"القوة الذىنية" ،وثالثها عندما يتعُت ( )fisnsvvts iRnEأوؿ مدير لرأس اؼباؿ الفكري يف شركة
التأمُت السويدية سكانديا.

1

 إيمان محمد فؤاد محمد ،مداخلة بعنوان :تكوين رأس المال البشري ،التنمية البشرية في مصر ،المؤتمر العلمي  22لالقتصاديينالمصريين ،الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي و اإلحصاء والتشريع ،القاهرة ،2222 ،ص.1 :
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وقد سبيزت ىذه اؼبرحلة دبجموعة من اآلراء واؼبقًتحات ،ركزت على أنبية ودور اؼبوجودات غَت
اؼبلموسة يف بناء اؼبنظمات ،وىذا ما أدى إىل والدة مفهوـ جديد عاـ  1991وىو "رأس اؼباؿ الفكري"
الذي وجو االىتماـ بالقابليات الذىنية اؼبتوافرة عند بعض األفراد يف اؼبؤسسات ،حيث يعترب
( )hSfWEeSرأس اؼباؿ الفكري بأنو "العاملوف الذين يبتلكوف الكثَت ليفعلوه لتحقيق الرحبية
والنجاح للمؤسسة "  ،1وتعرؼ ىذه اؼبرحلة دبرحلة "تلميحات اؼبفهوـ وتوجهات االىتماـ بالقابليات
البشرية".
المرحلة الثالثة :بدأت اعبهود البحثية تتكاثف يف منتصف التسعينات من القرف العشرين إلهباد مفهوـ
مشًتؾ لرأس اؼباؿ الفكري ،حيث يف عاـ  1993اىتمت شركة ( (Chemical Douبتطوير األرباح
واؼبنافع اعبديدة من رأس اؼباؿ الفكري ،وقامت بتحديد األفكار واإلبداعات اليت أنبلت سابقا،
واختيار وتطوير األفكار اليت ربقق العوائد األعلى ،وعينت )(Gordon Petrastكمدير للموجودات
) (Sullivan & Retrashو ( fisnsvvts

الفكرية ،كما أنو يف عاـ  1994اتفق كل من

 )iRnEعلى ضرورة عقد اجتماع ؼبمثلي الشركات الفاعلة يف استخراج القيمة من موجوداهتا غَت
اؼبلموسة ،للكشف عن منظورىا ؼبفهوـ رأس اؼباؿ الفكري وكيفية إدارتو ،وعقد ىذا االجتماع يف عاـ
 1995وعرؼ باسم "إدارة رأس اؼباؿ الفكري".
كما شهد عاـ  1999انعقاد ندوة دولية أخرى لرأس اؼباؿ الفكري يف أمسًتداـ تركزت جهودىا
حوؿ مناقشة أىداؼ رأس اؼباؿ البشري واذباىاتو وطرؽ قياسو مستوياتو وأبعاده ،مث جاء يف عاـ 2001

ليشهد انعقاد اؼبؤسبر الدويل الرابع إلدارة رأس اؼباؿ الفكري يف كندا ،مث يليو عاـ  2003انعقاد مؤسبرين
آخرين حوؿ رأس اؼباؿ الفكري وإدارتو يف نيويورؾ ،تعرؼ ىذه اؼبرحلة دبرحلة "تكثيف اعبهود البحثية
ووالدة النظرية"
إف اعبهود اآلنفة الذكر ركزت بالدرجة األوىل على إهباد نظرية لرأس اؼباؿ الفكري ،حيث يديل
الباحثُت باألدلة الداعمة لذلك ،ففي ما يلي سيتم استعراض األدلة للنظرية (واليت تعرب عن ؾبموعة من

 - 1سعد علي العنزي ،اضبد علي صاحل ،مرجع سابق ،ص.167:
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الفروض اليت يبكن عن طريقها استنباط ؾبموعة من القوانُت أو اؼببادئ التجريبية) ،وىذه األدلة ىي كما
يلي:

1

 -اعتماد مصطلح نظرية رأس اؼباؿ الفكري من قبل عدد من الكتاب أمثاؿ ((Erikson ,2001

(... ،)Marti ,2003
 اتفاؽ الشركات اؼبهتمة باستخراج القيمة من اؼبوجودات غَت اؼبلموسة ،ومشاركتها يف اجتماع إدارةرأس اؼباؿ الفكري.
صيغت الكثَت من االفًتاضات من قبل اؼبفكرين االقتصاديُت أمثاؿ (العنزي1994) )2000،

 ،)Albrecht, 2003( ،(Stewart,نذكر منها:
 إف قيمة رأس اؼباؿ الفكري كموجود غَت ملموس يتجاوز قيمة اؼبوجودات اؼبلموسة بعدة مرات. إف رأس اؼباؿ الفكري ىو اؼبادة األـ اليت تتولد منها النتائج اؼبالية. رأس اؼباؿ الفكري يعد أداة ربليل اسًتاتيجي. إف رأس اؼباؿ الفكري ىو دالة ربديات اؼبعرفة اؼبعوؼبة مع مظلة اؼبعرفة. رأس اؼباؿ الفكري ىو تراكم يزيد من إنتاجية اؼبنظمة.وقد حددت مبادئ النظرية على النحو التايل :2

 حركية المفهوـ :باعتبار رأس اؼباؿ الفكري لو مفهوـ حركي ومتجدد مع متغَتات البيئة.
 األداء الواقعي :من خالؿ األداء اؼبيداين.
 االلتزاـ الحقيقي :وذلك من خالؿ اإلبداع والتجديد.
 القاعدة المتعددة :نظرا لالستفادة منو يف صبيع اؼبراحل ويف نفس الوقت.
 التقويم والقياس :وذلك من خالؿ التقوًن اؼبستمر.

ثانيا :تعريف رأس الماؿ الفكري:

على الرغم من إدراؾ شركات االستثمار الرائدة أنبية رأس اؼباؿ الفكري ،إال أهنا تعاين من مشكل
تعريف رأس اؼباؿ الفكري الذي يعترب مفهومو يف كثَت من األحياف غامض ،لذلك فإف معظم اؼبنظمات
تركز يف تعريف رأس اؼباؿ الفكري على جوانب معينة فيو:

3

 - 1اؼبرجع نفسو ،ص.170 :
- L .Edvinson, Corporate Longitude, Financial Time/Pentice Hall, Lodon, P .13.
- Luiz Antonio Joia,Op.Cit, p .2.
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 االستشارات القانونية لكيفية ضباية اؼبلكية الفكرية مثل :براءات االخًتاع ،حق الت أليف... ، تنفيذ احملاسبة لبعض األصوؿ غَت اؼبلموسة. التوجيو لبناء عالقات العمل وأصحاب اؼبصلحة. تقييم قدرات رأس اؼباؿ البشري. حلوؿ لتقييم العالمات التجارية. ربسُت اغبوار واالتصاؿ بُت األطراؼ ذات العالقة.على الرغم من أف ىذه اجملاالت كلها ىامة ،واؼب شكل الذي يطرح نفسو يف تعريف رأس اؼباؿ
الفكري ،ذلك ألنو حقل متعدد التخصصات ،باإلضافة إىل عدـ وجود أصوؿ معينة هبب تضمينها يف
كل تعريف ،وبالتايل فإف رأس اؼباؿ الفكري يبتلك تعاريف متعددة وـبتلفة واليت يبكن عرض ما ىبدـ
اؼبوضوع منها:
ذكر ( )fisnsvvts iRnEيف كتابو "االستثمار يف رأس اؼباؿ الفكري" أف كلمة فكر مشتقة من
كلمتُت التنيتُت ( )RESfeوتعٍت "بُت" وىنا تعٍت العالقات ،و( )ifTSRLتعٍت "القراءة" واؼبعرفة
اؼبكتبية ،وعند إضافة ( )TETRSEiواليت تعٍت "اجملموع" ،يتكوف مصطلح رأس اؼباؿ الفكري والذي
يشَت إىل مفهوـ العال قات اؼبكثفة اؼببنية على اؼبعرفة الًتكيبية والكفاءات اليت ؽبا القدرة الكاملة لتوليد
القيمة"

1

يعرؼ رأس اؼباؿ الفكري من قبل رالف ستاير ( ، )1990والذي كاف مدير شركة جونسوف بأنو:
"القدرة العقلية اليت سبثل الثروة اغبقيقية للمنظمات اليت مل يتابعها احملاسبوف مثلما تابعوا النقد واؼبوجودات
وغَتىا"

2

ويعرفو ( )1991( )fisnsvvts iRnEعلى انو تلك اؼبوجودات الفكرية اليت تتجاوز قيمتها قيمة
اؼبوجودات األخرى اليت تظهر يف اؼبيزانية العمومية ،حيث تتكوف ىذه اؼبوجودات من نوعُت ،األوؿ
بشري الذي يبثل مصدر االبتكار والتجديد ،والثاين ىيكلي يبثل اعبزء اؼبساند للبشري كنظم اؼبعلومات،
الشبكات ،قنوات السوؽ ،وعالقات الزبائن.
1

 -صاحل الشيخ ؿبمد الكساسبة ،مداخلة بعن واف ،قياس تأثَت رأس اؼباؿ الفكري يف العمليات االبداعية يف شركات االتصاالت األردنية ،كلية األعم اؿ ،جامعة م ؤتة،

 ، 2012ص7:
2

 -سعد علي العنزي ،أضبد علي صاحل ،مرجع سابق ،ص.15:
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كما يتم تعريف رأس اؼباؿ الفكري على أنو يتألف من ثالثة أجزاء :رأس اؼباؿ اػبارجي (زبائن،
موردين ،أصحاب اؼبصلحة ،)... ،رأس ماؿ داخلي (التنظيم اؽبيكلي ،العمليات ،)... ،ورأس ماؿ
بشري (تعليم ،معرفة ،مبو اؼبوظفُت.)....،

1

رأس اؼباؿ الفكري يتضمن اؼبوارد اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة ،واليت ذبسد أصوؿ اؼبعرفة واليت أنشأهتا
اإلجراءات الفردية واعبماعية ،واليت تتكامل مع بعضها البعض لبناء الكفاءات واؼبهارات اليت تعمل على
خلق القيمة للمؤسسة ،وىن ا يبكن التمييز بُت نوعُت من أصوؿ اؼبعرفة ،واليت يشكلها رأس اؼباؿ الفكري
واليت ىي:

2

أ  -أصوؿ معرفة البنية التحتية اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة واليت تسمى أصوؿ اؼبعرفة اؽبيكلية "رأس الماؿ

الهيكلي"  :The Wordhardوالذي يشمل األجهزة ،الربؾبيات ،الشبكات ذات العالقة ببناء
وتطوير وإدارة ونشر اؼبعرفة ،وكذلك صبيع اؼبكونات اؼبرتبطة بالسمات اؽبيكلية واليت قبد منها نوعُت:
البٌت التحتية اؼبادية ،والبٌت األساسية االفًتاضية.
 البنى التحتية المادية :واليت فبكن أف تكوف ملموسة مثل :التخطيط اؽبيكلي
لتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ،م ثل :أجهزة اغباسوب ،اػبوادـ ،الشبكات
اؼبادية واليت تدعم رأس اؼباؿ البشري وإدارتو.
 البنى األساسية االفتراضية :وتشمل اؼبلكية الفكرية مثل براءات االخًتاع،
حقوؽ اؼبؤلف ،العالمة التجارية ،األسرار التجارية ،وكل األصوؿ اليت سبنح
اؼبلكية للمنظمة دبوجب القانوف ،با إلضافة إىل الشبكات االفًتاضية ،أنظمة
التشغيل والعمليات ،تصميم اؼبهاـ ،أنظمة ازباذ القرارات وتدفق اؼبعلومات،
أنظمة اغبوافز والضوابط ،نظم قياس األداء ،واليت تسعى كلها إىل بناء رأس
اؼباؿ اؽبيكلي وتطوير رأس اؼباؿ الفكري.

1

- Carole.G.Bosile, Intellectual Capital, The Intangible Assets Of Professional Développements
Schools, Library Of Congresscataloging-In-Puplication Data, State Universityof New York Process,
Albany, USA, 2009, P.1.
2
- Luiz Antonio Joia, ,Op.Cit, p.36.
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ب  -رأس ماؿ بشري  :SSR tRptyوالذي يدؿ على ؾبموعة اؼبواقف والسلوكيات اليت سبيز كل
شخ  ،وتظم كل من الدراية ،اؼبعرفة والتميز ومستوى الثقافة العاـ.
ج  -رأس ماؿ العالقات "أصحاب المصلحة"  :SSR sRptyويشَت إىل ؾبموعة من اؼبوارد اؼبعرفية
اليت تربط العالقات ،واليت سبيز النظاـ والسياؽ الداخلي واػبارجي للمنظمة.
وبناءا على ما سبق من الواضح أف كل مكوف يلعب دورا اسًتاتيجيا يف قباح اؼبنظمات ،ومع ذلك
ينبغي أف نؤكد أنو من أجل كفاءة وفعالية ىذه األصوؿ غَت اؼبلموسة يف فبارسة األعماؿ ،البد من أف
تكوف ؾبتمعة ومرتبطة ،أي أف قلب خلق القيمة يكمن يف التفاعل الديناميكي ؼبختلف مكونات رأس
اؼباؿ الفكري "أصوؿ اؼبعرفة" ،وىذا البياف لو أثار عملية مهمة ،حيث يف ىذا الصدد أشار Youndt

( ، )2004وذلك باستخداـ البيانات اليت مت صبعها من  208مؤسسة ،وقد ناقشت كيف أف رأس اؼباؿ
البشري واؽبيكلي والعالقات تتعايش وتتكامل لتشكيل رأس ماؿ فكري متميز ،وتشَت النتائج اليت مت
التوصل إليها أف:
 ؾبموعة صغَتة نسبيا من منظمات األداء اؼبتفوؽ ربمل مستويات عالية من كل من
اؼبكونات الثالثة.
 معظم اؼبنظمات سبيل يف اؼبقاـ األوؿ لشكل واحد من رأس اؼباؿ الفكري ،وؾبموعة
صغَتة من اؼبنظمات ذات األداء الضعيف لديها مستويات منخفضة جدا من
اؼبكونات الثالث.
ويرى  Youndtأف ىناؾ عدة عوامل قد تفسر ىذا الًتكيز الضيق يف الغالب ،مثال قد تكوف
بعض اؼبنظمات عرضة ألشكاؿ ـبتلفة من رأس اؼباؿ الفكري ،باإلضافة قد تكوف مهمة تطوير أنواع
متعددة من رأس اؼباؿ الفكري صعبة ومعقدة ،لذا قبد ؾبموعة صغَتة تصل إىل مستويات عالية نتيجة
الًتكيز على ثالث أنواع من رأس اؼباؿ الفكري ،ومت التوصل إىل أف التفاعل بُت مكونات رأس اؼباؿ
الفكري واعتمادا على التكنولوجيا اؼبطورة يؤدي إىل بناء كفاءات للمنظمة من الناحية العملية.
وعموما وحسب ـبتلف الباحثُت فإف مفهوـ رأس اؼباؿ الفكري ينحصر يف ثالث مكونات أساسية
كما ىو مبُت يف اعبدوؿ أدناه:
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جدوؿ رقم  :07مفهوـ رأس اؼباؿ الفكري
رأس الماؿ الفكري
المضموف

رأس الماؿ الهيكلي
الروتينات التنظيمية

رأس الماؿ البشري
العقل البشري

رأس الماؿ الزبائني
عالقات السوؽ

العالقة الداخلية للموظف عالقات تنظيمية داخلية عالقات تنظيمية خارجية
المجاؿ
Source : Abdul latif salah and al, intellectual capital management in
Malaysian public listed companies, international review of business
research papers, Vol,3 No. 2, March 2007, p .265.

يبكن النظر إ ىل ىذه التعاريف كمنظومة تكاملية ومنو يبكن القوؿ أف رأس اؼباؿ الفكري ىو اؼبسَت
للمعلومات واؼبعرفة ،مصدر للبنية التحتية وأساس اإلبداع وريادة األعماؿ ،وبالتايل فهو احملدد الرئيسي
للقيمة داخل اؼبنظمة.
ثالثا  -أىمية رأس الماؿ الفكري:
شكلت بداية النصف الثاين من ا لقرف العشرين الًتكيز اغبقيقي على اؼبوضوعات اؼبتعلقة برأس اؼباؿ
الفكري ،كأحد اؼبوضوعات الرئيسية للموارد البشرية ،وتكمن أنبيتو من خالؿ اؼبعايَت التالية:
 - 1المنزلة الرفيعة:
لقد فضل اػبالق جلت قدرتو البشر على سائر اؼبخلوقات األخرى ومنحهم نعمة العقل والتفكَت،
حيث أعطى أصحاب العقوؿ واأللباب موقعا ىاما ،حيث ذكر ىاتاف الكلمتاف يف  161آية موزعة
على  4سور كريبة ،تشَت إىل أنبية الدور الذي يؤدونو ،عن طريق نعمة العقل اليت تعمل بفعل جزء ال
يزاؿ غامضا ،حيث تقوؿ بشأنو باربرة دويل اؼبختصة يف زبطيط وظائف الدماغ "لقد بقي الدماغ غامضا
ألنو من الصعب الدخوؿ إليو" .1
 - 2تأسيس المنظمات الذكية:
إف اؼبنظمات الذكية ىي اليت هتتم باستثمار العقوؿ اؼبوجودة لديها ،وقد عربت شركة سكانديا عن
اؼبنظمة الذكية بصيغة معادلة على النحو التايل:
المنظمة الذكية = رأس الماؿ الفكري  +تكنولوجيا المعلومات  +القيم.

1

 -سعد علي العنزي ،أضبد علي صاحل ،مرجع سابق ،ص.172 :
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إف بناء اؼبنظمات الذكية يستلزـ بالدرجة األوىل توافر العقوؿ اؼبتميزة اليت ؽبا قابلية التكيف مع
الظروؼ اؼبتغَتة ،وتربز أنبية رأس اؼباؿ الفكري يف كونو يبثل أىم مصدر للرحبية والدعامة التنافسية
للمؤسسة ،فاالىتماـ بو يعد أمرا حتميا تفرضو طبيعة التحديات العلمية والتطورات التكنولوجية السريعة،
والضغوط التنافسية اعبديدة.

1

وتبُت الدالئل التالية األنبية االسًتاتيجية لرأس اؼباؿ الفكري اليت توضحها اإلحصاءات التالية:
 بدراسة الوضع اؼبايل لشركة  RBIتبُت أف القيمة السوقية لشركة سنة  2000وصلت
إىل  70.7بليوف دوالر  ،يف حُت كانت القيمة الدفًتية  16. 7بليوف دوالر ،ويرى
العديد من الباحثُت أف الفرؽ بُت القيمتُت يرجع إىل رأس اؼباؿ الفكري اػباص

2

 توصل معهد  SSR RsvpopR eRvRy sS B ttpnsIلألحباث عاـ  1996إىل
أف رأس اؼباؿ اؼبادي للمنظمة يبثل  %62من قيمتها ،ويف عاـ  2002أشارت
إحدى الدراسات إىل البفاض ىذه النسبة حىت وصلت إىل  ،%38وما زالت يف
االلبفاض كلما زاد االىتماـ وإدراؾ اؼبديرين لرأس اؼباؿ الفكري للمنظمة.

3

 أسفرت نتائج استقصاء مت لرؤساء ؾبالس إدارة الشركات الكبَتة اغبجم يف الواليات
اؼبتحدة األمريكية ،أف رأس اؼباؿ الف كري يعد أكثر األصوؿ أنبية ،وأنو أساس النجاح
يف القرف الواحد والعشرين ،فيما فسرتو الدراسة باف تلك النتيجة تعد دليال على
إدراؾ اؼبديرين أف قباح اؼبنظمة ودعم قدرهتا التنافسية ينتج عن رأس اؼباؿ الفكري
وكافة األصوؿ اؼبعتمدة على اؼبعرفة.

4

 - 1ظباليل وبضي ة ،التسيَت االسًتاتيجي لرأس اؼباؿ الفكري واؼبيزة التنافسية اؼبستدامة للمؤسسة االقتصادية ،ؾبلة العلوـ اإلنسانية  ،اعبزائر ،جامعة ؿبمد خيضر بسكرة
العدد السادس ، 2004 ،ص.4 :
2

- Prusat & Cohen, Study : How To Invest In Intellectual Capital, Harvard Business Review, June,
2001, P .26-28.
3
- Williams, S, Is A Company’s Intellectual Capital Performance & Intellectual Capital
Disclosure Practices Related ? Evidence From Publicly Listed Companies For The FTSE 100, 2002,
P.48.
4
- Wiig,K, Study : Knowledge Management : An Emerging Discpline Rooted In A Long History,
Knowledge Horizons, Butteworth-Heinemann, Boston, 2000,p .175.
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 المطلب الثاني :دوا فع قياس رأس الماؿ الفكري:
إف اؽبدؼ من قياس رأس اؼباؿ الفكري ىو التعرؼ على جدوى االستثمارات الرأظبالية اليت تنفقها
اؼبنظمات يف ؾباؿ التنمية البشرية والتنمية اؽبيكلية ،وأيضا يف ؾباؿ اكتساب واغبفاظ على العمالء،
وعملية القياس ليست ىدؼ يف حد ذاهتا ،وإمبا وسيلة الكتساب نقاط القوة ودعمها وتعزيزىا،
واكتشاؼ نقاط الضعف وؿباولة عالجها وتفاديها مستقبال.
حيث قبد ىناؾ العديد من اعبهود البحثية والعلمية ،واليت سعت لربط النمو اؼبتسارع لرأس اؼباؿ
الفكري باألداء اؼبايل للمنظمة ،ويبكن عرض التسلسل الزمٍت اػباص هبذه اعبهود يف اعبدوؿ اؼبوايل:
جدوؿ رقم  : 08استعراض زمني لإلسهامات الكبيرة في تحديد وقياس واإلبالغ عن رأس الماؿ الفكري

الزمن
بداية 1980

مدى التقدم
مواصلة الفكرة العامة عن القيمة غَت اؼبلموسة واليت كانت تصنف بشكل عاـ بأنو
"الشهرة" واليت عقدت يف األياـ األوىل من فبارسة األعماؿ التجارية.

منتصف

"عصر اؼبعلومات" عقد توسع الفجوة بُت القيمة السوقية والقيمة الدفًتية واليت تبينت

1980

بشكل ملحوظ للعديد من اؼبنظمات.

هناية  1980احملاوالت اؼببكرة من قبل االستشاريُت لبناء اؼبعطيات (اغبسابات اليت تقيس رأس اؼباؿ
الفكري من قبل .)1988 hsRnva

بداية  1990مبادرة من قبل بعض اؼبنظمات ( ،)hpysinaya TRqyrnلقياس منتظم وتقدًن
تقرير عن ـبزونات اؼبنظمة من رأس اؼباؿ الفكري لألطراؼ اػبارجية.
 ويف عاـ  1992قدـ كل من  nyuqysو  et ptosRمفهوـ بطاقة األداءاؼبتوازف ،وتطور سجل األداء حوؿ فرضية "ما نقيسو كبصل عليو"
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تابع للجدوؿ رقم  :00استعراض زمني لإلسهامات الكبيرة في تحديد وقياس واإلبالغ عن رأس الماؿ الفكري
لتقدًن تقرير مفصل غبالة رأس اؼباؿ الفكري داخل اؼبنظمة.
 بعد ذلك مت نشر أكثر الكتب مبيعا حوؿ اؼبوضوع أمثاؿna r tro ¸ 1226 ( :(Edvinsson,) Sveiby, (Malone and Kaplan, 1227 ( ،)taltr
(1227
يف السنوات من  -يتم وضع مشروع ( )IR npor T toRpيف ( ،)2003 ،2001والذي يشمل  6بلداف
2000
2004

إلى أوروبية تعمل معا لتوفَت مبادئ توجيهية لوضع تقرير حوؿ رأس اؼباؿ الفكري.

من  2005فما  -وضع مبادئ توجيهية وتقارير أداء لرأس اؼباؿ الفكري.
فوؽ
Source : Kevin J, O’Sullivan, strategic intellectual capital management in
milti national organizations, sustainability and succeful implications,
business science reference, Hershey, New York, library of congress,
2010, p .78

يبُت ىذا اعبدوؿ تبسيط إلجراءات تطور مشاريع قياس رأس اؼباؿ الفكري:
 تعترب اؼبرحلة األوىل ىي اؼبعنية خبلق وزيادة الوعي اعبماىَتي ألنبية رأس اؼباؿ الفكري. أما يف اؼبرحلة الثانية فقد مت الًتكيز على فهم ظاىرة رأس اؼباؿ الفكري ،وكيف تعمل على التأثَت يفأداء اؼبنظمات.
 ويف سنة  2003سبت اإلشارة إىل البنية التحتية الالزمة إلدارة رأس اؼباؿ الفكري ،كما مت تفسَتاألسباب الكامنة وراء إدارتو بشكل عاـ.
 ويف  2007مت التطرؽ لعدة مراجعات حديثة لقياس رأس اؼباؿ الفكري من قبل  ،hsRnvaحيثحدد  34بديل لتقييم رأس اؼباؿ الفكري ،كما مت ظهور العديد من النماذج لبناء تقارير لقياس رأس اؼباؿ
الفكري ،وكذا مراقبة األصوؿ غَت اؼبلموسة من قبل .hsRnva
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وىناؾ العديد من الدوافع اليت تدفع اؼبنظمات إلعداد تقارير عن قياس رأس اؼباؿ الفكري ،والدافع
األىم ؼبعظم اؼبنظمات ىو أف تقدـ تقارير عن "جعل الالمرئي مرئي" سباشيا مع مقولة "ما يبكن قياسو
يبكن إدارتو"  ،1وأيضا من دوافع قياس رأس اؼباؿ الفكري ىو تقدًن تقرير عن:
 البيئة اػبارجية ،أصحاب اؼبصلحة واليت تؤثر على اؼبنظمة وكذا أنشطة اؼبنظمة الداخلية واليت يبكنعرضها يف اآليت:

2

 أنشطة اؼبنظمة اػبارجية :وىي تأثَت رأس اؼباؿ الزبائٍت وربسُت الوصوؿ إىل أسواؽ العمل. أنشطة اؼبنظمة الداخلية :وتتمثل يف: -زبصي

اؼبوارد /التنسيق.

 زيادة الكفاءة والفعالية. ربسُت ؾباؿ االتصاؿ مع تطابق اؽبدؼ والدافع بالنسبة للموظفُت. ربسُت ظبعة اؼبنظمة.إف اؼبنظمات اليت البرطت يف ؿباوالت لقياس رأس ماؿ الفكري فإهنا حصلت على عدة مزايا منها:

3

 - 1من وجهة نظر داخلية :زيادة الكفاءة التشغيلية ،رفع معنويات اؼبوظفُت وربفيزىم باإلضافة إىل
زبصي

أفضل للمواد داخل اؼبنظمة مع ربسُت صورة اؼبنظمة أماـ اؼبوظفُت.

 - 2من وجهة نظر خارجية  :فإف ىناؾ العديد من اؼبؤشرات تشَت إىل أف أسواؽ رأس اؼباؿ والعمل تكوف
أكثر استجابة لتلك اؼبنظمات اليت لديها تقرير عن رأس اؼباؿ الفكري الذي يعطي سورة راسخة عن
ظبعة اؼبنظمة سواء لدى أصحاب اؼبصلحة أو الزبائن أو سوؽ العمل ،وذلك من خالؿ اغبصوؿ على
كل اؼبعلومات اليت زب كل طرؼ.
عموما فإف عملية قياس رأس اؼباؿ الفكري زبلق صورة غبالة اؼبنظمة ككل ،وبالتايل تساعد
أصحاب اؼبصلحة يف ازباذ القرارات اؼبناسبة ،كما إهنا توفر واقعا جديدا من حيث كيفية النظر إليو من
قبل أصحاب اؼبصلحة سواء داخل أو خارج اؼبنظمة.
1

- Kevin J, O’Sullivan, Stratigic Intellectual Capital Management In Milti National Organizations,
Sustainability And Succeful Imlications, Businees Science Refèrence, Hershey, New York, Library Of
Congress, 2010, P.100.
2
- Ibid, P.118.
3
- Yogesh Malharta : Measuring Knowledge Assets Of A Nation : Knowiedge System For
Devolopment, Ad Hoc Group Of Exper Meeting, New York, 2003, p.11.
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المطلب الثالث :نماذج قياس رأس الماؿ الفكري:
رغم احملاوالت الكثَتة لقياس وتقييم رأس اؼباؿ الفكري إىل أنو حىت اآلف ليس ىناؾ اتفاؽ حوؿ
طرؽ ؿبددة لتقييم وقياس أصوؿ اؼبعرفة و رأس ماؿ الفكري ،لذلك سوؼ نعتمد يف حبثنا على ثالثة
طرؽ ومباذج من أجل الوقوؼ على مربرات استخدامها واالعًتاضات اليت يبكن أف تثار عليها:

1

أوال :القيمة الدفترية والسوقية للمنظمة:
 - 1عرض عاـ لهذه الطريقة:
مت اقًتاح القيمة السوقية من قبل الباحثُت كأساس من أجل تقييم رأس ماؿ الفكري الذي يبكن
احتسابو وفق ما يلي:
رأس ماؿ الفكري= القيمة السوقية للمنظمة  -القيمة الدفترية للمنظمة.
إف القيمة الدفًتية سبثل نوعُت من األصوؿ:
أ  -األصوؿ الملموسة :واليت تشمل صبيع األصوؿ اؼبالية وسبثل (األرض ،اؼبباين ،اآلالت.)... ،
ب  -األصوؿ غير الملموسة الصلبة (األصوؿ الفكرية المسجلة) :وتشمل األصوؿ احملوسبة ماليا
اؼبتمثلة يف :العالمة التجارية ،الرباءات ،الًتاخي  ،حقوؽ النشر ،التصميمات... ،
وعليو يبكن ربديد القيمة الدفًتية بػ:

BV= TA+IA

 :VBالقيمة الدفًتية)BV: Book Value.( .
 :ATاألصوؿ اؼبلموسة)TA: Solid Tangible Assets. ( .
 :ATاألصوؿ الالملموسة الصلبة)RE: Intangible Assets ( .

كما يبكن يف ىذا السياؽ ربديد رأس اؼباؿ الفكري ببعديو األساسيُت ،األصوؿ الفكرية أو اؼبوارد
الالملموسة الصلبة  +اؼبوارد الالملموسة الناعمة وفق النموذج التايل:
+

1

 -قبم عبود قبم ،إدارة الالملموسات ،إدارة ما ال يقاس  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عماف ، 2001 ،ص. 227 :
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حيث أف AI :ىي رأس اؼباؿ الفكري.
و)

+…+

( ىي األصوؿ الفكرية احملسوبة ماليا وؿباسبيا ،بعدد الفقرات اؼبسجلة

+

يف السجالت اؼبالية واحملاسبية ،وربدد عدد اؼبتغَتات (.)s.... ،3 ،2 ،1
و)

+ …..

ىي اؼبوارد الفكرية غ َت احملسوبة ،وبعدد ىذه الفقرات ذات القيمة

+

تتحدد عدد اؼبتغَتات ( ،)s.... 3. 2. 1وقد مت ربديد ىذه اؼبتغَتات باؼبوارد التالية :اؼبعرفة الضمنية،
اؼبهارات واػبربات ،العالقات ،القدرة االبتكارية.
ألف متغَتات األصوؿ الفكرية ؿبسوبة وؿبددة يف اؼبيزانية ،لذا فإف اؼبوارد الفكرية ىي اليت ربتاج التحديد،
وىذا يتطلب:
 - 1تحديد قيمة كل مورد من الموارد الفكرية :وىذا ما يبكن القياـ بو يف ضوء خربة اإلدارة
والقدرات اؼبتجسدة يف أعماؿ اؼبنظمة.
 - 2تحديد األىمية النسبية لكل مورد :وىذا ما يبكن ربديده على ضوء طبيعة اؼبنظمة ،ومدى
اعتما دىا على اؼبعرفة كنوع أساسي.
 - 3التغلب على اؼبشكالت الرئيسية اليت ربد من القدرة على ربديد قيمة ىذه اؼبوارد وتداخلها مع
اؼبوارد األخرى ،وقد وضع ( ،)EsiR nRvvys .Aست مشكالت أساسية هبب معاعبتها من أجل
قياس وتقييم الالملموسات ،وىي:

1

أ  -مشكلة التحديد :اؼبشكلة تتعلق بتصنيف أنواع اؼبوارد الفكرية واليت تربز قيمتها أو أنبيها يف
أعماؿ اؼبنظمة.
ب  -مشكلة إسقاط أو توقع الدخل :واؼبشكلة ىنا متعلقة بالدخل اؼبتوقع الناجم عن اؼبوارد
الفكرية ،وما يرتبط هبا من عدـ التأكد.
جػ  -مشكلة قمع الدخل :وىذه اؼبشكلة تتعلق بالتداخل بُت اؼبوارد اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة واليت
تؤثر يف ربقيق الربح ،ونتائج األعماؿ وما يرافقها من صعوبات الفصل بينهما.

1

 -اؼبرجع نفسو ،ص.230 :
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د  -مشكلة تخصيص الدخل :إف مشكلة قمع الدخل وتعديالهتا تؤدي إىل اغباجة إىل معاعبة
مشكلة زبصي

الدخل للموارد اؼبختلفة ومنها الفكرية.

ىػ  -مشكلة تقدير الحياة النافعة :يف ربليل الدخل فإف تقدير العمر اؼبتبقي للموارد الالملموسة
ومنها الفكرية ضرورية يف ىذا اجملاؿ.
و  -مشكلة رسملة الدخل :هبدؼ احتساب القيمة اغبالية للدخل اؼبستقبلي البد من تقييم الدخل
اؼبتوقع من اؼبورد الفكري على معدؿ اػبصم.
 - 2االنتقادات الموجهة لهذه الطريقة :ىناؾ ؾبموعة من االنتقادات نذكر منها:

1

 إف الفرؽ بُت القيمة السوقية والدفًتية ال يبكن أف تكوف بسبب رأس اؼباؿ الفكري
وحده ،وإمبا ىناؾ عوامل داخلية وأخرى خارجية تؤثر يف ىذا الفرؽ.
 إف بعض اؼبنظمات ال تتعامل مع األسواؽ العامة ،أو سوؽ األوراؽ اؼبالية ،وبالتايل
ليس ؽبا قيمة سوقية يبكن ربديدىا بسهولة ،وىذه اؼبنظمات ؽبا رأس ماؿ فكري لديو
قيمة ،لكنو صعب القياس وفق ىذه الطريقة.
 إف استخداـ أسعار األسهم يف السوؽ اؼبالية كأساس يف احتساب القيمة السوقية
للمنظمة لغرض التوصل إىل قيمة رأس اؼباؿ الفكري ،والصعوبات العديدة يف وقت
تذبذب األسهم ،فبالرغم من أف القيمة األساسية لرأس اؼباؿ الفكري ال تزداد أو
تنخفض ،إال أف تأرجح السوؽ هبعلها كذلك.
ثانيا :بطاقة الدرجات المتوازنة :
لقد مت اقًتاح وتطوير ىذا النموذج من قبل ( ،) Etpts .nyuqysليقدما رؤية شاملة ذات بعد
اسًتاتيجي لتقييم األنشطة ذات العالقة بتوليد القيمة اؼبلموسة والالملموسة ،ويتكوف ىذا النموذج من
أربع منظورات :توليد القيمة ،عمليات األعماؿ ،أصحاب اؼبصلحة (ذوي العالقة باؼبنظمة) ،التعلم
والنمو ،وىذا ما أعطى ؽبذا النموذج بعدا اسًتاتيجيا ،ويبكن توضيح بطاقة الدرجات اؼبتوازنة يف النموذج
اؼبوايل:
- Laudan, And Al, Management Information System, Prantice Hall, New Jersey, 2001, p.464.
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شكل رقم  : 17بطاقة الدرجات المتوازنة.
التعليم ،النمو :األىداؼ ،اؼبؤشرات

قدرات التغيَت :التحسُت واالبتكار

عمليات األعماؿ

الرؤية االسًتاتيجية :األىداؼ،

أصحاب المصلحة

األىداؼ

اؼبؤشرات.

األهداف ،المؤشرات

ربديد رؤية اؼبنظمة القائمة على

قدرات انشاء الوالء

اؼبعرفة

أصحاب المصلحة خالل خدمات القيمة
المضافة.

اؼبؤشرات :قدرات التغيَت يف عمليات
األعماؿ

توليد القيمة

ربسُت العمليات

األىداؼ ،اؼبؤشرات

إدارة العالقات

قدرات إنشاء القيمة اجتماعيا،
اقتصاديا ،تطوريا.
For

System

Knowledge

Measuring

Source : Yogesh Malharta,
Development, UN, 2002, P.32.

وىذا النموذج مت تطبيقو من قبل التجربة األمريكية وذلك من خالؿ وضع ؾبموعة معايَت تربط كل
منظور بنتائج أداء ذات العالقة ،وإف ىذه النتائج استخدمت لتحديد توافق ،اؼبخرجات ،العمليات،
اؼبدخالت ،ليتم اختيار اؼبعايَت واؼبقاييس األك ثر مالءمة ،فبا يساعد على ربديد ىذه اؼبعايَت بطريقة
أفضل وأدؽ لكل منظور من اؼبنظورات األربعة ،والواقع أف كل منظمة البد أف تعمل بنفس الطريقة من
أجل قياس وتقييم أصوؽبا اؼبعرفية ،ورأس اؼباؿ الفكري ،وباالعتماد على خصوصية أعماؽبا ومدخالهتا
وعملياهتا ونتائجها .وعملية القياس وفق اؼبنظورات األربعة هبب أف ترتبط برؤية اؼبنظمة االسًتاتيجية،
واؼبالحظة اؼبوجهة ؽبذه الطريقة أهنا تقيس األصوؿ غَت اؼبلموسة ورأس اؼباؿ الفكري ،وىذا هبب أف
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يتكامل مع رؤية جديدة للنظاـ احملاسيب لكي ال تتحوؿ الطريقة إىل أداة جديدة للرقابة ،يف وقت
مطلوب فيو زبفيف الرقابة ،وىذا ما يفرض أنبية أف تراعي ما هبب عملو ،وما ال هبب عملو يف توفَت
اؼبستلزمات ،وضماف الدعم على مستوى اإلدارة العليا واستخداـ الطريقة كأداة مساندة يف البدئ ليتم
تطوير مستويات استخدامها يف اؼبراحل الالحقة.
ثالثا :لوحة أدوات القياس:
إ ف لوحة أدوات القياس عبارة عن تطبيق متعدد الطبقات قائم على ذكاء األعماؿ ،وبنية تكامل
البيانات اليت سبكن اؼبنظمات من القياس ،الرقابة ،إدارة أداء األعماؿ بفعالية أكرب ،وىذا التعريف يشَت
إىل أف أدوات القياس ىي أوسع من ؾبرد شاشة عرض لبيانات األداء ،وإمبا ىي نظاـ معلومات متكامل
ألداء مصمم ليساعد اؼبنظمات على أمثليو األداء وربقيق األىداؼ االسًتاتيجية.
خصائ

ومستلزمات لوحة أدوات القياس:

1

 وجود رؤية اسًتاتيجية الستخدامها. استخداـ أدوات قياس متعددة وـبتلفة. االستفادة من تسجيالت اغباسوب ،األلواف ،الصور ،البيانات. تكامل أدوات القياس دبا هبعل من مكونات لوحة أدوات القياس ؿبفظة لقياس رأس اؼباؿ الفكري والملموسات اؼبنظمة.
 الفورية واآلنية يف معلومات األداء واؼبتابعة. إف لوحة أدوات القياس اؼبعدة بشكل جيد واليت يتم ربسينها باستمرار توفر القدرة على التنبؤ باألداءاؼبستقبلي.
 إف لوحة أدوات القياس تستخدـ منذ فًتة طويلة يف السيارات ،فهي سبكن السائق من اؼبعرفة والسيطرةعلى أنظمة عديدة ،لكنها اكتسبت يف الفًتة األخَتة داللة جديدة يف ؾباؿ إدارة اؼبعرفة ،كاؼبنظمات
القائدة عرب العامل اليت تتبع كرة التمكُت من خالؿ أنظمة اؼبعلومات يف الوقت اغبقيقي.
إف ذكاء األعماؿ أوجد ضغوط على إدارة األداء لتبٍت وإنشاء لوحة أدوات قياس األداء
(uR Et ryssR

 ،)AyvSvty iواليت مت استخدامها من قبل العديد من اؼبنظمات ،وذلك

لتغطيتها الكثَت من اؼبؤشرات واؼبعايَت من أجل متابعة األداء ،كما ؽبا العديد من اؼبنافع واليت منها:

2

- Echkerson, W, Performance Dashbourd, Johnwiley, Inc , New Jerzey, 2006, P.10.
- Ibid, p .9.
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 إيصاؿ االسًتاتيجية للعاملُت :حيث أدوات القياس تقوـ بًتصبة اسًتاتيجية اؼبنظمة إىل
مقاييس ،مستهدفات ،مبادرات موجهة كبو الزبائن لكل ؾبموعة أفراد يف اؼبنظمة.
 زيادة التحفيز.
 إعطاء رؤية منسقة عن األعماؿ ألصحاب اؼبصلحة.
 اغبصوؿ على معلومات عملية ويف الوقت اؼبناسب.
 زبفيض التكاليف وزيادة التنسيق.

رابعا  -نموذج مستكشف سكانديا ( :)Navicator Skandia

يعترب ىذا النموذج األكثر شيوعا يف طرؽ قياس رأس اؼباؿ الفكري ،حيث مت تطويره من قبل
 fisnsvvtsمدير إدارة رأس اؼباؿ الفكري يف شركة التأمُت ا لسويدية ،ووبتوى ىذا النموذج العناصر
التالية :رأس ماؿ السوؽ (رأس اؼباؿ الزبوف) ،رأس ماؿ التصنيع (اؼبعاعبة) ،رأس اؼباؿ البشري ،رأس اؼباؿ
التحسُت والتطوير.
تصنف سلسلة القيمة لدى  fisnsvvtsعناصر قيمة السوؽ اؼبختلفة على األساس التايل:

1

قيمة السوؽ = رأس الماؿ المستثمر  +رأس الماؿ الفكري.
وإف اؼبفتاح اغباسم لرأس اؼباؿ الفكري يكمن يف رأس اؼباؿ البشري ،رأس اؼباؿ اؽبيكلي ،لذا يبكن أف
يصاغ النموذج كما يلي:
رأس الماؿ الفكري= رأس الماؿ البشري +رأس الماؿ الهيكلي.
حيث يتألف رأس اؼباؿ البشري من اػبربة اؼبًتاكمة ،اؼبهارة ،القدرة على اإلبداع واالبتكار ،كما يتضمن
القيم الثقافية والفلسفة اليت تكمن يف مفردات اؼبعرفة ،اػبربة ،اغبدس ،وقدرة الفرد على إدراؾ اؼبهاـ.

رأس الماؿ الهيكلي :رأس الماؿ الزبوني +رأسماؿ المؤسسي.

ويعرب رأس اؼباؿ الزبوين على العالقة بُت اؼبؤسسة وزبائنها ،ورأس اؼباؿ اؼبؤسسي يتضمن كل من
اإلمكانات اػباصة باؼبنظمة من عتاد حاسوب ،أنظمة ،برؾبيات ،قوائم البيانات ،العالمة التجارية،
حقوؽ اؼبعرفة العلمية ،ويتكوف ىذا العنصر من:
رأس الماؿ المؤسسي= رأس ماؿ التصنيع +رأس ماؿ التحديث والتطوير.
حيث يشمل رأظباؿ التصنيع :البٌت التحتية ،عمليات اإلبداع واؼبشاركة ،نشر اؼبعرفة لغرض العمل على
تعميق إنتاجية العماؿ.

1

- Measurement Intellectual Capital, From : Http//Www.Aluckah.Nt./Intellectualcapital/1265/ , 19-062013.
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ورأظباؿ التحديث والتطوير يعكس االستثمارات الفعلية للنمو اؼبستقبلي مثل :نشاطات البحث
والتطوير ،حقوؽ اؼبعرفة العلمية.
ويف ىذا السياؽ فإف رأظباؿ العمليات ورأظباؿ السوؽ يبثال ف العنصرين اللذين ترتكز عليهما
عمليات اؼبؤسسة يف الوقت الراىن ،ووبدد رأظباؿ التحديث والتطوير كيفية اإلعداد للمستقبل ،أما رأس
اؼباؿ البشري فيستقر يف اعبزء اغبيوي لرأس اؼباؿ الفكري ،مرسوما يف القدرات واػبربات ،... ،واليت
تعكس بوضوح الطاقات اؼبطلوبة واليت سوؼ توفر فرصة لتوليد عنصر القيمة من صبيع عناصر رأس اؼباؿ
الفكري اؼبتاحة.
ومن أجل تقدًن صورة واسعة وشاملة للنماذج واألساليب اؼبقدمة لقياس وتقييم رأس اؼباؿ الفكري ،مت
تلخي البعض منها يف اعبدوؿ اؼبوايل والذي يتضمن أربع ؾبموعات:
جدوؿ رقم  : 09طرؽ ونماذج قياس إنتاجية أصوؿ المعرفة
نوع النموذج
أوال:

النماذج الوصفية

المقياس

 أداة تقييم معرفةاإلدارة

وصف المقياس

 ىذه األداة معدة كاستبياف مكوف من طبسة أقساـ وىي:عملة اؼبعرفة ،القيادة ،الثقافة ،التكنولوجيا ،القياس يف إدارة اؼبعرفة ،وكل
قسم سبت تغطيتو دبجموعة من العبارات واليت تكوف اإلجابة عليها
باختبار مستوى من مستويات مدرج ليكرت اػبماسي ،ومن خالؿ ىذا
االستبياف يبكن تقييم أداء ،وإنتاجية العمل اؼبعريف يف اؼبنظمة بُت
مستويُت ،اؼبستوى األعلى :فبتاز ،اؼبستوى األدىن :عدـ وجود إدارة
اؼبعرفة.

 التقييم الذايت ؼبهٍت  -ىذا التقييم يقوـ على توجيو أربع أسئلة ؼبهٍت اؼبعرفة ليحددوا ىمبأنفسهم إذا كانوا إنتاجيُت أـ ال ،وىذه األسئلة :ىل قمت بقياس
اؼبعرفة
إنتاجيتك؟ ،ىل تعترب نفسك إنتاجيا؟ ،اؼبربر الذي تستند عليو لكونك
إنتاجيا؟ ،وأخَتا ىل تتلقى تغذية مرتدة عن إنتاجيتك؟
ثانيا :النماذج

والمقاييس
المرتبطة برأس

الماؿ الفكري،
والملكية الفكرية

دليل اؼبعلومات
واالتصاالت

 مبوذج ظبسارالتكنولوجيا

 يقدـ الدليل مؤشرات عديدة تعتمد على الًتابط بُت التغَتات يفاؼبعلومات واالتصاالت ،والتغَتات يف السوؽ ويعتمد الدليل يف قياس
ذلك على أربعة معايَت :رأظباؿ العالقات ،رأظباؿ الب نية التحتية ،رأس
اؼباؿ البشري ،رأس اؼباؿ البتكاري.
 ىذا النموذج يقدـ أصوؿ اؼبعرفة إىل أربعة فئات :األصوؿ اؼبرتكزةعلى العاملُت ،أصوؿ البنية التحتية ،أصوؿ اؼبلكية الفكرية ،أصوؿ
السوؽ (الزبوف) ،وكل مكوف من ىذه اؼبكونات يتم ربديدىا من خالؿ
استبياف مراجعة خاصة تغطي اؼبتغَتات اؼبرتبطة بكل فئة من األصوؿ.
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تابع للجدوؿ رقم :09طرؽ ونماذج قياس إنتاجية أصوؿ المعرفة
ثالثا :مقاييس القيمة السوقية إىل  -يقوـ ىذا النموذج على احتساب الفرؽ بُت قيمة اؼبنظمة السوقية
وقيمتها الدفًتية ،واألساس اؼبنطقي ؽبذا النموذج ىو أف القيمة السوقية
ونماذج القيمة القيمة الدفًتية
سبثل القيمة اغبقيقية للمنظمة بضمنها األصوؿ اؼبلموسة ورأس اؼباؿ
السوقية
الفكري.
توبن كيو
()Tobin's q

 تستخدـ ؼبقارنة رأس اؼباؿ بُت الشركات ،طورىا االقتصادي جيمسروبن اغباصل على جائزة نوبل ،حيث أف ( )qىو نسبة القيمة السوقية
للمنظمة (سعر السهم * عدد األىم) إىل تكلفة استبداؿ أصوؽبا ،إذا
تكلفة االستبداؿ ألصوؿ اؼبنظمة ىي أقل من القيمة السوقية ،عندئذ
اؼبنظمة ربصل على ريع احتكاري أو عوائد أعلى من االعتيادي على
استثمارىا ،وىذا ما وبدث جراء الملموسات اؼبنظمة.

مقاييس ونماذج مكاسب رأس اؼباؿ إف مكاسب رأس اؼباؿ اؼبعريف ؿبسوبة كنسبة للمكاسب الرظبية على
اؼبكاسب اؼبتوقعة من األصوؿ الدفًتية.
على اؼبعريف
العائد
طريقة القيمة اؼبضافة  -وىذه الطريقة ترتكز على وقت التعلم يف العمليات اعبوىرية ،ويبكن
المعرفة
(العائد على اؼبعرفة) ربديد ىذه الطريقة من خالؿ سبع خطوات:
 - 1ربديد العملية اعبوىرية وعملياهتا الفرعية.

 - 2تكوين الوحدات اؼبشًتكة لقياس وقت التعلم.
 - 3احتساب وقت التعلم لتنفيذ كل عملية فرعية.

 - 4ربديد فًتة اؼبعاينة للحصوؿ على عينة فبثلة للعملية اعبوىرية.

 - 5ضرب وقت التعلم لكل عملية فرعية بعدد أوقات العمليات
الفرعية.
 - 6زبصي العوائد للعمليات الفرعية بالتناسب مع الكميات اؼبتولدة
باػبطوة السابقة.
 - 7احتساب التكاليف لكل عملية فرعية واحتساب العائد على اؼبعرفة
وتفسَت النتائج.
اؼبصدر :قبم عبود قبم إدارة الالملموسات ،إدارة ما ال يقاس ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،2010 ،ص:
.225
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 المبحث الثاني :مكونات رأس الماؿ الفكري
الشك أف ربديد عناصر ومكونات رأس اؼباؿ الفكري تعترب من األمور اعبوىرية اليت تساعد يف
تقييمو ،وكذا ربديد القيمة اغبقيقية ؼبنظمات األعماؿ يف العصر اغبديث ،كما أف التعرؼ على مكونات
رأس اؼباؿ الفكري ،يبث ل أحد العناصر الرئيسية الالزمة للتعرؼ على مصادر ومسببات خلق القيمة يف
اؼبنظمات بشكل أكثر ربديدا.
ولقد قدمت تصنيفات عديدة ؼبكونات رأس اؼباؿ الفكري واليت منها:
 النظاـ الذي طوره ( ،)Iyqts ysi .fisnsvvtsوالذي مت وضعو لشركة
التأمُت سكانديا ،وىي شركة أصبحت مشهورة بفعل مسانبتها اؼببكرة يف
ؾباؿ رأس اؼباؿ الفكري ،ويتضمن ىذا النظاـ طبس ؾبموعات من اؼبقاييس:
األوىل تتعلق باعبوانب اؼبالية ،واألربعة األخرى تكوف رأس اؼباؿ الفكري
دبكوناتو اؼبتعلقة بػ :العمليات ،الزبوف ،التجديد والتطوير ،ورأس اؼباؿ
البشري.

1

 نظاـ التدقيق لكارؿ إيريك سفييب ( )hsRnva .f .nالذي قسم رأس اؼباؿ
الفكري إىل ثالثة أجزاء:

2

 - 1كفاءة العاملين :وتتمثل يف التعلم واؼبعارؼ واػبربة الفردية واعبماعية ،قدرات حل اؼبشكالت.
 - 2الهيكل الداخلي :ويبثل الشكل القانوين للمنظمة ،ثقافة اؼبنظمة ،الربامج اعباىزة ،األنظمة
والعمليات ،مباذج األعماؿ ،قواعد البيانات ،حقوؽ النشر.
 - 3الهيكل الخارجي :ويتمثل يف العالقات التجارية ،العالقات مع العمالء ،العالقات مع اؼبوردين،
اؼبستثمروف االسًتاتيجيوف ،السمعة والتميز.

تصنيف توماس سيتيوارت :صنف توماس رأس اؼباؿ الفكري إىل ثالث مكونات :3

 رأس الماؿ الهيكلي :ىو قدرات اؼبنظمة التنظيمية اليت تنظم وتليب متطلبات الزبائن ،وتساىم يفنقل اؼبعرفة وتعزيزىا من خالؿ اؼبوجودات الفكرية اؽبيكلية اؼبتمثلة يف :نظم اؼبعلومات ،براءات االخًتاع،
حقوؽ النشر والتأليف ،ومدى ضباية العالمة التجارية واليت سبثل شخ صية اؼبنظمة وقيمتها وىويتها ،واليت
ترجع بالفائدة للزبوف وزيادة رضاه ،وكذا فائدة اؼبنظمة يف زيادة كفاءهتا وفعاليتها.
1

- Edvinsson And Malone, Intellectual Capital, Harper Business , New York, 1997, PP.34-35.
- Sveiby . K , The New Organizational Wealth : Managing And Measuring Knowledge-Based
Asset, San Francisco, Berett-Kochler, 1997, p.42.
3
- Stewart Thomas, Intellectual Capital : The New Wealth Of Organization Doubleday, New York,
1997, P.35.
2
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 -رأس الماؿ البشري :ىو اؼبصدر األساسي لتكوين وتشخي

األفراد الذين يبتلكوف القدرة العقلية

واؼبهارات واػبربات الالزمة إلهباد اغبلوؿ العملية اؼب ناسبة ؼبتطلبات ورغبات العمالء ،وألهنم مصدر
اإلبداع واالبتكار يف اؼبنظمة.
 رأسماؿ العالقات (العمالء) :ويشَت إىل العالقات اليت تربط اؼبنظمة بزبائنها ومورديها وربالفاهتااالسًتاتيجية.
ويعد التقييم الذي قدمو سيتيوارت األكثر شيوعا واستخداما ،حيث ىناؾ شبو اتفاؽ على ىذه
اؼبكونات واليت سبثل ؾبموعة مًتاكمة وؾبمعة من اؼبعارؼ.
وسوؼ يتم استعراض كل مكوف على حدى بشكل مفصل يف اآليت:
 المطلب األوؿ :رأس الماؿ الهيكلي:
يعرب ىذا النوع من رأس اؼباؿ عن اعبدارة اعبوىرية للمنظمة ،ومعرفتها الصروبة واليت يتم االحتفاظ
هبا داخل ىياكل وأنظمة اؼبنظمة ،ورأس اؼباؿ اؽبيكلي ىو اؽبيكل العظمي للمنظمة ،وىو كل اؼبنظمة
بعد مغادرة موظفيها ،وىو يظ م البنية التحتية اليت تدعم وتبٍت رأس اؼباؿ البشري ،ويتضمن كل من نظم
معلومات ،قواعد البيانات الشخصية ،اؼبخططات التنظيمية ،األدلة العملية ،اؼبختربات ،معلومات
السوؽ ،اؼبلكية الفكرية.
أوال :تعريف رأس الماؿ الهيكلي:
إف رأس اؼباؿ اؽبيكلي ىو ملكية اؼبنظمة غَت اؼبلموسة يف جوانبها الصلبة ،وىو دمج ؾبموعة من
السياسات والصيغ والرباءات والقواعد ،ومستودعات البيانات ،واألنظمة ،واليت سبكن األفراد من القياـ
دبهامهم يف إن شاء اؼبعرفة ،وتوليفاهتا وربقيق رافعتها ،وتطوير منتجات وخدمات اؼبنظمة ،لذا فإنو يبثل
البنية التحتية الضرورية لرأس اؼباؿ البشري من أجل القياـ باؼبهاـ اؼبتوقعة منو.

1

أما  Iylqysفقد قاـ بتعريف رأس اؼباؿ اؽبيكلي بأنو "عبارة عن القدرات التنظيمية اليت سبكن
اؼبنظم ة من اقباز أعماؽبا ،ويشمل على اؽبيكل التنظيمي ،اإلجراءات ،القواعد ،البيانات ،أنظمة
اؼبعلومات ،شبكة االتصاالت ،دليل إجراءات العمل ،العالمة التجارية ،حقوؽ اؼبلكية الفكرية.

2

إف أصوؿ البنية التحتية ىي 1 :تلك التقنيات واؼبنهجيات والعمليات اليت سبكن اؼبنظمة من العمل،

وتشمل :تقييم اؼبخاطر ،أساليب إدارة قوة اؼببيعات ،قواعد البيانات واؼبعلومات عن السوؽ والعمالء،

1

 قبم عبود قبم ،مرجع سابق ،ص.136 :2

- Mazlan,I, The Influence Of Intellectual Capital On The Performance Of Telecom Malaysia,
Phd, Thesis, Engineering Business Management, Business Advanced Technology Centre, University
Technology Malasia, 2005, P.5.
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أنظمة االتصاالت مثل :أنظمة الربيد اإللكًتوين ،أنظمة عقد اؼبؤسبرات عن بعد ،وكل العناصر اليت
تشكل طريقة عمل اؼبنظمة واليت تسمح بتطوير وبناء رأس اؼباؿ الفكري.
ثانيا :فوائد رأس الماؿ الهيكلي:
وذلك من خالؿ كفاءة التحكم يف الوقت ،إجراءات تساعد على االبتكار ،تقليل التكاليف،
الوصوؿ إىل اؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب ،تعظيم الربح للموظف الواحد ،حيث أف رأس اؼباؿ اؽبيكلي
ىو الذي يسمح بقياس رأس اؼباؿ الفكري على اؼبستوى التنظيمي.

ثالثا  -أنواع رأس الماؿ الهيكلي:

يبكن تقسيم رأس اؼباؿ اؽبيكلي إىل قسمُت:
 - 1رأسماؿ ىيكلي خارجي (العمالء) :وىذا يشمل األصوؿ اليت ذبذب وربفز األفراد خارج اؼبنظمة،
أو من منظمات أخرى للعمل مع اؼبنظمة ،أو منظمات ذبارية للشراء من اؼبنظمة ،وتشمل :عقود
العمال ء ،الوالء ،الرضا ،اغبصة السوقية ،صورة وظبعة اؼبنظمة ،العالمة التجارية ،شبكات وقنوات التوزيع،
وكل األنشطة اؼبدرة للربح.
 - 2رأسماؿ ىيكلي داخلي (التنظيمية) :وىذا يشمل كل ما يتعلق بكفاءة العمليات الداخلية ،واليت
تتضمن االسًتاتيجيات والنظم ،اؼبنهجيات ،والعمليات التشغيلية ،وصبيع تسجيالت اؼبعرفة مثل :قواعد
البيانات ،الدراية (معرفة كيف) ،كما يبكن أيضا إضافة ثقافة اؼبنظمة.

2

كما وبتوي رأس اؼباؿ اؽبيكلي على اؼبكوف التكنولوجي وبناء الكفاءات ،حيث يضم اؼبكوف التكنولوجي
القدرات الداخلية واؼبعرفة (اؼبعرفة الضمنية ،قواعد تص ميم اؼبلكية ،طرؽ تساعد على العمل معا) ،واليت
تعترب مهمة غبل اؼبشاكل اليومية التكنولوجية ،أما فيما ىب بناء الكفاءات :فهي تضم قدرة اؼبنظمة
على دمج الكفاءات بطرؽ جديدة ومرنة للوصوؿ إىل تطوير كفاءات جديدة كما ىو مطلوب منها،
مثال :قنوات االتصاؿ ،معلومات حوؿ اس ًتاتيجيات حل اؼبشكالت ،أنظمة التحكم ،القيم الثقافية،
أمباط البحث.

1

- Nick Bontis, Managing Oragational Knowledge Diagnosing Intelectual Capital : Framing And
Advancing The State Of The Fied, Int.J. Technology Management, Vol .18.Nos.5/6/7/8 , 1999,
P.447.
2
- Andrew Mayo, The Human Value Of The Entreprise, Valuing People As Assets-Monitoring,
Measuring Managing, Nicolas Brealey Publishing, London,2001, P.33.
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رابعا :إدارة رأس الماؿ الهيكلي:
رأس اؼباؿ اؽبيكلي ىو جزء من رأس اؼباؿ الفكري الذي سبلكو اؼبنظمة ،وإدارتو بكفاءة أمر ضروري
من أجل خلق قيمة للمسانبُت ،وبناء ميزة تنافسية ،وإلدارة رأس اؼباؿ اؽبيكلي البد من إدارة كل مكوف
من مكوناتو واليت ىي:

1

أ  -رأسماؿ االبتكار :يتكوف من براءات االخًتاع ،إدارة العالمة التجارية واليت ؽبا أنبية خاصة يف بناء
قاعدة العمالء األوفياء.
ب  -رأسماؿ التنظيمي  :يتضمن صبيع النظم القائمة على الكمبيوتر وقنوات التوزيع ،وفلسفة اؼبنظمة
وثقافتها ،وىذا العنصر يشكل العمود الفقري لدعم رأس اؼباؿ البشري.
ج  -رأسماؿ عملياتي :يبثل رأس اؼباؿ العمليايت ورأس اؼباؿ االبتكار اؼبسألة اؼبهمة اليت تقوـ على سبهيد
الطريق لتطوير وتعظيم القيمة داخل اؼبنظمات.
وعموما فإف الدور النهائي لرأس اؼباؿ اؽبيكلي ىو سبكُت اؼبديرين التنفيذيُت لالستفادة من رأس اؼباؿ
البشري لضماف ربقيق األىداؼ التنظيمية بكفاءة.
 - 1إدارة رأس ماؿ االبتكار:
يبثل رأظباؿ االبتكار قدرة اؼبنظمة على خلق اؼبنتجات واػبدمات اليت سبثل قيمة إضافية
للعمالء اعبدد وتشمل يف اؼبقاـ األوؿ :براءات االخًتاع ،العالمة التجارية ،واليت يتم تفصيلها فيما يلي:

أ  -إدارة براءة االختراع:

الرباءة ىي عبارة عن رخصة احتكار ؿبدودة ،حيث يتم استبعاد اآلخرين من صنع أو بيع أو استغالؿ
براءة االخًتاع لفًتة من الزمن ،ويستفيد من لو براءة حق ترخي

معُت ،واقتناء احتكار األعماؿ

الت جارية ،ويبكن استخدامو كسالح من قبل اؼبنظمة اليت ؽبا منتجات هتيمن على السوؽ أو زيادة

حصتها يف السوؽ .2

فمن الضروري للمنظمات تطوير وإدارة ؿبافظ براءات االخًتاع ،وىذه احملافظ قد تكوف األساس يف
التنظيم ،ومن أجل تطوير وإدارة ىذه احملافظ هبب أوال اغبصوؿ على حقوؽ براءة االخًتاع ،مث اغبفاظ
على ىذه اغبقوؽ مع وضع اسًتاتيجيات إلدارة ىذه احملافظ بكفاءة.

1

- Vanlyl, R, Structural Capital Management Creates Sustunable Competitiveness And Prolonget
Ferst-Mover Advantage, Intellectual Capital Management Series, (Articl 3 Of 3), 2005 , P.85.
2
- Japan Patent Office, Patent Management in Enterprises , From :
http://www.ircc.iitb.ac.in/~webad m/rnd/IPcourse/Dr.%20Ganguli%20IP%20Course/additional%20
docs/4-01.pdf , 30-09-2014.
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 الحصوؿ على براءات االختراع:هبب أف تواصل اؼبنظمات ربقيق األرباح بالرغم من تزايد اؼبنافسة التقنية ،من أجل تلبية احتياجات
السوؽ واؼبسانبة يف اجملتمع من خالؿ التطورات التقنية ،ومن أجل التفوؽ على اؼبنافسُت البد من ربويل
نتائج ىذه التطورات يف ؾباؿ براءات االخًتاع ،ومن أجل ضماف أف يتم ربويل اعبهود التقنية وجهود
البحث والتطوير ،وتسجيلها كرباءة اخًتاع من خالؿ إدارة وتطوير مكتب براءة االخًتاع الذي يتصل
مباشرة دبوظفي البحث وال تطوير ،والتأكد من أف األفكار واالخًتاعات اعبديدة ،واليت وبتمل أهنا سبثل
براءة اخًتاع تقيم بشكل دقيق ،كما هبب على مكتب براءة االخًتاع التواصل باستمرار مع اإلدارة العليا
بشأف براءات االخًتاع اليت تتوفر للتنمية واالستغالؿ يف السوؽ .1

إف اغبصوؿ على براءة اخًتاع توفر ثالث ؾباالت لالستغالؿ :تنمية االحتكار ،حرية األنشطة،
الدخل ،كما تسمح براءة االخًتاع للمنظمات بتطوير اؼبنتجات اليت تتضمن تكنولوجيا فريدة

ترخي

من نوعها ،سواء يف اإلنتاج /االستخداـ ،كما ربمي براءة االخًتاع اؼبنظمات من تقليد اؼبنافسُت،
وبالتايل زيادة فًتة التميز وضباية حصتها يف السوؽ ،وزيادة الرحبية مع اغبصوؿ على فرصة تطوير
االحتكار األوؿ ،ويف نفس الوقت تطوير قاعدة العمالء األوفياء.
وأخَتا فإف ترخي
الًتخي

براءة االخًتاع الذي وضعتو اؼبنظمة يبكنها من زيادة ألرباحها عن طريق رسوـ

للمنظمات األخرى ،واليت تتطلب التكنولوجيا يف اغباالت اليت يكوف فيها:
 تطوير اؼبنتج استنادا إىل التكنولوجيا اعبديدة اليت سبق ومت وضعها.
 تعديل منتجات اؼبنافسُت ربت ظروؼ ال هتدد اسًتاتيجية اؼبنظمة ،واليت
تربط براءة االخًتاع بتكنولوجيا غَت أساسية ال عالقة ؽبا دبنتجات اؼبنظمة.

لذا فإف براءة االخًتاع تكوف مرحبة كثَتا للمالك ،فهي تساىم يف زيادة األرباح التنظيمية ،كما توفر
إيراداهتا أيضا استقرار الدخل (حيث يبكن التنبؤ من تيار الدخل من عقود الًتاخي ) ،ويبكن
استخدامها للحفاظ على العمليات خالؿ فًتات الركود االقتصادي.
 الحفاظ على حقوؽ براءة االختراع:ومن أجل اغبفاظ على حقوؽ براءة االخًتاع اؼبسجلة ،هبب على اؼبتقدمُت دفع رسوـ الصيانة
السنوية ،واليت إف مل تدفع فإف ذلك يؤدي إىل إلغاء حقوؽ براءة االخًتاع ،لذا البد على اؼبنظمات
التقييم اؼبستمر ،إذا كاف األمر يستحق اغبفاظ على حقوؽ براءة االخًتاع مسجلة أـ ال.
1

- Delphion Industry Insights, Greater Value through Intellectual Asset Management (IAM), 2002
From : http://grace.wharton.upenn.edu/~sok/papers/d/iam-value_wp.pdf, 30-09-2014.
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وىنا تكوف مسؤولية مكتب براءة االخًتاع الذي ينبغي عليو القياـ بالتحليل اؼبنتظم حملفظة براءات
االخًتاع ،وتوصيل نتائجها وتوصياهتا إىل اإلدارة العليا.
أ  -حقوؽ براءة االختراع التي ينبغي الحفاظ عليها تشمل :براءات االخًتاع اػباصة دبنتجات
اؼبنظمة ،عمليات اإلنتاج ،مرافق اإلنتاج ،وما إىل ذلك من براءات االخًتاع اػباصة باؼبنتجات اليت يتم
تسويقها يف اؼبستقبل ،وكذلك اليت فبكن أف تكسب أرباح يف اؼبستقبل من خالؿ الًتخي

للمنظمات

األخرى ،براءات االخًتاع اليت ىي أساسية وىامة من الناحية التقنية ،وبراءات االخًتاع اليت تعترب مهمة
بالنسبة لسياسة اؼببيعات للمنظمة.
ب  -حقوؽ براءات االختراع التي يجب التخلص منها وتشمل :براءات االخًتاع اليت ال تستخدـ
وليس ؽبا آفاؽ يف اؼبستقبل ،ب راءات االخًتاع اليت فقدت قيمتها نتيجة التطور يف التكنولوجيات البديلة،
براءات االخًتاع اليت فقدنا األمل يف اغبصوؿ على أرباح منها من خالؿ الًتاخي .
 اإلدارة الفعالة لمحفظة براءات االختراع:اؼبفتاح للبقاء يف ديناميكية السوؽ اليوـ ىو كفاءة إدارة األفكار ،حيث ربتاج اؼبنظمة معرفة من أين
تأيت األفكار؟ ،وكيفية االستفادة القصوى من االبتكارات اعبديدة.
ومع ذلك فإنو من الصعب جدا بالنسبة للمنظمات قياس وحساب األصوؿ التكنولوجية ،الفكرية،
لذا فإف اؼبنظمات حباجة إىل طرؽ جديدة يف ؿباسبة األصوؿ الفكرية والتكنولوجية ،واليت من شأهنا أف
تعكس وسبكن اؼبنظمات من أف تثبت للمستثمرين القيمة اغبقيقية لعملياهتا وتوجيو إجراءات اؼبنظمة،
وتشكل براءات االخًتاع نقطة االنطالؽ لتطوير وتنفيذ األصوؿ الفكرية.
وإدارة براءة االخًتاع تبدأ بتنظيم الرباءات اؼبوجودة يف احملافظ لتحديد براءة االخًتاع ذات الصلة
بالتكنولوجيا اغبالية ،مث بعد ذلك هبب زبصي

مسؤوليات اإلدارة لكل ؿبفظة( ،دبا يف ذلك تكاليف

الصيانة ،وترخي الدخل) ،وهبب بعد ذلك أف زبص كل ؾبموعة إىل وحدة التشغيل اؼبناسبة ؿبددة
من األعماؿ ومديريها( ،هبب أف ينفذ ىذا التقييم ويدار وىبص من قبل اؼبركز التنظيمي ؼبكتب براءة
االخًتاع ،مع اؼبراقبة اؼبستمرة ،ووضع صبيع براءات االخًتاع يف صبيع الوحدات).
بعد التقييم والتخصي

يبكن بعد ذلك إعادة النظر من قبل اؼبديرين التشغيليُت يف األنبية اؼبالية

واالسًتاتيجية إلنشاء براءة االخًتاع ،ويبكن ؼبدراء التخطيط ربديد الفوائد القصَتة واؼبتوسطة والطويلة
األجل وىي:
 يبكن أف ربدث وفرات فورية من ؾبرد ربديد براءات االخًتاع ،ويبكن استخداـ ىذه الوفرات لدفعتكاليف تشغيل الربنامج (نظم إدارة األصوؿ الفكرية).
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 نتائج التخطيط المتوسط األجل يف ربديد فوائد الًتخي  ،يبكن أف تقوـ اؼبنظمة بالًتخيللجميع دبا يف ذلك اؼبنافسُت ،بغرض ربقيق أكرب قدر من العائدات ،والًتخي

للمنافسُت أيضا لو

نتائج وذلك من خالؿ ميزة ىيكل التكاليف ،حيث أف اؼبنافس سوؼ يقوـ بدفع رسوـ الًتخي

على

كل اؼبنتجات اليت تباع ،كما أف ربط اؼبنافس بتكنولوجيا اؼبنظمة أيضا يقلل من اغبوافز التنافسية إلهباد
سبل للتغلب على التكنولوجيا.
وينطوي التخطيط االسًتاتيجي الطويل األجل على افًتاض "اؼبلكية" لرباءة االخًتاع ،وجعل اغباجة
للتقييم والقياس الكمي لتطوير التكنولوجيا اؼبتعاقبة غبماية الوضع التنافسي للمنظمة ،والرحبية يف
اؼبستقبل ،وربسُت خطط لضماف ذلك.
وىذا التخطيط يسمح أيضا بتحسُت الرؤية االسًتاتيجية واالستخبارات التنافسية ،وذلك باستعراض
ؾباؿ براءة االخًتاع اؼبملوكة من قبل اؼبنافسُت على جهاز الكمبيوتر ،حيث ظهرت "خرائط الرباءة" اليت
تقوـ بعرض بياين وتوزيع وربديد ملكية براءة االخًتاع اؼبتعلقة باؼبنتجات والتكنولوجيات ،وىذه اػبرائط
تكشف عن اؼبناطق اليت قد تكوف مرحبة للتسجيل والبحث عن براءة اخًتاع ،كما تبُت أيضا نقاط
القوة ،والضعف لدى اؼبنافسُت ،واالذباىات اعبديدة اؼبمكن اذباىها.
توفر ىذه اؼبعلومات مدخال قيما لتطوير اسًتاتيجية شاملة للمنظمة فيما يتعلق باؼبنتجات اعبديدة،
تطوير السوؽ ،ربديد اؼبواقع التنافسية.
ب  -إدارة العالمة التجارية:
العالمة التجارية ىي :اسم ،عالمة ،رمز ،تصميم ،أو مزيج ،أف وبدد البائع أو اؼبنتج ،أو اػبدمة
اؼبستهلكة ،عرض العالمة التجارية باعتباره جزء ىاـ من اؼبنتج ،والعالمة التجارية يبكن أف تضيف قيمة
للمنتج ،والعالمة التجارية ىي واحدة من أقوى أدوات اؼبنظمة ،وىي تضيف قيمة إىل اؽبوامش الرحبية
للمنظمة ،وسبثل قيمة األصوؿ الفكرية اليت ربتاج أف تدار بكفاءة .1
وأبعاد العالمة التجارية اليت سبكن اؼبنظمة من ربقيق اؼبيزة والرحبية العالية ،وزيادة اغبصة يف السوؽ ىي:

الوالء للماركة ،اإلنصاؼ والشخصية.
 -ويتكوف الوالء للماركة من ثالثة مراحل:

2

 - 1االعتراؼ بالعالمة التجارية :ىو اؽبدؼ األوؿ ؼبنتجات اؼبنظمة اليت أدخلت حديثا ،وينطوي على
ؿباوالت اؼبنظمة لالستفادة من العالمة التجارية من العقل الواعي للعمالء.
1

- Williams, Foods And Their Brands Are Soon Parted, 2000, From : http://www.findarticles.com/cf0/m3336/6-110/art icle.jht m?=stratigic+management, 06-06-2013.
2
- Armstrong G & Kotler P, Principles of Marketing, 9th ed, Prentice Hall: New Jersey, 2001, p.301.
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 - 2تفضيل وإصرار :ينطوي التفضيل على أف العمالء يفضلوف العالمة التجارية قبل كل شيء ،مع
اإلصرار على العالمة التجارية ،اليت سبثل اؼبرحلة النهائية من الوالء للماركة ،ألنو يؤدي إىل رفض
اؼبستهلكُت العالمات البديلة ،والبحث عن نطاؽ واسع للماركات اؼبرجوة منها ،وىنا الوصوؿ إىل العقل
الالواعي للعميل.
ويقاؿ إذا وصلت العالمة التجارية إىل ىذا اؼبستوى من الوالء ،ىنا فإهنا سبثل القيمة اؽبيكلية
لألصوؿ الفكرية للمنظمة ،وبالتايل اغبصوؿ على الرحبية واغبصة السوقية.
باإلضافة إىل ذلك ،فإف اؼبنتجات اؼببتكرة ربت ىذه العالمة تتمتع بفًتة طويلة من التميز بسبب
حصانة قاعدة والء العمالء للعالمة من اؼبنافسُت ،واؼبطلوب ىنا إدارة فعالة من أجل ربديد أي مرحلة
من الوالء ،والعالقة بُت العالمة التجارية اسًتاتيجية اؼبنظمة ،يف وضع وتنفيذ وتطوير العالمة التجارية
للوصوؿ إىل مرحلة اإلصرار والحتفا ظ ،لذا يتطلب ذلك فريق عمل متخص

يف إدارة العالمة التجارية

ربت اسم مدير العالمة التجارية اؼبختصة.
 إف شخصية العالمة التجارية القوية اليت تدعمها اعبودة العالية تقدـ اثناف من اؼبزايا االسًتاتيجيةاؽبامة:
 أنو احتماؿ أف اؼبستهلكُت يزيدوف من التعرؼ على منتجات اؼبنظمة وكذا خط اإلنتاج. يبكن لشخصية العالمة التجارية القوية اإلسهاـ يف زيادة تصورات اؼبستهلكُت للجودة.وىناؾ أربعة أبعاد لشخصية العالمة التجارية وىي 1 :اؼبعرفة ،االحًتاـ ،التمايز ،األنبية.
 حبيث تشَت المعرفة إىل مدى وعي العميل بالعالمة التجارية ،وفهم ما وراء اؼبنتج أو اػبدمة. االحتراـ :ىو مزيج من اعبودة وإدراؾ اؼبستهلك ؽبذه اعبودة. -األىمية :وتشَت إىل أنبية اؼبالءمة اغبقيقية واؼبصورة للعالمة التجارية للشروبة.

 التمايز (االختالؼ) :ويشَت إىل قدرة العالمة التجارية على الوقوؼ بعيدا عن اؼبنافسُت.واؼبطلوب من إدارة العالمة التجارية بكفاءة من األجل اغبفاظ عليها وتطويرىا ،ويف نفس الوقت زيادة
وفاء قاعدة العمالء ،تنطوي إدارة العالمة التجارية على توفَت الوعي حوؿ ىوية اؼبنتج وفهمها يف صبيع
اؼبستويات ،حيث هبب على فريق مديري العالمة التجارية ضماف الفهم اؼبستمر للعالمة داخليا وخارجيا
بُت العمالء ،اؼبوظفُت ،اؼبوردين ،اؼبوزعُت.
إف إدارة العالمة التجارية ىي الفلسفة األساسية وراء كل تطور يف األعماؿ ،حيث يتم الًتكيز على
منظور صورة ومستقبل اؼبنظمة ،حيث هبب تغيَت الطرؽ التقليدية اليت تنطوي على إدارة العالمة التجارية
1

- Boone And Kurtz, Catogory And Brand Management Prodact Identification, And New Prodact
Plainning, From : http://www.swcollege.commarket ing/boone/cont 11, 15-06-2013.
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من أجل بناء واغبفاظ اؼبستمر على العالمة التجارية اؼببتكرة ،واالنتقاؿ إىل الطرؽ اعبديدة اليت تعتقد أف
القيادة ىي اليت تبٍت العالمة التجارية العظيمة ،واليت ىي اؼبيزة التنافسية لرأس اؼباؿ الفكري للمنظمة،
وهبب تشجيع مديري العالمة التجارية على التفكَت بشكل خالؽ ،واالستمرار يف ربدي الوضع الراىن،
وتشجيع ثقافة االبتكار و"اغبب" والتفاين الداخلي من أجل بناء وتطوير وصيانة وتأسيس العالمة
التجارية للمنظمة.
 - 2إدارة رأس الماؿ العملياتي:
يعترب رأس اؼباؿ العمليايت أكثر صعوبة يف التحديد والتحليل والذي يتم اكتشافو يف اآليت:
أ  -إدارة عمليات األعماؿ ( :)Business Process Management ،VPBوىي أي عمل
أو وظيفة أو ؾبموعة من الوظائف اليت تتضمن تفاعل أعداد كبَتة من األفراد اؼبوزعُت على ـبتلف
األنظمة بتنسيق اإلدارة ،وأسبتة اؼبهاـ وازباذ القرارات اليت من شأهنا أف توفر فائدة لألعماؿ ،وتشمل
العم ليات التجارية لتحديد وتطوير وإنتاج وبيع منتجات وخدمات اؼبنظمة بشكل ناجح ،من أجل
ربقيق أقصى قدر فبكن من الكفاءة من خالؿ ؾبموعة من األنظمة واألفراد لتحسُت العمليات اليت
ربدد كيف يتم ربقيق العمل ،كما سبنح ( )BTIاؼبنظمة فرص ملموسة للًتكيز على الكفاءات

األساسية والتعاوف بنجاح مع العمالء ،الشركاء ،اؼبوردين.

1

ومن خالؿ الًتكيز على العمليات التجارية ،يبكن الًتكيز على تنسيق األنشطة واؼبهاـ داخل اؼبنظمة ويف
نفس الوقت إقامة شراكات اسًتاتيجية خارجية من خالؿ الشبكات.
كما يبكن القوؿ أف ( )BTIتضمن:
 الًتكيز اؼبستمر يف احملافظة على العمالء.
 زبفيض التكاليف/مراقبة األداء.
 زبفيض التكاليف التشغيلية.
 إدارة الوثائق ،اؼبهاـ ،تدفق العمل ،وأسبتة العمليات.
 متابعة تدفق العمل من خالؿ رصد التقدـ احملرز مع ضماف معاعبة العناصر
اؼبناسبة يف الوقت اؼبناسب.
 إدارة اؼبهاـ من خالؿ مراقبة خطوات اؼبعاعبة الفردية ،وتوجيو اؼبوظفُت من
خالؿ خطوات ؿبددة مسبقا لضماف أف يتم االنتهاء من كل مهمة بدقة.
1

-Tibco Business Process Management, 2002, From :
Http://Www.Tibco.Com/Solutions/Technology_Solutions/Bpm/Default.Jsp?M=C14 , 25-08-2014.
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ومع التكنولوجيا اؼبتطورة يتم أسبتة العمليات اليت تساعد يف مكاسب كبَتة يف اإلنتاجية ،احملافظة
على العمالء ،زيادة الكفاءة التشغيلية ،أسبتة اؼبهاـ اليت تعطي ربليل مفصل لتدفقات العمل ،كما أف
أسبتة العمليات التجارية تنتج قدرا أكرب من الوضوح ،وتوفر تقارير تفاعلية تسمح للمديرين دبراقبة
عملياهتم يف الوقت اغبقيقي.
 اعبيل اعبديد يتضمن أداة احملاكاة ،لتحليل العمليات وتوليد قدرات من شأهنا أف تسمح للمنظماتبنمذجة عملياهتا يف ظل الظروؼ اغبقيقية ،وتسمح للمديرين بالكشف عن االختالالت احملتملة،
وبالتايل فح

العمليات قبل تطبيقها يف بيئة اإلنتاج.

ب  -إدارة منهجية المشروع:
وىي تشَت إىل ؾبموعة من السياسات واؼبعايَت واؼبمارسات ،ومنهجية العمليات واإلجراءات والطرؽ
التوجيهية ،وهبب أف تكوف اؼبنهجية قابلة للتكيف من أجل تلبية االحتياجات اؼبتغَتة للمنظمة ،كما
هبب أف تضيف قيمة للمشاريع اليت تستخدـ فيها ،وىذه اؼبنهجيات سبثل مصادر قيمة رأس اؼباؿ
الفكري ،مثال :يبكن أف سبكن اؼبنهجيات الفعالة بتطوير اؼبنتجات اعبديدة وتسويقها بسرعة أكرب
واستجابة أسرع.
هبب على اؼبنظمات إنشاء مكتب إدارة اؼبشاريع (PMO) Project Management Office

وزبصي اؼبسؤولية إلدارة منهجية اؼبشروع ،من قبل اؼبديرين للموظفُت بشكل فعاؿ ،وىناؾ ثالث
1
ؾباالت إلدارة منهجية اؼبشروع وىي :تطوير اؼبنهجية ،الدعم ،التعزيز.
 - 1تطوير المنهجية :هبب على اؼبنظمة اختيار ما إذا تريد بناء منهجيات خاصة (بناء منهجية من
الصفر) ،شراء اؼبنهجيات اليت مت تطويرىا من قبل اؼبنظمات األخرى ،شراء منهجيات وضعت بالفعل
ومن مث زبصيصها وفقا ؼبعايَت فريدة من نوعها لعمليات اؼبنظمة.
واؼبنهجيات اليت مت بناؤىا أو حسب الطلب فهي سبثل عناصر قيمة رأس اؼباؿ الفكري ،كما أهنا تعزز
أداء اؼبشروع يف السوؽ.
 - 2دعم المنهجية :وىذا ينطوي على اإلجابة على السؤاؿ حوؿ أفضل منهجية ،لتطبيقها يف اؼبشاريع
الفردية ،مثل :الدورات التدريبية اؼبستمرة للموظفُت اعبدد واغباليُت ،وىذا يضمن تطبيق اؼبنهجية بكفاءة
لتحقيق ميزة اؼبشروع يف النهاية.

From :

1

- Mochal T, Defining And Supporting Project Management Methodology,
Http://Asia.Cnet.Com/Itmanager/Project/0,39006404,39100099,00.Ht m, 20-08-2014.
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 - 3تعزيز المنهجية :وىذا يشمل ؾباالت مثل :توسيع وسبديد العمليات اغبالية ،وإنشاء دورات تدريبية
جديدة ،تعزيز العمليات عبعلها أكثر قيمة وسهلة االستخداـ وضماف األداء األفضل للمشروع.
ومنهجية إدارة اؼبشا ريع ىي أحد األصوؿ الفكرية غَت اؼبلموسة واليت هبب تطويرىا وتعزيزىا ودعمها.
وعموما يبكن القوؿ أف الفهم الدقيق لرأس اؼباؿ اؽبيكلي يوفر عدة فرص للمنظمة وخاصة فيما ىب
حقيقة السوؽ اغبالية اليت تتميز بالديناميكية والتنافسية ،حيث أف اإلدارة الفعالة لرأس اؼباؿ االبتكار
مهمة من حيث أف براءة االخًتاع توفر دخل ثابت ،وسبكن اؼبنظمة من زيادة الرحبية واغبصة السوقية،
وإدارة األصوؿ الفكرية والعالمة التجارية توفر قاعدة للعمالء األوفياء ،وكفاءة إدارة رأس اؼباؿ العمليايت
تضمن للمنظمة تعزيز عملياهتا من خالؿ منهجيات ذات كفاءة وإنتاجية.
 المطلب الثاني :رأس الماؿ الزبائني (العالقات):
سبثل قيمة العالقات اليت تقيمها اؼبنظمة مع الزبائن من خالؿ زيادة الرضا والوالء ،ومدى االحتفاظ
بالعمالء عن طريق االىتماـ دبقًتحاتو واالستماع إىل الشكاوى اؼبقدمة من قبلو ،وإهباد اغبلوؿ ؽبا
بالسرعة اؼبمكن ة ،ومشاركتو يف األعماؿ والصفقات وإقامة عالقات تعاوف قوية معو.
أوال :تعريف:
إف رأس اؼباؿ الزبائٍت يتمثل يف القيمة اؼبشتقة من الزبائن الراضُت ذوي الوالء ،اؼبوردين اؼبعوؿ
عليهم ،اؼبصادر اػبارجية األخرى ،اليت تقدـ قيمة مضافة للمنظمة جراء عالقاهتا اؼبتميزة بو ،إف بناء
رأس اؼباؿ الزبائٍت يقوـ على ثالثة أسس رئيسية وىي:

1

 - 1التوجو بالزبوف :وذلك استنادا إىل الرؤية اعبديدة القائمة على أولوية الزبوف ،وحاجاتو والقيمة
اػبارجية للمنظمة واليت ىي الرؤية اؼبالئمة غبقبة سوؽ اؼبستهلكُت (حيث اإلنتاج أكرب من الطلب،
واؼبنافسة أصبحت تأيت من بيئات عديدة ،ودبفاىيم وأساليب متنوعة).
 - 2الوعي بالزبوف :حيث مل يعد التوجو بالزبوف كايف يف بيئة تنافسية أين الكل يريد االقًتاب وفهم
والوعي بالزبوف.
 - 3الدالئل والحجج الكثيرة :واليت تؤكد على أف العالقات الزبونية أصبحت مصدرا ذا القيمة األكرب،
وىذا ما يبكن التدليل عليو يف أف الزبائن ىم الذين يدفعوف فاتورة اؼبنظمة ،فالقيمة النقدية لرأظباؿ الزبوف
حقيقي ة ألف اؼبهمة األوىل للمنظمة ىي إنشاء الزبائن عرب توريد قيمة الزبوف الشاملة اليت توحد ىذه
العالقات اؼبتميزة مع الزبوف.

1

 -قبم عبود قبم ،مرجع سابق ،ص.147 :
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إف والء الزبوف حسب مبوذج ىرـ ا لوالء الذي سوؼ يتم تناولو يف الشكل اؼبوايل ،يعٍت االنتقاؿ
من أمباط العالقة غَت التفاعلية إىل األمباط الفاعلة القائمة على الوالء والعالقات بعيدة األمد مع الزبوف.
شكل رقم  :19ىرـ والء الزبوف
إتجاه بناء رأس الماؿ الزبوني

الشريك
المحافظة على الزبوف

)(advocate

المدافع

العميل )(client

اإلمساؾ بالزبوف

الزبوف )(customer

الزبوف المحتمل )(prospect

إيجاد الزبوف

الزبوف البالتيني

الزبوف الذىبي
الزبوف الفضي
الزبوف البرونزي

الزبوف المحتمل المستهدؼ )(target prospect

المصدر :قبم عبود قبم إدارة الالملموسات ،إدارة ما ال يقاس ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،
 ،2010ص.150 :
يبُت ىذا الشكل اذباه بناء رأس اؼباؿ الزبوين ،من الزبوف الربونزي الذي يكلف اؼبنظمة الكثَت وغَت
اؼبربح ،إىل مبط الزبوف البالتيٍت الذي يتميز بالوالء وتكرار أكرب يف الشراء ،واالنتقاؿ من مبط الزبوف
احملتمل اؼبستهدؼ ال ذي يثل الزبائن الذين يشًتوف من اؼبنظمة أو من اؼبنافسُت ،مث إىل زبائن يقبلوف
التعامل مع اؼبنظمة دبرونة ،مث إىل عمالء يكرروف الشراء أكثر من اؼبنظمة ،مث إىل مدافعُت يتحدثوف عن
اؼبنظمة ويدافعوف عليها ،وأخَتا إىل الزبوف الشريك.

109

الفصل الثالث :رأس الماؿ الفكري
ثانيا :إدارة عالقات الزبوف:
إف إدارة عالقة الزبوف يبكن أف تكوف حالة ارتباط متبادؿ يقوـ على اؼبصلحة ،واالىتمامات
اؼبشًتكة ،وىي االستخداـ الواسع لتكنولوجيا اؼبعلومات ،شبكات األعماؿ وبرؾبياهتا وأنظمتها اػببَتة،
من أجل إدامة وتطوير العالقات مع الزبوف.

1

ىذا التعريف يقوـ على التكنولوجيا اليت تقدـ إمكانات عظيمة يف عملية التشبيك الفائق
واالتصاؿ اؼبستمر بالزبوف ،والتفاعل اآليل السريع الذي يبٍت قاعدة الزبائن األوفياء ،اليت تقوـ على تدخل
رأس اؼباؿ البشري مع التفاعل اآليل ،ذلك أف التفاعل اإلنساين ىو روح االنًتنت ،لذا البد من التعامل
مع عالقات إلدا رة الزبوف يف إطار التكامل والتفاعل بُت الدور اإلنساين والتكنولوجيا (االنًتنت) ،بُت
اؼبعرفة الضمنية يف رؤوس األفراد ،واؼبعرفة الصروبة يف قواعد ومستودعات البيانات.
وعموما فإف التعريف الذي يبكن وضعو إلدارة عالقات الزبوف ىو االستخداـ االسًتاتيجي
للمعلومات ،الت كنولوجيا ،واإلثراء يف العالقة مع الزبوف عرب دورة حياتو الكاملة دبا وبقق أىداؼ اؼبنظمة
والزبوف .2
بالنظر ؽبذا التعريف قبد أنو يتضمن اػبصائ

التالية:

 البعد االسًتاتيجي إلدارة عالقات الزبوف بدال من البعد التشغيلي ،وىذا ما يتمثل يف االستخداـاالسًتاتيجي عرب دورة حياة الزبوف طويلة األمد.
 إهنا مفهوـ شامل :وذلك لتغطيتها األفراد والتكنولوجيا على حد سواء. تتضمن كل الوظائف اليت تتعلق بكل من جهود التسويق ،خدمة الزبوف ،اؼببيعات...، إف جوىر رأس اؼباؿ الزبوين يتمثل يف العالقات اؼبتميزة مع الزبوف دبا ىبلق مبط ال زبائن ذوي الوالء،وىم الزبائن األكثر رحبية للمنظمة ،إف (  ،)eRnsSRqi .e.eىو أوؿ من أشار إىل ما يبكن تسميتو
باقتصاديات الوالء ،حيث أف زيادة والء الزبوف بنسبة  %5يبكن أف تؤدي إىل زيادة األرباح بنسبة
.%25

1

3

 قبم عبود قبم ،اؼبرجع السابق ،ص. 151 :- Kincaid.J.W, Customer Relationship Management, Prentice Hall, New Jersey, P.41.
- Reichheld, F, The Loyalty Effect, Harfard Business, School Press, Boston, P.5 .
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والوالء ىو مقياس لدرجة معاودة الشراء من عالمة معينة من قبل الزبوف ،ورغبة يف اؼبشاركة التبادلية
ألنشطة اؼبنظمة دبا وبقق ؽبا ميزة على منافسيها.

1

وعموما فإف العمل اؼبعريف ىو العملية اعبوىرية يف جذب الزبائن واستدامة عالقتهم وتفاعلهم مع
اؼبنظمة ،وإف إدارة اؼبعرفة فيها جانب أساسي إلدارة الزبوف ولكي تكوف فعالة البد من مهمتُت:
 - 1إنشاء الزبوف :تعترب ىذه اؼبهمة ىي الغرض األساسي لألعماؿ وىي مهمة ترتبط بدور اإلدارة يف
البحث عن األسواؽ والشرائح السوقية اعبديدة ،على أساس اغباجات اعبديدة واؼبتجددة للزبائن ،واليت
تضطلع إدارة اؼبعرفة يف البحث ومعرفة وحاجات الزبائن واألساليب اعبديدة واؼبتميزة إلشباعها ،وىذا ىو
اؼبضموف اعبديد إلنشاء الزبائن.
 - 2التركيز على الزبائن المالئمين :وىم الزبائن اؼبعتادين للمنظمة ،اليت يبكن التعامل معهم من خالؿ
ىرـ الزبائن ،والذي يقوـ على تقسي م الزبائن إىل أربع فئات من حيث الرحبية :فئة البالتُت ،الفئة الرحبية،
واليت سبثل القسم األعلى من اؽبرـ وىم الزبائن األكثر رحبية ،الذين ينفقوف أكثر على اؼبنظمة ،وال
يكلفوهنا إال القليل يف خدمتهم واحملافظة عليهم ،مث تأيت فئة اغبديد ومن مث يف القاعدة الفئة الرصاصية
وتضم الزبائن األقل رحبية وىم الزبائن ذووا اؼبشاكل والشكاوى  ،والذين هبعلوف اؼبنظمة تنفق عليهم وال
تربح منهم شيئا.
يف الواقع فإف الزبائن يتوزعوف يف هنايتُت قصوتُت :النهاية األوىل يقع عندىا الزبائن غَت الراضُت جدا
ويكونوف عدائيُت للمنظمة ،والنهاية الثانية يقع عندىا الزبائن الراضوف جدا وذووا الوالء ،والذين
يتحولوف إىل دعاة من أجل اؼبنظمة ،وبُت ىاتُت النهايتُت ىناؾ اؼبنطقة السوداء اليت تضم الزبائن الذين
يبكن كسبهم للمنظمة ،ليكونوا موالُت ،وعند خسارهتم يصبحوا زبائن غَت راضُت
ثالثا :إدارة عالقات الزبوف وإنشاء القيمة:
مع البيئة اؼبتغَت واؼبنافسة الشديدة اليت تظم الداخل ُت اعبدد الذين يأتوف بأساليبهم اعبديدة للوصوؿ
للزبوف ،البد من االنتقاؿ إىل اؼبخل اعبديد القائم على القيمة ،والذي فيو أصبح الزبوف ىو مركز
االىتماـ وىو اؼبؤشر األك ثر أنبية يف فشل أو قباح اؼبنظمة ،وعليو يبكن تعريف القيمة بأهنا ما يدفعها

1

 -قبم عبود قبم ،مرجع س ابق ،ص.153 :
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الزبوف (السعر أو التكل فة) ،مقابل ما وبصل عليو من خصائ

أو منافع وىذا ما يبكن التعبَت عليو

باؼبعادلة :1
القيمة = المنافع/التكلفة.
ويف ىذا السياؽ قبد االختالؼ يف التعامل مع الزبائن ومع اؼبنافع اليت ربدد القيمة واليت ؽبا عدة
خصائ

يبكن عرضها يف اعبدوؿ اؼبوايل:
جدوؿ رقم  :10خصائص القيمة

الخصائص

اىتماـ الزبوف

التكلفة

ماذا تكلف يف اغبساب الكلي (التكلفة ،الوقت)؟

الجودة

ىل تفي حباجايت؟

المالءمة

ىل من السهل اغبصوؿ عليها واستخدامها؟

التوقيت

ىل يبكن اغبصوؿ عليها بسرعة؟

الشخصنة

ىل تعاملٍت اؼبنظمة خبصوصية؟

القضايا األخالقية

ىل اؼبنظمة تعمل بطريقة مسؤولة ،حسب أخالقي؟

األسلوب/النمط

ىل السلعة ىي األحدث؟

التكنولوجيا

ىل شراء السلعة يتطلب مهارات تكنولوجية معينة؟

المصدر :قبم عبود قبم إدارة الالملموسات ،إدارة ما ال يقاس ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،
 ،2010ص.158 :
من خالؿ اعبدوؿ وحسب خصائ

القيمة يبكن القوؿ أف ىبتلفوف يف نظرهتم ؼبنافع السلعة ،فقد

قبد أف البعض ينظر إليها حسب العالقة بُت التكلفة والسرعة والتوقيت اؼبناسب ،والبعض اآلخر ينظر
1

 -اؼبرجع نفسو ،ص.156 :
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حسب العالقة بُت نوع السلعة واػبدمة األحدث ،وعموما فإف الزبائن عادة ما يتعاملوف مع ىذه اؼبنافع
يف إط ار اغبزمة اؼبتكاملة اليت تتوفر يف السلعة واليت ربدد يف النهاية قيمتها لدى الزبوف.
ومع إدارة اؼبعرفة فإف الزبوف أصبح مصدرا أساسيا للمعرفة ،وعلى أساس ىذه اؼبعرفة تقوـ اؼبنظمات
بإنشاء القيمة بأشكاؿ يبكن ربديدىا يف اآليت:

1

أ  -تكوين رأس الماؿ الزبوني :إف معرفة الزبوف على األقل من منظور الزبوف نفسو ىي قاعدة أساسية
للعالقات اؼبنشئة للقيمة ،ألهنا تساعد اؼبنظمة على ربسُت االستجابة من أجل إشباع حاجاتو ،وىذا ما
ينعكس على ربوؿ الزبوف حسب مبدأ الشراء الرابع من زبوف الشراء األوؿ إىل الشراء الثاين فالثالث مث
إىل الزبوف ا ؼبعاود ،ومن مث زبوف ذي الوالء الذي يعطي أولوية الشراء من اؼبنظمة على حساب اؼبنافسُت.
كما يبكن القوؿ أف العمالء ذوي الوالء ىم األساس دبا يسمى رأس اؼباؿ الزبوين للمنظمة.
ب  -خفض تكلفة الصفقة :إف معرفة الزبوف تنعكس بشكل مباشر على زبفيض وقت وتكلفة
الصفقة.
ج  -زيادة منافع الزبوف :إف إدارة عالقة الزبوف البد من أف ذبد اؼبنافذ الضرورية للحوار واؼبناقشة مع
الزبائن حوؿ اؼبنتجات وإمكانات تطويرىا يف ضوء حاجات الزبوف اؼبتغَتة باستمرار من أجل زيادة
اؼبنافع.
د  -التعامل بخصوصية مع الزبوف :وذلك باالعتماد على التفاعل الشخصي الذي يتطلب النظر إىل
معرفة الزبوف يف إطار تصنيف اؼبعرفة إىل معرفة صروبة اليت تتعلق بكل ما يبس السلعة واألنظمة اػباصة
بالتسليم والدفع ،وضماف ظباهتا الوظيفية ،واؼبعرفة الضمنية اليت تتعلق باللمسة اإلنسانية وخصائ
الزبوف وحاجاتو واالستجابة ؽبا ،حيث أهنا تركز على القيمة الشخصية كاألسلوب الشخصي يف اػبدمة،
االنتباه والًتكيز على الزبوف....،

1

 -قبم عبود قبم ،اؼبرجع نفسو ،ص.158 :
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 المطلب الثالث :رأس الماؿ البشري
رأس اؼباؿ البشري ىو الذي يضع كل رؤوس األمواؿ اليت تتحرؾ هبا اؼبنظمة كبو أىدافها ،وتتفاعل
هبا مع بيئتها الداخلية واػبارجية ،ففعالية اؼبنظمة ىي إ نتاج لفعالية رأس اؼباؿ البشري الذي هبب أف يدار
وفق أسس ومبادئ وقواعد علمية وموضوعية ال تتسم باعبمود ،ولكن بالتكيف مع اؼبوارد اؼبتاحة
واؼبمكنة للمنظمة ،وبأكرب قدر من التوازف بُت جانيب بناء القدرات اؼبكونة لرأس اؼباؿ البشري.
أوال :تعريف رأس الماؿ البشري
برز مفهوـ رأس اؼباؿ البشري يف إدارة األفراد على يد االقتصادي ( ،BRspR )1964والذي
يبكن تعريفو بأنو "ؾبموعة من اؼبعارؼ واألفكار ،اؼبواىب واؼبواقف ،سلوكيات اؼبوظفُت واؼبهارات الفردية
اليت ؽبا القدرة على إنشاء خزائن اؼبعرفة واػبربات من خالؿ التعلم الفردي ،والتفاعل بُت عالقات األفراد
اليت هبب على اؼبنظمة االىتماـ هبا من خالؿ وضع نظم رظبية وغَت رظبية لدفع ىذه العالقات باالذباه
الذي ىبدـ أىدافها".

1

كما اعترب  nRsi nspرأس اؼباؿ البشري :بأنو "يتمثل يف رأس اؼباؿ الفكري غَت اؼبادي وغَت
اؼبلموس ،والذي يًتاكم باالستثمار يف التعليم والبحوث هبدؼ زيادة كفاءة اؼبوارد يف اؼبستقبل"

2

ويبكن تعريفو أيضا بأنو قوة عقلية مصادره اؼبعرفة ،اؼبهارات ،اػبربات ومعرفة العاملُت داخل
اؼبنظمة.

3

وعموما فإف رأس اؼباؿ البشري للمنظمة يعرب عن اؼبعارؼ واؼبهارات واػبربات اؼبًتاكمة عند
العاملُت ،اليت زبل ق مهارات القيادة والقدرة على حل اؼبشاكل وازباذ القرارات الرشيدة ،والتعامل مع
اؼبخاطر ،وعلو فهو يعكس فاعلية اؼبنظمة يف إدارة مواردىا اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة ،للحصوؿ على
اػبربة ،الثقافة ،واؼبعرفة الالزمة ػبلق القيمة.

- Luiz Antonio Joia, Op.Cit, P.28.
 - 2إيباف ؿبمد ف ؤاد ؿبمد ،تكوين رأس الماؿ البشري  ،اؼب ؤسبر العلمي الثاين والعشروف لالقتصاديُت اؼبصريُت ،اعبمعية اؼبصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء ،القاىرة،
 ، 2000ص.1 :

1

3

- Malhotray, Study, Measuring Knowledge Assets Of A Nation : Knowledge Systems For
Development, United Nations Advisory Meeting Of The Department Of Economic And Social Affairs,
New York 4-5 Sebtember, 2003, P.10.
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ثانيا :مكونات رأس الماؿ البشري
يتكوف رأس ا ؼباؿ البشري من معرفة األفراد ،دراية األفراد (معرفة كيف) ،خربات األفراد ،قدرة األفراد
على حل اؼبشكالت ،القدرة على االبتكار ،القدرة على العمل اعبماعي ،قدرة األفراد على إدارة التغيَت،
قدرة األفراد على التعلم والتعليم ،القدرة على القيادة واإل دارة واإلنتاجية.
ك ل ىذه اؼبكونات ربدد قيمة اؼبنظمة ،كما سبثل العوامل األساسية اليت تدعم ديناميكية خلق
القيمة باستمرار ومع مرور الوقت ،وزيادة األداء التنظيمي.

1

كما يشَت  n aghnorإىل أف رأس اؼباؿ البشري يتكوف من :2
 .1االبتكار :ويقصد بو اؼبقدرة على تقدًن حلوؿ جديدة بدال من استخداـ األساليب التقليدية
بشكل مستمر.
 .2المقدرة (الكفاءة التخصصية) :وىي عبارة عن اؼبستوى التعليمي واػبربة اليت يبتلكها العاملُت
فضال عن اؼبعرفة اؼبستخدمة ألداء األعماؿ بشكل فعاؿ.
 .3المقدرة االجتماعية :وىي القدرة على التعامل واالتزاف مع اآلخرين ،وىي ضرورية لتعاوف الفرد
مع اآلخرين لتحقيق األداء اؼبرغوب.
ثالثا :أىمية رأس الماؿ البشري
إف إدارة رأس اؼباؿ البشري توجد أين يوجد العماؿ ،وإف كانت بعض اؼبنظمات تكوف أكثر أنبية مقارنة
بغَتىا ،وىذا يعود لعدة عوامل:

3

 - 1رأس الماؿ البشري االبتكاري :إف اؼبنظمات االبتكارية حباجة إىل سيل متواصل من اؼبفاىيم
واألفكار اعبديدة القابلة لتحوؿ إىل تكنولوجيات ومنتجات جديدة.
 - 2المنظمات كثيفة المعرفة في بعديها التخصصي واإلنساني :إف تزايد منظمات التكنولوجيا العايل
يتطلب أفراد معرفة مهنيُت قادرين على التعامل مع اؼبفاىيم اؼبعقدة األكثر تعقدا (من الناحية الفنية)،
وىذا ما مل يعد كافيا يف ظل اؼبنافسة اليت يبكن أف تقدـ نفس اؼبعرفة اؼبتخصصة ،وما يبيز بعضها عن
1

- Luiz Antonio Joia, Op.Cit, P.38.
- Lothgren, Study , The Legal Protection Of Structural Capital, Thesis In Low Of Economics
And Comercial, School Of Economics And Comercial, 1999, P.215.
2

3

 -قبم عبود قبم ،مرجع سابق ،ص.140 :
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بعض ىو الذكاء العاطفي الذي يتمثل يف القدرة على إدارة العالقات والتفاعالت اإلنسانية داخل
اؼبنظمة مع العماؿ اآلخرين ،ومع الزبائن خارج اؼبنظمة.
 - 3المنظمات الكثيفة بالصالت اإلنسانية  :إف اؼبصارؼ والفنادؽ الكربى تتميز هبذا النمط من
الصالت والعالقات الكثيفة مع الزبائن ،فبا يتطلب أفراد يتميزوف بالقدرة على التعاطف والتقم
العاطفي ،وإدارة العالقات يف فًتات الذروة والطلبات غَت اؼبألوفة للزبائن اؼبهمُت.
ويبكن إبراز أنبية رأس اؼباؿ البشري يف:
 إف رأس اؼباؿ البشري يتسم ببعدين ،الرصيد ( )vptspأي قيمة رأس اؼباؿ
البشري اؼبعنوية ،أو اؼبقدرة يف هناية السنة أو يف وقت معُت ،والتدفق
( )Eqttأي القيمة اعبديدة لرأس اؼباؿ البشري اؼبتولدة من أدائو يف عمل
األفراد.
 إف رأس اؼباؿ البشري يتزايد باالستخداـ ،ويبيل للتوليد الذايت (حيث اؼبعرفة
تكوف عند االستعماؿ مصدرا للمعرفة أفضل ،أوسع ،أعمق ،أكثر كفاءة).
 إف دورة حياة رأس اؼباؿ البشري (بغض النظر عن العمر اإلنتاجي لصاحب
اؼبعرفة) ،ىي أطوؿ من دورة حياة اؼبنتج أو العملية أو التكنولوجيا يف اؼبنظمة،
ويبكن تفسَت ذلك بالتأكيد على أف اؼبعرفة واػبربة اؼبكونة لرأس اؼباؿ البشري
تنتقل بُت أفراد اؼبنظمة ،فبا يوفر فرص أفضل من أجل ذبديد ىذه اؼبعرفة،
ؽبذا يبكن تعريف التعلم (وخاصة من أفراد اؼبعرفة ذوي االقدمية  vRsntإىل
أفراد اؼبعرفة اعبدد  ،)oosntبأنو عملية ذبديد وإعادة توليد رأس اؼباؿ
البشري من جيل عبيل ومن فًتة ألخرى الستدامة مزايا اؼبعرفة وخربات
اؼبنظمة.
وعموما فإف رأس اؼباؿ البشري يظل الشكل األرقى لرأظباؿ اؼبنظمة القائمة على اؼبعرفة ،وىو األكثر
حيوية وقدرة على ذبديد نفسو وتوليد ق يمتو اؼبتجددة ،وإف ـباطرتو ىي األكثر هتديدا للمنظمة يف حالة
النق  ،التسرب ،عدـ الوالء.
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رابعا :التعليم وأىمية االستثمار في رأس الماؿ البشري في ظل اقتصاد المعرفة:
إف أىم مظهر القتصاد اؼبعرفة نظرية رأس اؼباؿ البشري ،واليت تقوـ على فرضية مفادىا وجود
اختالؼ بُت األفراد فيما يتعلق دبقدار االستثمار يف مهاراهتم وخرباهتم وقدراهتم ،وبناءا على ذلك فإف
الفرد يعترب أصال من أصوؿ اؼبؤسسة إذ يبكن ربديد قيمتو وتسيَته .1
إف االقتصاد اغبديث القائم على توظيف اؼبعرفة لن يكوف فعاال إال بتطوير رأس اؼباؿ البشري
وتدريبو ،وباعتبار رأس اؼباؿ البشري كمقياس للقيمة جملموعة من اؼبهارات واؼبعارؼ وقدرات اؼبوظف،
وتدرؾ القيمة الكامنة يف التحصيل التعليمي من خالؿ توفَت منصة تشغيلية أوسع وأكثر اسًتاتيجية
إلدارة رأس اؼباؿ البشري ،وإدراؾ القيمة االسًتاتيجية للمعرفة التنظيمية ،وخاصة تلك اؼبعرفة اؼبوجودة يف
عقوؿ األفراد ،واليت تشمل صبيع العمليات اؼبنهجية اؼبستخدمة من قبل اؼبنظمة ،لتحديد وخلق واغبصوؿ
واكتساب اؼبعرفة ،واليت تتعلق بنظم إدارة التعلم واليت سوؼ يتم تناوؽبا يف الفصل الرابع ومعرفة كيفية
تأثَتىا على تطوير رأس اؼباؿ الفكري.
إف اعبوانب غَت اؼبلموسة للمعرفة أصبحت واحدة من اػبصائ

اؼبميزة للنشاط االقتصادي اليوـ،

باإلضافة إىل انتشار تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت إىل جانب زيادة التعقيدات التنظيمية ،ومبو
اؼبنظمات االفًتاضية ،والتوجو كبو االقتصاد الرقمي لذا مت الًتكيز على إدارة رأس اؼباؿ البشري الذي
يشمل الًتكيز على تطوير وتوفَت بيئة مواتية للتعليم ،وبيئة لتبادؿ ونشر اؼبعرفة داخل اؼبنظمة ،باالعتماد
على شبكات االنًتنت ،ولتنشيط عملية إدارة رأس اؼباؿ البشري البد من ربطو باؼبطالب اعبديدة إلدارة
اؼبعرفة واليت تتطلب تغَتات أساسية يف أربع ؾباالت 2 :األدوار ،اؼبسؤوليات ،الًتكيز االسًتاتيجي ،الًتكيز
على التعليم ،وسيتم رسم خريطة العالقة يف الشكل اؼبوايل:

1

- Kevin J, O’Sullivan, Stratigic Intellectual Capital Management In Milti National Organizations,
Sustainability And Succeful Imlications, Businees Science Refèrence, Hershey, New York, Library Of
Congress, 2010, p .245.
2
- ibid, p.246.
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شكل رقم  :20خريطة العالقة بين إدارة المعرفة وإدارة رأس الماؿ البشري
العالقات

األدوار

 بناء واحملافظة على العالقات مع إدارة اؼبوظفُت،العمالء ،اؼبوزعُت ،اؼبوردين.

 الشركاء اإلسًتاذبيوف ،اػبرباء ،اإلداريوف ،وكالءالتغيَت ،العامل القائد.

 ربط أكثر ومباشر للمنظمة مع إجراءات خلقالقيمة.

 رأس اؼباؿ البشري ،تيسَت اؼبعرفة ،بناءالعالقات ،النشر السريع للمعلومات.

 -مبو وبناء عالقات الشبكات.

السياؽ

 احمليط التنظيمي -الفريق

التركيز على التعليم

 -األفراد

 إدارة رأس اؼباؿ الفكري ،وتطوير رأس اؼباؿالبشري.

التركيز اإلستراتيجي

 -إدارة القدرات اإلسًتاتيجية.

 خلق ؿبيط تعليم يشجع خلق وتقاسم وتبادؿوتطبيق اؼبعرفة.
 الًتكيز على التنشيط والتجديد اؼبستمرللمنظمة.

 التطوير واحملافظة على القدرات التنظيمية. التجديد اؼبستمر يف اؼبدى القصَت والطويل. -احملافظة وتنشيط العائد على االستثمار.

Source: Kevin J, O’Sullivan, Strategic Intellectual Capital Management
In Milti National Organizations, Sustainability And Succeful
Implications, Business Science Reference, Hershey, New York, Library
Of Congress, 2010, P .246.

 - 1األدوار  :إف اقتصاد اؼبعرفة سوؼ وبتاج إىل ؾبموعة جديدة من أدوار اؼبوارد البشرية اؼبتميزة ،واليت
يبكن أف تساعد يف توليد القدرات التنظيمية واحملافظة عليها واستمرارىا ،وتشمل مثل ىذه األدوار إلدارة
اؼبوارد البشرية :رأس اؼباؿ البشري ،تيسَت اؼبعرفة ،بناء العالقات ،سرعة انتشار اؼبعلومات ،حيث يقوـ
اؼبتخص

يف اؼبوارد البشرية يف الدور األوؿ يف التعرؼ على قيمة رأس اؼباؿ الفكري ،وتوفَت اؼبوارد اليت

تسمح بتنمية ىذه القيمة ،وىذا ينطوي على خدمات عماؿ اؼبعرفة باؼبنظمة ،وتقوـ عمليات تيسَت
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اؼبعرفة بالًتكيز على التعليم من خالؿ اعتماد نظم إدارة التعلم وتطويره مع الًتكيز على عمليات إدارة
اؼبعرفة الفعالة واليت تعمل على خلق بيئات مواتية ػبلق اؼبعرفة ،وتبادؽبا ونشرىا من خالؿ بناء عالقات
معتمدة على دعم الشبكات مع الًتكيز على انضماـ األفراد لسلسة التوريد ػبلق طرؽ جديدة ،واعتماد
الشبكات للنشر السريع للمعلومات ،واليت تليب التغَتات السريعة يف األسواؽ ،اؼبعلومات ،العمليات
التجارية ،التصميم التنظي مي ،ولتلبية بيئات العمل الديناميكية وظبات اغبياة التنظيمية يف اقتصاد اؼبعرفة،
ويف بيئة إدارة اؼبعرفة اليت لديها القدرة على توسيع وإثراء دور رأس اؼباؿ البشري.
 - 2العالقات :إف إدارة اؼبوارد البشرية يف ظل اقتصاد اؼبعرفة تأخذ اؼبسؤولية لتطوير ودعم لقدرات
التنظ يمية ،من خالؿ األنشطة اليت تتقاطع مع وظائف األعماؿ اعبديدة ،وصياغة االسًتاتيجية
وتنفيذىا ،فضال عن الوظائف اعبديدة إلدارة اؼبعرفة واليت تقع ضمن اؼبوارد البشرية اؼبثالية من ناحية
االحًتافية.
ويتطلب تطوير العالقات اعبديدة اليت تعكس اؼبسؤولية اؼبشًتكة بُت اؼبديرين واؼبوظفُت ،العمالء
واؼبوردين وإدارة اؼبوارد البشرية ،االعتماد على البنية التحتية من شبكات االنًتانت ،اإلكسًتانت،
وعمليات إدارة اؼبعرفة اليت لديها القدرة جذب دور جديد لرأس اؼباؿ البشري ،وتوفَت األساس إلقامة
عالقات جديدة.
 - 3التركيز االستراتيجي :يف ظل ا قتصاد اؼبعرفة فإف الًتكيز االسًتاتيجي ىنا يبيل إىل تنمية رأس اؼباؿ
البشري وإدارة اؼبعرفة ،وىنا ينبغي ػبرباء اؼبوارد البشرية ربديد وتوجيو رأس اؼباؿ الفكري كبو تطوير
ؾبموعة ؿبددة من الكفاءات األساسية ،ونقاط القوة للقدرات والًتكيز االسًتاتيجي على اؼبدى القصَت،
مع التجديد اؼبستمر والتنشيط وأيضا التفكَت يف اؼبدى الطويل ،إف احتياجات بيئات العمل من ظبات
اقتصاد اؼبعرفة ىي اؼبصدر الرئيسي للميزة التنافسية ،وللحصوؿ على مصادر جديدة للميزة التنافسية من
إدارة اؼبعرفة ،وإدارة رأس اؼباؿ البشري البد من ربديد الكفاءات األساسية وؾبموعات اؼبعرفة اليت سبيز
اؼبنظمات عن بعضها البعض ،وىو ىدؼ أساسي يضيف قيمة للعمالء.

1

1

- Lengnick-Hall, M., & Lengnick- Hall, C. Human Resource Management in the Knowledge
Economy. San Francisco: Berrett-Koehler, (2003)p.50.
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والقدرات االسًتاتيجية ىي الطريق اليت يتم من خالؽبا تنظيم اؼبوارد من خالؿ القدرات الفردية،
القدرات التنظيمية ،اؼبعرفة ،ومع ىذا الًتكيز فإف رأس اؼباؿ البشري يركز على ؾبموعة من األفراد وفرؽ
التعلم التنظيمي ،لصاحل صبيع أصحاب اؼبصلحة واليت ؽبا دور فعاؿ يف إنشاء وتطوير القدرات التنظيمية
واليت تشكل جزءا من اسًتاتيجيات إدارة اؼبعرفة اؼبعاصرة ،واليت هتدؼ ػبلق ثروة من رأس اؼباؿ الفكري.
إف اقتصاد اؼبعرفة يعٍت اغباجة إىل التعلم وال ًتكيز على خلق فبارسات اؼبوارد البشرية اؼبتميزة ،واليت تشمل
مواضيع خلق بيئات مواتية للتعلم ،واكتساب ونشر اؼبعرفة داخل اؼبنظمات ،حيث خلق ودعم بيئات
التعلم وفبارسات رعاية التعلم ىي جزء من العامل اعبديد للتوجو اإللكًتوين إلدارة اؼبوارد البشرية ،وإدارة
رأس اؼبا ؿ الفكري وتطوير رأس اؼباؿ البشري ،فبا ىبلق تركيز قوي على التجديد اؼبستمر والتنشيط داخل
اؼبنظمة.
ويعترب رأس اؼباؿ البشري أصل فعاؿ يف اؼبنظمة ،حيث يبثل مفتاح التطوير وربقيق التغيَت التنظيمي،
والقدرات الفردية واعبماعية واليت تقدـ النمو وخلق القيمة اؼبضافة ،وى نا تربز وظيفة اإلدارة اإللكًتونية
للموارد البشرية يف االستفادة من برامج إدارة اؼبعرفة اليت تقدمها واليت هتدؼ إي اقتناء واستخداـ وإعادة
استخداـ اؼبعرفة.

1

ويبكن اإلشارة أيضا أف اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية ؽبا دور مباشر يف سبكُت اؼبوظفُت على
بناء وتطوير مهاراهتم وقدراهتم وخرباهتم من خالؿ اعتماد أنظمة إدارة التعلم واالستفادة من دروس
اؼبعرفة والدراية ،وإعادة استخداـ اؼبعرفة ،والوصوؿ إىل سلوكيات وفبارسات أفضل واغبصوؿ على
مهارات حل اؼبشكالت جبودة عالية.
 - 4التركيز على التعلم :من خالؿ تسهيل التعلم اؼبستمر ،ربديد مصادر معرفة اؼبوظف ،توفَت شبكات
االتصاؿ لتسهيل تبادؿ اؼبعارؼ ،وأىم من ذلك ضماف أف اؼبعرفة تكوف متاحة للموظفُت ،وبالتايل توفَت
منصة إلدارة رأس اؼباؿ البشري وبالتايل تطويره تدعمو .2

1

- Soliman, F , And Spooner , K, Strategies For Implementing Knowledge Management : Role Of
Human Resource Management, Journal Of Knowledge Management, 4 (1), 2000, P.337.
2
- Chatzkel, J.. Knowledge Capital: How Knowledge-Based Enterprises Really Get Built. Drake
Business Review, 1(1) , 2002 , p.11.
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 - 5السياؽ :إف مسألة السياؽ ؽبا أنبية كبَتة يف عامل ديناميكية اؼبعرفة ،وهتم كيفية تأثَتىا على
اؼبؤسسة ،لتطوير مناىج وعمليات إدارة اؼبعرفة ،واليت سوؼ تضع اؼبنظمة يف مكانة تنافسية ،من خالؿ
تطوير رأس اؼباؿ البشري ،كما يرتبط جوىر العمل اؼبعريف مع رأس اؼباؿ البشري الذي يعمل على
اكتساب اؼبهارات واػبربات ،واستعداد األفراد لتبادؿ اؼبعلومات والتعاوف.
إف األنبية اؼبتزايدة لرأس اؼباؿ البشري وخاصة يف الشركات القائمة على اؼبعرفة ،ذبعل اؼبنظمات أماـ
مسؤوليات:

1

أ  -استقطاب أفضل المواىب :وىذا يتطلب أف تكوف اؼبنظمة ذات نظاـ فعاؿ يف عملية اختيار
واختبار واستخداـ القادمُت اعبدد ،وتكوف ذات قدرة على ربفيز التعلم اؼبتبادؿ بُت القادمُت اعبدد
والعاملُت السابقُت ،واألىم أف تكوف ذات ثقافة جوىرية يف االحتفاظ بالعاملُت ورعايتهم وكأهنم
زبائنها.
ب  -اغناء رأس الماؿ البشري :وذلك من خالؿ اعتماد برامج ربفيز التدريب والتعليم من جهة،
والتعلم وتقاسم ونشر وتوزيع اؼبع رفة من جهة أخرى.
ج  -المحافظة على أفضل العاملين :وىذا يتطلب اؼبزيد من برامج التمكُت اإلداري ،ومفاىيم
وأساليب اإلدارة القائمة على الثقة ،والتحوؿ من مبط اإلدارة اآلمرة إىل اإلدارة االستشارية اليت تقدـ
خدمات حل اؼبشكالت ،وإزالة العقبات للعاملُت الذين يبثلوف رأس ماؿ بشري للمنظمة للحد من
عوامل عدـ الرضا.

1

 -قبم عبود قبم ،ص. 145 :
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خالصة الفصل
مت يف إطار ىذا الفصل استعراض مفهوـ رأس اؼباؿ الفكري باعتباره حقل متعدد التخصصات
والذي يتضمن صبيع اؼبوارد اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة واليت تتجسد يف أصوؿ اؼبعرفة ،وإظهار أنبيتو كونو
يبثل أحد اؼبيزات التنافسية اليت تبحث عنها اؼبنظمات اؼبعاصرة ،ومعرفة مراحل تطوره ،مث اؼبرور إىل
عملية قياس رأسو اليت زبلق صورة عامة عن حالة اؼبنظمة ككل ،وبالتايل تساعد أصحاب اؼبصلحة على
ازباذ القرارات ،مث عرض أىم مباذج قياس رأس اؼباؿ الفكري رغم احملاوالت الكثَتة لقياسو وتقييمو إال
أنو حىت اآلف ليس ىناؾ اتفاؽ ح وؿ طرؽ ؿبددة لتقييم وقياس أصوؿ اؼبعرفة ،وذلك لصعوبة عملية
القياس ،مث انتقلنا إىل عرض ـبتلف مكونات وعناصر رأس اؼباؿ الفكري اليت تعترب من األمور اعبوىرية
اليت ربدد القيمة اغبقيقية ؼبنظمات األعماؿ ،وقد مت الًتكيز على ثالثة عناصر واليت ىي كل من رأس
اؼباؿ اؽبيكلي الذي يبثل قدرات اؼبنظمة التنظيمية اليت تليب متطلبات الزبائن وتساىم يف نقل اؼبعرفة
وتعزيزىا من خالؿ اؼبوجودات الفكرية اؽبيكلية ،ورأس اؼباؿ البشري الذي يعترب اؼبصدر األساسي لتكوين
األفراد الذين يبتلكوف اؼبهارات واػبربات الالزمة إلهباد اغبلوؿ اؼبناسبة ؼبتطلبات العمالء ،ورأس ماؿ
العالقات (العمالء) الذي يشَت إىل العالقات اليت تربط اؼبنظمة بزبائنها ومورديها وربالفاهتا االسًتاتيجية.
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تمهيد
جاء البعد اإللكًتوين دبجموعة كاملة من الفرص اليت مل تكن موجودة من قبل ،والتحوؿ اإللكًتوين أصبح
يعرب عن سرعة ادلعامالت الفورية ،وأصبحت ادلوارد غري ملموسة موضع االىتماـ ،حيث قاؿ توماس سيتيوارت
"إف ثورة ادلعلومات كانت عبارة عن عدد من التحوالت يف وقت واحد ذات الصلة بالعودلة ،احلوسبة،
الالملموسات ،والبعد اإللكًتوين يدور حوؿ كل تلك التحوالت ويزيد من سرعة التغيري.
ومسح البعد اإللكًتوين إىل تسارع اندماج ادلعرفة ،وتسهيل عملية االستفادة من رأس ادلاؿ الفكري الذي
يعترب ادلسري للمعلومات ،مدير للمعرفة ،منتجا للتكنولوجيا ،مصدر للبنية التحتية ،وىو يف البيئة اخلارجية
والداخلية للمنظمة ،وىو أساس اإلبداع والذي ػلتاج إىل بنائو وتطويره إىل التوجو اإللكًتوين إلدارتو وباألخص
اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية واليت تقدـ حلوؿ تقنية تغطي ادلهاـ ادلتعددة لوظيفة ادلوارد البشرية ،مثل:
التوظيف اإللكًتوين الذي يساعد على إدارة عملية االختيار والتعيني واحلصوؿ على أفضل ادلواىب ،وبوابة
ادلوارد البشرية واخلدمات الذاتية واليت توفر "منصة واحدة" واليت تعرب عن مصدر ادلعلومات اليت سبكن ادلوظفني
من إجراء ادلعامالت اخلاصة هبم ،وتسهيل الوصوؿ إىل سياسات وعمليات ادلوارد البشرية ،والتعليم اإللكًتوين
الذي يساىم يف تطوير رأس ادلاؿ الفكري بشكل أكثر فعالية ،من خالؿ تسهيل التعليم الذي يعترب دبثابة اخلط
التوجيهي خلدمة العمالء ،باإلضافة إىل اعتماد نظم اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية ادلعتمدة على األنظمة
الذكية اليت تساعد على ربويل البيانات إىل معرفة وادلعرفة إىل ابتكار وتعمل على دعم عملية صنع وازباذ
القرارات ادلناسبة يف الوقت ادلناسب ،وعليو فقد جاء ىذا الفصل لدراسة تأثري اإلدارة اإللكًتونية للموارد
البشرية على تطوير رأس ادلاؿ الفكري ،وبناءا عليو فقد ارتأينا تقسيمو إىل العناصر التالية:
 المبحث األول :تأثري التوظيف اإللكًتوين وبوابة ادلوارد البشرية على تطوير رأس ادلاؿ الفكري.
 المطلب األول :تأثري التوظيف اإللكًتوين على اقتناص ادلواىب.
 المطلب الثاني :تأثري بوابة ادلوارد البشرية على تطوير رأس ادلاؿ الفكري.
 المبحث الثاني :تأثري تطبيقات نظم اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية ،وأنظمة إدارة التعليم على
تطوير رأس ادلاؿ الفكري.

 المطلب األول :تأثري تطبيقات نظم اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية على تطوير رأس ادلاؿ
الفكري.

 المطلب الثاني :تأثري أنظمة إدارة التعليم على تطوير رأس ادلاؿ الفكري.

124

الفصل الرابع :تأثير اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على تطوير رأس المال الفكري
 المبحث األول :تأثير التوظيف اإللكتروني وبوابة الموارد البشرية على تطوير رأس المال
الفكري
إف إدارة رأس ادلاؿ الفكري أمر بالغ األعلية والقدرة على جذب واالحتفاظ بالكفاءات يشكل ربديا خلرباء
ادلوارد البشرية ،واستخداـ أنظمة اإلدارة اإل لكًتونية للموارد البشرية دبا يف ذلك مواقع الويب ،شبكة االنًتانت،
البوابات ،األكشاؾ جلذب طاليب العمل أصبح ضرورة حتمية ،لذا فإف اعتماد التوظيف اإللكًتوين يساىم يف
استقطاب ادلواىب النادرة واحلرجة على ضلو متزايد ،واليت سبثل رأس ماؿ بشري متمكن ،كما غلب على
ادلن ظمات اعتماد التقنيات الذكية جلعل موقعها االلكًتوين أكثر جاذبية ألفضل ادلواىب ،وكذا تدعيم رأس ماؿ
العمالء من خالؿ عرض العالمة التجارية وزيادة ادلوثوقية ،واعتماد بوابة ادلوارد البشرية اليت تعرب عن حالة من
تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات اليت تدعم شلارسات ادلوارد البشرية وتوفر العديد من الفوائد ذات الصلة خبلق
وتطوير رأس ادلاؿ الفكري.
المطلب األول :تأثير بوابة الموارد البشرية على تطوير رأس المال الفكري:
ولدت فكرة بوابة ادلوارد البشرية يف عاـ  ،8991واستخدمت ىذه الكلمة ألوؿ مرة لوصف نقطة وصوؿ
متكاملة إىل ادلعلومات اخل اصة بادلنظمة ،وؽلكن تعريفها بأاها" :التطبيقات اليت سبكن ادلنظمات من فتح
ادلعلومات ادلخزنة الداخلية واخلارجية ،وتوفر للمستخدمني بوابة واحدة من ادلعلومات الشخصية الالزمة الزباذ
القرارات"

1

وتلعب األنشطة االسًتاتيجية إلدارة ادلوارد البشرية دور حامسا يف تطوير رأس ادلاؿ الفكري ،حيث ؽلكن
لربامج التدريب ليس فقط زيادة ادلعرفة الشخصية ،ورأس ادلاؿ البشري ولكن يساعد أيضا ادلوظفني على بناء
عالقات ونقل وتبادؿ ادلعرفة فيما بينهم (رأس ادلاؿ البشري) ،كما ؽلكن أف زبلق ادلعرفة اليت ػلتمل أف تشكل
أساس التعلم التنظيمي وتراكم ادلعرفة (رأس ماؿ تنظيمي).
وؽلكن القوؿ أف ىناؾ رلاالت أساسية تؤثر بشكل مباشر على خلق رأس ادلاؿ الفكري وتطويره ،كما
غلب أف يكوف كل رلاؿ تكوين للمورد البشري موجو يف ادلقاـ األوؿ إىل دعم واحد من األشكاؿ الثالثة لرأس
ادلاؿ :بشري ،ىيكلي ،عالقايت ،ومن أجل تطوير رأس ادلاؿ الفكري غلب أف تكوف ىناؾ اسًتاتيجية فردية

1

- Kakumanu P And Mezzacca , Importance Of Portal Standardisation And Ensuring Adoption In
Organization Environments, The Journal Of American Acadimy Of Business, Combrigde, 57.(2), 2005,
P.128.
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إلدارة األفراد ،حيث اجلميع لديو تكوين موارد بشرية خاص بو ،وىي فرضية مهمة إلدخاؿ ودمج إمكانات
بوابة ادلوارد البشرية إلدارة ادلوظفني.
أوال :تأثير بوابة الموارد البشرية على إدارة الموظفين:
تعمل بوابة ادلوارد البشرية على تصميم طريقة وىيكلة جديدة سباما للعمل وتغيري الروتني ،كما أاها سبثل أوال
ذبميع ادلعلومات للمستخدـ ،من خالؿ ذبميع البيانات من مصادر سلتلفة إما داخلية أو خارجية ،كما سبكن
من مجع احملتويات من وثائق سلتلفة ،ورصد تدفقات ادلعرفة ،والبوابات ىي أدوات تفاعلية تسمح للموظفني من
إضفاء الطابع الشخصي على استفادهتم منها ،وكذا التكيف مع ادلعلومات وإعالف وجهات النظر اخلاصة على
ادلعلومات الداخلية ومدى تكيفهم مع واجهة البوابة ،ىذه العملية ىي غاية يف األعلية ألاها سبكن األفراد من
تعيني موقع البوابة وفقا الحتياجاهتم ومتطلباهتم ،ومن ناحية أخرى ادلوظفني ىم ادلسؤولني عن ربميل بياناهتم
الشخصية بشكل مباشر ومستقل ،والوصوؿ إىل بعض رلاالت االىتماـ الشخصية مثل :الفوائد االجتماعية،
ساعات العمل ،اإلجازات ،قواعد البيانات.)...،
ومن منظور ادلوارد البشرية تساعد البوابات دلوظفي ادلوارد البشرية يف أاها:

1

 تتيح التفاعل الثنائي بني ادلوظفني يف أي وقت ومكاف ،وذلك يقتصر على كلمات السر
وأمساء ادلستخدمني.
 تلعب دورا حامسا يف توليد عمليات إدارة موارد بشرية جديدة من خالؿ تطبيقاهتا.
 تعترب بوابة ادلوارد البشرية صفحة على شبكة االنًتنت ذبمع بني إمكانية الوصوؿ إىل مجيع
ادلعلومات اذلامة على شبكة ادلنظمة.
 تنشيط ادلوظفني مع مراعاة الفروؽ الفردية ،األفضليات ،القدرات ودور كل موظف داخل
ادلنظمة.
 ربديد االحتياجات االسًتاتيجية الستخراج أعلى قيمة لرأس ادلاؿ البشري ،وذلك من خالؿ
اعتبار البوابة كربنامج إلدارة ادلعرفة واذلدؼ ىو زبزين قاعدة معرفية دلمارسات ادلنظمة من
كتب ،مقاالت.

1

- Cataldo Dino Rutaa , HR Portal Alignment For The Creation And Development Of Intellectual Capital
The International Journal Of Human Resource Management, Volume 20, Issue 3, 2009, P.564.
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 سبكن أيضا البوابة ادلستخدمني من أداء األنشطة ادلختلفة واستكشاؼ رلاالت أخرى ،أيضا
الوصوؿ إىل قاعدة بيانات فريدة وديناميكية لتدفق البيانات ،كما تسمح البوابة بسهولة من
ربديد مكاف ادلشاركة.
 تت يح التفاعل الثنائي بني ادلستخدمني ،أيضا ؽلكن الوصوؿ إىل البوابة يف أي وقت ومن أي
مكاف ومن أي موقع انًتنت ،وذلك يقتصر على استخداـ كلمات السر وأمساء ادلستخدمني
وذلك لضماف السرية داخل ادلنظمة.
وتفسري دور البوابة يف إطار رأس ادل اؿ الفكري ػلتاج إىل بعض التفكري ،حيث أنو من الصعب جدا تطوير
مستويات عالية من رأس ادلاؿ اذليكلي دوف خلق وتوفري بنية ربتية أساسية تدعم إدارة ادلعرفة وتدويناهتا يف عامل
اليوـ ،وىذه البنية التحتية حتما تدور حوؿ تكنولوجيا ادلعلومات ،وىذا يؤدي إىل افًتاض تكوين بوابة موارد
بشرية تركز على نظم م علومات متكاملة سهلة الوصوؿ واالستخداـ ،وؽلكن اعتبارىا جزء من رأس ادلاؿ
اذليكلي للمنظمة.
إف االعًتاؼ بأعلية تكنولوجيا ادلعلومات عامة ،وربديدا بوابة ادلوارد البشرية واليت ؽلكن سبديد دورىا
بالقوؿ أاها ؽلكن أف ربسن التنمية يف األبعاد الثالثة لرأس ادلاؿ الفكري من خالؿ سلسلة التطبيقات اليت ؽلكن
أف تؤثر على ادلعارؼ ،ادلهارات ،الشبكات ،...،يؤدي إىل تكوين بوابة ربتوي سلتلف تطبيقات ادلوارد البشرية
اليت ربتاج إىل أف تصمم وتنفذ بشكل متماسك مع اسًتاتيجية ادلوارد البشرية.1
وبالنظر إىل إمكانات بوابة ادلوارد البشرية ؽلكن إدارة وتقييم ادلوظفني بسهولة وأكثر كفاءة اسًتاتيجيا
دبواءمة بوابة ادلوارد البشرية مع اسًتاتيجية ادلوارد البشرية ،واليت تعطي منظور اسًتاتيجي جديد.

2

 -1استراتيجية مواءمة بوابة الموارد البشرية لتطوير رأس المال الفكري:
لقد اعًتؼ الباحثني منذ فًتة طويلة بأعلي ة مواءمة تكنولوجيا ادلعلومات لألعماؿ ،وقد مت تعريف ادلواءمة
( )tnemlgilaبأاها "درجة دعم تقنيات تكنولوجيا ادلعلومات ألىداؼ وخطط ومهمة ادلنظمة"

3

1

- Youndt, M ,And Snell, S, Human Resource Configuration, Intellectual Capital And Organizationl
Performance, Journal Of Managerial, Issues, 16 (3), 2004, P.343.
2
- Cataldo Dino Rutaa , HR Portal Alignment For The Creation And Development Of Intellectual
Capital
The International Journal Of Human Resource Management, Volume 20, Issue 3, 2009,
P.564.
3
- Huag.C. And Hul.Q, Achieving IT-Business Strategic Alignment Via Enterprise-Wide
Implementation Of Balanced Scorecards, Information Systems Management, 24,2007,p.84.
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وعند وجود ادلواءمة يتم توفري النظم واخلدمات اليت تعترب أساسية السًتاتيجية وعمليات ادلنظمة
واحتياجات ادلوظفني ،ونت يجة لذلك فإنو ؽلكن للمديرين رؤية مساعلات تكنولوجيا ادلعلومات وقبوذلا من قبل
ادلستخدمني ،حيث ؽلكن اعتبار أف تكنولوجيا ادلعلومات تضيف قيمة يف حد ذاهتا ،وتلعب دورا أساسيا يف
أداء ادلنظمة من خالؿ استخدامها لدعم اسًتاتيجية ادلنظمة ،حيث أف عدـ التوافق بني نظم ادلعلومات
واسًتاتيجية األعماؿ ىو السبب يف عدـ ربقيق القيمة يف العديد من ادلنظمات يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات.
وباالعتماد على ظلوذج ادلواءمة االسًتاتيجية الذي وضعو ()nilridnelو(8999 )nilatadtgtl

والذي ػلاوؿ ربديد نوعني من ادلواءمة بني األعماؿ وبوابة ادلوارد البشرية:

1

 التكامل االستراتيجي :والذي يتعامل مع األداء الوظيفي لبوابة ادلوارد البشرية ودعم اسًتاتيجية ادلواردالبشرية.
 التكامل التشغيلي :والذي يشري إىل العالقة بني البنية التحتية التنظيمية والبنية التحتية لنظاـ ادلعلوماتوالعمليات.
وىنا سوؼ يتم الًتكيز على التكامل االسًتاتيجي حيث سوؼ ندرس تأثري اسًتاتيجية ادلوارد البشرية على بوابة
ادلوارد البشرية والعكس.
أ -تأثير استراتيجية الموارد البشرية على البوابة :يفًتض أف مديري ادلوارد البشرية وفقا لألىداؼ العامة
االسًتاتيجية يلعبوف دورا يف إعداد اسًتاتيجية ادلوارد البشرية ،حيث يتم التفكري ىنا يف االستفادة من بعد أو
عدة أبعاد من رأس ادلاؿ الفكري ،وحسب تكنولوجيا ادلعلومات فإف مديري ادلوارد البشرية يقوموف بتنميط
تصنيفات ادلوارد البشرية مع بوابة ادلوارد البشرية ،وىذا يؤدي إىل تصميم بوابة ادلوارد البشرية بطريقة من شأاها
أف تدعم اسًتاتيجية ادلوارد البشرية وتكويناهتا.
ب -تأثير بوابة الموارد البشرية على استراتيجية الموارد البشرية :وؽلكن لبوابة ادلوارد البشرية أيضا أف
تلعب دورا حامسا يف توليد عمليات إدارة موارد بشرية جديدة ،من خالؿ تطبيقات ادلوارد البشرية يف البوابة،
وهبذه الطريقة فإف البوابة تساىم يف مواءمة اسًتاتيجية ادلوارد البشرية ،وىنا تلعب التكنولوجيا دور أساسي فال
ؽلكن القياـ دبمارسات ادلوارد البشرية دوف بنية ربتية لتكنولوجيا ادلعلومات واليت ؽلكن استخدامها أيضا
لألغراض اخلاصة.
- Cataldo Dino Rutaa, op.cit, p.165.
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ثانيا :تأثير تطبيقات بوابة الموارد البشرية في تطوير رأس المال الفكري:
أ :erofsofnI -ىي بوابة فرعية سلصصة الكتساب ادلعلومات وادلعارؼ اجلديدة من قبل موظفي ادلنظمة ،يتم
الوصوؿ إىل ىذه البوابة من أجل احلصوؿ على معلومات جديدة حوؿ موضوع معني ،عميل ،زميل ،ويف ىذا
اجملاؿ ىناؾ تطبيقات ادلوارد البشرية التالية واليت تعمل على تطوير بعد أو عدة أبعاد يف رأس ادلاؿ الفكري:
  : PEOPLEيعمل ىذا التطبيق على ربسني معرفة األفراد ،حيث يطلب من كل موظف إكماؿ ملفوالشخصي (اسم ،لقب ،عنواف ،)...،وملفو األكادؽلي (عمل ،تعليم ،خربة ،)...،باإلضافة إىل ذلك لديهم
اخليار دللئ قسم اخلربات إذا كانوا يعتربوف أنفسهم خرباء يف أي رلاؿ ،كما توجد فيو أيضا قائمة من الكتب
والتقارير ،يسمح لكل موظف االطالع عليها ،كما يسمح ذلم بتغيري التفاصيل والوصوؿ ادلباشر إىل البيانات
الشخصية ،واستعماؿ زلرؾ البحث الستكشاؼ واحلصوؿ واالتصاؿ بزمالء العمل يف مجيع أضلاء العامل ،وزلرؾ
البحث ػلدد بسرعة ما ػلتاجو ادلوظف من معلومات من اخلرباء ،حيث يتم مشاركة اخلربات وبالتايل زيادة
ادلعارؼ.
 : REPORTS -ادلعرفة الداخلية يف شكل وثائق أو تقارير سبثل  %18من زلتوى التطبيق ،eloenaedi

ويتم زبزين أي وثيقة ينشرىا ادلوظف حسب ادل وضوع ،ويف أي وقت يتم كتابة تقرير من أي شخص حوؿ
مسألة معينة فإف رلتمع ادلمارسة يف ىذا اجملاؿ ىو ادلسؤوؿ على ادلوافقة ،وتناوذلا وفق أعليتها يف ادلناقشة
احلالية ،والتحميل يف كل وثيقة تبني شعبية كل تقرير واليت يتم احلصوؿ عليها يف الصفحة الرئيسية ،حيث
يسمح للجم يع ربميل أو تنزيل أي مستند ،ويتم التحكم يف عدد مرات التحميل لكل موظف ،مث يتم فرز
عدد ادللفات ادلرفوعة.
  %08 :EXTERNAL DATABASESمن  eloenaediىي مصادر ادلعلومات ،مثل قواعد البياناتادلالية ،زلركات ادلراجعة ،... ،حيث يوفر ىذا اجملاؿ الوصوؿ إىل بعض قواعد البيانات ادلفيدة ،واليت تساعد
ادلوظفني بالقياـ بأحباث معينة ذلا فوائد مهنية مشًتكة ،ويسمح جلميع ادلوظفني الدخوؿ رلانا إىل ادلنتديات اليت
تدار من قبل استشاريني لديهم خربة زلددة حوؿ موضوع معني.
ب :MAESTRO -عبارة عن بوابة للموارد البشرية سلصصة ألنشطة التعلم وربسني ادلعارؼ القائمة وتطوير
رأس ادلاؿ البشري ،وعادة يتم توفري ادلعلومات والتدريب للجميع ،على الرغم من أف كل موظف لديو حق
الوصوؿ الشخصي إىل صفحة  ،otinadeموظفي ادلوارد البشرية الذين يتلقوف برامج تدريبية يديروف ىذا
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التطبيق من خالؿ برامج خاصة ،وأيضا تطوير وربديد مسار التدريب يف سياؽ حياهتم ادلهنية بغض النظر عن
الوظيفة ،العمر ،الوضع اذلرمي ،وتستخدـ سلتلف اجملاالت ادلتعلقة بربامج التدريب اليت تقدمها ادلنظمة ،يف
ربضري قائمة الربامج التدريبية ،قائمة الدورات حيث ؽلكن ألي شخص احلضور طوعا ،كما توجد أيضا قائمة
الدورات التدريبية اإللزامية.
ج :METHODS -وىذا ىو رلاؿ التبادؿ وؽلكن الوصوؿ إليو من قبل مجيع ادلوظفني ،حيث االقًتاحات
وادلعلومات ؽلكن العثور عليها يف عدة رلاالت ،مثل :كيفية ربسني عالقات العميل ،اقًتاحات حوؿ منهجيات
العمل...،
د :WIProgress -ىو رلاؿ سلصص للدراسات وادل شاريع اجلارية داخل ادلنظمة ،يعمل على ربميل ادلشاريع
اجلديدة يف ادلوارد البشرية.
ه :BLOG -عبارة عن أداة تفاعلية داخل قسم بوابة  eloenaediوؽلكن ألي شخص إنشاء  gnemخاص
بو ،والذي ؽلكن أف يركز على موضوع أو قضية رئيسية تعترب مفيدة للمنظمة بأكملها ،يف حني أف البعض
اآلخر قد يكوف بسيط عبارة عن وسيلة لتبادؿ األفكار واالتصاؿ بني ادلوظفني.
و :EXCHANGE -ىذا رلاؿ متعلق بعمل بوابة ادلوارد البشرية الذي يسمح لفريق العمل بالتشاور واالتصاؿ
وتبادؿ األنشطة ،وادلصاحل اخلاصة هبم ،ويتم ذبميع ادلوضوعات مثل :برامج عمل لقضاء العطل ادلنزلية ،وذلك
حملاولة فهم االحتياجات ادلختلفة للعاملني وأسرىم.
ي :CONTACTS WEB -قسم مهم جدا يف بوابة ادلوارد البشرية ،والعالقة مع ادلوظفني السابقني
تشكل جزء كبري ومهم من رأس ادلاؿ البشري للمنظمة ،ويتم ربديد مساحة زلددة لتتبع ادلوظفني السابقني،
حيث يتم تق دمي ملف شخصي لكل موظف سابق بالتفصيل موقعهم احلايل واإلصلازات ،فضال عن تفاصيل
االتصاؿ ،وذلك هبدؼ احلصوؿ على والئهم وانتمائهم ،وكذلك احلفاظ على عالقة مستمرة خللق وربفيز أحد
األصوؿ األساسية إلصلازات الفريق.
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ثالثا :مواءمة بوابة الموارد البشرية لتطوير رأس المال الفكري
بوابة ادلوارد البشرية ىي أداة أساسية حلياة عمل ادلوظفني وسبثل الطريقة الوحيدة لتنفيذ أنواع معينة من
العمليات داخل ادلنظمة ،وذبعل ادلواقف التنظيمية متجانسة مع األىداؼ ،ومن الواضح أف اذلدؼ األساسي
من تكوين بوابة ادلوارد البشرية ىو تطوير رأس ادلاؿ البشري وجعلو يتماشى مع اسًتاتيجية ادلنظمة.
واستنادا إىل البيانات السابقة فإف بوابة ادلوارد البشرية ذلا قيمة عالية ،وقيمة أعلى عند استخدامها على
سبيل ادلثاؿ :تطبيقات  ،gnemواالتصاؿ باالنًتنت واليت تعرب عن شلارسات ادلوارد البشرية القائمة على
التكنولوجيا ،واليت تساعد يف زيادة مواءمة بوابة ادلوارد البشرية ،وىذا يؤدي إىل تطوير مستمر يف رأس ادلاؿ
الفكري ،من خالؿ أف زيادة العالقات بني ادلوظفني سيؤثر على الكفاءات ،ويف تبادؿ ادلعلومات وادلعرفة
وتدريب ادلوظفني يؤثر على ادلهارات السلوكية (تساىم يف تطوير رأس ادلاؿ البشري) ،واليت تؤثر على العالقات
ادلهنية (تساعد على تطوير رأس ادلاؿ عالقايت) ،وعالوة على ذلك فإف إضفاء الطابع الرمسي على العمليات
(يؤثر على بناء رأس ادلاؿ التنظيمي) ،ؼللق األساس لعمليات التعلم ادلستقبلية اليت سبكن من تنشيط ادلوظفني
اجلدد ،واالستثمار يف شلارسا ت إدارة ادلعرفة زبلق رلتمعات ادلمارسة (رأس ادلاؿ اجتماعي) ،واألفضل
ادلمارسات ادلؤسساتية (رأس ادلاؿ التنظيمي) ،وتنفيذ مجيع التطبيقات ادلمكنة لبوابة ادلوارد البشرية ،يؤثر بشكل
عاـ على تطوير رأس ادلاؿ البشري.
كما توفر بوابة ادلوارد البشرية:

1

 مصدر واحد وشخصي للمعلومات والتطبيقات واألدوات اخلاصة بادلوارد البشرية.
 زيادة إنتاجية ادلوظفني وإدارة اخلدمة الذاتية.
 ربسني زيادة تفاعل ومشاركة ادلوظفني.
 سبكني ادلوظفني من الوصوؿ السلس إىل ادلعلومات وادلوارد اليت ػلتاجوف إليها.
 تصميم واجهة واحدة وسلصصة.
 االستشعار على ادلوظف والًتكيز على اجملموعات.
 التواصل وإدارة التغيري ،باإلضافة إىل محالت الًتويج والتوعية.

- HR portals, From, http:// www. Towerswatson.com/services/tools/sharpoint HR portals , 17-04-2014.
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 اإلدارة اآللية لعمليات ادلوارد البشرية القائمة على (طلب ،إجازة ،التوظيف ،التدريب،)...،
وإدارة ادلواىب فيما ؼلص (مقابالت التقييم ،االحتياجات التدريبية ،التنقل ،التطورات
ال شخصية) ،وإدارة معلومات ادلوارد البشرية (الفضاء الوثائقي ،اخلدمة الذاتية للموارد
البشرية)...،

1

 المطلب الثاني :تأثير التوظيف اإللكتروني على إدارة المواهب:
التوظيف اإللكًتوين ىو واحد من تطبيقات التجارة اإللكًتونية األكثر صلاحا ،كوسيلة للوصوؿ بسرعة إىل
الباحث ني عن العمل ،كما سبكن األدوات اإللكًتونية ادلتطورة من توظيف ادلرشحني ادلؤىلني ،وبناء عالقات
مستمرة مع ادلوظفني احملتملني ،حيث معظم ميزات النجاح تعتمد على أساليب التوظيف اإللكًتوين واليت
تشمل وفرات يف التكاليف ،الكفاءة ،الراحة لكال من ادلسؤولني عن التوظيف والباحثني عن العمل ،وقد كاف
ىناؾ ربوؿ جذري لطريقة استخداـ التوظيف اإللكًتوين منذ بداية .8998

2

أوال :التوظيف اإللكتروني وإدارة عالقات المواهب:
يدرؾ قادة ادلنظمات اليوـ أف قوة ادلؤسسة تقع على عاتق موظفيها ،لذا زادت سلاوفهم بشأف ربديد
وجذب أحسن ادلواىب يف كل أ سواؽ العمل ،وإدارة عالقات ادلواىب ىي" :عبارة عن اهج متطور لتعزيز
القدرة على جذب واكتساب ادلواىب ،وبناء قوة عمل ماىرة ومتعلمة" ،3والتوظيف اإللكًتوين ىو عملية
مبسطة لتعيني ىذه ادلواىب باعتماد ادلوارد اإللكًتونية خاصة االنًتنت ،اللوحات اإلعالنية ،زلركات البحث،
قواعد البيانات ،لتسريع عملية الًتشح بالنسبة لطاليب العمل ،وكذا ربسني معايري ادلطابقة للوظائف الشاغرة
بالنسبة للمنظمات ،حيث ؽلكن شغل الوظائف بطريقة أكثر كفاءة وأسرع وبشكل صريح.
وتسعى ادلنظمات إىل احلصوؿ على ادلواىب األكثر فعالية ،وذلك من خالؿ إدماج جهودىا للتوظيف
الداخلي واخلارجي باعتماد برامج التوظيف اإللكًتوين ،واليت تؤسس على أساس اسًتاتيجية إدارة ادلواىب اليت
تسعى لتحسني العمليات األساسية يف إدارة ادلوظفني 4:جذب ،اكتساب ،تعليم ،تطوير ادلواىب ،ادلواءمة بني

1

- Portail.Rh, From : http:// Www.Cegedin.Com/Formation/Programes-Domaine/Pages/Portail.Rh 12-042014
2
-Teresa Torres-Coronas , op,cit, P.101.
3
- Douglas.A. Reynolds, John A, Online Recruitment And Selection : Innovations In Talent Acquisition,
Wiley, Blackwell, May 2009, P.176.
4
- Tanya Bandarouk, Huub Ruel, And Al, E-Transformaton And Human Resource Technologes :
Organizationl Outcomes And Challenges, April, 2009
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ادلوىبة والدافع مع األىداؼ التنظيمية ،أي إتباع منهج إدارة العالقة مع ادلواىب اليت زبدـ العالمة التجارية
(رأس ماؿ العمالء).
ويوفر التوظيف اإللكًتوين وظيفة إدارة التوظيف الالزمة لتحديد ادلواىب ادلناسبة ،دبا يف ذلك الفحص
اإللكًتوين الذكي للمًتشحني ،الفرز والتصنيف ،سرعة وسهولة االستخداـ ،وىذا التطبيق ال يفتح فقط
احتماالت توظيف جديدة ،ولكن أيضا ػلسن بشكل حاسم القدرة التنافسية للمنظمة ،كما يعمل على إدارة
عالقات ادلوىبة ما وراء احلدود التنظيمية من خالؿ إنشاء مستودع للمواىب ،كمصدر فعاؿ يساعد على
تطوير العالقات ادلبكرة مع ادلوظفني احملتملني داخل وخارج ادلنظمة ،برنامج يساعد على إدارة عملية التوظيف
بأكملها من سلسلة التخطيط ووضع ادليزانية ،إىل جذب ادلرشحني والتوظيف واالحتفاظ بادلوظفني ،فهو
ينطوي على ادلشاركة يف مجيع إجراءات التوظيف ،ػلسن التوظيف اإللكًتوين أظلاط العمل ،زيادة اإلنتاجية
والكفاءة ،كما يوفر آليات متطورة لقياس كفاءة التوظيف.
ومن خالؿ دعم التكامل بني عمليات التوظيف مع األنظمة الداخلية للموارد البشرية ،ؽلكن للتوظيف
اإللكًتوين أسبتة تدفق ادلعلومات والعمليات ،باإلضافة إىل ذلك يوفر تطبيق خدمات ويب جديدة تصل إىل
أدوات التوظيف اخلارجية ،مثل :موفري التوظيف عرب االنًتنت يتيح فرصة لنشر فرص عمل خارجية ،وظائف
جديدة إضافية بأسبتة جيل من النماذج اإلدارية للموارد البشرية ،بسرعة وكفاءة لدعم توظيف ادلرشحني اجلدد،
والنتيجة ىي تعاوف مجيع ادلوظفني الداخليني والشركاء اخلارجيني يف سلسلة التوظيف.
ثانيا :تأثير التوظيف اإللكتروني على بناء مستودع المواهب:
إدارة عالقات ادلواىب ىي عبارة عن منهج إلدارة عالقات ادلرشحني الذين يوثق يف مؤىالهتم وإمكاناهتم
على أساس طويل األجل ،يف رلاؿ التوظيف اإللكًتوين األساس يف إدارة العالقات ىو مستودع ادلواىب ،حيث
قاعدة البيانات ادلقدمة تسمح بتخطيط وتتبع ،إغلاد وإدارة ادلوظفني احملتملني وادلرشحني اخلارجيني ،وتوسيع
وظيفة البحث ذبعل من السهل البحث عن مواىب متطابقة مع ادلتطلبات ،كما أف قاعدة بيانات ادلواىب
ربسن من القدرة على إدارة التوقعات وإغلاد ادلرشحني ادلناسبني للمناصب ادلفتوحة.1
كما يتم استخداـ اخلدمات الذاتية للوصوؿ إىل مستودع ادلواىب ،أين ؽلكن للمرشحني استخدامو
لتحميل السري الذاتية ،تسجيل اىتماماهتم ومهاراهتم وحىت إنشاء الصفحة الشخصية ،وبتوفري ادلعلومات
1

- Hausdorf Pa Duncan D, Firm Size And Internet Recruitment In Canada A Prelimnary Investigation
Journal Of Small Business Management, 42, 25, 2004, P.334
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للمرشحني ؽلكن للمنظمة احلفاظ على عالقات طويلة ادلدى مع ادلرشحني فضال عن تقدمي عروض عمل،
والتوظيف اإل لكًتوين يدمج بني التوظيف الداخلي واخلارجي ،واعتماد وجهة نظر عادلية ؽلكن للموظفني زيادة
اخليارات الوظيفية ،ويف نفس الوقت ؽلكن للمديرين اكتساب رلموعة أكرب من ادلرشحني احملتملني داخل البلد
وخارجو.
ويوفر مستودع ادلواىب للمديرين ثروة من الفرص اإلغلابية للحفاظ ع لى عالقات نشطة مع ادلرشحني،
وأخريا ؽلكن القوؿ أف مستودع ادلواىب ىو أساس ذبزئة سلصصة ادلواىب باستخداـ ادلعلومات ادلقدمة ،كما
ؽلكن ادلنظمات من ربديد رلموعاهتم اخلاصة من ادلواىب بطريقة أسهل ،من خالؿ تقدمي الوظائف اليت تزيد
بشكل ملحوظ السرعة والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة يف مجيع أضلاء ادلنظمة ،من مرحلة طلب وظيفة إىل
مرحلة إغالؽ منصب العمل.1
ويساعد التوظيف اإللكًتوين ادلديرين على إدارة العروض ادلختلفة مثال :إعالنات الوظائف ؽلكن توجيهها
تلقائيا إىل القنوات الداخلية ،ونقلها عرب واجهة  LoXجملالس العمل اخلارجية ،كما ؽلكن عمل توظيف
خاص من خالؿ التطبيقات اليت تأيت من قنوات متعددة ،دبا يف ذلك الربيد واالنًتنت ،وقوة وظيفة تدفق العمل
تدعم التوظيف عرب االنًتنت عن طريق :الرفض التلقائي ،الدعوة للمقابلة ،... ،وبالتايل تنسيق األنشطة جلميع
األطراؼ ادلشاركة يف عملية التوظيف  ،وعند درلها مع حل إدارة الوثائق فإنو ؽلكن للتطبيق التعامل مع الوثائق
إلكًتونيا ،وكذا الوثائق ادلخزنة اليت يتم إرساذلا واستقباذلا ،والوصوؿ إىل ادلعلومات احملدثة يضمن التحسني
ادلستمر لعملية التوظيف.
كما يسمح التوظيف اإللكًتوين بػ:

2

 -1إعداد التقارير والتقييمات :بالنسبة لألعماؿ التنفيذية يقدـ التطبيق رلموعة واسعة من التقارير
والتحليالت ادلصممة خصيصا الحتياجات التوظيف ،وىذه اجملموعة من التقارير القياسية وقوائم العمل تساعد
بسرعة يف إنشاء معايري للمعاجلة ،وؽلكن استخدامها لتحديد لالختالالت يف سلسلة التوظيف.
 -2التخطيط والمراقبة :أدوات التحليل ادلتقدمة مثل التقييم استنادا إىل مؤشرات األداء الرئيسية واذلامة
للمنظمات ،تسعى لتحسني اسًتاتيجية التوظيف اخلاصة هبا ،والتوظيف اإللكًتوين ؽلكن من احلصوؿ على
1

- Parry, E. & Tyson, S, An Analysis Of The Use And Success Of Online Recruitment Methods In The
Uk. Human Resource Management Journal, 18(3), 2008, P.257 - 174.
2
- Zulquarnain Malik, The Role Of E-Recruitment Towards Attraction Of Workforce: A Case Of
Telecom Sector Organization, Abasyn Journal Of Social, Vol 6, N.1. 2006, P.106.
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األرقاـ الرئيسية ادلتعلقة بوقت التوظيف بسرعة أكرب وبسهولة ،وؽلكن احل صوؿ على منظور واسع وعلى فعالية
شاملة إلجراءات التوظيف ،كما أف التوظيف اإللكًتوين ؽلكن من التخطيط الحتياجات القوى العاملة على
ادلدى الطويل ،ومن قياس التقدـ احملرز ضلو ربقيق اذلدؼ االسًتاتيجي دلوارد ادلنظمة وىو احلصوؿ على رأس
ماؿ بشري متميز.
ثالثا :تأثير التوظيف اإللكتروني على إدارة المواهب:
قد بينت العديد من ادلنظمات وسائل متقدمة ألداء شلارساهتا للموارد البشرية ،مثل :التوظيف واالختيار،
التدريب والتطوير ،تقييم األداء ،... ،والتوظيف باالنًتنت فعاؿ من حيث اجلمع السريع للمعلومات بالنسبة
للمعلومات بالنسبة دلقدـ الطلب ،ويعترب التوظيف اإللكًتوين أفضل ادلمارسات إلدارة ادلواىب ،وؽلكن تلخيص
ذلك من خالؿ الشكل ادلوايل:
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شكل رقم  :11تأثير التوظيف اإللكتروني على إدارة المواهب:
 تحديد الفعالية والتطوير واألسبقية في الحصول على المواهببرنامج يساعد تعظيم إمكانات القوى العاملة.

 الشفافية ،أدوات سريعة لتوظيف أفضل األشخاصإجراءات توظيف مثلى .
تخفيض الوقت

– قوى عاملة عالية المهارة
.

زيادة إنتاجية القوى العاملة.
تخفيض مخاطر عدم االمتثال.

زيادة اإلنتاجية

اإلدارة التنفيذية

المواهب

التوظيف

مواهب في سنغافورة

المنظمات األخرى
 -إبراز المواهب الرئيسية ،احتياجات العرض والطلب

المنظمات األخرى

مواهب في Chicago

تحديد خطط المناصب الرئيسية.
األسبقية في تحديد وتتبع وتطوير المواهب المحتملة.

 نظرة عامة حول القوى العاملة العالميةالقدرة على االستفادة من الموظفين المحتملين
استمرارية القيادة والمواءمة مع األهداف.
التجارية الرئيسية

Source : by Galileo Press Inc, Sap-e-recruiting, Boston (MA), 2011, p.2, From :
www.htt//fr.scribd.com/doc/integration-Sap-e-recruiting.
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 المبحث الثاني :تأثير تطبيقات اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية وأنظمة إدارة التعليم على
تطوير رأس المال الفكري.
يف عاـ  0888أسس االرباد األورويب اقتصاد ادلعرفة ووضع اقتصاد أوروبا القائم على ادلعرفة أكثر
تنافسية وديناميكية يف العامل1،وتصور اقتصاد ادلعرفة احلديث يعكس ربوال أكرب يف االقتصاد القائم على رأمساؿ
إىل واحد من ادلكونات الرئيسية واليت ىي إنتاج ادلعلومات وادلعرفة ،وبسبب ذلك ستكوف ادلنظمات احلديثة
األكثر تفاعلية تلك اليت تنتج معظم ادلعلومات وادلعرفة ،وجعلها يف متناوؿ أكرب عدد من األفراد ،وذلك يعتمد
إىل حد كبري على أنظمة إدارة ادلوارد البشرية ،واليت تعمل على تدفق ادلعلومات وتقدمي وسائل جديدة لتدعيم
التعلم ،حيث ىذه النظم (نظم اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية) ،ال توفر فقط ادلعلومات وإظلا تزيد من
وسائل ذبميع خربات التعلم من داخل وخارج ادلنظمة ،وتعزيز ادلعرفة من خالؿ جعل اقتناء ادلعرفة أسهل
وأسرع ،مع الًتاكم والتجديد.
وكتحديد لسياؽ ىذا ادلطلب فقد مت ربديد بعض التطبيقات التكنولوجية إلدارة ادلوارد البشرية ،واليت
تساىم بشكل أكثر يف إدارة ادلعرفة ،وتطوير رأس ادلاؿ الفكري وخاصة رأس ادلاؿ البشري باعتبار أف رأس ادلاؿ
الفكري يضم رلموعة كبرية من التعريفات ادلختلفة وينقسم إىل فئات متعددة ،ومتداخلة ،وعالوة على ذلك
يتم توزيع إدارة رأس ادلاؿ الفكري إىل وظائف سلتلفة دبا يف ذلك (ادلوارد البشرية ،التسويق ،البحث والتطوير،
خدمة العمالء ،)...فهو ؽلس ادلؤسسة ككل ،ولذلك سنحاوؿ ربديد أكثر األنظمة إسهاما يف تطوير رأس
ادلاؿ الفكري.
 المطلب األول :نظم البرمجيات واألدوات المرتبطة بالمعرفة الصريحة:
إف كفاءة عمليات إدارة ادلوارد البشرية يتطلب معرفة صرػلة ومقننة وادلعممة على مجيع اجلهات الفاعلة
وذات الصلة ،واليت ربتاج أيضا إىل اعتماد نظم وتكنولوجيات تؤدي إىل الزيادة الكبرية يف إمكانات التفاعل
بني األفراد ،وتكوف دبثابة العوامل ادلساعدة لتحديد ادلعرفة الصرػلة ،وؽلكن القوؿ أف أدوات ونظم بررليات
ادلوارد البشرية توفر أداة فعالة يف نشر ادلعرفة واستخداـ ادلعرفة الصرػلة ،وتدعيم الفعالية التشغيلية للمنظمات يف
عدة نواح مع سهولة الوصوؿ إىل صورة ادلعلومات اخلاصة بادلنظمة ،واليت تستند إىل قاعدة بيانات منسقة
وشاملة ،ومعلومات دقيقة وموثوقة ،مع إمكانية تقييم النتائج والتغذية الراجعة ،حيث تبادؿ ادلعلومات إلكًتونيا
1

- Lucca Refrigeri, E-Learning And Human Capital Development In Organization, From: Http// Www.
Elearning, Humancapital Al Growth.Com/Login/Indax. 15-01-2014.
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يزيد من سرعة تدفق ادلعلومات واليت إىل خفض دورة الزمن مع االستفادة القصوى من قبل ادلوظفني ،وفوائد
سرعة االستجابة .1
وسيتم عرض ىذه األدوات يف التايل:
أوال :قواعد البيانات ،مستودعات البيانات ،أدوات التنقيبDatabases, Data) (warehouses :

 :(and Mining Toolsوسوؼ يتم عرض كل أداة يف اآليت:

2

 قاعدة البيانات :ىي رلموعة من البيانات ادلنظمة خلدمة رلموعة من التطبيقات بكفاءة من خالؿ مركزيةالبيان ات وتقليل التكرار ،وعند احتواء قاعدة البيانات على كمية كبرية وثابتة من البيانات مثال التارؼلية فإنو
تسمى مستودعات البيانات.
 أدوات التنقيب :تعمل على ربليل كمية كبرية من البيانات الواردة عادة من قواعد البيانات ،والبحث عناألظلاط اليت ؽلكن استخدامها لتوجيو عملية صنع القرار والتنبؤ بالسلوكيات ادلستقبلية.
وؽلكن استخداـ العناصر الثالثة يف إدارة ادلعلومات وادلعرفة ،لذا فإف بعض الباحثني يتحدثوف عن
مستودعات ادلعرفة ،ومن وجهة نظر رأس ادلاؿ الفكري فإف قواعد البيانات وادلستودعات سبثل جزء من بناء
رأس ادلاؿ اذليكلي ،وى ي تلتقط ادلعرفة ادلقننة والصرػلة ادلوجودة يف ادلستويات التنظيمية ادلختلفة واخلاصة بادلوارد
البشرية ،وبعبارة أخرى فهي تستخدـ لتخزين وتوفري معرفة ادلنظمة.
وتدعم ىذه ادلهمة أدوات التنقيب اليت تساىم يف عملية توليد ادلعرفة واليت يتم امتالكها من قبل رأس ادلاؿ
ال بشري الذي يقوـ دبشاركتها من خالؿ التفاعل ،وبالتايل ادلساعلة يف عملية تبادؿ ادلعلومات وادلعرفة وادلساعلة
يف بناء الرصيد ادلعريف.
كما سبكن مستودعات البيانات رأس ادلاؿ البشري من احلصوؿ على جودة ادلعلومات من خالؿ تسهيل
استخراج ادلعرفة من قواعد بيانات ادلستوى التشغيلي وتسهيل عملية توزيع ادلعرفة ،وهتدؼ بعض ادلستودعات
لدمج احلد األقصى من ادلعلومات شلا يتيح زبزين ادلواد كاملة من نصوص ،صور ،صوت ،فيديو ،ويف أي حاؿ
فإف ىناؾ زلدودية القدرة على التقاط وسبثيل جزء من رأس ادلاؿ الفكري للمعرفة الصرػلة وىي تشارؾ غالبية
عمليات إدارة ادلعرفة من خلق  ،تدوين ،تطبيق ،مصادقة ،توزيع ومحاية ادلعرفة.

1

بتصرف - Luis Antonio Joia, op.cit, p.136.
- Bhatt, G. P., Knowledge Management Organization : Examining The Intraction Between
Technologies, Techniques, And People, Jpurnal Of Knowledge Management, 5 (1), 2001, p. 68.
2

138

الفصل الرابع :تأثير اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على تطوير رأس المال الفكري
ثانيا :تكنولوجيا الدفع(puch tecnology) :

تقوـ ىذه التقنية بتزويد ادلوظف بادلعلومات ادلطلوبة ،بالتايل ذبنب البحث عنها على شبكة االنًتنت،
حبيث يقوـ باإلشارة إىل ادلعلومات ادلطلوبة ،واالستخد اـ الرئيسي لتقنية الدفع ىي قدرهتا على نشر انتقائية
ادلعرفة ،وتقليل وقت االستجابة وتفادي مضيعات الوقت للموظف ،وبالتايل استغالؿ الوقت بكفاءة يف عمل
أشياء مفيدة ،وبالتايل ىذه التقنية تسمح لرأس ادلاؿ البشري من زيادة قدراتو ادلعرفية من خالؿ رلموع
ادلعلومات ادلتاحة.
ثالثا :االنترانت  :وىي شبكة خاصة تستخدـ تقنيات الويب لالتصاؿ بني ادلوظفني ،وزلمية من الغري عن
طريق كلمات ادلرور واجلدراف النارية ،ربتوي رلموعة من ادلعلومات تسمح بالوصوؿ إىل ادلعرفة وتبادذلا بني
ادلوظفني.
وال ينبغي اعتبار مشروع االنًتانت كمشروع إلدارة ادلعرفة ،حيث أف بعض ادلنظمات صدمت من
استخداـ االنًتانت نظرا لتأثري اطلفاض النتائج ادلرجوة منها ،على الرغم من االستثمارات الكبرية اليت سبثلها،
والوضع يزداد خطورة خصوصا ما إذا مت اعتبار ىدؼ االنًتانت ىو إدارة ادلعرفة ،واجلواب يكمن يف حقيقة أف
كل فضاء رقمي (رل موعة ادلعلومات وأدوات التبادؿ التكنولوجي) ،ربتاج دائما إىل فضاء اجتماعي (سلسلة
من احلوافز والدوافع واآلليات اليت ربفز األفراد على االستفادة من الفضاء الرقمي ،وأف ىذه احلاجة لديها صبغة
مضاعفة حبيث إذا غاب واحد منهما فإف النتيجة ىي الصفر ،بغض النظر عن أي قوة أخرى.1
تعمل ىذه األدوات باإلضافة إىل أدوات ونظم أخرى على عرض وتبادؿ ادلعرفة الصرػلة ،وإدراؾ ادلعرفة
الضمنية اليت ىي مدخل ىاـ لزيادة القدرات اإلبداعية لرأس ادلاؿ البشري.
ثانيا :نظم البرمجيات وأدوات تحويل المعرفة الضمنية  -صريحة:
قدـ  aeltatو  itaekaeظلوذجا للتحويالت بني ادلعرفة الضمنية والصرػلة ،والنموذج ؽلر بأربعة أظلاط
لتحويل ادلعرفة:2
 التنشئة االجتماعية (من ادلعرفة الضمنية إىل ادلعرفة الضمنية). -التخريج (من ادلعرفة الضمنية إىل ادلعرفة الصرػلة).

1

- Cothrel, J., & Williams, R.L, On-Line Communities:Helping Them Form And Grow, Journal Of
Knowledge Management, 3(1), 1999, P.54-60.
2
بتصرف - Luis Antonio Joia, Op.Cit, P.117.
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 اجلمع (من ادلعرفة الصرػلة إىل ادلعرفة الصرػلة). االستيعاب (من ادلعرفة الصرػلة إىل ادلعرفة الضمنية).حيث صلد أف الوظيفة األساسية لنظم الربرليات ىو ربط مصادر ادلعرفة ادلختلفة ،وبالتايل فإف األدوات
اليت سيتم وصفها ؽلكن تطبيقها ليس فقط لتوزيع واستخداـ ادلعارؼ القائمة ،ولكن الوصوؿ إىل ادلعرفة اجلديدة
على أساس مبد أ اجلمع ،وؽلكن أيضا أف توفر ىذه األنظمة معلومات جديدة حوؿ قاعدة ادلوارد البشرية ،ادلوارد
ادلعرفية ،برامج التدريب.
كما أف ىذه الربامج تزيد من الرؤية والشفافية وىذا يعين إمكانية التخريج باعتماد األدوات اجلديدة النتزاع
ادلعرفة الضمنية مثل :ربليالت البيانات ،م علومات الدعم الذكية لتحويل ادلعرفة اليت تساعد على احلصوؿ على
قيمة حقيقية الستخداـ ىذه األدوات.
غلب اإلشارة إىل أف ادلعرفة الضمنية ىي ليست يف مستوى الفهم والوعي ويصعب التعبري عنها ،وىذه
الربرليات ىي عبارة عن وسيلة مساعدة فقط للوصوؿ إليها ،وفوائد ىذه الربرليات تعتمد إىل حد كبري على
الطرؽ اليت يتم تطبيقها ،حيث استيعاب اجلزء الداخلي من النموذج يرتبط ارتباطا وثيقا بالتعلم واخلربة داخل
ادلنظمة ،حيث صلد أف ىذه األدوات تعيد تشكيل ليس فقط ادلعلومات ،ولكن أيضا تدفق العمل ،التفاعل بني
اآلخرين ،وعن طريق أنظمة تكنولوجيا ادلعلومات اليت ؽلكن ترمجتها إىل فرص التعلم بني األفراد وادلؤسسات،
وسوؼ يتم عرض األدوات اليت تساعد يف ربويل ادلعرفة الضمنية إىل صرػلة والعكس بالعكس ،ومن ناحية
أخرى فإف ىذه األدوات تساعد يف تسهيل وتطوير تعليم األفراد ،وتساىم يف تسهيل حرية التعبري عن اآلراء
واألفكار من خالؿ صفحات ادلناقشة يف انًتانت ادلنظمة ،أيضا أدوات تكنولوجيا ادلعلومات اليت تستهدؼ
دعم جلسات العمل اجلماعي وىي تلعب دورا ىاما يف جعل ادلعرفة احملتملة "موجودة" ،واليت سوؼ نناقشها
يف العنصر ادلوايل.
وؽلكن ذلذه األدوات أف تلعب دورا ىاما يف التحوي الت من ادلعرفة الضمنية إىل الضمنية ،ومع ذلك ؽلكن
القوؿ أف ىذه األدوات ليس لديها الكثري لتوفره ،حيث التنشئة االجتماعية ىي أساس رلاؿ التفاعل بني
األفراد ،وفيما يلي سوؼ يتم عرض بعض ىذه األدوات:
 -1النظم الخبيرة :ىي أنظمة سلصصة اللتقاط وتدوين ادلعرفة من اخلبري اإلنساف يف عدة رلاالت ومنها
ادلوارد البشرية ،وىي تنتمي إىل الذكاء االصطناعي ويشمل عملها ثالثة مراحل متميزة:

1

- Luis Antonio Joia, ibid, p.175.
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 ففي ادلرحلة األوىل يتم ربويل ادلعرفة الضمنية للخرباء إىل معرفة صرػلة يف شكل مستودعات ادلعرفة ويتمإنشاء قاعدة ذلا ،يف ادلرحلة الثانية القدرة على التوصل إىل نتيجة من خالؿ استخداـ أقل لعدد من احملتويات،
وبناء رلموعة من األسئلة يتم طرحها على ادلستخدـ لإلجابة عليها ،وبالتايل دفع عجلة البحث على النتيجة،
وادلرحلة الثالثة ىي القدرة على شرح كيفية الوصوؿ إىل احلل وبالتايل السماح للمتدربني اجلدد باستيعاب ادلعرفة
الصرػلة وربويلها إىل معرفة ضمنية.
وطريقة تطبيقها تقتصر على احلاالت اليت لديها عدة خرباء للمساعدة يف إنشاء النظم اخلبرية ،حيث
النظم اخلبرية زبفض تكاليف التدريب ،وىي تعمل على نقل ادلعرفة إىل حد كبري ،وىذه النظم تقوـ على أساس
التفكري يف ادلشكلة اليت يط رحها النظاـ اخلبري يف حد ذاتو ،وىي قادرة على شرح طريقة العمل للمتدربني.
وقد مت تطبيق ىذا النظاـ بنجاح يف رلاؿ الصحة وادلالية ،حيث يف رلاؿ الصحة يستند استخدامها على
تقنني وتشخيص األمراض ،واقًتاح العالج من النظاـ الذي يستخدـ من قبل الطبيب دلساعدتو ،ويف عالقات
ادلريض ،أما يف اجملاؿ ادلايل فكاف التطبيق األكثر شيوعا كوسيلة مساعدة يف منح القروض وإجراء عمليات
التدقيق.
 -2منتديات النقاش:
يستخدـ ىذا ادلصطلح بشكل عاـ لإلشارة إىل أي نوع من النشرات اإلخبارية على االنًتنت ،حيث
ؽلكن من طرح أسئلة أو رسائل من أي نوع ،أو تقدمي مراجع يف بعض ادلواضيع ،اإلجابة على بعض
االستفسارات ،وضع كل احملتويات ذات الصلة بادلوارد البشرية أو غري ذلك ،وقد حاولت ادلنظمات تنفيذ ىذه
التقنية من خالؿ خلق مساحة ذلذه ادلنتديات على انًتانت ادلنظمة ،مع فكرة أف ادلوظفني يستخدمواها إلخراج
معارفهم الضمنية ،ووضعها من خالؿ احلوار وتبادؿ ادلعارؼ وكمكاف لتبادؿ األفكار واخلربات حلل معظم
االستفهامات.1
ولألسف فإف ىذا ادلنهج ال ؽلكن اعتماده كثريا ذلك أف ادلوظفني عادة ما يًتددوف يف عرض استفساراهتم
على اذلواء ويف األماكن العامة وخطيا ،ومن ناحية أخرى اخلوؼ من اإلجابة على استفسارات الزمالء.

1

- Shani. A, Sena,J, And Stebbins,M, Knowledge Work Teams And Groupware Technology : Learning
From Seagate’s Experience, Journal Of Knoledge Management, 4 (2), 2000, P.124.

141

الفصل الرابع :تأثير اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على تطوير رأس المال الفكري
 -3الصفحات الصفراء : wIllfY segIs
الصفحات الصفراء للمنظمات ىي قواعد بيانات اخلرباء ،مكاف فيو أرقاـ مجيع رل االت التخصص جلميع
أعضاء ادلنظمة ،واحدة من أبسط تطبيقاهتا ىي ربديد اخلرباء يف اجملاؿ ادلصمم ووظيف ة آلية الصفحات الصفراء
ىي بسيطة جدا ،حيث اإلدارة ربدد الطرؽ اليت هتم ادلنظمة ،وعالقة ادلوظفني الذين يعلنوف أنفسهم خرباء يف
رلاالت سلتلفة ،والبد من اإلشارة على ضرورة وجود نظم ادلكافآت ادلرتبطة باستخداـ ىذه النظم لكي ال يتم
الوقوع يف مشكل حياد مجيع اخلرباء باع تبار أف ىذا اجلانب ينطوي على عبئ العمل اإلضايف ،واالىتماـ
الرئيسي للصفحات الصفراء ىي مساعلتها يف احلصوؿ على ادلعرفة الضمنية للخرباء وتطبيقها وتوزيعها على
شكل معرفة صرػلة ،مع استفادة كل من لو عالقة هبا أو بأي جزء منها من ادلوظفني دبا يساعد يف بناء الرصيد
ادل عريف الذي يساىم يف الوصوؿ إىل ادلعرفة احملتملة واليت ىي القدرة على اإلبداع.1
 - 4خرائط المعرفة (:)Knowledge Maps

ىي عبارة عن رسم زبطيطي يوضح ادلعارؼ ادلتاحة يف ادلنظمة ،فهي تتيح موقع سريع وفعاؿ للمعلومات
ذات العالقة بازباذ القرارات وحل ادلشكالت2،وعالوة على ذلك بل ىو الدليل الذي يصف سلسلة من فئات
ادلعلومات ادلتخصصة ،ويشري أين ؽلكن العثور عليها وفائدهتا وقيمتها وحالتها ،فمن الواضح أف جزء كبري من
ادلعرفة ال ؽلكن تقنينها بل ال تزاؿ يف أذىاف اخلرباء ،وبالتايل فإف ىذه اخلرائط تساعد على ربديد موقع ىؤالء
اخلرباء ورب ديد ادلعرفة الضمنية اليت ؽلتلكواها ،وتستخدـ ىذه اخلرائط يف توزيع وإنشاء مراحل إدارة ادلعرفة.3
 -5أدوات عمل المجموعة :برنامج عمل اجملموعة يشري إىل الربنامج الذي يتضمن الوظائف اليت تسهل
األنشطة التعاونية جغرافيا ،من خالؿ السماح للمستخدمني بالتفاعل والتبادؿ ادلنظم للمعلومات ،شلا يسهل
إنشاء أنظمة للمساعدة يف ازباذ القرارات ،وتشمل ىذه األدوات عادة سلسلة من التطبيقات اليت هتدؼ إىل
إدارة اجلوانب التالية:4
 اجتماعات فعلية للتفاعل ولتبادؿ معارفهم الضمنية إما من خالؿ نظم بصرية مثل مؤسبرات
الفيديو أو من خالؿ أدوات نصية مثل الدردشة.

1

- Luis Antonio Joia, Op.Cit, p.201.
- ibid, p.198.
3
- Ruggles, R, The State Of The Notion: Knowledge Management In Practice, California Management
Review, 40(3), 1998, P . 80-89.
4
- Maso, P. And Smith.R. A Resource-Based View Of Organization Knowledge Management Systems,
Journal Of Knowledge Management, 4 (3), 2000, P.224.
2
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 تقاسم ادلعلومات :والذي يتحقق من خالؿ تبادؿ الرسائل اإللكًتونية بني أعضاء اجملموعة،
والرسائل سلزنة حسب كل موضوع شلا غلعل لكل فرد إمكانية الوصوؿ إىل كل ما قيل عن أي
موضوع ،بادلثل ؽلكن ألعضاء اجملموعة العمل على وثيقة واحدة ألاها سبكن مجيع األعضاء
الوصوؿ إىل ادلستند وإجراء تعديالت ؽلكن عرضها بشكل واضح.
 جدوؿ األعماؿ اإللكًتونية ألعضاء اجملموعة وادلوارد ادلتاحة لديهم ويشمل إدارة ادلوارد
ادلشًتكة ،مثل :ادلعدات ،غرؼ االجتماع ،مع السماح أيضا بلقاءات بني أعضاء اجملموعة
كل ىذا يساىم يف احلصوؿ على ادلعارؼ الضمنية للمجموعة وربويلها إىل معارؼ صرػلة
ويف نفس الوقت معارؼ ضمنية ألعضاء اجملموعة.
ثالثا :نظم البرمجيات وأدوات صنع المعرفة المحتملة:
بعد كل الربامج اليت سبت مناقشتها واليت سبثل بناء منصة الرصيد ادلعريف ،ومعرفة مدى مساعلتها يف
احلصوؿ على ادلعرفة الصرػلة وربويل ادلعرفة الضمنية مت التوصل إىل عناصر فوضوية ومعقدة من ادلعارؼ
وب إدا رهتا توصلنا إىل االبتكار ،وتوصف ىذه ادلعارؼ بادلعرفة احملتملة باعتبارىا غري متجسدة ،وؽلكن وصفها
بالتفوؽ الذايت ( )eino-idtlnkilrelmوادلعرفة الضمنية قبل ذبسيدىا يف ادلمارسات اليومية ،ومع احلاجة
والشعور بتجسيد االحتماالت الناشئة ،وبعبارة أخرى من ادلهم إحداث ابتكار يف ىذه ادلرحلة ،ولفهم أكثر
سوؼ نستخدـ مثاؿ اخلبز لػ( aeltatو ،)itaekaeحيث يقوؿ  eaatdgidبأف ىناؾ أنواع معينة من
ادلعلومات عن اخلبز مثل :الوزف ،السعر ،... ،وىي من مكونات ادلعرفة الصرػلة ،وأنشطة إنتاج اخلبز أمثلة عن
ادلعرفة الضمنية ،أخريا فإف ادلعرفة اليت سبكن اخلباز من اخًتاع اخلبز يف ادلقاـ األوؿ ىو "التفوؽ عن الذات"،
وىذا النوع من ادلعرفة الذي يعطي التحفيز "دوامة ادلعرفة" وىنا بناء ادلعرفة يف ظلوذج  aeltatو itaekae

1

ف كرة ادلعرفة احملتملة اليت لديها الكثري من األوصاؼ؛ الواجهة األمامية يف عملية االبتكار ،ومرحلة الواجهة تشري
إىل تلك األنشطة اليت تأيت قبل منتج جديد ،رمسي ،ومنظم بشكل جيد ،حيث سبثل ىذه األنشطة كما
"الفوضى" ال ؽلكن التنبؤ هبا وغري منظمة ،وتشمل ادلرحلة األمامي ة توليد وإدارة الفكرة ،حيث يشري توليد
الفكرة إىل اكتشاؼ بعض الفرص التجارية اجلديدة ،واألفكار األوىل عند استخدامها ،أما إدارة الفكرة
فتشمل االستعداد لنقل األفكار إىل االبتكار الفعلي ،وتشمل اجلمع ادلنهجي للوثائق وتقييم األفكار ،وىنا
- Luis Antonio Joia, Op.Cit, p.181.
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تدخل أدوات الربرليات اليت تسهل توليد األفكار ،واألدوات ادلساعدة اليت تعمل على إغلاد احللوؿ
للمشكالت ،وتساعد ادلستخدمني على التعبري عن أفكارىم عن طريق برامج معاجلة األفكار ،واخلرائط الذىنية
اليت تقدـ األدوات الالزمة للتسجيل ومعاجلة والتعامل مع األفكار ،وباالستخداـ برامج استجواب وال يت ربتوي
رلموعات من األسئلة أو سبارين استنادا إىل ادلستخدـ إلثارة األفكار اجلديدة لديو.
باإلضافة إىل أدوات أخرى الستنباط ادلعرفة احملتملة ؽلكن أيضا اعتماد أدوات عمل اجملموعة واليت مت
تناوذلا سابقا ،أيضا جلسات العصف الذىين أو نظم التواجو االجتماعي مثل :وسائل اإلعالـ والنظم القائمة
على الفيديو ألغراض اجتماعية ،أو رلاالت أخرى من أنظمة ادلراقبة.
يف إدارة األفكار ؽلكن استخداـ بعض التطبيقات القائمة على نظم إدارة ادلعرفة ،فمن ادلهم ربديد
مسارات تدفق الوثائق حبيث تدعم إدارة األفكار ،وىناؾ أيضا أدوات الربرليات اليت تستهدؼ بشكل خاص
التصفية السريعة من ربديد األولويات وىيكلة األفكار ،وكذلك األدوات اليت تدعم إضافة التفاصيل
وادلالحظات مع الفكرة اجلديدة ادلطورة.
باإلضافة إىل األدوات اليت مت ذكرىا ؽلكن أف نضيف بعض النظم اليت تساعد يف الوصوؿ إىل ادلعرفة احملتملة:
 -1نظم دعم القرار:
وقد صممت نظم دعم القرارات ألوؿ مرة من قبل  riil . . iaidومعاونيو يف منتصف  8998وتستند
على اخلصائص:

1

 اذلدؼ من ىذا النظاـ ىو دعم صنع القرار وليس ليحل مكاف من يقرر،
 نقطة الًتكيز ليست على ادلستوى التشغيلي ،ولكن يف حل مشاكل زلددة،
 ىو نظاـ ال دعم الذي غلب أف يصور أكثر اخلدمة اليت تطور وتعلم وتكيف ادلستخدـ،
 نظم دعم القرار ىي جد مفيدة للمنظمات الراغبة يف ربسني قدرة العاملني لديها يف ازباذ
القرارات ،وىي أمثلة على ما يسمى تقنية التعاوف واليت ؽلكن استخدامها يف تقاسم ادلعرفة
الضمنية بني ادلوظفني ،وحىت بني العمالء وادلوردين حبيث تتيح نظم دعم القرار ثروة من
ادلعرفة وتقوـ على مجع احلكمة من الذين يعرفوف الكثري عن مواضيع سلتلفة واليت تتحوؿ إىل
قواعد وأدلة.

- ibid, p.200.
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 -2النظم التي تستند على حاالت المنطق:
النظم القائمة على حاالت ادلنطق مفيدة لاللتقاط وزبزين ادلستندات اليت تعترب نوع من ادلعرفة ،وتستند
آلية عملها على زبزين أوصاؼ ذبارب األفراد ادلتخصصني يف شكل حاالت لقواعد البيانات ليتم استدراجها
عند حدوث احلالة اليت ىي مطابقة أو مشاهبة للتجربة ادلخزنة ،ويتم تكييف احلل ذلذه القضية القدؽلة ،إىل
حالة جديدة ،وبعبارة أخرى تكييف احللوؿ دلشاكل سابقة حلل مشاكل جديدة.
حبيث سبثل حالة مزيج من احلاالت تتوسع باستمرار ،وتتألف ىذه النظم من أربعة عناصر :قاموس ادلوارد
ادلستخدمة ،قاعدة احلاالت ،موارد العثور على أوجو التشابو ،ادلوارد الالزمة لتكييف احللوؿ ،وتستند مساعلتها
على ادلساعدة يف الوصوؿ على ادلعرفة احملتملة وتطبيق ادلعرفة التنظيمية ،كما أاها تشارؾ يف تدوين وتطبيق
مراحل إدارة ادلعرفة.
 -3بوابة المعرفة:
ىي عبارة عن صفحة ويب ربتوي على سلسلة من الوكيل الذكي ،لتحديد موقع ادلعلومات على
االنًتنت ،وقد صممت بوابات ادلعرفة مع فكرة دماغ ادلنظمة لتوفري معلومات حيوية للعماؿ الالزمة للنجاح يف
أسواؽ التنافس ادلفرط 1،وبوابة ادلعرفة سبثل حال شلكنا ذلذه ادلشكلة ألاها ربدد على شبكة االنًتنت ما ػلتاجو
ادلستخدـ ،ومع ذلك للحصوؿ على معلومات ذات قيمة غلب أف تكوف سريعة ودقيقة ،وىنا يأيت دور نظم
الوكالء الذكية اليت تعمل على ربديد موقع ادلعلومات يف الوقت ادلناسب.
وباختصار بوابة ادلعرفة ىي التطبيقات اليت ربضى باىتماـ خاص يف إدارة ادلعرفة ،نظرا أاها تسمح
بالوصوؿ إىل ادلعرفة بطريقة بسيطة وآلية وحىت عند مواجهة مستويات عالية من عدـ اليقني ،وتدفق ادلعلومات.
وعموما ؽلكن القوؿ أف نظم وأدوات إدارة ادلوارد البشرية تساىم يف اكتساب وخلق ادلعارؼ اجلديدة
بطريقة سبكن من االبتكار واإلبداع ،والذي يقوـ على فكرة أساسية مفادىا زيادة القدرات الفكرية وإدارة معرفة
ما يف عقوؿ األفراد ،والذي يساىم بشكل كبري يف تطوير رأس ادلاؿ الفكري اخلاص بادلنظمة ،كما ؽلكن
اإلشارة إىل أف ىذه النظم واألدوات ال تقوـ بإدارة ادلعرفة ورأس ادلاؿ الفكري بشكل صحيح دوف تدخل
األفراد ،ومع ذلك ؽلكننا أف نكوف على يقني أف ىذه األدوات والنظم سبكن من تسيري وربسني وتسهيل إدارة
ادلعرفة ،وسبكني إدارة األفراد بفعالية.
1

- Kotorov, R, And Hsu, E, A Model For Entreprise Portal Management, Journal Of Knowlege
Management, 5.(1), 2001, P.86.
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المطلب الثاني :تأثير التعليم اإللكتروني على تطوير رأس المال الفكري:
يعرب رأس ادلاؿ الفكري على قدرات األفراد على اإلبداع واالبتكار ،وكذا توفري احللوؿ الالزمة للعمالء من
خالؿ ديناميكيات التعلم الذكية ادلعتمدة على رأس ادلاؿ اذليكلي ادلتمثل يف البنية التحتية للمنظمة ،ادلوجودة
يف بيئة تنافسية ودائمة التغري يف رلاؿ اإلبداع واالبتكار ،ونتيجة لذلك فإف ىناؾ العديد من ادلنظمات بدأت
تستثمر ادلزيد من اجلهود على التدريب من خالؿ اعتماد التكنولوجيا ،وبالتايل االستثمار أكثر يف تقنيات
التعليم اإللكًتوين ،وربضري ادلوظفني لو  ،وىذا التعليم الذي يساعد يف بناء رأس ادلاؿ البشري من خالؿ تقدمي
التدريب اجليد عرب االنًتنت ،حيث ذكرت  gtdbtdt egeaaادلديرة التنفيذية للتعليم بػ- otdnannid

 ،godnelيف ىذا السياؽ قائلة" 1إذا مل يكن لدينا أفضل األفراد خللق أفضل ادلنتجات ال ؽلكن أف ننافس إذا
مل طللق أفضل األفراد يف ىذه الصناعة" ،والتعليم اإللكًتوين ىو اخليار الذي يوفر لنا ميزة تنافسية حقيقية ،وىو
األكثر فائدة لتكوين وربقيق أقصى قدر شلكن من رأس ادلاؿ الفكري ،مع الًتكيز على تطوير مواىب ومعرفة
ومهارات وخربات رأس ادلاؿ البشري.
وقد شجع ادلمارسني واإل داريني تقنية ادلعلومات العتماد حلوؿ إدارة التعلم القائمة على تكنولوجيا
ادلعلومات واالتصاالت ،وألف ىناؾ ندرة يف البحوث األكادؽلية التجريبية يف ىذا اجملاؿ ،والتحدي الرئيسي ىنا
ىو الفهم األفضل لنظم إدارة التعلم ( )eenaign Xitdlelm otlmigiaواليت تقوـ على استبداؿ
حلوؿ التعليم ادلعزولة وادلشتقة مع وسيلة التجميع ادلنهجي لتقييم ورفع مستويات الكفاءة واألداء داخل
ادلنظمة ،2ودراسة أدوار وحدود ىذه النظم يف بناء رأس ادلاؿ الفكري وربفيز رأس ادلاؿ البشري.
ويعرض ىذا ادلطلب األدوار اليت تلعبها نظم إدارة التعلم يف تطوير رأس ادلاؿ الفكري من خالؿ عملية
تسيري إدارة التعلم لرفع مستوى معرفة ادلوظف ،وربسني إدارة تدفق ادلعلومات وتطوير الكفاءات ،كما يستخدـ
النظاـ يف رصد التدريب الفردي ،وتطوير الشخصي للموظفني.
وأنظمة إدارة التعلم ؽلكن الوصوؿ إليها عرب شبكة األنًتنت ،ومن خالؿ ش بكة خاصة افًتاضية يتم
تكييفها من قبل ادلنظمة ،حيث ؽلكن للموظفني التوقيع على النظاـ مع واجهة تطبيق ويب زلددة تسمى رابط
ادلعرفة " ،"rlelnirminelaوواجهة تطبيق منفصلة تسمى " "Xela elidتسمح بالوصوؿ إىل
العمالء والشركاء.
1

- Bob Barret, Development And Implementing Strategies To Enhance Intellectual Capital In The
Online Learning Environnement, American, Public University Town, USA, Docjob 00@Ssn.Com,
Electronic Journal Of Knowledge Management, Volume 9 Issue 3, 2011, P.212.
2
- Kevin.J. O’Sullivan, Op.Cit, P.256.
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 -ودوافع النظام هي:

1

 تقليل وقت الوصوؿ إىل الكفاءة،
 تطوير وإدارة مهارات مجيع ادلوظفني،
 دمج تقييمات الكفاءات خلطط التنمية،
 اإلسراع يف نقل ادلعرفة إىل العاملني والشركاء والعمالء،
 توفري واجهة واحدة لتعلم مجيع ادلستخدمني الداخليني واخلارجيني.
ويف الشكل ادلوايل مت وضع ظلوذج حوؿ نظاـ إدارة التعلم ألكثر فهم ادلستخدـ يف إحدى الشركات يف الواليات
ادلتحدة األمريكية وىي شركة  MEoوىي شركة مرحبا للتكنولوجيا (  ،)nema-iikaوىي شركة عادلية فائقة
التكنولوجيا تظم أكثر من  08888موظف تنتشر يف عدة قارات مقرىا الرئيسي الواليات ادلتحدة األمريكية،
وقد قامت يف فيفري  0888بتطبيق ىذا النظاـ ربت اسم .Elad denir nitdlelm etbt

- Ibid, P.258.
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شكل رقم  22مكونات نظام إدارة التعلم لمؤسسة .MEC
الشركاء

المستخدمين

العمالء

إنشاء واحلفاظ على زلتويات التعليم (etc

Knowledgelink
واجهة تطبيقات الىيب

 Link Powerواجهة
تطبيقات الىيب

™Saba learning trprise

فيديو/مسعي

كتب
طلب الوسائط

التدريب
أثناء

التوجيو

البث ادلباشر
التدريب وفق شبكة
االنًتنت (معرفة عرب
االنًتنت ،ىارفرد لألعماؿ)

الفصوؿ

 وظائف ادلستخدمني:التجنيد ،الكفاءات ،تطوير
اخلطط ،،مسارات ادلناىج،
فهارس التعليم.

Office, Adobe Acrbat,
)Saba Publisher, Microsoft

محتويات التعليم
مستودع

ادلناىج
التعليمية

معرفة أسرع

CEM
زلتوى
مستودع

التعليم

 وظائف ادلديرين :ملخصالفريق ،مالمح ادلبادرات،
التقارير.
 وظائف إدارية إضافية :إدارةاحملتويات ،إدارة الفهارس،
التقارير.

اختبار على االنًتنت

. Mark Quetion

جيل التقارير

ربديث ادلستودع

Source : Kevin J, O’Sullivan, Stratigic Intellectual Capital Management In Milti National
Organizations, Sustainability And Succeful Imlications, Businees Science Refèrence,
Hershey, New York, Library Of Congress, 2010, P .258.

كما ىو مبني يف الشكل يتكوف نظاـ التعلم للمنظمة من العديد من ادلكونات ،حيث يتم إنشاء الكثري من
مواد التعلم من قبل ادلوظفني باستخداـ عدد من ادلنتجات والربرليات دبا يف ذلك tkdbta trebi ,

 ،aooeki oekdeneoa , obnenaid etbt,حيث يتم زبزين احملتوى داخل مستودع ادلوقع ،باإلضافة إىل
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ذلك الدروس اليت مت إنشاؤىا وصيانتها بشكل مباشر يتم زبزينها خارج مستودع التخزين وداخل مستودع
التحديث ،كما ؽلكن الوصوؿ إىل جزء من الربنامج التعليمي مباشرة من خالؿ شبكة االنًتنت.
وؽلكن للموظفني استخداـ رابط ادلعرفة " "rlelnirminelaإلدارة عمليات التعلم اخلاصة هبم ،على سبيل
ادلثاؿ :االطلراط يف دورات الفصوؿ الدراسية ،البحث عن مواد التعلم ،االطلراط يف أنشطة التعلم على االنًتنت
أو النظر يف خيارات أخرى مناسبة لدورىم داخل ادلنظمة.
وبالنسبة للمديرين فإاهم يستخدموف النظاـ إلدارة تدريب ادلوظفني مثال :نشر وإدارة زلتوى التعلم ،إدارة
فهارس الدورات ،إنشاء تقارير حوؿ أنشطة التعليم ،يف حني أف الكثري من التقارير ادلطلوبة يتم تقدؽلها من قبل
" "rlelnirminelaلإلداريني ،والذي لديو القدرة على تتبع وإدارة كل األنشطة احلالية مثل (:الكتب،
التدريب وقت العمل ،التوجيو ،تدريب الفصوؿ الدراسية) ،واألنشطة عرب االنًتنت مثل( :الفيديو/الصوت،
الوسائط ،التدريب عرب شبكة االنًتنت ،تدريب الفصوؿ االفًتاضية) ،حيث يف حالة األنشطة عرب االنًتنت
ؽلكن الوصوؿ إىل زلتوى التعليم وتسليمو من خالؿ " ،"rlelnirminelaإما من مستودع التخزين ،أو
مستودع التحديث.
أما فيما ؼلص االختبارات يف زلتوى التدريب فإنو يتم قبل التدريب إجراء اختبارات إضافية ،واختبار بعد
التدريب ؽلكن تقدؽلو من قبل طرؼ ثالث يسمى . koiaeel otda

ويف ما يلي يتم عرض سلتلف أدوار نظم إدارة التعلم يف تطوير رأس ادلاؿ الفكري:
أوال :دعم إدارة التدريب وتنوع المتعلمين ضمن سياقات التعلم المتنوعة:
 -1دعم إدارة التدريب:
أحد األدوار الرئيسية لنظم التعلم ىو دعم إدارة التدريب1حيث تعمل " "rlelnirminelaعلى تسهيل
أسبتة مهاـ إدارة التدريب مث إضافة القيمة بفضل وظيفة إدارة الفهارس ،حيث يعمل ادلدربوف على إدخاؿ
تفاصيل فصوؿ التدريب القادمة ،ودعوة األفراد للتسجيل يف دوارات على االنًتنت دلزيد من التدريب،
واستخداـ النظاـ لتسجيل وتتبع التفاصيل.

1

- Barron .A, The LMS Guess, In Learning Cireait, American Society For Training And Development, 2000,
P.40., From: Http //Www.Learningcircuitsorg/Apr2000/Barron.Html/2000/ 15-01-2014
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واجملاالت ادلدعومة غالبا من " "rlelnirminelaيف رلاؿ إدارة التدريب ىي:

1

أ -تسجيل التدريب :ؽلكن للموظفني االطلراط يف دورة أنشطة التعلم يف العديد من اجملاالت ،من خالؿ النقر
على عنواف ادلنتج عند عرض اخليارات لتطوير الكفاءات الوظيفية مع البحث يف فهارس التعلم.
ب -تخطيط (جدولة) التدريب :ادلدرب يقوـ بقيادة األقساـ حسب ما ىو مقرر من
" "rlelnirminelaمع إعطاء الرؤية احملتملة جلميع ادلتدربني عن التدريبات القادمة دلن يرغب يف احلضور.
ج -تقديم التدريب :تستخدـ " "rlelnirminelaكبوابة مركزية لتوفري الدورات االلكًتونية وزلتوى
التعليم االلكًتوين.
د -اختيار وتتبع التدريب :يف حني أف الكثري من االختبارات ما قبل التعلم ،حيث يتم اختبار ما بعد التعلم
كل من التعليم االلكًتوين ،التعليم القائم على الفصوؿ الدراسية خارج النظاـ (إما كجزء من زلتوى التعليم
نفسو أو من خالؿ  ،koiaeel otdaويتم تسجيل النتائج وتعقبها على " ،"rlelnirminelaوؽلكن
االطالع عليها يف زلضر نشاط التعلم ويتم االحتفاظ هبا لكل طالب.
 -2دعم تنوع المتعلمين ضمن سياقات التعلم المختلفة:

إف من أىم العوامل الرئيسية لنجاح أنظمة إدارة التعلم ىي القدرة على تنوع ادلتعلمني ضمن سياقات التعلم
ادلختلفة ،حيث صلد أف " "rlelnirminelaتدعم عدد كبري من ادلتعلمني مع األدوار ادلختلفة،
وادلسؤوليات واالحتياجات التدريبية يف مجيع أضلاء ادلنظمة ،حيث أف رابط ادلعرفة " "rlelnirminelaيتيح
الوصوؿ إىل مستودع مركزي كبري من ادلعلومات التعليمية ادلنظمة بطريقة ىيكلية ،حيث ؽلكن لألفراد ربديد
توصيات مراجع عرب " ،"rlelnirminelaويوفر النظاـ أيضا توجيو ادلسارات من خالؿ الدورات التدريبية،
وتشمل الدورات ادلدعومة ،الدورات التقنية ،زيادة الدورات ادلوجهة خلدمة العمالء وزيادة ادلبيعات ،دورات
تنمية ادلهارات الفردية ،...،وغريىا الكثري ،و" "rlelnirminelaقادر على دعم سياقات التعليم ادلختلفة،
دبا يف ذلك الفصوؿ الدراسية ،الكتب ،التدريب السمعي ،البصري ،تدريب الوسائط ادلتعددة ،تدريب الفصوؿ
االفًتاضية.2
1

- Wagner,E, E-Learning : Where Cognitive Strategies, Knowledge Management And
Infomation
Technology
Converge,
2000,
P.12,
From:
http://www.learnativity.com/download/lwol,pdf, 20-01-2014.
- Kevin.J. O’Sullivan, Op.Cit, P.260.
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كما أف أخصائي نظم معلومات ادلوارد البشرية أكدوا أف " "rlelnirminelaقد تكوف أكثر مالءمة
لتدريب موظفي ادلنظمة ،وىذا التدريب قياسي ( ،)nedgtaeel eatlrtdrوالذي ؽلكن أف ؽلتد إىل كامل
ادلنظمة وعلى أساس مستمر ،بدال من التدريب ادلتخصص.
ثانيا :تسهيل تطوير الكفاءات وتفعيل تناسق التعلم في كافة أنحاء المنظمة:
 -1تسهيل تطوير الكفاءات:
يسمح نظاـ إدارة التعلم ب رسم خرائط الكفاءات ،وتسهيل مسارات رسم اخلرائط للتطوير الوظيفي من خالؿ
قياس مستوى كفاءة الفرد ،مث توجيو ادلتعلم إىل ادلسار األنسب دللئ أي فجوة من ادلهارات ،حيث نظم إدارة
التعلم تتيح رسم خرائط ادلعرفة وادلهارات الالزمة لتطوير رأس ادلاؿ البشري  1 ،حيث تعمل
" "rlelnirminelaبتسهيل تطوير الكفاءات بطريقتني:
 األولى :من األعلى إلى األسفل :حيث تستخدـ " "rlelnirminelaألسبتة عمليات
ربليل االحتياجات التدريبية ،وبالتايل مركزية التخطيط والتدريب ،حيث صلد يف العمل
التقليدي للتدريب أف ادلديرين يقوموف دبسح مهارات وقدرات ادلوظفني داخل كل قسم ،وتتم
عملية مجع النتائج على جداوؿ أكسل ،ويف وقت الحق تتم صياغة خطط التدريب دلعاجلة
االحتياجات التدريبية األساسية ذلذا القسم ،أما من خالؿ " "rlelnirminelaفيتم
تقييم الكفاءات باستخداـ ظلاذج الكفاءة للدور القائم ،وبالتايل ؽلكن للمدربني ربديد
اال حتياجات التدريبية لكل نوع من الدور الوظيفي ،بعد ذلك ؽلكنهم وضع خطة التدريب
لتلبية تلك االحتياجات ،وؽلكن القوؿ أنو من وجهة نظر اإلدارة فمن ادلمكن للمدير
احلصوؿ على صورة شاملة على مستويات الكفاءة داخل اإلدارة لتمكينو من ربديد الثغرات
يف الكفاءة ،وبالتايل سوؼ تسمح للمدير دبعرفة مستويات الكفاءة داخل إدارتو ومقارنتها
مع باقي اإلدارات.
 الثانية :من األسفل إلى األعلى :حيث " "rlelnirminelaتسهل عملية تقييم
الكفاءة اليت سبكن ادلوظفني من ربديد الثغرات وأوجو القصور يف مستويات كفاءاهتم ،شلا
1

- Brennan,M, Funke,S, And Anderson, The Learning Content Management Systems, A New E-Learning
Market Segment Emerges, Anidc White Paper, 2001, P.8.From: http://www.icmscouncil,org/resources.html
23-12-2013.
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يتعلق بنموذج الكفاءة ادلرتبطة بالدور الوظيفي اخلاص هبم ،وؽلكن للمتعلمني ربديد خيارات
التنمية اليت من شأاها تطوير النقص يف الكفاءة ادلرتبط ،أو اخلاضعة دلالحظات سلبية من
قبل ادلديرين ،وؽلكن للمتعلم أداء أنشطة التعلم الالزمة الكتساب الكفاءة ،وربدد خطط
تطوير ىذه ادلعرفة ادلسبقة للتدريب ،وبالتايل تسهيل السيطرة على التدريب. .
على الرغم من أف ظلاذج الكفاءة تسهل احلصوؿ على مواصفات معينة من ادلهارة الالزمة ألداء وظيفة معينة،
إال أف ىناؾ بعض القيود يف أنو ال توجد ظلاذج كفاءة دقيقة جلميع األدوار ،خاصة إذا كاف ىناؾ رلموعة
واسعة من الوظائف.
 -2تفعيل تناسق التعلم في جميع أنحاء المنظمة:
تسهل " "rlelnirminelaالتناسق والتماسك من خالؿ ظلاذج الكفاءة القياسية لتعريف وربديد خطط
التطوير اليت يتم بناؤىا من أجل ربقيق الكفاءات احملددة يف ظلوذج الكفاءة.1
باإلضافة إىل ذلك على الرغم من أف الربنامج مل يقدـ بعد جلميع األدوار ،حيث يتم توفري ادلناىج الدراسية،
وخرائط التدريب ،ونظاـ ادلفتاح التقين وادلبيعات وخدمة العمالء ،وأاها ؽلكن أف تستخدـ لتوجيو سلسلة خطط
التطوير ،حيث يقوؿ مدير

" "rlelnirminelaيف مؤسسة ": MEoعلى الرغم من أف

" "rlelnirminelaال توفر خطة تطوير التعلم للمنظمة بأكملها ،... ،ومع ذلك سبكن من تقدمي تقرير
عن حالة مجيع مستويات الكفاءة ،وىذه ؽلكن ربليلها يدويا من أجل وضع خطة تطوير التعليم بشكل عاـ"

2

ثالثا :تشجيع مسؤولية التعلم للموظفين وتفعيل مراقبة تحليل حالتهم:
 -1تشجيع مسؤولية التعلم للموظفين:
تساعد أنظمة التعلم يف زيادة أداء ادلوظفني وادلديرين من خالؿ التعليم ،إذ أف " "rlelnirminelaلديها
القدرة لتكوف "ادلتعلم ادلركز" من خالؿ تشجيع مسؤولية التعلم بني ادلوظفني وادلديرين ،كما أشار مدير
" "rlelnirminelaأف التقييم الذايت يسهل ويقدـ التعلم ادلستقل.
وإف تطور الفرد قد يكوف موجو من قبل عدد من العوامل اليت من بينها متطلبات االمتثاؿ للمنظمة حسب
الكفاءات ادلطلوبة ألداء دور معني ،إجراء تقييم ذايت من قبل الفرد "نفسو"  ،...وعموما ؽلكن القوؿ أف
ادلسؤولية تقع على ادلوظفني لتطوير أنفسهم ،وىذا يعتمد إىل حد كبري على مستوى دافعية الفرد يف حد ذاتو،
1

- Greenberg, LMS And LCMS : What’s The Defference ? In Learning Circuits, American Society For
Training And Development, 2002 From: Http://Www.Learningcircuit.Org/Dec2002. 30-11-2013.
2
- Kevin.J. O’Sullivan, Op.Cit, P.264.
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لذا ال بد على أي منظمة تطبق ىذا النظاـ الًتويج لو داخليا ،وإضفاء الطابع الرمسي على استخدامو يف إطار
عملية االستعراض ،مع جذب عدد من ادلدربني الرئيسني يف ىذا النظاـ لتدريب ادلوظفني كيفية السيطرة عليو،
والذي يعترب جزء من اختصاص ادلوارد البشرية ،وكذلك ضماف عملية ربفيز ادلوظفني على استخدامو ألف
" "rlelnirminelaيعمل على تعظيم التعليم.
 -2تفعيل مراقبة/تحليل حالة المتعلمين:
ؽلكن لنظم إدارة التعلم مساعدة ادلسؤولني واإلدارة من خالؿ تقدمي وتتبع ربليل إعداد التقارير عن حالة تعلم
موظفيها داخل ادلنظمة ،حبيث تعمل " "rlelnirminelaعلى وضع الكفاءات داخل ادلنظمة يف عدد من
ادلستويات ادلختلفة ،حيث ؽلكن اإلبالغ عن حالة الكفاءة على ادلستوى الفردي ،ومستوى الفريق يف األقساـ
داخل اإلدارة ،وعلى مستوى القسم ،يستند التقرير إىل الوقت ،وقد ربدد مجيع الكفاءات اليت مت احلصوؿ
عليها من ادلوظفني ،يف حني أف " "rlelnirminelaال يصل إىل مستوى ربديد الكفاءات على ادلستوى
التنظيمي ،وذلك للعدد الكبري للكفاءات وتنوعها.
وؽلكن القوؿ أنو من خالؿ اعتماد عمليات تقييم الكفاءات لػ" "rlelnirminelaؽلكن تدعيم ادلدير يف
تقييم الكفاءات الالحقة (نقص) ،القائم على أداء ادلوظف ،مع وجود خطط متفق عليها مع ادلوظف لتحديد
أداء تعليم ادلوظف يف اكتساب مهارات جديدة وفقا خلطط التدريب.
وؽلكن اإلشارة يف ىذا السياؽ أف مؤسسة  MEoلديها قاعدة بيانات تسمى  Centres Skillواليت ربتوي
على مصفوفة حصر ادلهارات جلميع موظفي ومديري ادلنظمة ،ويتم ربديث ىذه البيانات بشكل منتظم من
قبل كل موظف.
 -3األدوار والسمات اإلضافية لنظم إدارة التعلم:
باإلضافة إىل األدوار السابقة ؽلكن إضافة بعض األدوار األخرى 1:زيادة إنتاجية التدريب ،ربسني الكفاءة
وتقدمي وإدارة التدريب.
وألف " "rlelnirminelaربتوي على مستودع مركزي يتضمن الدورات التدريبية ادلتاحة بطريقة منظمة ،لذا
فإاها تساعد يف تسليط الضوء على تنظيم التدريب وربفيز زيادة استخدامو ،مع سبكني ادلوظفني من الوصوؿ إىل
النصوص اخلاصة هبم ،وإحياء ادلواد الدراسية للنسخ أو لتحميل ادلستندات ادلرتبطة هبا.
- ibid, p.266.

153

1

الفصل الرابع :تأثير اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على تطوير رأس المال الفكري
 من وج هة نظر ادلوظفني :فإف النظاـ يوفر نظاـ مركزي آيل يسمح ذلم بإغلاد واالطلراط يف دورات زلددة أوبرامج تدريب ،ويقدـ أيضا توجيهات بشأف مناىج ومسارات التدريب ادلوصى هبا ،باإلضافة إىل ذلك فإف
مرفق التقييم ؽلكن ادلوظفني من ربديد وتصحيح ثغرات الكفاءة لديهم ،فضال عن توفري وسيلة دلراقبة وإدارة
مستويات الكفاءة الشاملة للموظف داخل ادلنظمة.
وعموما فإف أنظمة إدارة التدريب يساعد على تطوير رأس ادلاؿ الفكري حيث أنو يعمل على جذب
واالحتفاظ بادلوظفني الرئيسني من خالؿ منحهم فرصة فريدة من نوعها دلراقبة وتطوير كفاءاهتم وإدارة حياهتم
الوظيفية داخل ادلنظمة ،ونقاط القوة للنظاـ تكمن يف النهج اجلديد وادلوقف الذي سيكوف من خالؿ التشجيع
واإلذلاـ يف عقوؿ األفراد داخل ادلنظمة ،وىو واضح للغاية ومنظم ،وؽلكن ادلوظفني يف أف يكونوا خالقني يف
إدارة التعلم والتطوير الفردي لكفاءاهتم ،وربمل ادلسؤولية يف ربسني معرفتهم.
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خالصة الفصل
يف إطار ىذا الفصل حاولنا استعراض كيفية تأثري اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية على تطوير رأس ادلاؿ
الفكري ،وذلك من خالؿ عرض أكثر التقنيات تأثريا سواء بشكل مباشر أو غري مباشر على رأس ادلاؿ
الفكري ،حيث تناولنا يف ادلبحث األوؿ تأثري كل من بوابة ادلوارد البشرية اليت تعرب عن نقطة وصوؿ متكاملة
إىل ادلعلومات اخلاصة بادلنظمة ،واليت يتم اعتبارىا جزء من رأس ادلاؿ اذليكلي للمنظمة ،حيث أاها ربسن
التنمية يف األبعاد الثالثة لرأس ادلاؿ الفكري من خالؿ سلسلة التطبيقات اليت ؽلكن أف تؤثر على ادلعارؼ،
ادلهارات ،الشبكات ،الكفاءات ،...،باإلضافة أيضا إىل اعتماد التوظيف اإللكًتوين الذي يساىم بشكل كبري
يف إدارة ادلواىب اليت تسعى لتحسني العمليات األساسية يف إدارة ادلوظفني مثل :جذب ،تعليم ،تطوير
ادلواىب ،ادلواءمة بني ادلوىبة والدافع واألىداؼ التنظيمية ،أي إتباع منهج إدارة العالقة مع ادلواىب اليت زبدـ
بشكل كبري العالمة التجارية ،وبالتايل بناء رأس ماؿ عالقايت ،باإلضافة إىل إنشاء مستودع للمواىب كمصدر
فعاؿ يساعد على تطوير العالقات مع ادلوظفني احملتملني داخل وخارج ادلنظمة وبالتايل بناء رأس ادلاؿ البشري.
أما فيما ؼلص ادلبحث الثاين فقد مت عرض تأثري تطبيقات اإلدارة اإللكًتونية للموارد البشرية وأنظمة إدارة
التعلم على تطوير رأس ادلاؿ الفكري ،وذلك من خالؿ اعتماد التطبيقات اليت تعمل على تدفق ادلعلومات
وادلعرفة ،حيث تعمل ىذه التطبيقات على تعزيز ادلعرفة من خالؿ جعل اقتناء ادلعرفة أسرع وأسهل ،كما ااها
تقوـ على فكرة أساسية مفادىا زيادة القدرات الفكرية وإدارة معرفة ما يف عقوؿ األفراد ،وربسني تسهيل إدارة
ادلعرفة وسبكني إدارة األفراد بفعالية ،وكذا عرض لنظم إلدارة التعلم اليت تساىم يف تطوير رأس ادلاؿ الفكري من
خالؿ عملية تسيري إدارة التعلم لرفع مستوى معرفة ادلوظف ،ربسني إدارة تدفق ادلعلومات ،تطوير الكفاءات،
التدريب الفردي ،التطوير الشخصي للموظفني.
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املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
متهيد
بعد التطرق إىل اإلطار املفاهيمي لكل من رأس املال الفكري واإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
ومعرفة أتثري هذه األخرية على رأس املال الفكري من اجلانب النظري ،سنحاول يف هذا الفصل جتسيد ما
مت عرضه يف اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي.
ويف إطار األهداف اليت تسعى الدراسة إىل حتقيقها ،سنقوم إبجراء دراسة ميدانية على جمموعة
من املؤسسات الكبرية بسطيف ،من أجل التعرف على مدى اعتمادها على اإلدارة إللكرتونية للموارد
البشرية ،ومدى أتثريها على تطوير رأس املال الفكري.
كما سنقوم يف هذا الفصل ابإلجابة على اإلككالية املطروحة واختبار الفرضيات اليت قامت عليها
هذه الدراسة ،اعتمادا على الدراسة امليدانية ملعرفة مدى اعتماد اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،مث
مدى االهتمام برأس املال الفكري من خالل االعتماد على االستبيان ،ويف األخري سنخرج ببعض النتائج
ومنها تقدمي بعض االقرتاحات اليت نراها ضرورية للمؤسسات حمل الدراسة ،وسوف نتطرق يف هذا
الفصل إىل املباحث التالية:
 املبحث األول :اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية مع حتليل البياانت واختبار الفرضيات.
 املطلب األول :اإلطار املنهجي للدراسة.
 املطلب الثاين :حتليل البياانت واختبار الفرضيات.
 املبحث الثاين :نتائج الدراسة واالقرتاحات.
 املطلب األول :نتائج الدراسة.
 املطلب الثاين :االقرتاحات.
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 املبحث األول :اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية مع حتليل البياانت واختبار الفرضيات.
سنعرض يف هذا املبحث وصف لإليطار املنهجي للدراسة ،ابإلضافة إىل التحليل اإلحصائي لنتائج
استجابة أفراد عينة الدراسة ،مع عرض املؤكرات اإلحصائية األولية ،وكذا نتائج تطبيق ادوات الدراسة
على كل املتيريات ،كما يشمل هذا املبحث نتائج اختبار الفرضيات.
 املطلب األول :اإلطار املنهجي للدراسة
يتناول هذا املطلب وصفا للمنهج واإلجراءات اليت مت اتباعها يف الدراسة ،أداة الدراسة املستخدمة
(االستبيان) ،وطرق إعدادها وصدقها وثباهتا ،الكيفية اليت طبقت هبا الدراسة امليدانية وأساليب املعاجلة
اإلحصائية اليت استخدمت يف حتليل البياانت اإلحصائية.
أوال :منهجية الدراسة:
بيية القيام بتحليل علمي ومن هجي إلككالية أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير
رأس املال الفكري ،وهبدف اختبار صحة الفرضيات مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ،من
خالل الدراسة النظرية اليت مت االستناد فيها إىل مصادر مكتبية عديدة منها الكتب العلمية ،واملقاالت
املنشورة يف اجملالت العلمية احملكمة واملداخالت يف امللتقيات العلمية الدولية ذات االختصاص ،وعلى
مصادر إلكرتونية موثوقة ،والدراسة امليدانية اليت مت فيها مجع البياانت واملعلومات من مصادرها األوىل يف
امليدان العملي للمؤسسات املدروسة من خالل تصميم استبيان تضمن اجلوانب الرئيسية مليدان البحث،
ابإلضافة إىل املقابالت الشخصية مع بعض املسؤولني ،كما مت االعتماد أيضا على املنهج املقارن والذي
مت استعماله يف املقارنة بني مدى اعتماد املؤسسات حمل الدراسة على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
ومدى اهتمامها برأس املال الفكري حسب طبيعة امللكية ونوع القطاع.
اثنيا :أدوات وخطوات الدراسة:
يؤكد علماء املنهجية على أنه بقدر ما ميكن للباحث االستعانة مبجموعة من األدوات واملناهج
بقدر ما يتم التوصل إىل نتائج موضوعية ودقيقة ،ومبا أ ّن طبيعة املوضوع هي اليت تفرض على الباحث
نوع املنهج وتبعا لذلك تفرض عليه نوع األدوات الواجب استخدامها جلمع احلقائق واملعطيات من
امليدان ،فإنه يف هذه الدراسة نعتقد أن األدوات الصاحلة لتلبية حاجيات املوضوع هي:
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 -1أساليب مجع املعلومات :إن أدوات الدراسة اليت مت االستعانة هبا قد مت حتديدها طبقا ملوضوع
الدراسة واإلككالية والفرضيات املراد إثبات صحتها أو نفيها.
 -2مصادر مجع البياانت :ميكن تصنيفها إىل االستبيان ،املقابلة الشخصيةـ واملالحظة ،وفيما يلي جنري
هلا تفصيل:
أ -املقابلة :كأداة تعترب من أهم الوسائل جلمع البياانت واملعلومات من امليدان ،واملقابلة يف البحث
امليداين تقنية مباكرة تستعمل الستخالص معلومات كيفية ،ويف هذه الدراسة استعملت املقابلة على
ثالث مستوايت وهي:
األول :ويتمثل يف املقابالت اليت جترى مع بعض املسؤولني واملشرفني على
 املستوى ّ
وظيفة املوارد البشرية للحصول على معلومات هلا عالقة مبوضوع الدراسة وملعرفة مدى
اعتماد اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية.
 املستوى الثاين :وتتمثل يف املقابالت اليت جترى مع املسؤولني ويتم من خالهلا كرح
املوضوع واهلدف منه للحصول على املوافقة املبدئية للمشاركة يف البحث.
 املستوى الثالث :وتتمثل يف املقابالت اليت جرت مع مديري البنوك ومسؤويل املوارد
البشرية يف ككل حوار مفتوح هبدف اإلجابة على االستبيان ،لكل املؤسسات حمل
الدراسة وقد دامت املقابلة حوايل ساعتني لكل مدير.
ب -املالحظة :تعترب املالحظة من األدوات املساعدة يف الدراسة ،فمن خالهلا ميكن مالحظة
سلوكيات املوظفني وإدراكهم حول اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،وكذا رأس املال الفكري.
ج -االستبيان :قامت الباحثة بتصميم استبيان الدراسة جلمع البياانت امليدانية من جمتمع الدراسة بعد
مراجعة الدراسات السابقة يف جمال اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ورأس املال الفكري ،وإجراء
مقابالت عديدة مع املوظفني الذين لديهم عالقة مبوضوع الدراسة من موظفي إدارة املوارد البشرية ،ملعرفة
الطريقة األمثل لتصميم االستبيان ،حيث مت تصميم االستبيان حسب مقياس ليكرت اخلماسي مما يعطي
للمبحوث جمال أوسع لإلجابة ،وقد مت إعداد االستبيان على عدة مراحل:
 .1إعداد استبيان أويل،
 .2عرض االستبيان على املشرف من أجل اختبار مدى مالءمته جلمع البياانت،
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 .3تعديل االستبيان بشكل أويل حسب ما يراه املشرف،
 .4إجراء دراسة استطالعية ميدانية أولية لالستبيان،
 .5عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني (ملحق رقم  )04والذين قاموا بدورهم بتقدمي النصح
واإلركاد وتعديل وحذف ما يلزم،
 .6توزيع االستبيان على مجيع أفراد اجملتمع جلمع البياانت الالزمة للدراسة.
 .7وحيتوي االستبيان على قسمني:
 القسم األول :حيتوي على اخلصائص العامة جملتمع الدراسة ومشل :متيري طبيعة امللكية ،متيري نوعالقطاع.
 القسم الثاين :يتكون من جزأين سعت الباحثة من خالهلا لتيطية كافة جوانب موضوع الدراسة وهيخاصة ابختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية ،وهي كالتايل:
اجلزء األول :خيص مدى اعتماد املؤسسات حمل الدراسة على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
ويتكون من اربعني ( )40بندا وهي كالتايل:
 تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية فيه  10بنود.
 بوابة املوارد البشرية وتضم  8بنود.
 التوظيف اإللكرتوين ويضم  8بنود.
 التعليم اإللكرتوين ويضم  7بنود.
 نظام معلومات املوارد البشرية ويضم  7بنود.
اجلزء الثاين :وخيص مدى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة برأس املال الفكري ويضم أربع وأربعني
( )44بندا ،وقد مت تفكيكه إىل ثالثة عناصر:
 مدى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة برأس املال البشري وحيتوي على  16بند،
 مدى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة برأس املال اهليكلي وحيتوي على  14بند،
 مدى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة برأمسال العمالء وحيتوي على  14بند.
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د -صدق وثبات االستبيان:
 -1صدق االستبيان :يقصد ابلصدق :مشول االستمارة لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل
من جهة ،ووضوح فقراهتا ومفرداهتا من جهة أخرى ،كما يقصد بصدق االستبيان أن تقيس أسئلته ما
وضعت لقياسه ،وقد قامت الباحثة ابلتأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتني:
أ -صدق احملكمني :حيث مت عرض األداة على جمموعة من احملكمني ذوي االختصاص أتلفت من
(ستة أساتذة) القائمة يف امللحق رقم  04من جامعة فرحات عباس سطيف  ،1وسطيف  ،2وقد
استجابت الباحثة لآلراء األساتذة احملكمني ،وقامت أبخذ أغلب مالحظاهتم من حيث اإلضافة أو
التعديل أو احلذف ،حيث قاموا إببداء جمموعة من املالحظات أمهها:
 فيما خيص البياانت األولية فقد مت إجراء بعض التعديالت فيما خيص حذف كل من
متيريات :العمر وسنوات اخلربة ،املؤهل العلمي ،اجلنس ،أيضا وضع تعريفات
للمصطلحات مثل اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،رأس املال البشري ،رأس املال
اهليكلي ،رأمسال العمالء لفهم أكثر من قبل املستجوب.
 إضافة بعض أنشطة اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية (بوابة املوارد البشرية ،بعض
تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية ،نظام معلومات املوارد البشرية) ،حيث ركزت الباحثة يف
البداية على األنشطة األكثر أتثريا واليت مت حصرها يف االستقطاب والتوظيف والتعليم
االلكرتوين ،االتصال الداخلي ،وتسيري املسار املهين.
 التوسع يف حمور رأس املال اهليكلي من خالل إضافة اعتماد على فريق عمل متخصص
إلدارة العالمة التجارية ،أيضا العمل على زايدة وعي العميل ابلعالمة التجارية.
 توحيد بعض املصطلحات مع الرتتيب املنهجي.
 حذف بعض الفقرات يف رأمسال العمالء كاحملافظة على قاعدة العمالء األوفياء ،منح
مزااي إضافية للعمالء األوفياء ،القيام بدراسات استطالعية للتعرف على رغبات
العمالء ،نظرا لعدم انسجامها مع إككالية وفرضيات الدراسة.
وبذلك خرج االستبيان يف صورته الشبه هنائية ليتم تطبيقه على عينة اجملتمع االستطالعية ،حيث مت
عرضه على جمموعة مديري املوارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة ،ومت أخذ  20فرد.
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ب -اختبار ثبات الدراسة امليدانية:
يقصد بثبات االستبيان االستقرار يف نتائجه فيما لو مت توزيعه على أفراد العينة مرة أخرى ،وحتت
نفس الظروف ،وقد استخدمت الباحثة للتحقق من ثبات االستبيان ،معامل ألفاكرونباخل جلميع جماالت
الدراسة ،وللحصول على أداة قادرة على مجع معلومات دقيقة البد أن تكون تلك األداة هلا القدرة على
إعطاء إجاابت اثبتة نسبيا ،وللتحقق من درجة ثبات املقياس قمنا بتوزيع االستبيان على عينة مكونة من
( )120فرد من املؤسسات حمل الدراسة ،وقد مت حساب معامل ألفا-كرونباخ ابستخدام برانمج
 ،SPSS ibm 22وكانت النتائج موضحة يف:
اجلدول رقم : 11اختبار الثبات للدراسة امليدانية.
اسم املتغري

لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية

رأس املال الفكري

عدد املفردات

40

44

ألفا-كرونباخ

0.89

0.96

املصدر :اعتمادا على خمرجات SPSS 22

نالحظ من اجلدول أن معامالت الثبات جلميع متيريات الدراسة مقبولة وهي أكرب من النسبة
املقبولة إحصائيا ( )0.60حيث بلغ معامل الثبات لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ورأس املال الفكري
على التوايل ،0.89 :و 0.96وهي نسبة ثبات كبرية وميكن االعتماد على األداة يف التطبيق امليداين
للدراسة.
ه -العينة كيفية اختيارها:
وهي تعين النسبة الثابتة واملأخوذة كما ونوعا عن طريق السحب من اجملتمع األصلي ،وتتمثل يف
عد د من األفراد حيملون نفس الصفات املوجودة يف جمتمع الدراسة ،وهي بذلك انعكاس كامل للصفات
السائدة فيه ولكن بشكل مصير ،واختيار العينة يكون حسب طبيعة املوضوع وأهدافه أيضا ،ويكون
اختيارها انطالقا من أحد اإلمكانيات الثالثة التالية ":ميكن أن جيمع البياانت ودراسة مجيع أفراد جمتمع
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البحث ،أو حتديد عينة متثيلية هلذا اجملتمع ،أو اختيار فقط بعض الوحدات التمثيلية ولو أهنا غري متثيلية
ابلدقة هلذا اجملتمع"(.)1
ونظرا لعدم إمكانية دراسة مجيع املؤسسات يف والية سطيف لعدم اعتمادها على اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية ،أصبح من الضروري اللجوء إىل اجملهود الشخصي الختيار األفراد املكونة
لعينة البحث ،وكان من الصعب إتباع طريقة معينة النتقاء العينات إال تقنية العينة املقصودة وهي تنطوي
"على استخدام الباحث ملعيار أو حكم خاص من جانبه ،حيث يتمكن من تكوين عينة بواسطة اختيار
احلاالت اليت متثل جمتمع البحث وتصبح العينة املقصودة بديال ضروراي ألي منوذج من مناذج العينات
االحتمالية ،إذا كانت حدود اجملتمع غري معروفة لدى الباحث يف حالة يتعذر فيها حتديد تلك
احلدود"(.)2
ومن أجل ذلك وحرصا على تنوع جمتمع الدراسة من حيث متيري اإلدارة اإللكرتونية للموارد
البشرية مشلت الدراسة على ( )30مؤسسة أنظر امللحق رقم ( ،)05وعلى  120استبانة.
اثلثا :األساليب واملقاييس اإلحصائية املستخدمة:
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البياانت اجملمعة مت استخدام برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم
االجتماعية اإلصدار  22والذي يرمز له  SPSS 22وهو برانمج حيتوي على جمموعة كبرية من
االختبارات اإلحصائية اليت تندرج ضمن اإلحصاء الوصفي مثل :التكرارات ،املتوسطات ،االحنرافات
املعيارية ،... ،وضمن اإلحصاء االستداليل مثل :معامالت االرتبا  ،...،وابلنظر إىل منوذج الدراسة
فإن أنسب املقاييس اليت تتطلبها الدراسة هي:
 .1املتوسط احلسايب :من أجل معرفة متوسط إجاابت املبحوثني ومقارنتها ابملتوسط الفرضي ،من
أجل اختاذ القرار بشأن مستوى اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،وكذا رأس املال الفكري
ابملؤسسات حمل الدراسة.
1

- Quevy (R) , Canpenhoudtn (V) , Manuel de Recherche en Sciences Sociales,
Bordas, Paris, 1988, P-P. 154 - 155.
 -2عبد هللا عامر الهمالي ،أسلوب البحث االجتماعي وتقنياته ,منشورات جامعة قار يونس بنغازي,1988 ,

ص.172 :
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 .2النسب املئوية والتكرارات :لوصف خصائص أفراد جمتمع الدراسة ،وحتديد استجاابت أفراده
حنو حماوره.
 .3اختبار ألفا-كرونباخ :حلساب معامالت ثبات االستبانة ،ومعامل ثبات كل حمور من حماور
الدراسة.
 .4اختبار  Tللعينة الواحدة  : One sample t testلتحليل فقرات االستبانة وفرضيات
الدراسة.
 .5اختبار Tللعينات املستقلة  :Independent Samples T- Testلفحص الداللة
اإلحصائية للفروق وللمقارنة بني فئات الدراسة اليت تشمل فئتني.
 .6معادلة االحندار البسيط :من أجل معرفة مدى وجود أتثري بني اإلدارة اإللكرتونية للموارد
البشرية ورأس املال الفكري.
 .7معادلة االحندار التدرجيي :من أجل معرفة مدى وجود أتثري لكل متيري من متيريات اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري ،واليت تبني لنا بدقة أي من املتيريات
املستقلة تؤثر أكثر على املتيري التابع.
 .8معامل التحديد ( :)R²يبني لنا هذا املعامل النسبة اليت يؤثر هبا املتيري املستقل على املتيري
التابع حيث كلما كانت هذه النسبة كبرية كلما كانت املسامهة أكرب ،وتعزى النسب املتبقية
ملتيريات أخرى خارج الدراسة وكذا اخلطأ العشوائي.
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 املطلب الثاين :حتليل البياانت واختبار الفرضيات:
أوال :عرض وحتليل البياانت:
 -1النتائج املتعلقة بوصف خصائص عينة الدراسة :تقوم هذه الدراسة على املتيريات املتعلقة خبصائص
املؤسسات حمل الدراسة ،واملتمثلة أساسا يف اخلصائص العامة جملتمع الدراسة ومشلت ما يلي :متيري
طبيعة امللكية ،متيري نوع القطاع.
جدول رقم  :12يوضح توزيع االستمارات حسب طبيعة امللكية
نوع املؤسسة

التكرارات

النسب املئوية

خاصة

20

66.66

عامة

10

33.33

اجملموع

30

100

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22

يتضح من اجلدول أن توزيع املؤسسات اخلاصة يف العينة قد بلغ  20مؤسسة ،أي ما نسبته
 ،%66.66من جمموع املؤسسات حمل الدراسة ،يف حني بلغ عدد املؤسسات العامة  10مؤسسات،
أي ما نسبته  % 33.33من اجملموع الكلي للعينة املدروسة.
جدول رقم  :13يوضح توزيع االستمارات حسب نوع القطاع
نوع القطاع

التكرارات

النسب املئوية

صناعي

12

40

خدمي

18

60

اجملموع

30

100

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS ibm 22
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يتضح من اجلدول أن  18مؤسسة من جمموع املؤسسات حمل الدراسة تنتمي إىل قطاع اخلدمات،
أي ما نسبته  ،%60مقابل  12مؤسسة من جمموع املؤسسات حمل الدراسة تنتمي إىل القطاع
الصناعي ،أي ما نسبته .%40
 -2حتليل البياانت املتعلقة مبدى اعتماد املؤسسات حمل الدراسة على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية

أ -نتائج حتليل البياانت املتعلقة مبدى اعتماد تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
جدول رقم  :14مدى اعتماد املؤسسات حمل الدراسة على تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
الفقرات

املتوسط

االحنراف قيمة " "tاحملسوبة

مستوى

احلسايب

املعياري

الداللة

 -1تعمل مؤسستكم على تسجيل ساعات العمل
الكرتونيا.

دالة
1.10

3.08

10.74

0.00

 -2تعمل مؤسستكم على ربط نظام األجور بنظام
تسجيل احلضور واالنصراف.

3.65

0.58

30.68

0.00

3.34

0.84

17.39

0.00

موظفيها

0.84

2.77

10.05

 -5تعتمد مؤسستكم على االنرتنت إلجراء اختبارات
التقييم الذايت ملوظفيها.

2.55

1.12

5.45

 -7تعتمد مؤسستكم على شبكة داخلية للموارد
البشرية un réseau interneتسمح للموظفني

0.92

2.95

11.29

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

0.00

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

0.00

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

0.00

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

 -4تعتمد مؤسستكم على أنظمة الكرتونية لتقييم أداء

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

 -3تعمل مؤسستكم على تسجيل اإلجراءات اخلاصة
ابلرواتب الكرتونيا(.تعويضات ،ساعات عمل إضافية)

القرار

(تعتمد

بدرجة كبرية)

بتعلم اخلدمات املتوفرة حول إدارة املوارد البشرية.
 -8تعتمد مؤسستكم على شبكة داخلية للموارد
البشرية  un réseau interneتوفر معلومات

دالة
0.90

3.19

14.48

0.00

(تعتمد

بدرجة كبرية)

مفصلة للموظفني للقيام مبهامهم.
 -9تعتمد مؤسستكم على شبكة خارجية للموارد
البشرية تسمح ابتصال ابملوظفني عرب خمتلف الفروع.

0.89

3.15
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0.00
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بدرجة كبرية)
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اتبع للجدول رقم  :14مدى اعتماد املؤسسات حمل الدراسة على تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
 -10تعتمد مؤسستكم على شبكة خارجية réseau
 externeللموارد البشرية تسمح بربط وظيفة املوارد
البشرية أبصحاب املصلحة (العمالء ،املوردين،

دالة
2.72

0.96

8.18

0.00

(تعتمد

بدرجة كبرية)

املسامهني).
اجملموع

30.53

4.24

27.16

0.00

دالة

(تعتمد

بدرجة كبرية)

* يتم اتخاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل العبارات عند درجات الحرية ( )119ومستوى الخطأ (.)0,05
* المتوسط الفرضي لكل عبارة هو ( ،]5/)4+3+2+1+0([ )02أما للمحور ككل فهو (.]10×2[)20

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22

يتضمن اجلدول نتائج حتليل احملور األول وهو مدى اعتماد تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد
البشرية من قبل املؤسسات حمل الدراسة ،حيث بلغ املتوسط احلسايب ( ،)30.53ابحنراف معياري قدره
( ،)4.24وهو أكرب من املتوسط الفرضي الذي قدره ( ،)20وهذا يعين أن املؤسسات تعتمد تطبيقات
اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ ( )27.16وهي دالة
عند درجات احلرية ( ،)119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00حيث نالحظ:
 حسب الفقراتن رقم ( )3،2واليت بلغ متوسطهما احلسايب ( )3.34 ،3.65أي درجة اعتماد
كبرية ،واليت تتعلق بربط نظام األجور بنظام تسجيل احلضور واالنصراف ،ابإلضافة إىل القيام أبمتتة
اإلجراءات اخلاصة ابلرواتب كالساعات اإلضافية ،التعويضات ،العطل ،واليت تعتمد من قبل كل
املؤسسات سواء اخلاصة أو العامة ،وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ (،30.68

 )17.39وهي دالة عند درجات احلرية ( ،)119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره
(.)0.00

 حسب الفقراتن ( )4،5واليت بلغ متوسطهما احلسايب ( )2.55 ،2.77أي درجة اعتماد أكرب
من املتوسط ،واليت يتم االعتماد عليها أكثر يف املؤسسات اخلاصة وتتمثل يف اعتماد األنظمة
إلكرتونية لتقييم األداء ،وكذا االعتماد على االنرتنت إلجراء اختبارات التقييم الذايت ،حيث تقوم
بعض املؤسسات اخلاصة بوضع هذه األنظمة على كبكتها الداخلية لتمكني املوظفني من إجراء
التقييم ألنفسهم يف أي وقت يروه مناسبا ،وهذه األنظمة متوفرة أكثر يف البنوك اخلاصة مثل
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سوسييت جنرال ،بنك اخلليج ،بنك  ،NATAXIS ،PNBوبعض مؤسسات التأمني مثل
 AXAللتأمينات ،كما جند أن معظم البنوك العامة ،واملؤسسات الصناعية ال تعتمد كثريا على
مثل هذه األنظمة ،ويرجع ذلك لطبيعة النشا  ،وعدم وعي هذه املؤسسات أبمهية هذه األنظمة،
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ ( )5.45 ،10.05وهي دالة عند درجات احلرية
( ،)119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ()0.00

 حسب الفقرات ( )10 ،9 ،8 ،7 ،6واليت ختص اعتماد املؤسسات الشبكات الداخلية
واخلارجية للموارد البشرية وما توفره سواء ابعتبارها أداة اتصال داخلية وخارجية ،أو مصدر
للمعلومات حول طريقة القيام مبختلف املهام ،إذ جند أنه يتم االعتماد عليها بدرجة كبرية يف
كل املؤسسات سواء اخلاصة أو العامة ،ولكن ال يتم استيالهلا ابلشكل الصحيح يف
املؤسسات الصناعية ما عدا مؤسسة  ،BCRومؤسسة  ، AMCومؤسسة AGRO
 ،FILMحيث يتم فقط وضعها ككليا ،دون إدراك ألمهيتها يف سرعة نقل املعلومة ،إذ يتم
فقط ارفاقها ببعض التقارير وطرق العمل ،وذلك يف كل من IRI SATمؤسسة ،ومؤسسة
 ،ENPCوالشبكة الوطنية للياز ،مؤسسة الرايض سطيف ،مؤسسة كهريف ،وما يؤكد ذلك
هي قيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ ( )8.18 ،14.07 ،14.48 ،11,29 ،12.72وهي دالة
عند درجات احلرية ( ،)119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره (.)0.00
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ب -نتائج حتليل البياانت املتعلقة مبدى اعتماد بوابة املوارد البشرية
جدول رقم  :15مدى اعتماد املؤسسات حمل الدراسة على بوابة املوارد البشرية
الفقرات

املتوسط

االحنراف

قيمة ""t

مستوى

احلسايب

املعياري

احملسوبة

الداللة

 -1توفر مؤسستكم صفحة على انرتنت تسمح ابلوصول إىل مجيع

دالة (تعتمد

3.30

0.93

15.36

0.00

2.78

0.92

9.25

0.00

املعلومات اخلاصة ابملوارد البشرية.

2.65

1.05

6.77

0.00

 -4تتوفر جمموعة من الكتب والتقارير على بوابة مؤسستكم.

2.60

1,09

6.00

0.00

2.27

1.02

2.92

0.04

املعلومات اهلامة.
 -2توفر مؤسستكم بوابة فرعية خمصصة الكتساب املعارف اجلديدة
من قبل املوظفني.

بدرجة كبرية)
دالة (تعتمد)
دالة (تعتمد)

 -6تعمل مؤسستكم على مواءمة بوابة املوارد البشرية مع

دالة (تعتمد
2.73

0.99

8.08

0.00

 -7تضم البوابة قاعدة بياانت ديناميكية لتدفق املعلومات تتضمن كل
ما هو جديد يف جمال املوارد البشرية.

بدرجة كبرية)
دالة (تعتمد

 -5توفر مؤسستكم برامج خاصة على بوابة املوارد البشرية تسمح

اسرتاتيجيتيها العامة.

بدرجة كبرية)
دالة (تعتمد

 -3تعتمد مؤسستكم على بوابة للموارد البشرية تسمح ابلوصول إىل

للموظفني من حتديد مساراهتم التدريبية.

القرار

بدرجة كبرية)
دالة (تعتمد

2.39

0.90

4.76

0.00

21.50

5.71

10.56

0.00

اجملموع

بدرجة كبرية)
دالة (تعتمد
بدرجة كبرية)

* يتم اتخاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل العبارات عند درجات الحرية ( )119ومستوى الخطأ (.)0,05
* المتوسط الفرضي لكل عبارة هو ( ،]5/)4+3+2+1+0([ )02أما للمحور ككل فهو (.]8×2[)16

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22

يتضمن اجلدول نتائج حتليل احملور الثاين وهو مدى االعتماد على بوابة املوارد البشرية من قبل
املؤسسات حمل الدراسة ،حيث بلغ املتوسط احلسايب ( ،)21.50ابحنراف معياري قدره ( ،)5.71وهو
أكرب من املتوسط الفرضي الذي قدره ( ،)16وهذا يعين أن املؤسسات تعتمد على بوابة املوارد البشرية،
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وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ ( )10.56وهي دالة عند درجات احلرية (،)119
ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00حيث نالحظ:
 حسب الفقرة رقم ( )1واليت بلغ متوسطها احلسايب ( ،)3.30ابحنراف معياري ( )0.93أي درجة
اعتماد كبرية ،وهي تتعلق بتوفري املؤسسات صفحة على األنرتنت تسمح ابلوصول إىل مجيع
املعلومات اهلامة ،ويتم اعتمادها من قبل كل املؤسسات سواء الصناعية أو اخلدمية ،وما يؤكد ذلك
هي قيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ ( )15.36وهي دالة عند درجات احلرية ( ،)119ومستوى اخلطأ
( )0.05مبستوى داللة قدره (.)0.00

 حسب الفقرة رقم ( )5واليت بلغ متوسطها احلسايب ( ،)2.27ابحنراف معياري ( )1.02أي درجة
اعتماد متوسطة ،وهي تتعلق بتوفري برامج خاصة على بوابة املوارد البشرية تسمح للموظفني من
حتديد مساراهتم التدريبية ،حيث جند أن هذه الربامج يتم اعتمادها فقط من قبل البنوك اخلاصة ،إذ
الحظنا أن معظم املؤسسات ال تعرف حىت هذه األنظمة وال كيفية عملها ،ويرجع ذلك إىل إمهال
مديري بعض املؤسسات العامة ،وعدم استيالل التطور التكنولوجي ابلشكل الذي يرفع من إنتاجية
املوظفني ،وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ ( )2.92وهي دالة عند درجات احلرية
( ،)119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره (.)0.04
 حسب الفقرات ( )8 ،7 ،6 ،4، ،3 ،2واليت ختص اعتماد املؤسسات بوابة فرعية للموارد البشرية
توفر جمموعة من الكتب والتقارير ،وحتتوي على قاعدة بياانت ديناميكية لتدفق املعلومات حتتوي كل
ما هو جديد يف املوارد البشرية ،إذ جند أهنا تعتمد بدرجة كبرية يف املؤسسات اخلاصة أما املؤسسات
العامة فإهنا تعتمد على بوابة حتتوي على بعض الكتب والتقارير اخلاصة ابلعمل فقط واليت اندرا ما
يتم اللجوء إليها ،مثل مؤسسة الرايض سطيف ،مؤسسة الشبكة الوطنية للياز ،k-plast ،ومعظم
املؤسسات الصناعية ،وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ (،6.00 ،6.77 ،9.25

 )8.05 ،4.76وهي دالة عند درجات احلرية ( ،)119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره
(.)0.00
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املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
ج -نتائج حتليل البياانت املتعلقة مبدى اعتماد التوظيف اإللكرتوين
جدول رقم  :16مدى اعتماد املؤسسات حمل الدراسة على التوظيف اإللكرتوين
الفقرات

املتوسط

االحنراف

قيمة ""t

مستوى

احلسايب

املعياري

احملسوبة

الداللة

 -1تستعمل مؤسستكم االنرتنت لإلعالن عن الوظائف
الشاغرة.

دالة
3.15

0.88

14.22

3.27

0.74

18.76

0.00

2.97

0.93

11.37

0.00

0.00

 -2توفر مؤسستكم معلومات عن وظائفها على موقعها
اإللكرتوين.

الوظائف الشاغرة.

3.06

0.96

12.07

2.68

1.09

6.80

0.00

1.30

0.80

-9.38

0.00

 -5تستقبل مؤسستكم السري الذاتية عن طريق الربيد
اإللكرتوين.

عدد متميز من مقدمي الطلبات.

1.75

1.18

-2.30

2.75

.75

10.82

0.00

20.95

4.68

11.58

0.00

 -8تستعمل مؤسستكم الشبكة الداخلية للبحث الداخلي
عن موظفني.

(تعتمد

بدرجة ضعيفة)
دالة

اجملموع

(تعتمد

بدرجة ضعيفة)
دالة

0.02

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

 -7ترد مؤسستكم إلكرتونيا على طلبات التوظيف.

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

 -6تستعمل مؤسستكم االختبار ابالنرتنت بغرض تصفية

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

0.00

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

 -4توفر مؤسستكم معلومات عن املؤهالت املطلوبة لشغل

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

 -3توفر مؤسستكم معلومات خاصة ابلوصف الوظيفي
على موقعها اإللكرتوين.

القرار

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

(تعتمد

بدرجة كبرية)

* يتم اتخاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل العبارات عند درجات الحرية ( )119ومستوى الخطأ (.)0,05
* المتوسط الفرضي لكل عبارة هو ( ،]5/)4+3+2+1+0([ )02أما للمحور ككل فهو (.]8×2[)16

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22

نالحظ من خالل اجلدول أن قيمة املتوسط احلسايب ملدى اعتماد التوظيف اإللكرتوين من قبل
املؤسسات يقدر بـ( ،)20.95ابحنراف معياري قدره ( ،)4.68وهو أكرب من املتوسط الفرضي الذي
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
قدره ( ،)16وهذا يعين أن املؤسسات حمل الدراسة تعتمد التوظيف اإللكرتوين ،وما يؤكد ذلك قيمة ""t
احملسوبة واملقدرة بـ( ،)11.58وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى
داللة قدره ( ،)0.00ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف مستوى اعتماده من عبارة إىل أخرى
مقسومة إىل:
 املستوى األول املتوسطات احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي ( ،)2وقيمة " "tلتلك العبارات دالة
عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وهي متثل
العبارات اليت غالبا ما يتم االعتماد عليها وهي استعمال املؤسسات حمل الدراسة االنرتنت لإلعالن
عن الوظائف الشاغرة ،وكذا توفري معلومات عن وظائفها على موقعها اإللكرتوين ،وهي ما يتم
االعتماد عليه من قبل كل املؤسسات.
 املستوى الثاين املتوسط احلسايب أقل من املتوسط الفرضي ( )2وقيمة " "tلتلك العبارة دالة عند
درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة أقل من ( ،)0.05وهي العبارة اليت
اندرا ما يتم االعتماد عليها وهي استعمال املؤسسات اختبار ابالنرتنت بيرض تصفية عدد متميز
من مقدمي الطلبات ،حيث جند أن معظم املؤسسات تعتمد على االختبارات الشفهية والكتابية،
ابإلضافة إىل االعتماد على املقابالت املباكرة ،كما أن بعض املؤسسات تعلل عدم اجتاهها إىل
االختبارات اإللكرتونية بسبب عدم مصداقيتها ،مع إمكانية إجراء كخص آخر الختبار مكان
الشخص املطلوب ،أما فيما خيص االعتماد على الرد اإللكرتوين على طلبات التوظيف فإن معظم
املؤسسات وخاصة املؤسسات العامة على اعتبار ارتباطها بوكالة التشييل ،كما أن االتصال يكون
ابستخدام اهلاتف ابلنسبة ألصحاب امللفات املقبولة.
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املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
ج -نتائج حتليل البياانت املتعلقة مبدى اعتماد التعليم اإللكرتوين
جدول رقم  :17مدى اعتماد املؤسسات حمل الدراسة على التعليم اإللكرتوين
الفقرات

املتوسط

االحنراف

قيمة ""t

مستوى

احلسايب

املعياري

احملسوبة

الداللة

 -1يتم حتديد االحتياجات التدريبية إلكرتونيا داخل مؤسستكم.

دالة
2.82

.86

10,43

0.00

2.15

.99

1.74

0.08

2.24

1.09

2.42

0.01

 -2تستعمل مؤسستكم أنظمة التعلم عن بعد يف جمال العمل.

االعتماد عليها)
(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة (تطبق)

2.20

1.06

2.152

0.03

2.88

1.09

8.84

0.00

1.40

1.04

-6.22

0.00

 -5توفر مؤسستكم خدمات املراسالت اإللكرتونية للموظف.

دالة

 -6تتوفر خدمة املؤمترات املرئية التفاعلية عرب الويب لدى
مؤسستكم لتدريب املوظفني.

بدرجة كبرية)

دالة

 -4تتوفر برامج تعليمية إلكرتونية على الشبكة الداخلية
ملؤسستكم.

(تعتمد

غري دالة (ال يتم

 -3تتوفر مواد تعليمية إلكرتونية على الشبكة الداخلية
ملؤسستكم.

القرار

بدرجة كبرية)
دالة

 -7توفر مؤسستكم مساحة ملنتدايت النقاش على الشبكة

(تعتمد

(تعتمد

بدرجة ضعيفة)
غري دالة (ال يتم

الداخلية.

2.17

1.05

1.81

0,07

االعتماد عليها)

اجملموع

15.90

3.91

5.31

0.00

دالة (تعتمد )

* يتم اختاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل العبارات عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ (.)0,05
* املتوسط الفرضي لكل عبارة هو ( ،]5/)4+3+2+1+0([ )02أما للمحور ككل فهو (.]7×2[)14
املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22

نالحظ من خالل اجلدول أن قيمة املتوسط احلسايب ملدى اعتماد التعليم اإللكرتوين من قبل
املؤسسات حمل الدراسة يقدر بـ( ،)15.90ابحنراف معياري قدره ( ،)3.91وهو أكرب من املتوسط
الفرضي الذي قدره ( ،)14وهذا يعين أن املؤسسات حمل الدراسة تعتمد التعليم اإللكرتوين ،وما يؤكد
ذلك قيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ( ،)5.31وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ
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املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف مستوى اعتماد التعليم
اإللكرتوين من عبارة إىل أخرى مقسومة إىل ثالث مستوايت:
 املستوى األول املتوسطات احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي ( ،)2وقيمة " "tلتلك العبارات دالة
عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وهي متثل
العبارات اليت غالبا ما تعتمد وهي حتديد االحتياجات التدريبية إلكرتونيا داخل املؤسسات حمل
الدراسة وكذا توفري خدمة املراسالت اإللكرتونية للموظفني.
 املستوى الثاين املتوسط احلسايب أقل من املتوسط الفرضي ( )2وقيمة " "tلتلك العبارة دالة عند
درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة أقل من ( ،)0.05وهي العبارة اليت
اندرا ما تعتمد وهي استعمال املؤسسات خلدمة املؤمترات املرئية التفاعلية عرب الويب لتدريب
املوظفني ،وهي عبارة عن برامج تعمل كمحطات تعليمية ابلصوت والصورة والعرض املباكر
للتطبيقات املختلفة مع إمكانية التفاعل احلي ابلنص أو الصوت ،حيث جند أن هذه اخلدمة ال يتم
االعتماد عليها من معظم املؤسسات ،وتعلل الباحثة ذلك لعدم إدراك املؤسسات حمل الدراسة
لألمهية واملزااي اليت تقدمها هذه املؤمترات يف التعليم غري املباكر للموظفني ،وكذا لسهولة استخدامها
وسرعة احلصول على املعلومة ،على عكس كل من سوسيييت جنرال،BNP PARIBAS ،
وأكسا للتأمينات ،اليت تعتمد على مثل هذه احملطات.
 املستوى الثالث املتوسط احلسايب قريب جدا من املتوسط الفرضي ( )2وقيمة " "tلتلك العبارات
دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة تفوق ( ،)0.05وهي متثل
العبارات اليت ال تطبق التعليم اإللكرتوين يف استعمال املؤسسات أنظمة التعلم عن بعد يف جمال
العمل ،وكذا توفري مساحة ملنتدايت النقاش على الشبكة الداخلية ،وتعلل الباحثة ذلك أن مستوى
استخدام تكنولوجيا املعلومات مازال حمدودا جدا يف مثل هذه اجملاالت ،حيث يتم الرتكيز فقط على
أمتتة األعمال الروتينية املتعلقة أبنظمة األجور ،احلضور واالنصراف واليت تعترب مكلفة وأتخذ الكثري
من الوقت.
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املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
د -نتائج حتليل البياانت املتعلقة مبدى اعتماد نظام معلومات املوارد البشرية
جدول رقم  :18مدى اعتماد املؤسسات حمل الدراسة على نظام معلومات للموارد البشرية
الفقرات

املتوسط

االحنراف

قيمة ""t

مستوى

احلسايب

املعياري

احملسوبة

الداللة

 -1تعتمد مؤسستكم على نظام يضم مجيع البياانت اخلاصة
ابملوارد البشرية.

دالة
3.35

0.59

25.16

0.00

3.21

0.61

21,82

0.00

3.21

0.71

18.71

0.00

 -2تعتمد مؤسستكم على نظام يوفر املعلومات األساسية
اخلاصة ابملوارد البشرية.

مستوايت أداء املوظفني ملهامهم لتحديد املكافآت.

2.72

0.69

11.38

2.65

0.76

9.33

0.00

2.23

1.09

2.34

0.02

 -5تعتمد مؤسستكم على نظام يوفر معلومات عن تقارير
تقييم األداء كـأساس الختاذ القرارات.

االختالالت املوجودة هبا.

اخنفاض األداء.
اجملموع

2.50

1.02

5,45

19.9

3.17

20.38

0.00

جمموع اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ككل
108.80

16.70

18.89

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة تعتمد
دالة

0.00

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

0.00

((تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

 -7تعتمد مؤسستكم على نظام يوفر معلومات عن أسباب

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

 -6تعتمد مؤسستكم على نظام يوفر معلومات عن

((تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

0.00

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

 -4تعتمد مؤسستكم على نظام يوفر معلومات حول

(تعتمد

بدرجة كبرية)
دالة

 -3تعتمد مؤسستكم على نظام يوفر املعلومات حول عدد
العاملني والرواتب املدفوعة هلم.

القرار

(تعتمد

بدرجة كبرية)

* يتم اختاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل العبارات عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ (.)0,05
* املتوسط الفرضي لكل عبارة هو ( ،]5/)4+3+2+1+0([ )02أما للمحور ككل فهو (.]7×2[)14
* أما اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ككل فهو (.]2×40[ )80
املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22

نالحظ من خالل اجلدول أن قيمة املتوسط احلسايب ملدى اعتماد نظام معلومات املوارد البشرية من

قبل املؤسسات يقدر بـ( ،)19.90ابحنراف معياري قدره ( ،)3.17وهو أكرب من املتوسط الفرضي الذي
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املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
قدره ( ،)14وهذا يعين أن املؤسسات حمل الدراسة تعتمد على نظام معلومات للموارد البشرية ،وما يؤكد
ذلك قيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ ( ،)20.38وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ
( )0.05مبستوى داللة قدره (.)0.00

 املستوى األول املتوسطات احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي ( ،)2وقيمة " "tلتلك
العبارات دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره
( ، )0.00وهي متثل العبارات اليت غالبا ما تعتمد وهي اعتماد املؤسسات حمل الدراسة
على نظام يضم مجيع البياانت اخلاصة ابملوارد البشرية ،ويوفر معلومات حول عدد العاملني
والرواتب املدفوعة هلم ،وكذا يوفر املعلومات األساسية اخلاصة ابملوارد البشرية ،وأيضا يوفر
معلومات حول مستوايت أداء املوظفني ملهامهم لتحديد املكافآت.
 املستوى الثاين املتوسط احلسايب قريب جدا من املتوسط الفرضي ( )2وقيمة " "tلتلك
العبارات دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة
( ،)0.00وهي متثل العبارات قليال ما تعتمد وهي اعتماد املؤسسات حمل الدراسة على
نظام يوفر معلومات عن االختالالت املوجودة هبا ،وكذا توفريه ملعلومات عن تقارير تقييم
األداء اليت يتم اعتبارها كـأساس الختاذ القرارات ،أيضا اعتماد املؤسسات حمل الدراسة
على نظام يوفر معلومات عن أسباب اخنفاض األداء.
أما عن اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ككل فتقدر قيمة متوسطها احلسايب بـ ()108.80

ابحنراف معياري قدره ( )16.70وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ( ،)80وهذا يعين أن
املؤسسات حمل الدراسة تعتمد على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،وما يؤكد ذلك هي قيمة ""t
احملسوبة املقدرة بـ( )18.89وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة
قدره (.)0.00
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 -3حتليل البياانت املتعلقة مبدى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة برأس املال الفكري
أ -نتائج حتليل البياانت املتعلقة مبدى االهتمام برأس املال البشري
جدول رقم  :19مدى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة برأس املال البشري
الفقرات

املتوسط

االحنراف

قيمة ""t

مستوى

احلسايب

املعياري

احملسوبة

الداللة

 -1يتوفر لدى موظفي مؤسستكم املعرفة الالزمة للقيام
مبهامهم.

دالة (هتتم بدرجة
3.09

.88

13.45

0.00

2.97

.89

11.95

0.00

 -2يتوفر لدى موظفي مؤسستكم اخلربات الالزمة للقيام
مبهامهم.

2.95

.73

14.22

0.00

2.87

.82

11.60

0.00

2.48

0.81

6.45

0.00

2.47

0.93

5.56

0.00

كبرية)
دالة (هتتم بدرجة

2.87

0.89

10.72

0.00

2.99

0.88

12.28

0.00

2.91

0.92

10.89

0.00

 -8تعمل مؤسستكم على حتديد كفاءات موظفيها.

كبرية)
دالة (هتتم بدرجة

تعمل مؤسستكم على تطوير القدرات اإلبداعية

للموظفني..

كبرية)
دالة (هتتم بدرجة

 -7تعمل مؤسستكم على تشجيع األفكار اجلديدة.

-9

كبرية)
دالة (هتتم بدرجة

 -6يتوفر لدى موظفي مؤسستكم مهارات متميزة للتعامل مع
احلاالت الطارئة.

كبرية)
دالة (هتتم بدرجة

 -5يتوفر لدى موظفي مؤسستكم قدرات إبداعية تساهم يف
تطوير العمل.

كبرية)
دالة (هتتم بدرجة

 -4يتوفر لدى موظفي مؤسستكم القدرة على العمل
اجلماعي.

كبرية)
دالة (هتتم بدرجة

 -3يتوفر لدى موظفي مؤسستكم القدرة على تقدمي حلول
جديدة عند مواجهة مشاكل يف العمل.

القرار

كبرية)
دالة (هتتم بدرجة

 -10تعمل مؤسستكم على إاتحة الفرص لالبتكار.

كبرية)
دالة (هتتم بدرجة

2.67
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0.00
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املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
اتبع للجدول رقم  :19مدى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة برأس املال البشري
 -11تعمل مؤسستكم على حتسني مهارات املوظفني.

2.89

0.87

11.13

0.00

دالة (هتتم بدرجة كبرية)

 -12هتتم مؤسستكم آبراء املوظفني.

2.51

0.84

6.65

0.00

دالة (هتتم بدرجة كبرية)

 -16تعمل مؤسستكم على احلفاظ على موظفيها من
خالل إشباع خمتلف حاجاهتم.
اجملموع

دالة (هتتم بدرجة كبرية)
2.28

0.96

3.22

0.02

43.49

10.03

12.54

0.00

دالة (هتتم بدرجة كبرية)

* يتم اختاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل العبارات عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ (.)0,05
* املتوسط الفرضي لكل عبارة هو ( ،]5/)4+3+2+1+0([ )02أما للمحور ككل فهو (.]16×2[)32
املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22

نالحظ من خالل اجلدول أن قيمة املتوسط احلسايب ملدى اهتمام املؤسسات برأس املال البشري يقدر
بـ( ،)43.49ابحنراف معياري قدره ( ،)10.03وهو أكرب من املتوسط الفرضي الذي قدره ( ،)32وهذا
يعين أن املؤسسات حمل الدراسة هتتم برأس املال البشري ،وما يؤكد ذلك قيمة " "tاحملسوبة واملقدرة
بـ( ،)12.54وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره
(.)0.00

مما يدل أن أغلب املؤسسات هتتم برأس املال البشري من خالل أن:
 املتوسط احلسايب للفقرات ( )11 ،10 ،9 ،4 ،3 ،2 ،1بلغ على التوايل (،2.97 ،3.09

 )2.91 ،2.99 ،2.87 ،2.95أي درجة قبول مرتفعة ،وهذا يعين أن غالبية املؤسسات تعتمد
على موظفني لديهم املعرفة واخلربة يف جمال عملهم ،والقدرة على تقدمي حلول جديدة والعمل
اجلماعي ،ابإلضافة فإن املؤسسات تعمل على تشجيع األفكار اجلديدة وحتديد الكفاءات اليت
لديها ،وكذا تطوير القدرات اإلبداعية ملوظفيها ،كما تعمل أيضا على إاتحة الفرص لالبتكار ،وما
يؤكد ذلك قيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ(،10.89 ،11.60 ،14.22 ،11.95 ،13.45

 ،)6.65 ،11.13وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0,05مبستوى داللة
قدره (.)0.00

 املتوسط احلسايب للفقرات ( )16 ،15 ،5بلغ ( )2.28 ،2.45 ،2.48ابحنراف معياري قدره
( )0.96 ،0.91 ،0.81أي درجة قبول فوق املتوسط ،وهذا يعين أن أكثر من نصف املؤسسات
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لديها موظفني لديهم قدرات إبداعية تساهم يف تطوير العمل ،كما تشجع هذه املؤسسات التعلم
من خالل التواصل بني خمتلف املوظفني ،ابإلضافة إىل أن هذه املؤسسات حتافظ على موظفيها
من خالل اكباع خمتلف رغباهتم ،وما يؤكد ذلك قيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ(،5.38 ،6.65

 ،)3.27وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره
(.)0.00

ب -نتائج حتليل البياانت املتعلقة مبدى االهتمام برأس املال اهليكلي
جدول رقم  :20مدى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة برأس املال اهليكلي
الفقرات

املتوسط

االحنراف

قيمة ""t

مستوى

احلسايب

املعياري

احملسوبة

الداللة

 -1تعتمد مؤسستكم على نظام معلومات
يستجيب ملتطلبات العمل.

3.29

0.59

23.59

0.00

3.19

0.62

20.86

0.00

 -2يزود نظام معلومات مؤسستكم متخذي
القرارات ابملعلومات ابجلودة املطلوبة.

دالة (هتتم بدرجة كبرية)
3.24

0.57

23.46

0.00

 -4تعتمد مؤسستكم على الشبكات للوصول
بسرعة إىل املعلومات.

دالة (هتتم بدرجة كبرية)
3.24

0.76

17.73

0.00

3.02

0.81

13.78

0.00

 -5تعتمد مؤسستكم على الشبكات لتبادل
املعرفة.

دالة (هتتم بدرجة كبرية)

 -6تعتمد مؤسستكم على الربجميات للحصول
على املعارف اجلديدة.

دالة (هتتم بدرجة كبرية)
2.73

0.95

8.37

0.00

 -7تعتمد مؤسستكم على هيكل تنظيمي يوفر
تدفق املعرفة الالزمة جلميع املستوايت اإلدارية.

دالة (هتتم بدرجة كبرية)
3.02

0.74

14.97

0.00

2.72

1.06

7.43

0.00

2.11

0.91

1.39

0.167

 -8تبذل مؤسستكم اجلهود الالزمة يف
نشاطات البحث والتطوير.

دالة (هتتم بدرجة كبرية)

 -9تعمل مؤسستكم على حتويل جهود البحث
والتطوير إىل براءات اخرتاع.

دالة (هتتم بدرجة كبرية)
دالة (هتتم بدرجة كبرية)

 -3يساعد نظام معلومات مؤسستكم على
سرعة أداء املهام.

القرار

غري دالة (هتتم بدرجة قليلة (
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اتبع للجدول رقم  :21مدى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة برأس املال اهليكلي
 -10تعتمد مؤسستكم على مكتب داخلي
إلدارة براءة االخرتاع يتصل مباشرة بوظيفة

غري دالة (هتتم بدرجة قليلة (
1.85

0.81

-1.91

0.059

البحث والتطوير.
 -13تعتمد مؤسستكم على فريق عمل
متخصص يف إدارة العالمة التجارية.

دالة (هتتم بدرجة كبرية)
3.07

0.62

18.87

0.00

 -14تعمل مؤسستكم على زايدة وعي العميل
للعالمة التجارية.
اجملموع

دالة (هتتم بدرجة كبرية)
3.20

0.68

19.30

0.00

35.45

7.51

10.86

0.00

دالة (هتتم بدرجة كبرية)

* يتم اختاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل العبارات عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ (.)0,05
* املتوسط الفرضي لكل عبارة هو ( ،]5/)4+3+2+1+0([ )02أما للمحور ككل فهو (.]14×2[)28
املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22

نالحظ من خالل اجلدول أن قيمة املتوسط احلسايب ملدى االهتمام برأس املال اهليكلي من قبل
املؤسسات يقدر بـ( ،)35.45ابحنراف معياري قدره ( ،)7.51وهو أكرب من املتوسط الفرضي الذي
قدره ( ،)28وهذا يعين أن املؤسسات حمل الدراسة هتتم برأس املال اهليكلي ،وما يؤكد ذلك قيمة ""t
احملسوبة واملقدرة بـ( ،)10.86وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى
داللة قدره ( ،)0.00ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف مستوى االهتمام برأس املال اهليكلي من
عبارة إىل أخرى مقسومة إىل:
 املستوى األول املتوسطات احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي ( ،)2وقيمة " "tلتلك العبارات دالة
عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وهي متثل
العبارات اليت غالبا ما يتم االهتمام هبا وهي توفري نظام معلومات يستجيب ملتطلبات العمل ويساعد
على سرعة أداء املهام ،كما يسمح ابلوصول بسرعة إىل املعلومات وتبادل املعارف.
 املستوى الثالث املتوسط احلسايب قريب جدا من املتوسط الفرضي ( )2وقيمة " "tلتلك العبارات
دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة تفوق ( ،)0.05وهي متثل
العبارات اليت ال تعتمد فيها املؤسسات على مكتب داخلي إلدارة براءة االخرتاع واليت ميكن
استخدامها كسالح من قبل املنظمة اليت هلا منتجات هتيمن على السوق أو زايدة حصتها يف
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السوق ،حيث جند أن املؤسسة الوطنية  ،bcrواملؤسسة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة تعتمد على
مثل هذه املكاتب ،ويتصل مباكرة بوظيفة البحث والتطوير ،كما أن معظم املؤسسات ال تعتمد
على خرائط براءة االخرتاع ملعرفة نقا القوة والضعف عند املنافسني ،واليت تعتمد على نظم اإلدارة
اإللكرتونية توفر معلومات متثل مدخال قيما لتطوير اسرتاتيجية كاملة للمؤسسات فيما يتعلق
ابملنتجات اجلديدة ،تطوير السوق ،حتديد املواقع التنافسية ،حيث هذا املدخل مازال غري معروف
من قبل أغلب املؤسسات ما عدا بعض البنوك اخلاصة.
ج -نتائج حتليل البياانت املتعلقة مبدى االهتمام برأمسال العمالء
جدول رقم  :22مدى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة برأمسال العمالء
الفقرات

املتوسط

االحنراف

قيمة ""t

مستوى

احلسايب

املعياري

احملسوبة

الداللة

 -1تعمل مؤسستكم على جذب عمالء جدد من
خالل شبكات االنرتنت.

دالة (هتتم بدرجة
0.91

3.20

14.45

0.00

 -2تعمل مؤسستكم على حتسني عالقاهتا مع
العمالء من خالل شبكات االنرتنت.

3.35

0.70

20.94

0.00

3.06

0.74

15.75

0.00

0.72

3.10

16.58

0.00

3.03

0.91

12.35

0.00

2.17

0.83

2.29

0.02

كبرية)
غري دالة (هتتم

0.81

1.94

-0.78

0.43

 -8توفر الشبكة اخلارجية للموارد البشرية اخلاصة
مبؤسستكم معلومات عن املوارد البشرية للموردين.

كبرية)
دالة (هتتم بدرجة

 -7ت وفر الشبكة اخلارجية للموارد البشرية كتب
وتقارير عن املوارد البشرية للعمالء.

كبرية)
دالة (هتتم بدرجة

 -6توفر الشبكة اخلارجية للموارد البشرية اخلاصة
مبؤسستكم معلومات عن املوارد البشرية للعمالء.

كبرية)
دالة (هتتم بدرجة

 -5تعتمد مؤسستكم على الوسائل التكنولوجية
ملعرفة رغبات عمالئها.

كبرية)
دالة (هتتم بدرجة

-4تعمل مؤسستكم على االستجابة بسرعة
لطلبات العمالء.

كبرية)
دالة (هتتم بدرجة

 -3تعمل مؤسستكم على نقل املعرفة للعمالء من
أجل فتح آفاق جديدة للتعاون معهم.

القرار

بدرجة قليلة جدا)
دالة (هتتم بدرجة

0.85

1.75
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اتبع للجدول رقم  :22مدى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة برأس مال العمالء
 -9تساعد الشبكة اخلارجية للموارد البشرية على
التفاعل بني إدارة املوارد البشرية والعمالء.

غري دالة (هتتم بدرجة قليلة
2.02

0.80

0.34

0.73

1.83

0.82

-2.21

0.02

 -10تساعد الشبكة اخلارجية للموارد البشرية
على التفاعل بني إدارة املوارد البشرية واملوردين.

دالة ((هتتم بدرجة متوسطة)

 -11تساعد الشبكة اخلارجية للموارد البشرية
على التفاعل بني إدارة املوارد البشرية والشركاء.

غري دالة (هتتم بدرجة قليلة
2.01

0.69

0.26

0.79

 -12تساعد أنظمة إدارة التعلم على نقل املعرفة
إىل العمالء.

2.34

0.87

4.28

0.00

2.2250

0.90

2.73

.007

دالة (هتتم بدرجة كبرية)

 -14تساعد أنظمة إدارة التعلم على نقل املعرفة
إىل املوردين.

جدا)
دالة (هتتم بدرجة كبرية)

 -13تساعد أنظمة إدارة التعلم على نقل املعرفة
إىل للشركاء.

جدا)

دالة (هتتم بدرجة كبرية)
2.15

0.86

1,99

0.04

اجملموع

34.23

7.30

9.34

0.00

دالة (هتتم بدرجة كبرية)

جمموع رأس املال الفكري ككل

113.17

22.52

12.24

0.00

دالة (هتتم بدرجة كبرية)

* يتم اختاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل العبارات عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ (.)0,05
* املتوسط الفرضي لكل عبارة هو ( ،]5/)4+3+2+1+0([ )02أما للمحور ككل فهو (.]14×2[)28
* أما اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ككل فهو (.]2×44[ )88
املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22

نالحظ من خالل اجلدول أن قيمة املتوسط احلسايب ملدى االهتمام برأس املال العمالء من قبل
املؤسسات يقدر بـ( ،)34.23ابحنراف معياري قدره ( ،)7.30وهو أكرب من املتوسط الفرضي الذي
قدره ( ،)28وهذا يعين أن املؤسسات حمل الدراسة هتتم برأس املال العمالء ،وما يؤكد ذلك قيمة ""t
احملسوبة واملقدرة بـ ( )9.34وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى
داللة قدره ( ،)0.00ولكن هذا ال ينفي وجود اختالفات يف مستوى االهتمام برأس املال العمالء من
عبارة إىل أخرى مقسومة إىل:
 املستوى األول املتوسطات احلسابية أكرب من املتوسط الفرضي ( ،)2وقيمة " "tلتلك العبارات دالة
عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وهي متثل
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
العبارات اليت غالبا ما تطبق وهي اعتماد املؤسسات على كبكات األنرتنت جلذب وحتسني عالقاهتا
مع العمالء ،وكذا نقل املعرفة إليهم من أجل فتح أفاق جديدة معم.
 املستوى الثاين املتوسط احلسايب أقل من املتوسط الفرضي ( )2وقيمة " "tلتلك العبارة دالة عند
درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة أقل من ( ،)0.05وهي العبارة اليت
اندرا ما يتم االعتماد عليها وهي توفر الشبكة اخلارجية للموارد البشرية اخلاصة ابملؤسسة معلومات
عن املوارد البشرية للموردين ،تساعد الشبكة اخلارجية للموارد البشرية على التفاعل بني إدارة املوارد
البشرية واملوردين.
 املستوى الثالث املتوسط احلسايب قريب جدا من املتوسط الفرضي ( )2وقيمة " "tلتلك العبارات
دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة تفوق ( ،)0.05وهي متثل
العبارات اليت ال تعتمد فيها املؤسسات على كبكات خارجية للموارد البشرية تساعد على التفاعل
بني كل من إدارة املوارد البشرية والشركاء ،العمالء ،كما أن معظم املؤسسات ال تقوم بنشر كتب
وتقارير على الشبكة اخلارجية.
أما عن رأس املال الفكري ككل فتقدر قيمة متوسطه احلسايب بـ ( )17.113ابحنراف معياري قدره
( )52.22وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ( ،)88وهذا يعين أن املؤسسات حمل الدراسة هتتم
برأس املال الفكري ،وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة املقدرة بـ( )12.24وهي دالة عند درجات
احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره (.)0.00
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
اثنيا :حتليل نتائج اختبار فرضيات الدراسة
 -1اختبار الفرضية الفرعية األوىل :تؤثر اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال
البشري داخل املؤسسات حمل الدراسة.
أ -تؤثر تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال البشري
جدول :23نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير الرأس املال البشري
معادلة االحندار
املعامالتB

اخلطأ

اختبار F
مستوى

F

املعياري
الثابت

(ابقي

تطبيقات

اإلدارة

العوامل األخرى)

اإللكرتونية للموارد

0.08

T

املعنويةSig

5.35

0.17

مستوى
املعنويةSig

0.01
67.05

1.42

اختبار()t

0.98

معامل
التحديد
R2

%36.2

0.000
8.18

0.00

البشرية

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F

( )67.05وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05ومبستوى داللة قدره
( ،)0.00أي هناك أتثري كبري جدا للمتيري املستقل (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية) على
املتيري التابع (رأس املال البشري) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ()8.18

الدالة عند درجات حرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة
املعامل " "Bإىل أن التيري يف قيمة املتيري املستقل (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية) بوحدة
واحدة يقابله تيري مبقدار ( )1.42يف املتيري التابع (رأس املال البشري) ،أي أنه كلما اعتمدت
املؤسسات على تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية فإن هذا يؤدي إىل التطوير يف رأس املال
البشري ،وهذا املتيري املستقل يفسر حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( )36.2من التباين يف املتيري
التابع ،أي أن ( )%36.2من التيريات على مستوى رأس املال البشري سببه تيريات على مستوى
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،مقابل عدم داللة قيمة " "tلباقي العوامل األخرى اليت مل يتم
التطرق هلا يف الدراسة ،ورأس املال البشري مبستوى داللة قدره (.)0.98
إذا اعتماد املؤسسات لتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يؤثر بشكل كبري على تطوير رأس
املال البشري.
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري لتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال البشري
بدرجة عالية.
ب -تؤثر بوابة املوارد البشرية على تطوير رأس املال البشري:
جدول رقم :24 :نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير الرأس املال البشري
معادلة االحندار
املعامالتB

اخلطأ

املعياري

اختبار F
مستوى

F

املعنويةSig

اختبار()t
T

مستوى

املعنويةSig

معامل
التحديد
2

R

الثابت (ابقي
العوامل

12.17

2.01

األخرى)
بوابة املوارد
البشرية

6.04

.000

.000b

258.87

%68 .7
1.45

16.09

.09

.000

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F

( )258.87وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05ومبستوى داللة قدره
( ،)0.00أي هناك أتثري كبري جدا للمتيري املستقل (بوابة املوارد البشرية) على املتيري التابع (رأس املال
البشري) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )16.09الدالة عند درجات حرية
( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري
يف قيمة املتيري املستقل (بوابة املوارد البشرية) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار ( )1.45يف املتيري التابع
(رأس املال البشري) ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على بوابة املوارد البشرية فإن هذا يؤدي إىل
التطوير يف رأس املال البشري ،وهذا املتيري املستقل يفسر حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ()68.7

من التباين يف املتيري التابع ،أي أن ( )68.7من التيريات على مستوى رأس املال البشري سببه تيريات
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
على مستوى بوابة املوارد البشرية  ،ابإلضافة إىل أتثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي العوامل
األخرى اليت مل تعىن ابلدراسة ،عند مستوى داللة ( )0.00بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ(.)6.04
إذا اعتماد املؤسسات لبوابة املوارد البشرية يؤثر بشكل كبري جدا على تطوير رأس املال البشري.
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري لبوابة املوارد البشرية على تطوير رأس املال البشري بدرجة عالية.
د -أتثري التوظيف اإللكرتوين على تطوير رأس املال البشري:
جدول رقم  :25نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير الرأمسال البشري
معادلة االحندار
املعامالتB

اخلطأ

املعياري

اختبار F
F

اختبار()t

مستوى

املعنويةSig

T

مستوى

املعنويةSig

معامل
التحديد
2

R

الثابت (ابقي
العوامل

17.79

3.46

االخرى)
التوظيف

اإللكرتوين

5.13

.000

.000b

57.65

%32.8
1.22

7.59

.16

.000

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F

( )57.65وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05ومبستوى داللة قدره
( ،)0.00أي هناك أتثري كبري جدا للمتيري املستقل (التوظيف اإللكرتوين) على املتيري التابع (رأس املال
البشري) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )7.59الدالة عند درجات حرية
( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري
يف قيمة املتيري املستقل (التوظيف اإللكرتوين) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار ( )1.22يف املتيري التابع
(رأس املال البشري)  ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على التوظيف اإللكرتوين فإن هذا يؤدي إىل
التطوير يف رأس املال البشري ،وهذا املتيري املستقل يفسر حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ()32.8

من التباين يف املتيري التابع ،أي أن ( )%32.8من التيريات على مستوى رأس املال البشري سببه
تيريات على مستوى التوظيف اإللكرتوين ،ابإلضافة إىل أتثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي
العوامل األخرى عند مستوى داللة ( )0.00بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ(.)5.13
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
إذا اعتماد للتوظيف اإللكرتوين يؤثر بشكل كبري على تطوير رأس املال البشري.
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري لتوظيف اإللكرتوين على تطوير رأس املال البشري بدرجة عالية.
 -4يؤثر التعليم اإللكرتوين على تطوير رأس املال البشري:
جدول رقم :26 :نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير الرأس املال البشري
معادلة االحندار
املعامالتB

اخلطأ

املعياري

اختبار F
F

اختبار()t

مستوى

املعنويةSig

T

مستوى

املعنويةSig

معامل
التحديد

2

R

الثابت (ابقي
العوامل

21.62

3.25

االخرى)
التعليم

اإللكرتوين

6.64

.000

.000b

47.85

%28.9
1.37

6.91

.19

.000

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F

( )47.85وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05ومبستوى داللة قدره
( ،)0.00أي هناك أتثري كبري للمتيري املستقل (التعليم اإللكرتوين) على املتيري التابع (رأس املال البشري)
يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )6.91الدالة عند درجات حرية ()119

ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري يف قيمة
املتيري املستقل (التعليم اإللكرتوين) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار ( )1.37يف املتيري التابع (رأس املال
البشري)  ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على التعليم اإللكرتوين فإن هذا يؤدي إىل التطوير يف رأس
املال البشري ،وهذا املتيري املستقل يفسر حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( )28.9من التباين يف
املتيري التابع ،أي أن ( )%28.9من التيريات على مستوى رأس املال البشري سببه تيريات على مستوى
التعليم اإللكرتوين ،ابإلضافة إىل أتثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي العوامل األخرى اليت مل تؤخذ
يف الدراسة عند مستوى داللة ( )0.00بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ(.)6.64
إذا اعتماد املؤسسات للتعليم اإللكرتوين يؤثر بشكل كبري على تطوير رأس املال البشري.
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري للتعليم اإللكرتوين على تطوير رأس املال البشري بدرجة عالية.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
د -يؤثر نظام معلومات املوارد البشرية على تطوير رأس املال البشري:
جدول رقم  :27نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير رأس املال البشري
معادلة االحندار

الثابت (ابقي
العوامل األخرى)
نظام معلومات
املوارد البشرية

املعامالتB

اخلطأ

37.14

5.83

0.31

0.28

املعياري

اختبار F
مستوى

F

املعنويةSig

1.21

اختبار()t
T

مستوى

6.36

.000

املعنويةSig

0.273

معامل
التحديد
2

R

%10
1.10

0.27

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول غري مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F
( )1.21وهي غري دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى الداللة ()0.27

أي هناك أتثري ضعيف جدا للمتيري املستقل (نظام معلومات املوارد البشرية) على املتيري التابع (رأس
املال البشري) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )1.10وهي غري دالة عند
درجات حرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.27أي أنه كلما اعتمدت
املؤسسات على نظام معلومات املوارد البشرية فإن هذا يؤثر قليال فقط على التطوير يف رأس املال
البشري ،وحسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( ،)%10أي أن ( )%10من التيريات على مستوى
رأس املال البشري سببه نظام معلمات املوارد البشرية ،أما ابقي النسبة فتعود إىل أتثري الثابت املوجود
والذي يشري إىل ابقي العوامل األخرى عند مستوى داللة ( )0.00بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ()6.36
مبستوى داللة قدره (.)0.00

إذا اعتماد املؤسسات لنظام معلومات املوارد البشرية يؤثر قليال جدا على تطوير رأس املال البشري.
وعليه نرفض فرضية وجود أتثري لنظام معلومات املوارد البشرية على تطوير رأس املال البشري.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
ه -اختبار الفرضية الفرعية األوىل ككل ابستخدام منوذج االحندار املتعدد :تؤثر اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال البشري :إن إجراء حتليل االحندار املتعدد التدرجيي
لتحديد أمهية كل م تيري مستقل على حدى يف املسامهة يف معادلة االحندار ،واليت متثل أتثري اإلدارة
اإللكرتونية (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،بوابة املوارد البشرية ،التوظيف اإللكرتوين،
التعليم اإللكرتوين ،نظام معلومات املوارد البشرية) على تطوير رأس املال البشري.
جدول رقم :28 :نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار املتعدد للمتيري التابع تطوير رأس املال البشري
معادلة االحندار
املعامالت

اخلطأ

""B

املعياري

5.16

4.60

اختبار""F
""F

مستوى

اختبار ""T
""T

املعنوية

مستوى
املعنويةSig

معامل
التحديد
2

R

Sig

الثابت (ابقي

1.12

0.26

العوامل االخرى)
تطبيقات اإلدارة

.18

0.17

اإللكرتونية للموارد

1.01
52.75

0.31

0.000

0.69

البشرية
بوابة املوارد

1.28

0.14

9.21

0.00

البشرية
التوظيف

0.06

0.35

0.17

0.72

اإللكرتوين
التعليم اإللكرتوين

0.11

0.17

0.68

0.49

نظام معلومات

0.09

0.19

0.50

0.61

املوارد البشرية
املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F

( )52.75وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05ومبستوى داللة قدره
( ،)0.00أي هناك أتثري ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )0.05للمتيري املستقل (بوابة املوارد
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
البشرية) على املتيري التابع (رأس املال البشري) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة
( )218.9الدالة عند درجات حرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره (،)0.00

وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري يف قيمة املتيري املستقل (بوابة املوارد البشرية) بوحدة واحدة يقابله
تيري مبقدار ( )1.288يف املتيري التابع (رأس املال البشري) ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على بوابة
املوارد البشرية فإن هذا يؤدي إىل التطوير يف رأس املال البشري ،وهذا املتيري املستقل يفسر حسب
معامل التحديد ( )R2املقدر بـ ( )69.8من التباين يف املتيري التابع ،أي أن ( )%69.8من التيريات
على مستوى رأس املال البشري سببه تيريات على مستوى بوابة املوارد البشرية.
كما نالحظ من خالل اجلدول انه ال يوجد أتثري ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ()0.05

لكل من املتيريات املستقلة على التوايل (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،التوظيف
اإللكرتوين ،التعليم اإللكرتوين ،نظام معلومات املوارد البشرية) على املتيري التابع (رأس املال البشري) يف
املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )0.507 ،4.67 ،0.358 ،1.013اليري دالة
عند درجات حرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره (،0.49،0.72 ،0.31

 ،)0.61ابإلضافة إىل عدم أتثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي العوامل األخرى اليت مل تعىن
ابلدراسة ،عند مبستوى داللة ( )0.26بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ(.)1.12

 وعليه نقبل فرضية وجود أتثري إجيايب وبشكل كبري جدا لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف
بوابة املوارد البشرية على تطوير رأس املال البشري بدرجة عالية.
 ورفضها يف كل من التطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،التوظيف اإللكرتوين ،التعليم
اإللكرتوين ،نظام معلومات املوارد البشرية.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
 -2اختبار الفرضية الفرعية الثانية :تؤثر اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال
اهليكلي داخل املؤسسات حمل الدراسة.
أ -أتثري تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية على تطوير رأس املال اهليكلي:
جدول رقم  :29نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير رأس املال اهليكلي
معادلة االحندار

الثابت

(ابقي

العوامل األخرى)
تطبيقات
اإللكرتونية

اإلدارة

املعامالتB

اخلطأ

2.95

4.00

1.06

0.13

املعياري

اختبار F
مستوى

F

املعنويةSig

67.08

اختبار()t
t

مستوى

0.73

0.46

املعنويةSig

.000b

معامل
التحديد
2

R

%36.2
8.19

0.00

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F
( )67.08وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى الداللة (،)0.00

أي هناك أتثري كبري جدا للمتيري املستقل (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية) على املتيري التابع
(رأس املال اهليكلي) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )8.19الدالة عند
درجات حرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة املعامل ""B

إىل أن التيري يف قيمة املتيري املستقل (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية) بوحدة واحدة يقابله
تيري مبقدار ( )1.06يف املتيري التابع (رأس املال اهليكلي) ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على
تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية فإن هذا يؤدي إىل تطوير رأس املال اهليكلي ،وهذا املتيري
املستقل يفسر حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( )%36.2من التباين يف املتيري التابع ،أي أن
( )%36.2من التيريات على مستوى رأس املال اهليكلي سببه تيريات على مستوى تطبيقات اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية ،مقابل عدم داللة قيمة " "tبني ابقي العوامل األخرى اليت مل تؤخذ بعني
االعتبار مبستوى داللة قدره (.)0.46

إذا اعتماد املؤسسات لتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يؤثر بشكل كبري على تطوير رأس
اهليكلي.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري لتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال
اهليكلي.
ب -أتثري بوابة املوارد البشرية على تطوير رأس املال اهليكلي:
جدول رقم  :30نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير رأس املال اهليكلي
معادلة االحندار
املعامالتB
الثابت

(ابقي

العوامل االخرى)
بوابة
البشرية

املوارد

اختبار F
اخلطأ

املعياري

14.47

1.80

0.97

0.08

F

اختبار()t
مستوى

املعنويةSig

t

مستوى

املعنويةSig
8.01

30.15

معامل

0.00

.000b
12.01

التحديد

2

R

%55.0

0.00

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F

( )30.15وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى داللة ( )0.00أي
هناك أتثري كبري جدا للمتيري املستقل (بوابة املوارد البشرية) على املتيري التابع (رأس املال اهليكلي) يف
املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )12.01الدالة عند درجات حرية ()119

ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري يف قيمة
املتيري املستقل (بوابة املوارد البشرية) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار ( )0.97يف املتيري التابع (رأس املال
اهليكلي) ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على بوابة املوارد البشرية فإن هذا يؤدي إىل التطوير يف رأس
املال اهليكلي ،وهذا املتيري املستقل يفسر حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( )%55من التباين يف
املتيري التابع ،أي أن ( )%55من التيريات على مستوى رأس املال اهليكلي سببه تيريات على مستوى
بوابة املوارد البشرية  ،ابإلضافة إىل أتثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي العوامل األخرى اليت مل
تؤخذ بعني االعتبار يف الدراسة عند مستوى داللة ( )0.00بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ(.)8.03

إذا اعتماد املؤسسات لبوابة املوارد البشرية يؤثر بشكل كبري على تطوير رأس اهليكلي.
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري لبوابة املوارد البشرية على تطوير رأس املال اهليكلي بدرجة عالية.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
جـ -أتثري التوظيف اإللكرتوين على تطوير رأس املال اهليكلي:
جدول رقم  :31نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير رأس املال اهليكلي
معادلة االحندار
املعامالتB
الثابت

(ابقي

العوامل االخرى)
التوظيف اإللكرتوين

اختبار F
اخلطأ

املعياري

17.18

2.65

0.87

0.12

F

اختبار()t
مستوى

املعنويةSig

t

6.46
49.59

معامل

مستوى

املعنويةSig

التحديد

2

R

0.000

,000b

%29.6
7.04

0.000

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F

( )49.59وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى داللة ( ،)0.00أي
هناك أتثري كبري للمتيري املستقل (التوظيف اإللكرتوين) على املتيري التابع (رأس املال اهليكلي) يف
املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )7.04الدالة عند درجات حرية ()119

ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري يف قيمة
املتيري املستقل (التوظيف اإللكرتوين) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار ( )0.87يف املتيري التابع (رأس
املال اهليكلي)  ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على التوظيف اإللكرتوين فإن هذا يؤدي إىل تطوير
رأس املال اهليكلي ،وهذا املتيري املستقل يفسر حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( )%29.6من
التباين يف املتيري التابع ،أي أن ( )%29.6من التيريات على مستوى رأس املال اهليكلي سببه تيريات
على التوظيف اإللكرتوين ،ابإلضافة إىل أتثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي العوامل األخرى اليت
مل تؤخذ يف الدراسة عند مستوى داللة ( )0.00بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ(.)6.46

إذا اعتماد املؤسسات للتوظيف اإللكرتوين يؤثر بشكل كبري على تطوير رأس اهليكلي.
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري للتوظيف اإللكرتوين على تطوير رأس املال اهليكلي بدرجة عالية.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
د -أتثري التعليم اإللكرتوين على تطوير رأس املال اهليكلي:
جدول رقم  :32نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير رأس املال اهليكلي
معادلة االحندار

الثابت

(ابقي

العوامل االخرى)
التعليم اإللكرتوين

املعامالتB

اخلطأ

14.88

2.13

1.29

.13

املعياري

اختبار F
مستوى

F

املعنويةSig

98.68

اختبار()t
t

مستوى

6.97

0.00

املعنويةSig

.000b

معامل

التحديد
2

R

%45.5
9.93

0.00

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F

( )98.68وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى داللة ( )0.00أي
هناك أتثري كبري للمتيري املستقل (التعليم اإللكرتوين) على املتيري التابع (رأس املال اهليكلي) يف
املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )9.93الدالة عند درجات حرية ()119

ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري يف قيمة
املتيري املستقل (التعليم اإللكرتوين) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار ( )1.29يف املتيري التابع (رأس املال
اهليكلي) ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على التعليم اإللكرتوين فإن هذا يؤدي إىل تطوير رأس املال
اهليكلي ،وهذا املتيري املستقل يفسر حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( )%45.5من التباين يف
املتيري التابع ،أي أن ( )%45.5من التيريات على مستوى رأس املال اهليكلي سببه تيريات على التعليم
اإللكرتوين ،ابإلضافة إىل أتثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي العوامل األخرى اليت مل تؤخذ بعني
االعتبار يف الدراسة عند مستوى داللة ( )0.00بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ(.)6.97

إذا اعتماد املؤسسات للتعليم اإللكرتوين يؤثر بشكل كبري على تطوير رأس اهليكلي.
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري للتعليم اإللكرتوين على تطوير رأس املال اهليكلي بدرجة عالية.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
ه -أتثري نظام معلومات املوارد البشرية على تطوير رأس املال اهليكلي:
جدول رقم  :33نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير رأس املال اهليكلي
معادلة االحندار

الثابت

(ابقي

العوامل األخرى)
نظام

معلومات

املوارد البشرية

املعامالتB

اخلطأ

27.63

4.32

.39

.21

املعياري

اختبار F
مستوى

F

املعنويةSig

3.34

اختبار()t
t

مستوى

6.38

0.00

املعنويةSig

.070b

معامل

التحديد
2

R

%28
1.82

0.07

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول غري مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F
( )3.34وهي غري دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى داللة ()0.07

أي أنه يوجد أتثري قليل جدا للمتيري املستقل (نظام معلومات املوارد البشرية) على املتيري التابع (رأس
املال اهليكلي) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )1,82الدالة عند درجات
حرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.07أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات
على نظام معلومات املوارد البشرية فإن هذا يؤثر بشكل قليل جدا على تطوير رأس املال اهليكلي،
وحسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( ،)%28أي أن ( )%28من التيريات على مستوى رأس املال
اهليكلي سببه نظام معلومات املوارد البشرية ،أا ابقي النسبة فتعود إىل أتثري الثابت املوجود والذي يشري
إىل ابقي العوامل األخرى اليت مل تؤخذ بعني االعتبار يف الدراسة عند مستوى داللة ( )0.00بقيمة ""t
احملسوبة واملقدرة بـ(.)6.38

إذا اعتماد املؤسسات لنظام معلومات املوارد البشرية يؤثر بشكل قليل جدا على تطوير رأس
اهليكلي.
وعليه نرفض فرضية وجود أتثري لنظام معلومات املوارد البشرية على تطوير رأس املال اهليكلي.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
ه -اختبار الفرضية الفرعية الثانية ككل ابستخدام منوذج االحندار املتعدد :تؤثر اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال البشري :
جدول رقم  :34نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار املتعدد للمتغري التابع تطوير رأس املال اهليكلي
معادلة االحندار
املعامالت

اخلطأ

""B

املعياري

الثابت (ابقي
العوامل االخرى)

3.33

3.70

تطبيقات اإلدارة
اإللكرتونية للموارد

0.21

0.14

اختبار""F
""f

مستوى

اختبار ""T
"" t

املعنويةSig
b

.000

مستوى
املعنويةSig

0.90

0.37

1.46

0.14

42.4

معامل
التحديد
R2

0.651

البشرية
بوابة املوارد
البشرية

0.66

0.11

5.91

0.00

التوظيف
اإللكرتوين

-0.10

0.14

0.73

0.46

التعليم اإللكرتوين

0.64

0.13

4.63

0.00

نظام معلومات
املوارد البشرية

0.16

0.15

1.07

0.28

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ")42.4( "F

وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05ومبستوى داللة قدره ( ،)0.00أي
هناك أتثري ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )0.05للمتيري املستقل (بوابة املوارد البشرية) على
املتيري التابع (رأس املال اهليكلي) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ()5.91

الدالة عند درجات حرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
املعامل " "Bإىل أن التيري يف قيمة املتيري املستقل (بوابة املوارد البشرية) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار
( )0.66يف املتيري التابع (رأس املال اهليكلي) ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على بوابة املوارد
البشرية فإن هذا يؤدي إىل التطوير يف رأس املال اهليكلي ،وهناك أتثري ذو داللة احصائية عند مستوى
معنوية ( )0.05للمتيري املستقل (التعليم اإللكرتوين) على املتيري التابع (رأس املال اهليكلي) يف
املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )4.63الدالة عند درجات حرية ()119

ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري يف قيمة
املتيري املستقل (التعليم اإللكرتوين) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار ( )0.64يف املتيري التابع (رأس املال
اهليكلي) ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على التعليم اإللكرتوين فإن هذا يؤدي إىل التطوير يف رأس
املال اهليكلي ،وهذان املتيريان املستقالن يفسران حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( )0.65من
التباين يف املتيري التابع ،أي أن ( )%65.1من التيريات على مستوى رأس املال اهليكلي سببه تيريات
على مستوى كال من بوابة املوارد البشرية والتعليم اإللكرتوين.
كما نالحظ من خالل اجلدول انه ال يوجد أتثري ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ()0.05

لكل من املتيريات املستقلة على التوايل (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،التوظيف
اإللكرتوين ،نظا م معلومات املوارد البشرية) على املتيري التابع (رأس املال اهليكلي) يف املؤسسات حمل
الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )1.07 ،-0.73 ،1.46اليري دالة عند درجات حرية ()119

ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.146 ،0.467،0.284ابإلضافة إىل عدم أتثري
الث ابت املوجود والذي يشري إىل ابقي العوامل األخرى اليت مل تعىن ابلدراسة ،عند مبستوى داللة
( )0.901بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ (.)0.370

 وعليه نقبل فرضية وجود أتثري إجيايب وبشكل كبري جدا لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
يف كل من بوابة املوارد البشرية والتعليم االلكرتوين على تطوير رأس املال اهليكلي بدرجة
عالية.
 ورفضها يف كل من التطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،التوظيف اإللكرتوين،
نظام معلومات املوارد البشرية.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
 -3اختبار الفرضية الثالثة :تؤثر اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأمسال العمالء.
أ -أتثري تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على بناء رأمسال العمالء:
جدول رقم  :35نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير رأمسال العمالء
معادلة االحندار
املعامالتB

اخلطأ

اختبار F
F

املعياري
الثابت (ابقي العوامل
االخرى)
تطبيقات

اإللكرتونية

3.59

للموارد

0.12

مستوى
املعنويةSig

0.90

3.96

اإلدارة

t

املعنويةSig

60.82
1.00

مستوى

اختبار()t

معامل
التحديد
R2

0.36

%34.0

.000b
7.79

0.00

البشرية

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F

( )60.82وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى داللة ( ،)0.00أي
هناك أتثري كبري للمتيري املستقل (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية) على املتيري التابع (رأمسال
العمالء) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )7.79الدالة عند درجات حرية
( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري
يف قيمة املتيري املستقل (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار
( )1.00يف املتيري التابع (رأمسال العمالء) ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على تطبيقات اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية فإن هذا يؤدي إىل تطوير رأمسال العمالء ،وهذا املتيري املستقل يفسر حسب
معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( )%34من التباين يف املتيري التابع ،أي أن ( )%34من التيريات على
مستوى رأمسال اهليكلي سببه تيريات على مستوى تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،مقابل
عدم داللة قيمة " "tبني ابقي العوامل األخرى اليت مل تعتمد يف الدراسة مبستوى داللة قدره (.)0.36

إذا اعتماد املؤسسات لتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يؤثر بشكل كبري على تطوير رأمسال
العمالء.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال العمالء
بدرجة عالية.
ب -أتثري بوابة املوارد البشرية على رأمسال العمالء:
جدول رقم  :36نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير رأمسال العمالء
معادلة االحندار
املعامالتB

اخلطأ

اختبار F
مستوى

F

املعياري
الثابت

(ابقي

بوابة

املوارد

العوامل األخرى)
البشرية

16.28

1.98

0.83

0.08

اختبار()t
t

املعنويةSig

املعنويةSig
8.19

87.32

مستوى

0.00

.000b
9.34

معامل

التحديد
2

R

%42.5

0.00

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F

( )87.32وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى داللة ( )0.00أي
هناك أتثري كبري جدا للمتيري املستقل (بوابة املوارد البشرية) على املتيري التابع (رأمسال العمالء) يف
املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )9.34الدالة عند درجات حرية ()119

ومستوى اخلطأ ( )0,05مبستوى داللة قدره ( ،)0,00وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري يف قيمة
املتيري املستقل (بوابة املوارد البشرية) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار ( )0.83يف املتيري التابع (رأمسال
العمالء) ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على بوابة املوارد البشرية فإن هذا يؤدي إىل تطوير رأس املال
العمالء ،وهذا املتيري املستقل يفسر حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ ( )%42.5من التباين يف
املتيري التابع ،أي أن ( )%42.5من التيريات على مستوى رأمسال العمالء سببه تيريات على مستوى
بوابة املوارد البشرية  ،ابإلضافة إىل أتثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي العوامل األخرى اليت مل
تعتمد يف الدراسة عند مستوى داللة ( )0.00بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ (.)8.19

إذا اعتماد املؤسسات لبوابة املوارد البشرية يؤثر بشكل كبري على تطوير رأس العمالء.
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري لبوابة املوارد البشرية على تطوير رأس املال العمالء بدرجة عالية.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
جـ -أتثري التوظيف اإللكرتوين على تطوير رأمسال العمالء:
جدول رقم  :37نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير رأمسال العمالء
معادلة االحندار
املعامالتB

اخلطأ

اختبار F
F

املعياري
الثابت

(ابقي

العوامل االخرى)
التوظيف
اإللكرتوين

17.79

2.66

0.78

0.12

مستوى

اختبار()t
T

املعنويةSig

املعنويةSig
6.68

39.98

مستوى

معامل
التحديد
2

R

0.00

.000b

%25.3
6.32

0.00

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F
( )39.98وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى الداللة (،)0.00

أي هناك أتثري كبري للمتيري املستقل (التوظيف اإللكرتوين) على املتيري التابع (رأمسال العمالء) يف
املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )6.32الدالة عند درجات حرية ( )119ومستوى
اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري يف قيمة املتيري
املستقل (التوظيف اإللكرتوين) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار ( )0.78يف املتيري التابع (رأس مال
العمالء)  ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على التوظيف اإللكرتوين فإن هذا يؤدي إىل تطوير رأس
مال العمالء ،وهذا املتيري املستقل يفسر حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( )%25.3من التباين
يف املتيري التابع ،أي أن ( )%25.3من التيريات على مستوى رأمسال العمالء سببه تيريات على مستوى
التوظيف اإللكرتوين ،ابإلضافة إىل أتثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي العوامل األخرى عند
مستوى داللة ( )0.00بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ(.)6.68

إذا اعتماد املؤسسات للتوظيف اإللكرتوين يؤثر بشكل كبري على تطوير رأس العمالء.
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري للتوظيف اإللكرتوين على تطوير رأس املال العمالء بدرجة عالية
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
د -أتثري التعليم اإللكرتوين على تطوير رأمسال العمالء:
جدول رقم  :38نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير رأمسال العمالء
معادلة االحندار
املعامالتB
الثابت
العوامل

اخلطأ

املعياري

اإللكرتوين

مستوى

املعنويةSig

t

مستوى

املعنويةSig

التحديد

2

R

(ابقي
22.41

2.57

االخرى)
التعليم

اختبار F
F

اختبار()t

معامل

8.69
22.26

0.74

0.00

%15.9

,000

0.15

4.71

0.00

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F

( )22.26وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى الداللة ( )0.00أي
هناك أتثري كبري للمتيري املستقل (التعليم اإللكرتوين) على املتيري التابع (رأمسال العمالء) يف املؤسسات
حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )4.71الدالة عند درجات حرية ( )119ومستوى اخلطأ
( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة املعامل " " Bإىل أن التيري يف قيمة املتيري املستقل
(التعليم اإللكرتوين) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار ( )0.74يف املتيري التابع (رأمسال العمالء) ،أي أنه
كلما اعتمدت املؤسسات على التعليم اإللكرتوين فإن هذا يؤدي إىل تطوير رأمسال العمالء ،وهذا املتيري
املستقل يفسر حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( )%15.9من التباين يف املتيري التابع ،أي أن
( )%15.9من التيريات على مستوى رأمسال العمالء سببه تيريات على مستوى التعليم اإللكرتوين،
ابإلضافة إىل أتثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي العوامل األخرى اليت مل تعتمد يف الدراسة عند
مستوى داللة ( )0.00بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ(.)8.69

إذا اعتماد املؤسسات للتعليم اإللكرتوين يؤثر بشكل كبري على تطوير رأس العمالء.
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري للتعليم اإللكرتوين على تطوير رأس املال العمالء بدرجة عالية.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
ه -أتثري نظام معلومات املوارد البشرية على تطوير رأمسال العمالء:
جدول رقم  :39نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير رأمسال العمالء
معادلة االحندار

الثابت

(ابقي

العوامل االخرى)
نظام

معلومات

املوارد البشرية

املعامالتB

اخلطأ

27.72

4.22

0.32

0.21

املعياري

اختبار F
مستوى

F

املعنويةSig

2.43

اختبار()t
t

مستوى

6.55

0.000

املعنويةSig

.121b
1.56

معامل

التحديد
2

R

%20

0.12

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول غري مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F
( )2.43وهي غري دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى الداللة ()0.12

أي ال يوجد أتثري للمتيري املستقل (نظام معلومات املوارد البشرية) على املتيري التابع (رأمسال العمالء) يف
املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )1.56الدالة عند درجات حرية ( )119ومستوى
اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.12أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على نظام معلومات
املوارد البشرية فإن هذا يؤثر بشكل قليل جدا على تطوير رأمسال العمالء ،وحسب معامل التحديد
( )R2املقدر بـ( ،)%20أي أن ( )%20من التيريات على مستوى رأمسال العمالء سببه يرجع إىل أتثري
نظام معلومات املوارد البشرية ،وابقي النسبة تعود لتأثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي العوامل
األخرى اليت مل تعتمد يف الدراسة عند مستوى داللة ( )0.00بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ(.)6.55

إذا اعتماد املؤسسات نظام معلومات املوارد البشرية يؤثر بشكل قليل جدا على تطوير رأس
العمالء.
وعليه نرفض فرضية وجود أتثري لنظام معلومات املوارد البشرية على تطوير رأس املال العمالء.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
ه -اختبار الفرضية الفرعية الثالثة ككل ابستخدام منوذج االحندار املتعدد :تؤثر اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال العمالء :
جدول رقم  :40نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار املتعدد للمتيري التابع تطوير رأمسال العمالء
معادلة االحندار
املعامالت

الثابت (ابقي العوامل

اخلطأ

اختبار""F
""F

مستوى

""B

املعياري

املعنويةSig

4.99

4.41

,000b

اختبار ""T
""T

مستوى
املعنويةSig

1.13

معامل
التحديد

R2

0.26

االخرى)
تطبيقات

اإلدارة

اإللكرتونية

للموارد

0.44

0.17

2.59

0.01

البشرية
بوابة املوارد البشرية

0.63

0.13

التوظيف اإللكرتوين

0.05

0.16

0.34

التعليم اإللكرتوين

-0.11

0.16

-0.70

0.48

نظام معلومات املوارد

0.13

0.18

0.74

0.45

20.71

4.74

0.00

0.73

0.47

البشرية
املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F

( )20.71وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05ومبستوى داللة قدره
( ،)0.00أي هناك أتثري ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )0.05للمتيري املستقل (بوابة املوارد
البشرية) على املتيري التابع (رأس مال العمالء) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة
( )4.74الدالة عند درجات حرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري يف قيمة املتيري املستقل (بوابة املوارد البشرية) بوحدة واحدة يقابله تيري
مبقدار ( )0.63يف املتيري التابع (رأس مال العمالء) ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على بوابة املوارد
البشرية فإن هذا يؤدي إىل التطوير يف رأس مال العمالء  ،هناك أتثري ذو داللة احصائية عند مستوى
معنوية ( )0.05للمتيري املستقل (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية) على املتيري التابع (رأس
مال العمالء) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " " tاحملسوبة ( )2.59الدالة عند درجات
حرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.01وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن
التيري يف قيمة املتيري املستقل (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية) بوحدة واحدة يقابله تيري
مبقدار ( )0.44يف املتيري التابع (رأس مال العمالء) ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على تطبيقات
اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية فإن هذا يؤدي إىل التطوير يف رأس مال العمالء ،وهذان املتيريان
املستقالن يفسران حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( )69.8من التباين يف املتيري التابع ،أي أن
( )47.6من التيريات على مستوى رأس مال العمالء سببه تيريات على مستوى كال من بوابة املوارد
البشرية وتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية.
كما نالحظ من خالل اجلدول انه ال يوجد أتثري ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ()0.05

لكل من املتيريات املستقلة على التوايل (التوظيف اإللكرتوين ،التعليم اإللكرتوين ،نظام معلومات املوارد
البشرية) على املتيري التابع (رأس مال العمالء) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة
( )0.74 ،-0.70 ،0.34اليري دالة عند درجات حرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة
قدره ( ،)0.733 ،0.482 ،0.459ابإلضافة إىل عدم أتثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي
العوامل األخرى اليت مل تعىن ابلدراسة ،عند مبستوى داللة ( )1.13بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة
بـ(.)0.26

 وعليه نقبل فرضية وجود أتثري إجيايب بشكل كبري جدا لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف
كل من بوابة املوارد البشرية وتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس مال
العمالء بدرجة عالية
 ورفضها يف كل من التوظيف اإللكرتوين ،التعليم االلكرتوين ونظام معلومات املوارد البشرية.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
اختبار الفرضية العامة :تؤثر اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري
أ -أتثري تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية على تطوير رأس املال الفكري:
جدول رقم  :41نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير رأس املال الفكري
معادلة االحندار

الثابت

(ابقي

العوامل األخرى)
تطبيقات اإلدارة
اإللكرتونية

املعامالتB

اخلطأ

6.63

11.33

3.48

0.36

املعياري

اختبار F
F

90.11

مستوى

املعنويةSig

اختبار()t
t

مستوى

0.58

0.55

املعنويةSig

.000b

معامل
التحديد
2

R

%43.3
9.49

0.00

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F

( )90.11وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى الداللة ( )0.00أي
هناك أتثري كبري جدا للمتيري املستقل (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية) على املتيري التابع
(رأس املال الفكري) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )9.49الدالة عند
درجات حرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة املعامل ""B

إىل أن التيري يف قيمة املتيري املستقل (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية) بوحدة واحدة يقابله
تيري مبقدار ( )3.48يف املتيري التابع (رأس املال الفكري) ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على
تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية فإن هذا يؤدي إىل تطوير رأس املال الفكري ،وهذا املتيري
املستقل يفسر حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ ( )%43.3من التباين يف املتيري التابع ،أي أن
( )%43.3من التيريات على مستوى رأس املال الفكري سببه تيريات على مستوى تطبيقات اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية ،مقابل عدم داللة قيمة " "tبني ابقي العوامل األخرى ورأس املال الفكري
مبستوى داللة قدره (.)0.55

إذا اعتماد املؤسسات لتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يؤثر بشكل كبري على تطوير رأس
املال الفكري.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري
بدرجة عالية.
ب -أتثري بوابة املوارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري:
جدول رقم  :42نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير رأس املال الفكري
معادلة االحندار
املعامالتB

اختبار F
اخلطأ

F

مستوى

املعياري
الثابت

(ابقي

العوامل األخرى)
بوابة املوارد البشرية

42.93

4.53

3.26

0.20

اختبار()t
T

مستوى

املعنويةSig

املعنويةSig
9.47

28.25

معامل
التحديد

2

R

0.00

.000b

%68.6
16.04

0.00

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة "" F
( )28.25وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى الداللة (،)0.00

أي هناك أتثري كبري جدا للمتيري املستقل (بوابة املوارد البشرية) على املتيري التابع (رأس املال الفكري) يف
املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )16.04الدالة عند درجات حرية ()119

ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري يف قيمة
املتيري املستقل (بوابة املوارد البشرية) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار ( )3.26يف املتيري التابع (رأس املال
الفكري) ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على بوابة املوارد البشرية فإن هذا يؤدي إىل تطوير رأس املال
الفكري ،وهذا املتيري املستقل يفسر حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( )%68.6من التباين يف
املتيري التابع ،أي أن ( )%68.6من التيريات على مستوى رأس املال الفكري سببه تيريات على مستوى
بوابة املوارد البشرية  ،ابإلضافة إىل أتثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي العوامل األخرى عند
مستوى داللة ( )0.00بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ (.)9.47

إذا اعتماد املؤسسات لبوابة املوارد البشرية يؤثر بشكل كبري على تطوير رأس املال الفكري.
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري لبوابة املوارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري بدرجة عالية.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
ج -أتثري التوظيف اإللكرتوين على تطوير رأس املال الفكري:
جدول رقم  :43نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير رأس املال الفكري
معادلة االحندار

الثابت

(ابقي

العوامل األخرى)
التوظيف
اإللكرتوين

املعامالتB

اخلطأ

52.76

7.60

2.88

0.35

املعياري

اختبار F
مستوى

F

املعنويةSig

66.28

اختبار()t
T

مستوى

6.94

0.00

املعنويةSig

.000b
8.14

معامل

التحديد

2

R

%36.0

0.00

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F

( )66.28وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى الداللة ( )0.00أي
هناك أتثري كبري للمتيري املستقل (التوظيف اإللكرتوين) على املتيري التابع (رأس املال الفكري) يف
املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )8.14الدالة عند درجات حرية ()119

ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري يف قيمة
املتيري املستقل (التوظيف اإللكرتوين) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار ( )2.88يف املتيري التابع (رأس
املال الفكري)  ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على التوظيف اإللكرتوين فإن هذا يؤدي إىل تطوير
رأس مال الفكري ،وهذا املتيري املستقل يفسر حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( )%36من التباين
يف املتيري التابع ،أي أن ( )%36من التيريات على مستوى رأس املال الفكري سببه تيريات على
مستوى التوظيف اإللكرتوين ،ابإلضافة إىل أتثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي العوامل األخرى
اليت مل تعتمد يف الدراسة عند مستوى داللة ( )0.00بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ (.)6.94
إذا اعتماد املؤسسات للتوظيف االلكرتوين يؤثر بشكل كبري على تطوير رأس املال الفكري.
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري للتوظيف اإللكرتوين على تطوير رأس املال الفكري بدرجة عالية.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
د -أتثري التعليم اإللكرتوين على تطوير رأس املال الفكري:
جدول رقم  :44نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار البسيط للمتيري التابع تطوير رأس املال الفكري
معادلة االحندار
املعامالتB

اخلطأ

اختبار F
F

املعياري
الثابت

(ابقي

العوامل األخرى)

التعليم اإللكرتوين

58.91

6.97

3.41

0.42

مستوى

اختبار()t
t

املعنويةSig

املعنويةSig
8.44

64.16

مستوى

معامل
التحديد
2

R

0.00

.000b

%35.2
8.01

0.00

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة "" F

( )64.16وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى الداللة ( )0.00أي
هناك أتثري كبري للمتيري املستقل (التعليم اإللكرتوين) على املتيري التابع (رأس املال املعريف) يف املؤسسات
حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )8.01الدالة عند درجات حرية ( )119ومستوى اخلطأ
( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري يف قيمة املتيري املستقل
(التعليم اإللكرتوين) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار ( )3.41يف املتيري التابع (رأس املال الفكري) ،أي
أنه كلما اعتمدت املؤسسات على التعليم اإللكرتوين فإن هذا يؤدي إىل تطوير رأس املال الفكري ،وهذا
املتيري املستقل يفسر حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ( )%35.2من التباين يف املتيري التابع ،أي
أن ( )%35.2من التيريات على مستوى رأس املال الفكري سببه تيريات على مستوى التعليم
اإللكرتوين ،ابإلضافة إىل أتثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي العوامل األخرى اليت مل تعتمد يف
الدراسة عند مستوى داللة ( )0.00بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ(.)8.44
إذا اعتماد املؤسسات التعليم اإللكرتوين يؤثر بشكل كبري على تطوير رأس املال الفكري.
وعليه نقبل فرضية وجود أتثري للتعليم اإللكرتوين على تطوير رأس املال الفكري بدرجة عالية.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
ه -أتثري نظام معلومات املوارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري:
جدول رقم  :45نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار للمتيري التابع تطوير رأس املال الفكري
معادلة االحندار
املعامالتB
الثابت

اخلطأ

املعياري

اختبار F
مستوى

F

املعنويةSig

اختبار()t
T

مستوى

املعنويةSig

معامل

التحديد
2

R

(ابقي

العوامل

92.50

13.02

األخرى)
نظام معلومات
املوارد البشرية

7.10
2.58

1.03

0.64

0.00
%21

.111b
1.60

0.11

املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول غري مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F
( )2.58وهي غري دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05مبستوى الداللة ()0.11

أي ال يوجد أتثري للمتيري املستقل (نظام معلومات املوارد البشرية) على املتيري التابع (رأس املال الفكري)
يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة ( )1.60اليري دالة عند درجات حرية ()119

ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ، )0.11أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على نظام
معلومات املوارد البشرية فإن هذا يؤثر بشكل قليل جدا على تطوير رأس املال الفكري ،وحسب معامل
التحديد ( )R2املقدر بـ ( ،)%21أي أن ( )%21من التيريات على مستوى رأس املال الفكري سببه
يرجع إىل أتثري نظام معلومات املوارد البشرية ،وابقي النسبة ترجع إىل أتثري الثابت املوجود والذي يشري
إىل ابقي العوامل األخرى عند مستوى داللة ( )0.00بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ(.)6.55
إذا اعتماد املؤسسات لنظام معلومات املوارد البشرية يؤثر بشكل قليل جدا على تطوير رأس املال
الفكري.
وعليه نرفض فرضية وجود أتثري لنظام معلومات املوارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري بدرجة
عالية.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
ه -اختبار الفرضية العامة ابستخدام منوذج االحندار املتعدد :تؤثر اإلدارة اإللكرتونية للموارد
البشرية على تطوير رأس املال الفكري :
جدول رقم  :46نتائج اختبار معنوية معامالت االحندار املتعدد للمتيري التابع تطوير رأس املال الفكري
معادلة االحندار

الثابت (ابقي العوامل

اختبار""F
""F

مستوى

املعامالت

اخلطأ

""B

املعياري

املعنويةSig

13.49

9.87

,000b

اختبار ""T
""T

مستوى
املعنويةSig

1.36

معامل
التحديد
2

R

0.174

االخرى)
تطبيقات

اإلدارة

اإللكرتونية

للموارد

0.83

2.17

0.38

0.031

البشرية
بوابة املوارد البشرية

2.58

0.30

التوظيف اإللكرتوين

0.01

0.37

0.04

التعليم اإللكرتوين

0.74

0.35

1.98

0.044

نظام معلومات املوارد

0.39

0.40

0.97

0.333

59.79

8.63

0.00

0.964

0.72

البشرية
املصدر :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
نالحظ من خالل اجلدول أن نتائج هذا اجلدول مقبولة إحصائيا حيث بليت قيمة ""F

( )59.79وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( ،)0.05ومبستوى داللة قدره
( ،)0.00أي هناك أتثري ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )0.05للمتيري املستقل (بوابة املوارد
البشرية) على املتيري التابع (رأس املال الفكري) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة
( )8.63الدالة عند درجات حرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشري
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
قيمة املعامل " "Bإىل أن الت يري يف قيمة املتيري املستقل (بوابة املوارد البشرية) بوحدة واحدة يقابله تيري
مبقدار ( )2.58يف املتيري التابع (رأس املال الفكري) ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على بوابة املوارد
البشرية فإن هذا يؤدي إىل التطوير يف رأس املال الفكري ،هناك أتثري ذو داللة احصائية عند مستوى
معنوية ( )0.05لكل من املتيريان املستقالن (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،التعليم
اإللكرتوين) على املتيري التابع (رأس املال الفكري) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة ""t

احملسوبة على التوايل ( )1.98 ،2.17الدالة عند درجات حرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى
داللة قدره ( ،)0.044 ،0.03وتشري قيمة املعامل " "Bإىل أن التيري يف قيمة املتيريان املستقالن
(تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية ،التعليم اإللكرتوين) بوحدة واحدة يقابله تيري مبقدار ( )0.74 ،0.83يف
املتيري التابع (رأس املال الفكري) ،أي أنه كلما اعتمدت املؤسسات على تطبيقات االدارة اإللكرتونية
للموارد البشرية والتعليم اإللكرتوين فإن هذا يؤدي إىل التطوير يف رأس املال الفكري ،وهذان املتيريان
املستقالن يفسران حسب معامل التحديد ( )R2املقدر بـ ( )72.4%من التباين يف املتيري التابع ،أي
أن ( )%72.4من التيريات على مستوى رأس املال الفكري سببه تيريات على مستوى كال من
تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،بوابة املوارد البشرية والتعليم اإللكرتوين.
كما نالحظ من خالل اجلدول انه ال يوجد أتثري ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ()0.05

لكل من املتيريان املستقالن (التوظيف اإللكرتوين ،نظام معلومات املوارد البشرية) على املتيري التابع (رأس
املال الفكري) يف املؤسسات حمل الدراسة ،إذ بليت قيمة " "tاحملسوبة على التوايل ()0.04 ،0.97
اليري دالة عند درجات حرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره (،)0.33 ،0.96

ابإلضافة إىل عدم أتثري الثابت املوجود والذي يشري إىل ابقي العوامل األخرى اليت مل تعىن ابلدراسة ،عند
مبستوى داللة ( )0.17بقيمة " "tاحملسوبة واملقدرة بـ(.)1.36

 وعليه نقبل فرضية وجود أتثري إجيايب وبشكل كري جدا لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
يف كل من تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،بوابة املوارد البشرية والتعليم
االلكرتوين على تطوير رأس املال الفكري بدرجة عالية.
 ورفضها يف كل من التوظيف اإللكرتوين ،نظام معلومات املوارد البشرية.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
 -4اختبار الفرضية الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية ملدى اعتماد اإلدارة اإللكرتونية
للموارد البشرية داخل املؤسسات حمل الدراسة تعزى لطبيعة امللكية ،ونوع القطاع.
الختبار الفروق يف مدى اعتماد املؤسسات حمل الدراسة على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
حسب طبيعة امللكية والقطاع الذي تنتمي إليه ،مت استخدام اختبار ( Independent Samples T-

 )Testللفروق بني عينتني مستقلتني ،وفيما يلي نتائج االختبارات لكل متيري:
 -1اختبار الفرضية الفرعية األوىل" :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اعتماد اإلدارة اإللكرتونية
للموارد البشرية من قبل املؤسسات حمل الدراسة تعزى لطبيعة امللكية"
اجلدول رقم  :47يوضح مدى وجود الفروق يف اعتماد اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية حسب طبيعة
نوع
املؤسسة

احملور

خاصة

تطبيقات اإلدارة
اإللكرتونية
للموارد البشرية عامة

بوابة
البشرية
التوظيف
اإللكرتوين

املوارد

خاصة

االحنراف

املتوسط
احلسايب

املعياري

32.22

4.082

28.46

3.484

24.09

5.683

قيمة t

مستوى
الداللة

0.00

0.00

عامة
خاصة

22.93

4.083

عامة

18,53

4,245

(توجد فروق لصاحل املؤسسات
اخلاصة)
دال

5.77
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(توجد فروق لصاحل املؤسسات
اخلاصة)
دال

6.30
18.35

القرار
دال

5.36

3.895

امللكية.

0.00

(توجد فروق لصاحل املؤسسات
اخلاصة)

الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
اتبع للجدول رقم  :55يوضح مدى وجود الفروق يف اعتماد اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية حسب طبيعة
امللكية.

التعليم اإللكرتوين

خاصة

17.09

4.299

عامة

14.44

2.80

خاصة

20.48

3.37

19.20

2.78

خاصة

116.83

16.44

عامة

99.00

10.79

معلومات
نظام
املوارد البشرية
عامة
الكل

دال

3.89
0.00

(توجد فروق لصاحل املؤسسات اخلاصة)
دال

2.23

0.02

(توجد فروق لصاحل املؤسسات اخلاصة)
دال

6.84
0.00

(توجد فروق لصاحل املؤسسات اخلاصة)

*يتم اختاذ القرار بشأن داللة النتائج عند درجات احلرية ( ،)118ومستوى اخلطأ (.)0.05

املصدر : :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن املتوسط احلسايب ملدى اعتماد اإلدارة اإللكرتونية من قبل
املؤسسات اخلاصة يقدر بـ( )116.83ابحنراف معياري قدره ( )16.44وهو أكرب من املتوسط احلسايب
ملدى تطبيق اإلدارة اإللكرتونية من قبل املؤسسات العامة املقدر بـ( )99.00ابحنراف معياري قدره
(.)10.79

وهو ما يعين أنه توجد فروق يف مدى اعتماد اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية من قبل املؤسسات
حسب طبيعة امللكية ،وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة بينهما املقدرة بـ( )6.84والدالة عند
درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدرة (.)0.00

 إذا ميكن قبول الفرضية اليت مفادها أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى تطبيق
اإلدارة اإللكرتونية من قبل املؤسسات تعزى لطبيعة امللكية لصاحل املؤسسات اخلاصة.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
 -2اختبار الفرضية الفرعية الثانية" :توجد فروق ذات داللة إحصائية ملدى اعتماد اإلدارة اإللكرتونية
للموارد البشرية من قبل املؤسسات حمل الدراسة تعزى لنوع القطاع"
اجلدول رقم  :48يوضح مدى وجود الفروق يف اعتماد اإلدارة االلكرتونية للموارد البشرية حسب نوع القطاع
احملور

نوع القطاع

تطبيقات اإلدارة

قطاع صناعي

اإللكرتونية للموارد
البشرية

بوابة املوارد البشرية

قطاع خدمي
قطاع صناعي

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

28.85

3.72

31.37

4.26

18.25

4.06

قطاع خدمي

23.13

قطاع صناعي

20.55

2.97

قطاع خدمي

21.16

5.34

قطاع صناعي

14.15

2.77

16.77

4.12

نظام معلومات املوارد قطاع صناعي

20.22

3.30

قطاع خدمي

19.75

3.11

قطاع صناعي

102.02

10.06

قطاع خدمي

112.20

18.31

التعليم اإللكرتوين

البشرية

الكل

قطاع خدمي

الداللة

دال
-3.18

0.002

(توجد فروق لصاحل القطاع
اخلدمي)
دال

-4.81
5.73

التوظيف اإللكرتوين

قيمة t

مستوى

القرار

0.000

(توجد فروق لصاحل القطاع
اخلدمي)

-0.67

0.50

غري دال
(ال توجد فروق بينهما)
دال

-3.63

.000

0.77

0.44

(توجد فروق لصاحل القطاع
اخلدمي)
غري دال
(ال توجد فروق بينهما)
دال

-3.27

0.001

(توجد فروق لصاحل القطاع
اخلدمي)

*يتم اختاذ القرار بشأن داللة النتائج عند درجات احلرية ( ،)118ومستوى اخلطأ (.)0.05

املصدر : :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
يتضح من النتائج اإلحصائية املوضحة يف اجلدول ،أن هناك فروق ذات داللة إحصائية ملدى
اعتماد اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية من قبل املؤسسات حمل الدراسة حسب متيري القطاع ،يف كل
من تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،بوابة املوارد البشرية ،التعليم اإللكرتوين ،وهي مطبقة
مبعدالت ضعيفة وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة بينهما املقدرة بـ()-3.63 ،-4.81 ،-3.18

والدالة عند درجات احلرية ( )118ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدرة ( ،)0.00ويبني الوصف
اإلحصائي لعينة الدراسة أن الفروق ابلنسبة ملتيري نوع القطاع كانت لصاحل القطاع اخلدمي مبتوسط
( ،)16.77 ،23.13 ،31.37وهو أكرب من املتوسط احلسايب للقطاع الصناعي واملقدر بـ (،28.85
.)14.15،18.25

وال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كل من التوظيف اإللكرتوين ونظام معلومات املوارد البشرية،
وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة بينهما املقدرة بـ( )0.77 ،-0.67والدالة عند درجات احلرية
( )118ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدرة (.)0.44 ،0.50

وعليه ميكن قبول الفرضية اليت مفادها أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى تطبيق اإلدارة
اإللكرتونية من قبل املؤسسات تعزى لنوع القطاع يف كل من تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد
البشرية ،بوابة املوارد البشرية ،التعليم اإللكرتوين ،لصاحل القطاع اخلدمايت ،ورفضها يف كل من التوظيف
اإللكرتوين ونظام معلومات املوارد البشرية.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
 -5اختبار الفرضية اخلامسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية ملدى االهتمام برأس املال الفكري داخل
املؤسسات حمل الدراسة تعزى لطبيعة امللكية ،ونوع القطاع.
 -1اختبار الفرضية الفرعية األوىل" :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى االهتمام برأس املال
الفكري من قبل املؤسسات حمل الدراسة تعزى لطبيعة امللكية"
اجلدول رقم  :49يوضح مدى وجود الفروق يف مدى االهتمام برأس املال الفكري من قبل
املؤسسات حمل الدراسة حسب طبيعة امللكية.
احملور
رأس املال
البشري

املتوسط
نوع املؤسسة
احلسايب

االحنراف
املعياري

خاصة

47.60

9.60

عامة

38.46

8.12

خاصة

37.87

7.71

قيمة t

مستوى
الداللة

القرار
دال

5.55

0.01

(توجد فروق لصاحل املؤسسات
اخلاصة)
دال

0.00

رأس املال
اهليكلي

عامة

32.48

6.10

رأمسال العمالء

خاصة

37.60

5.72

عامة

30.11

6.95

(ال توجد فروق)

خاصة

123.09

20.35

غري دال

الكل

4.17

عامة

0.41

(توجد فروق لصاحل املؤسسات
اخلاصة)
غري دال

6.48

6.08
101.05

0.10

18.95

(ال توجد فروق)

*يتم اختاذ القرار بشأن داللة النتائج عند درجات احلرية ( ،)118ومستوى اخلطأ (.)0.05

املصدر : :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن املتوسط احلسايب ملدى االهتمام برأس املال الفكري من قبل
املؤسسات اخلاصة يقدر بـ( )123.09ابحنراف معياري قدره ( )20.35وهو أقرب من املتوسط احلسايب
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
ملدى االهتمام برأس املال املعريف من قبل املؤسسات العامة املقدر بـ ( )101.05ابحنراف معياري قدره
(.)18.95
وهو ما يعين أنه ال توجد فروق يف مدى االهتمام برأس املال الفكري من قبل املؤسسات
حسب طبيعة امللكية ،وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة بينهما املقدره بـ ( )6.08والدالة عند
درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدرة (.)0.10

أما فيما خيص كل من رأس املال اهليكلي ورأس املال البشري فإن املتوسط احلسايب للمؤسسات
اخلاصة يقدر على التوايل بـ( ،)47.60و( )37.87ابحنراف معياري قدره ( ،)9.60و( )7.71وهو أكرب
من املتوسط احلسايب للمؤسسات العامة والذي يقدر بـ( )38.46و( )32.48ابحنراف معياري قدره
( )8.12و( ،)6.10وهو ما يعين أنه توجد فروق يف مدى االهتمام بكل من رأس املال البشري
واهليكلي لصاحل املؤسسات اخلاصة وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة بينهما املقدرة بـ(،)5.55
و( )4.17والدالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره ()0.01

و(.)0.00
إذا ال ميكن قبول الفرضية إىل مفادها أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى االهتمام برأس املال
الفكري يف مدى االهتمام برأمسال العمالء ،وقبوهلا يف مدى االهتمام بكل من رأس املال البشري
واهليكلي من قبل املؤسسات حمل الدراسة تعزى لطبيعة امللكية لصاحل املؤسسات اخلاصة.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
اجلدول رقم  :50يوضح مدى وجود الفروق يف رأس املال الفكري حسب نوع القطاع
نوع املؤسسة

احملور

قطاع صناعي

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

38.50

7.20

45.98

10.34

32.15

5.90

37.10

7.71

رأمسال العمالء قطاع صناعي

33.05

6.85

قطاع خدمايت

34.82

7.49

قطاع صناعي

103.70

17.53

قطاع خدمايت

117.91

23.33

رأس املال البشري

قطاع خدمايت
قطاع صناعي
رأس املال اهليكلي

الكل

قطاع خدمايت

قيمة t

مستوى
الداللة

-4.10

0.00

القرار
دال
(توجد فروق لصاحل قطاع
اخلدمات)

-3.56

0.00

دال
(توجد فروق لصاحل قطاع
اخلدمات)

-1.25

0.21

غري دال
(ال توجد فروق بينهما)
دال

-3.39

0.00

(توجد فروق لصاحل قطاع
اخلدمات)

*يتم اختاذ القرار بشأن داللة النتائج عند درجات احلرية ( ،)118ومستوى اخلطأ (.)0.05

املصدر : :اعتمادا على خمرجات برانمج SPSS22

يتضح من النتائج اإلحصائية املوضحة يف اجلدول ،أن هناك فروق ذات داللة إحصائية ملدى
االهتمام برأس املال الفكري من قبل املؤسسات حمل الدراسة حسب متيري القطاع ،يف كل من رأس املال
البشري ،ورأس املال اهليكلي ،وهي مطبقة مبعدالت ضعيفة وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة بينهما
املقدرة بـ( )-3.567 ،-4.102والدالة عند درجات احلرية ( )118ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى
داللة قدرة ( ، )0.00ويبني الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة أن الفروق ابلنسبة ملتيري نوع القطاع
كانت لصاحل القطاع اخلدمي مبتوسط ( ،)37.10 ،45.98وهو أكرب من املتوسط احلسايب للقطاع
الصناعي واملقدر بـ(.)32.15 ،38.50
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
وال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى االهتمام برأس املال العمالء ،وما يؤكد ذلك هي قيمة ""t
احملسوبة بينهما املقدرة بـ( )-1.257والدالة عند درجات احلرية ( )118ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى
داللة قدرة (.)0.211


وعليه ميكن قبول الفرضية اليت مفادها أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى االهتمام
برأس املال الفكري من قبل املؤسسات تعزى لنوع القطاع يف كل من رأس املال البشري ،ورأس
املال اهليكلي ،لصاحل القطاع اخلدمايت.



ورفضها يف كل من رأمسال العمالء.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
املبحث الثاين :نتائج الدراسة واالقرتاحات
املطلب األول :نتائج الدراسة:
أوال مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات
بعد عرض وحتليل بياانت الدراسة امليدانية سنحاول مناقشتها يف ضوء الفرضيات والوقوف على
درجة حتققها أو بطالهنا:
 -1مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء الفرضية األوىل :واليت مفادها "تعتمد املؤسسات حمل الدراسة
على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية بدرجة كبرية"
إن املؤسسات حمل الدراسة تعتمد على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية وما يؤكد ذلك هي قيمة
" "tاحملسوبة املقدرة بـ( )18.89وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى
داللة قدره ( ،)0.00ومبتوسط حسايب يقدر بـ ( )108.80واحنراف معياري قدره ( )16.70وهو أكرب
من املتوسط الفرضي املقدر بـ( ،)80وابلتايل قبول الفرضية األوىل.
 -2مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء الفرضية الثانية :واليت مفادها "هتتم املؤسسات حمل الدراسة
برأس املال الفكري بدرجة كبرية"
إن املؤسسات حمل الدراسة هتتم برأس املال الفكري وما يؤكد ذلك هي قيمة " "tاحملسوبة املقدرة
بـ( )12.24وهي دالة عند درجات احلرية ( )119ومستوى اخلطأ ( )0.05مبستوى داللة قدره
( ،)0.00مبتوسط حسايب يقدر بـ ( )17.113واحنراف معياري قدره ( )52.22وهو أكرب من املتوسط
الفرضي املقدر بـ( ،)88وعليه نقبل الفرضية الثانية.
 -3مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء الفرضية الثالثة :واليت مفادها "تؤثر اإلدارة اإللكرتونية للموارد
البشرية على تطوير رأس املال الفكري" ،تشري نتائج الدراسة امليدانية إىل:
 أن اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية تؤثر على تطوير رأس املال البشري بدرجة كبرية ،يف بوابة
املوارد البشرية ،وما يؤكد ذلك وجود أثر ذو داللة إحصائية هلذه املتيريات املستقلة على املتيري
التابع (رأس املال البشري) يف املؤسسات حمل الدراسة ،وعليه نقبل الفرضية.
 إن اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ال تؤثر على تطوير رأس املال البشري يف كل من التوظيف
اإللكرتوين التعليم اإللكرتوين ونظام معلومات املوارد البشرية ،تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
للموارد البشرية ،وما يؤكد ذلك عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية هلذه املتيريات املستقلة على
املتيري التابع (رأس املال البشري) يف املؤسسات حمل الدراسة ،وعليه نرفض الفرضية.
 أن اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية تؤثر على تطوير رأس املال اهليكلي بدرجة كبرية ،يف كل
من بوابة املوارد البشرية ،التعليم اإللكرتوين ،وما يؤكد ذلك وجود أثر ذو داللة إحصائية هلذه
املتيريات املستقلة على املتيري التابع (رأس املال اهليكلي) يف املؤسسات حمل الدراسة ،وعليه
نقبل الفرضية.
 إن اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ال تؤثر على تطوير رأس املال اهليكلي يف كل من التوظيف
اإللكرتوين ونظام معلومات املوارد البشرية ،تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،وما
يؤكد ذلك عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية هلذه املتيريات املستقلة على املتيري التابع (رأس
املال اهليكلي) يف املؤسسات حمل الدراسة ،وعليه نرفض الفرضية.
 أن اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية تؤثر على تطوير رأس املال العمالء بدرجة كبرية ،يف كل
من بوابة املوارد البشرية ،تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية ملوارد البشرية ،وما يؤكد ذلك وجود أثر
ذو داللة إحصائية هلذه املتيريات املستقلة على املتيري التابع (رأس املال العمالء) يف املؤسسات
حمل الدراسة ،وعليه نقبل الفرضية.
 إن اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ال تؤثر على تطوير رأس املال العمالء يف كل من التوظيف
اإللكرتوين ،التعليم اإللكرتوين ونظام معلومات املوارد البشرية ،وما يؤكد ذلك عدم وجود أثر ذو
داللة إحصائية هلذه املتيريات املستقلة على املتيري التابع (رأس املال العمالء) يف املؤسسات حمل
الدراسة ،وعليه نرفض الفرضية.
 أن اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية تؤثر على تطوير رأس املال الفكري بدرجة كبرية ،يف كل
من تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية اليت توفر أكرب قدر ممكن من املعلومات بسهولة
وبسرعة ،وبوابة املوارد البشرية اليت تعترب كربانمج إلدارة املعرفة من خالل ختزينها لقاعدة معرفية
ملمارسات املؤسسات ،التعليم اإللكرتوين الذي يعمل على رفع مستوى معرفة املوظفني ،وما
يؤكد ذلك وجود أثر ذو داللة إحصائية هلذه املتيريات املستقلة على املتيري التابع (رأس املال
الفكري) يف املؤسسات حمل الدراسة ،وعليه نقبل الفرضية.
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 إن اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ال تؤثر على تطوير رأس املال الفكري يف كل من التوظيف
اإللكرتوين ونظام معلومات املوارد البشرية ،وما يؤكد ذلك عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية
هلذه املتيريات املستقلة على املتيري التابع (رأس املال الفكري) يف املؤسسات حمل الدراسة،
وعليه نرفض الفرضية.
وهذا ما تؤكده الدراسات التالية:
Cataldo Dino Ruta «HR Portal Alignment For The Creation And



)Development Of Intellectual Capital» , (2009

توصلت هذه الدراسة إىل أن بوابة املوارد البشرية ميكن أن تعزز التنمية يف األبعاد الثالثة لرأس املال
الفكري من خالل سلسلة من التطبيقات اليت ميكن أن تؤثر على املهارات ،املعارف ،الشبكات ،واليت
تعرب عن سلسلة من ممارسات املوارد البشرية القائمة على التكنولوجيا اليت تساعد على تطوير رأس املال
الفكري من خالل تسهيل تبادل املعلومات واملعرفة وتدريب املوظفني واليت تؤثر على رأس املال البشري،
كما أن إضفاء الطابع الرمسي على العمليات يؤثر على بناء رأس املال اهليكلي ،مما خيلق األساس
لعمليات التعلم املستقبلية اليت متكن من تنشيط املوظفني وتطوير رأس مال بشري.
Baloh & Trkman «Influence Of Internet And Information Technology On
)Work And Human Resource Management» (2003



توصلت هذه الدراسة واليت أجريت يف سلوفانيا ،إىل أن تكنولوجيا املعلومات يستخدمان بشكل
كبري يف عدة جماالت منها تدريب وتطوير املوظفني ،استخدام واسع لعمليات االستقطاب واالختيار
للموظفني ،تييري طرق إدارة املعلومات واستيالل املعرفة واليت تساهم يف تطوير رأس املال البشري ،وهو
ما يتعارض مع دراستنا ،حيث وجدان أن التوظيف اإللكرتوين ال يؤثر على تطوير رأس املال الفكري،
وهذا أن املؤسسات حمل الدراسة مل تطبقه بكل نظمه ،بل أخذت فقط استقبال السري الذاتية إلكرتونيا.
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Jerzy Kisielniki "E-Learning As A Strategy Of Acquiring A Companiny's
Intellectual Capital " 2010



توصلت الدراسة إىل أن التعليم اإللكرتوين له أتثري غري مباكر حيث أن النتيجة اليري مباكرة
للتعليم االلكرتوين هي تطوير الكفاءات واملهارات اخلاصة ابملوظف ،وهذه احلقيقة تؤثر على نوعية وكمية
السلع الفكرية ،واليت تؤثر على رأس املال الفكري للمنظمات ،حيث التدريب اإللكرتوين يهدف إىل
زايدة املوارد املعرفية للموظف من خالل استخدام البنية التحتية إلدارة املعلومات.
Rodrigo Baroni De Carvalho & Others "Impact Analysis Of Intranets
And Portals On Organizational Capital: Exploratory Research On
Brazilian Organizations" (2007).



توصلت هذه الدراسة إىل أن األنرتانت هي األداة املناسبة لتنظيم وإضافة املعرفة الصرحية واليت
تساعد يف بناء رأس املال اهليكلي ،كما توصلت إىل أن كفاءة استخدام بواابت املوارد البشرية يرتبط
ارتباطا وثيقا إىل فهم أوسع ملسامهة إدارة املعلومات يف األداء التنظيمي ،وتساعد على بناء بنية حتتية
تكنولوجية إلدارة املعرفة ورأس املال الفكري ،كما أن البواابت تدعم رأس املال اهليكلي من خالل مجع،
تنظيم ،نشر املعلومات املوجودة وتبادل خمتلف أككال املعرفة التنظيمية.
 -4مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء الفرضية الرابعة :واليت مفادها "توجد فروق ذات داللة إحصائية
ملدى اعتم اد املؤسسات حمل الدراسة على اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية تعزى لطبيعة امللكية
ونوع القطاع"
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى اعتماد اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
من قبل املؤسسات تعزى لطبيعة امللكية ،وما يؤكد ذلك وجود داللة إحصائية تؤكد أن
املؤسسات حمل الدراسة ختتلف يف مستوى اعتماد اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
بسبب اختالف ملكيتها ،لصاحل املؤسسات اخلاصة ،وعليه نقبل الفرضية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية ملدى اعتماد اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
للمؤسسات حمل الدراسة تعزى لنوع القطاع ،يف كل من تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية
للموارد البشرية ،بوابة املوارد البشرية ،التعليم اإللكرتوين ،وما يؤكد ذلك وجود داللة
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إحصائية تؤكد أن املؤسسات حمل الدراسة ختتلف يف مستوى اعتماد اإلدارة اإللكرتونية
للموارد البشرية حسب نوع القطاع الذي تنتمي إليه ،لصاحل القطاع اخلدمي ،وعليه
نقبل الفرضية.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملدى اعتماد اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
للمؤسسات حمل الدراسة تعزى لنوع القطاع ،يف كل من التوظيف اإللكرتوين ونظام
معلومات املوارد البشرية ،وما يؤكد ذلك عدم وجود داللة إحصائية تؤكد أن
امل ؤسسات حمل الدراسة ختتلف يف مستوى اعتماد اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
حسب نوع القطاع الذي تنتمي إليه ،وعليه نرفض الفرضية.
 -5مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء الفرضية اخلامسة :واليت مفادها "توجد فروق ذات داللة
إحصائية ملدى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة برأس املال الفكري تعزى لطبيعة امللكية ونوع
القطاع"
 توجد فروق ذات داللة إحصائية ملدى االهتمام برأس املال الفكري من قبل املؤسسات
حمل الدراسة تعزى لطبيعة امللكية ،يف كل من رأس املال البشري ،ورأس املال اهليكلي،
وما يؤكد ذلك وجود داللة إحصائية تؤكد أن املؤسسات حمل الدراسة ختتلف يف
مستوى االهتمام برأس املال الفكري تعزى لطبيعة امللكية ،لصاحل املؤسسات اخلاصة.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملدى االهتمام برأس املال الفكري من قبل
املؤسسات حمل الدراسة تعزى لطبيعة امللكية ،يف رأس املال العمالء ،وما يؤكد ذلك
عدم وجود داللة إحصائية تؤكد أن املؤسسات حمل الدراسة ختتلف يف مستوى
االهتمام برأس املال الفكري حسب طبيعة امللكية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية ملدى االهتمام برأس املال الفكري من قبل املؤسسات
حمل الدراسة تعزى لنوع القطاع ،يف كل من رأس املال البشري ،ورأس املال اهليكلي،
وما يؤكد ذلك وجود داللة إحصائية تؤكد أن املؤسسات حمل الدراسة ختتلف يف
مستوى االهتمام برأس املال الفكري تعزى لنوع القطاع لصاحل القطاع اخلدمي.
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملدى االهتمام برأس املال الفكري من قبل
املؤسسات حمل الدراسة تعزى لنوع القطاع ،يف رأس املال العمالء ،وما يؤكد ذلك عدم
وجود داللة إحصائية تؤكد أن املؤسسات حمل الدراسة ختتلف يف مستوى االهتمام
برأس املال الفكري حسب نوع القطاع.

.

224

الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
اثنيا :نتائج الدراسة:
بعد عرض وحتليل بياانت الدراسة امليدانية ومناقشتها يف ضوء الفرضيات ،توصلت هذه الدراسة إىل
مجلة من النتائج ،واليت ميكن عرضها فيما يلي:
 تعتمد املؤسسات حمل الدراسة على تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية واليت
ختص احلضور واالنصراف ،تقييم األداء ،إدارة األجور ،أي أن املؤسسات تركز أكثر
على أمتتة األنشطة الروتينية إلدارة املوارد البشرية واليت تساهم بشكل غري مباكر يف
تطوير رأس املال الفكري من خالل التوجه االسرتاتيجي إلدارته.
 تعتمد املؤسسات حمل الدراسة على بوابة للموارد البشرية تعترب مصدر للمعلومات
اخلاصة ابملوارد البشرية ،تسمح للموظفني ابكتساب كل ما هو جديد يف جمال املوارد
البشرية ،واليت يعتمد عليها البنوك اخلاصة وبعض املؤسسات اخلدمية مثل مؤسسة
أكسا للتأمينات واليت حتتل املرتبة األوىل عامليا ،وهي تؤثر بشكل كبري على تطوير رأس
املال الفكري مبكوانته الثالث.
 تعتمد املؤسسات حمل الدراسة على األنرتنت للحصول على جمموعة متنوعة من
املرتكحني ،فقط لكنها ال تكمل إجراءات التوظيف اإللكرتوين ،وهذا ما حال دون
االستفادة من مزاايه وهي احلصول على رأس مال بشري متميز ،لذا توصلنا إىل عدم
وجود أتثري للتوظيف اإللكرتوين على تطوير رأس املال الفكري.
 إن املؤسسات حمل الدراسة تعتمد على أنظمة التعليم اإللكرتوين واليت تساعد يف تطوير
رأس املال البشري من خالل جذب واالحتفاظ ابملوظفني ومنحهم فرصة ملراقبة وتطوير
كفاءاهتم الفردية وإدارة حياهتم املهنية ،من خالل توفري بعض الكتب واملواد التعليمية
إلكرتونية على الشبكة الداخلية ،وبعض الربامج التدريبية وأيضا خدمة املؤمترات املرئية
واليت تساهم أكثر يف حتفيز التعلم الذايت للموظفني واليت مت االعتماد عليها يف بعض
البنوك ،وهو ما ساهم بشكل كبري يف تطوير رأس املال الفكري.
 اعتماد اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة خيتلف بنسب
متفاوتة من قطاع إىل آخر وله أتثري كبري سواء على تطوير رأس املال البشري من
خالل أنظمة التعلم املختلفة ،وكذا بناء بنية حتتية لرأس املال اهليكلي.
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 أكثر القطاعات اعتمادا لتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية القطاع اخلدمي
وهلا أتثري فعال على تسهيل ممارسات إدارة املوارد البشرية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابة أفراد العينة تعزى ملتيريات طبيعة امللكية
وكذا نوع القطاع ،لصاحل املؤسسات اخلاصة وكذا لصاحل القطاع اخلدمي ،ذلك أن
طبيعة عمله هي عمل فكري مكثف ،حيث جند معظم املوظفني يف البنوك هم أكثر
جتانسا فكراي مقارنة ابملوظفني يف القطاع الصناعي ،لذا جند االعتماد الكبري على
اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف القطاع اخلدمي ،وكذا أتثريه الكبري على تطوير
رأس املال الفكري  ،وهذا ما أدى إىل تعزيز تنافسية البنوك خاصة البنوك اخلاصة ،مع
سرعة الوصول إىل العمالء بطرق أكثر تطورا ،ابإلضافة إىل جعل العمالء كركاء يف
خمتلف أنظمة التعلم ،أو أي جديد فيما خيص إصدارات البنوك ،كما أن موظفي
البنوك مييلون إىل أن يكونوا عمال معرفة ابلدرجة األوىل من خالل اعتمادهم على
خمتلف الشبكات اليت توفر معلومات يف الوقت احلقيقي.
 يوفر القطاع اخلدمي وسائل اتصال خمتلفة مع املوظفني تتمثل يف االنرتانت
واألكسرتانت وكذا يوفر جمموعة من الكتب والتقارير والربامج التعليمية على بوابة
املوارد البشرية ،أيضا اعتماد التعليم عن بعد خاصة وخدمات بث الفيديو يف البنوك
اخلاصة مثل سوسييت جنرال PNB Paris bas ،مما يساهم يف توفري بيئة مواتية
للتعليم والتطوير الذايت ،وابلتايل املسامهة يف تطوير رأس املال البشري ،والتوجه به
خلدمة العمالء.
 ما زالت بعض األنشطة األساسية إلدارة املوارد البشرية ال تطبق إلكرتونيا ،كاختبارات
التوظيف عرب االنرتنت ،التدريب عن بعد ،حتديد االحتياجات التدريبية إلكرتونيا ،يف
القطاع الصناعي خاصة يف املؤسسات العمومية ،ويرجع ذلك إىل نقص التوجه هلذه
األنشطة نظرا ألن الرتكيز هنا موجه إىل التحكم يف تكاليف اإلنتاج ،وكذا نوعية
املنتج  ،وكذلك ثقافة املؤسسة اليت تقوم على العالقات اإلنسانية بشكل أساسي نقص
الوعي حنو التوجه اإللكرتوين يف معظم املؤسسات حمل الدراسة.
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 استخدام النماذج اإللكرتونية اخلاصة مبعامالت كؤون املوظفني مازال حمدودا جدا،
خاصة يف القطاع الصناعي واخلدمايت وهو ما يقلل من االستفادة من مزااي اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية بشكل كبري.
 أظهرت نتائج الدراسة حمدودية املواد التعليمية والربامج التدريبية املنشورة إلكرتونيا يف
القطاع الصناعي خاصة يف املؤسسات العمومية.

227

الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
املطلب الثاين :توصيات الدراسة:
تقدم الباحثة فيما يلي جمموعة من التوصيات املعتمدة على نتائج الدراسة ،آملة من املؤسسات حمل
الدراسة األخذ هبا للتطبيق الكامل لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية وهذه التوصيات هي:
 إن أهم مشكلة أاثرت انتباهنا وحنن بصدد إجراء الدراسة امليدانية هي عدم معرفة أمهية
اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،وعدم معرفة كيفية تطبيقها وال كيفية االستفادة
منها سواء من قبل مديري املوارد البشرية أو املوظفني يف بعض املؤسسات حمل الدراسة
وخاصة يف املؤسسات العامة ،وابلتايل نقرتح رفع مستوى التوعية الثقافية ألمهيتها من
خالل اعتماد كفاءات بشرية متخصصة يف هذا اجملال.
 ضرورة قيام املؤسسات حمل الدراسة بعملية حتسيسية توعوية كبري أبمهية اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية ،إبتداءا من املدير إىل املوظف العادي ،واليت تعود فائدهتا
على مجيع أطراف املصلحة.
 اعتماد مكتب خارجي يظم جمموعة من اخلرباء يف املوارد البشرية ،وجمموعة من املربجمني
املختصني يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،وكل ما حيتاجه هذا املكتب ،إلنشاء
مكتب خارجي لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يتم التوجه إليه من قبل املؤسسات.
 ضرورة االهتمام بوظيفة البحث والتطوير بشكل جدي ،فكما تبني لنا فإن أغلب
املؤسسات ال هتتم هبذه الوظيفة ،رغم أمهيتها البالية ودورها املباكر يف تطوير رأس املال
الفكري.
 قيام املؤسسات خاصة والعامة ابلتوجه الرمسي والعملي حنو اإلدارة اإللكرتونية للموارد
البشرية  ،وذلك ابعتماد مؤسسات خاصة هتتم بكل ما خيص الربجميات والنظم وكل ما
هو جديد فيما خيص اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،أو فصل وظيفة املوارد البشرية
عن املنظمة وتوجيهها إىل مكاتب خاصة.
 خلق ودعم بيئات التعلم وممارسات رعاية التعلم هي جزء من العامل اجلديد للتوجه
اإللكرتوين إلدارة املوارد البشرية ،وتطوير رأس املال الفكري داخل املنظمة مما خيلق
تركيز قوي على التجديد املستمر وتنشيط املنظمة.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
 يعترب رأس املال البشري أصال فعاال يف املنظمة ،حيث ميثل مفتاح التطوير وحتقيق
التيري التنظيمي ،والقدرات الفردية اجلماعية واليت تقدم النمو وخلق القيمة ،ويربز هنا
ضرورة قيام املؤسسات يف االستيالل األمثل لوظيفة اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية
واالستفادة من برامج التعلم اليت هتدف إىل احلصول واستخدام وإعادة استخدام املعرفة
للموظفني.
 التوسع يف استخدام التطبيقات اإللكرتونية إلدارة املوارد البشرية لالستفادة من مزاايها
املتعددة كتقليل النفقات ،وختفيض وقت اجناز املعامالت.
 تفعيل وتوسيع استخدام كبكة األنرتانت يف تطوير املوارد البشرية ،وعدم اقتصارها على
اعتبارها وسيلة اتصال فقط بل جيب استيالهلا بشكل واسع.
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الفصل اخلامس :أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري لبعض
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
خالصة الفصل
تناول هذا الفصل وصفا ملنهج الدراسة عينة الدراسة كذلك أداة الدراسة املستخدمة وطرق إعدادها
وصدقها وثباهتا ،كما تضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات اليت قامت هبا الباحثة يف تقنني أدوات
الدراسة وتطبيقها وأخريا املعاجلات اإلحصائية اليت مت االعتماد عليها يف حتليل الدراسة ،وكخالصة هلذا
الفصل فقط مت التوصل من خالل اختبار الفرضيات إىل جمموعة من النتائج وقدمت بعض التوصيات
ملسريي املؤسسات حمل الدراسة.

230

خ ــاتمة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامة
خاتمة
يف هناية ىذه الدراسة ديكننا القول أن اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية كمفهوم جديد يعكس
مضمون متعدد األبعاد وادليادين ،فهو توجو ال يزال غري واضحا يف ادلمارسات العملية ،حيث أن اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية كممارسة جتسد أحد تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات اليت تساىم يف تسهيل
شلارسات إدارة ادلوارد البشرية ،واليت تقدم حلوال تقنية تدعم عملية صنع القرا رات دلا توفره من خيارات،
من خالل اعتمادىا على سلتلف الوسائل اإللكرتونية.
إن اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية تعتم د على رلموعة من التطبيقات (أنرتانت ،إكسرتانت ،بوابة
ادلوارد البشرية ،)... ،والوظائف (توظيف إلكرتوين ،تعليم إلكرتوين ،إدارة األداء اإللكرتونية،)... ،
ادلرتبطة مبجموعة من النظم والربرليات اليت توفر أداة فعالة يف استخدام ونشر ادلعرفة ،وكذا تدعيم
الفعالية التشغيلية يف عدة نواح مع سهولة الوصول إىل كل ادلعلومات اخلاصة بادلنظمة ،واليت تستند على
قاعدة معلومات منسقة وشاملة ،دقيقة وموثوقة ،مع إمكانية تقييم النتائج والتغذية العكسية ،حيث
تبادل ادلعلومات إلكرتونيا يزيد من سرعة تدفق ادلعلومات ،أيضا خيفض دورة الزمن مع االستفادة
القصوى من قبل ادلوظفني من جهة ،وفوائد سرعة االستجابة للمنظمة من جهة أخرى ،واليت تعترب كلها
مدخل ىام لزيادة القدرات االبداعية وبناء بتية حتتية وتطوير رأس ادلال الفكري.
وعموما ديكن القول أن كل فضاء رقمي (رلموعة من ادلعلومات وأدوات التبادل التكنولوجي)،
حيتاج إىل فضاء اجتماعي (سلسة من احلوافز والدوافع واآلليات) اليت حتفز ادلوظفني على االستفادة من
الفضاء الرقمي.
ويف زلاولة دلعرفة تأثري اإلدا رة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس ادلال الفكري يف
ادلؤسسات اجلزائرية ،قمنا يف اإلطار العملي للدراسة ،بدراسة مقارنة بني القطاع اخلدمي والقطاع
الصناعي جملموعة من ادلؤسسات بسطيف ،واليت مت من خالذلا معرفة مدى تأثري كل من ادلتغريات
ادلستقلة لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،بوابة ادلوارد
البشرية ،التوظيف اإللكرتوين ،التعليم اإللكرتوين ،نظام معلومات ادلوارد البشرية) على ادلتغري التابع رأس
ادلال الفكري ،ومت التوصل إىل أن ىناك تأثري لكل من تطبيقات اإلدا رة اإللكرتونية للموارد البشرية ،بوابة
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ادلوارد البشرية ،والتعليم اإللكرتوين على تطوير رأس ادلال الفكري بدرجة كبرية ،يف حني وجدنا عدم
وجود تأثري لكل من التوظيف اإللكرتوين ونظام معلومات ادلوارد البشرية على تطوير رأس ادلال الفكري.
الدراسات المقترحة:
يف ختام ىذه الد راسة فإن الباحثة توجو من يرغب يف إجراء دراسات مستقبلية ذلا عالقة مبوضوع تأثري
اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس ادلال الفكري ،يعمل دراسات فيما يلي:
 تأثري اإلدارة اإللكرتونية على بناء رأس ادلال اذليكلي.
 واقع التعليم اإللكرتوين يف ادلؤسسات اجلزائرية.
 دور بوابة ادلوارد البشرية يف تطوير رأس ادلال البشري.
 تأثري تكنولوجيا ادلعلومات على بناء رأس مال العمالء.
 اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف اجلزائر :الفرص والتحديات.
 تأثري أنظمة اإلدارة اإللكرتونية على كفاءة اختاذ القرارات.
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الملحق رقم10 :
الملحق رقم  :10االستمارة في صورتها األولية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة فرحات عباس -سطيف - 0
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
قسم :علوم التسيير
االستبيان موجه إلى:
يندرج ىذا االستبيان يف إطار دراسة ميدانية للحصول على شهادة دكتوراه يف إدارة األعمال،
ويدرس موضوع تأثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على بناء وتطوير رأس املال الفكري ملنظمات
األعمال دراسة حالة مؤسسة  ،....والذي نسعى من خاللو إىل التعرف على آرائكم حول حماور
االستبيان.
لذا يرجى من سيادتكم التكرم والتفضل علينا باإلجابة على األسئلة الواردة يف االستبيان ،وذلك
بوضع إشارة (×) أمام االختيار الذي ترونو مناسبا ،علما بأن إجابتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث
العلمي.
ويف األخري لكم جزيل الشكر على مساعدتكم وتعاونكم.
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الملحق رقم10 :
محتوى االستبيان:
أوال :البيانات الشخصية:
 يرجى وضع عالمة (×) أمام الخانة المناسبة: - 0الجنس:
أنثى

ذكر
 - 2العمر:

 -من  53سنة إلى  53سنة

أقل من  53سنة

أكثر من  53سنة

 - 5الوظيفة................... :
 - 5المؤهل العلمي:
 -بكالوريا

 ليسانس أو مهندس -ماجيستري أو دكتوراه

 - 3سنوات الخبرة:
 -أقل من  3سنوات

 -من  3إىل  01سنوات

 -من  01إىل  01سنة

 -أكثر من  01سنة
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الملحق رقم10 :
ثانيا :محاور االستبيان.
الجزء األول :مدى استخدام اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية من قبل المنظمة.
أتفق

الفقرات

تماما

أتفق أتفق إلى ال
حد ما

أتفق

ال أتفق
تماما

 - 0نظام الحضور واالنصراف يتم إلكترونيا.
 - 2نظام الحضور واالنصراف مرتبط إلكترونيا بنظام األجور.
 - 5يتم إنهاء الخدمة إلكترونيا.
 - 5يتم تزويد الموظفين بالنماذج اإللكترونية الخاصة بشؤون الموظفين
من خالل بوابة خدمات الموظفين.
 - 3يتم تقييم أداء الموظفين من قبل المشرف إلكترونيا.
 - 6يتم اإلعالن عن طلبات التوظيف إلكترونيا.
 - 7تستقبل المنظمة السير الذاتية عن طريق البريد اإللكتروني.
- 8تعتمد المنظمة على االختبارات اإللكترونية في عملية التوظيف.
 - 9تعتمد المنظمة على االنترانت للتوظيف الداخلي.
 - 01توفر المنظمة مساحة لمنتديات النقاش على انترانت المنظمة.
 - 00يتم تحديد االحتياجات التدريبية إلكترونيا.
 - 02تستخدم كموظف أنظمة التعلم عن بعد في مجال عملك.
 - 05يتم االستفادة من الخدمات التعليمية اإللكترونية في مجال التعلم
عن بعد للموظفين.

 - 05تتوفر مواد تعليمية إلكترونية منشورة على موقع المنظمة.
 - 03تتوفر برامج تعليمية إلكترونية منشورة على موقع المنظمة.
 - 06تعتمد المنظمة على بوابة للموارد البشرية تسمح بالوصول إلى كل
مصادر المعلومات الخاصة بالموارد البشرية على االنترنت.
 - 07توفر المنظمة للموظف خدمات المراسالت اإللكترونية.
 - 08تتوفر خدمة المؤتمرات المرئية التفاعلية عبر الويب لدى المنظمة
لتدريب الموظفين.

 - 09توفر المنظمة خدمة بث الفيديو عبر األنترنت.

 المؤتمرات المرئية التفاعلية عبر الويب :ىي برامج تعمل كمحطات تعليمية بالصوت والصورةوالعرض املباشر للتطبيقات املختلفة مع إمكانية التفاعل احلي بالنص أو الصوت.
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الملحق رقم10 :
 خدمة بث الفيديو عبر االنترنت :شبيهة خبدمة اليوتيوب املعروفة.الجزء الثاني :مدى اعتماد المنظمة على رأس المال الفكري
المحور األول :مدى اعتماد المنظمة على رأس المال الهيكلي.
الفقرات

أتفق
تماما

 - 0تعتمد المنظمة على نظام معلومات يستجيب لكل متطلبات العمل.
 - 2يزود نظام معلومات الموارد البشرية متخذي القرارات بالمعلومات
بالجودة المطلوبة.
 - 5يساعد نظام المعلومات على سرعة أداء المهام.
 - 5تعتمد المنظمة على الشبكات الداخلية للوصول بسرعة إلى
المعلومات.

 - 3تمكن الشبكة الداخلية الموظفين من تحسين جودة عملهم.
 - 6تعتمد المنظمة على الشبكات لتبادل المعرفة.
 - 7تعتمد المنظمة على الشبكة الخارجية لتبادل المعلومات بين
الموظفين في مختلف الفروع.
 - 8تبذل المنظمة الجهود الالزمة في نشاطات البحث والتطوير.
 - 9تعمل المنظمة على تحويل جهود البحث والتطوير إلى براءات
اختراع.
 - 01تعتمد المنظمة على مكتب إلدارة براءة االختراع.
 - 00تعتمد المنظمة على خرائط براءة االختراع لمعرفة نقاط القوة عند
المنافسين..
 - - 02تعتمد المنظمة على خرائط براءة االختراع لمعرفة نقاط الضعف
عند المنافسين
 - 05تعتمد المنظمة على برمجيات للحصول على المعارف الجديدة.
 - 05تعتمد المنظمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي
تتناسب مع احتياجات الموظفين.
 - 03يسهل الهيكل التنظيمي للمنظمة عمليات انتقال المعرفة.
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أتفق

أتفق
إلى ح د
ما

ال أتفق

ال أتفق
تماما

الملحق رقم10 :
المحور الثاني :مدى اعتماد المنظمة على رأس المال البشري.
الفقرات

أتفق
تماما

 - 0المنظمة لها كفاءات قادرة على توليد األفكار.
- 2تعتمد المنظمة على جذب الكفاءات بمختلف الوسائل.,
 - 5تعمل المنظمة على تطوير القدرات اإلبداعية للموظفين..
 - 5تعمل المنظمة على إتاحة الفرص لالبتكار.
 - 3تعمل المنظمة على تحسين مهارات الموظفين.
 - 6تعمل المنظمة على االهتمام بآراء الموظفين.
 - 7تعمل المنظمة على تشجيع األفكار الجديدة.
 - 8تعمل المنظمة على تعزيز قدرة الموظفين على حل المشكالت.
 - 9تعمل المنظمة على تشجيع التعلم السريع من خالل التواصل
بين مختلف الموظفين.

 - 01تعمل المنظمة على الحفاظ على موظفيها من خالل إشباع
مختلف رغباتهم
 - 00تعتمد المنظمة على الخبرة المكتسبة في أداء المهام.
 - 02تشجع المنظمة التطوير الشخصي للموظفين.
 - 05تعمل المنظمة على تحفيز الموظفين لتعليم.
 - 05تعمل المنظمة على إثارة القدرات اإلبداعية للموظفين.
 - 03يمتلك موظفي المنظمة مهارات متميزة للتعامل مع الحاالت
الطارئة.
 - 06تعمل المنظمة على تحسين والء موظفيها باعتبارهم عمالء
داخليين.
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أتفق

أتفق إلى ال أتفق
حد ما

ال أتفق
تماما

الملحق رقم10 :
المحور الثالث :مدى اعتماد المنظمة على رأس المال العمالء
الفقرات

اتفق

تماما

 - 0تعمل المنظمة على تلبية احتياجات العمالء الحاليين.
 - 2تعمل المنظمة على جذب عمالء جدد من خالل
شبكات االتصال.
 - 5تعمل المنظمة على تحسين عالقاتها مع العمالء من
خالل شبكات االتصال.

 - 5تعمل المنظمة على تحسين عالقاتها مع العمالء من
خالل تقديم خدمات متميزة.
 - 3تعمل المنظمة على زيادة والء العمالء.
 - 6تعمل المنظمة على فهم رغبات عمالئها.
 - 7تعمل المنظمة على الحفاظ على قاعدة العمالء األوفياء.
 - 8تعمل المنظمة على منح مزايا إضافية للعمالء األوفياء.
 - 9تعمل المنظمة على القيام لدراسات استطالعية للتعرف
على رغبات العمالء المتغيرة.

 - 01تعمل المنظمة على نقل المعرفة للعمالء من أجل فتح
آفاق جديدة للتعاون معهم.
- 00تعمل المنظمة على االستجابة بسرعة لطلبات العمالء.
 - 02تعمل المنظمة على ترجمة أفكار عمالئها إلى منتجات
متميزة.

 - 05تعتمد المنظمة على الوسائل التكنولوجية لمعرفة رغبات
زبائنها.
 - 05تعمل المنظمة على القيام بحوار مع عمالئها حول
المنتجات الجديدة.
 - 03تعمل المنظمة على حل شكاوي العمالء بسرعة.
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أتفق

أتفق إلى ال أتفق

حد ما

ال أتفق
تماما

الملحق رقم20 :
الملحق رقم  :20كتاب التحكيم
جامعة فرحات عباس سطيف1
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير
تخصص :إدارة أعمال المؤسسات
طلب تحكيم استبيان
الدكتور:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يشرفين أن أتقدم إىل سيادتكم هبذا االستبيان كأداة جلمع البيانات املتعلقة باجلزء التطبيقي للدراسة،
استكماال لنيل درجة دكتوراه ،وىي بعنوان "تأثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال
الفكري للمنظمات" ،دراسة حالة لبعض املؤسسات بسطيف  ،حتت إشراف األستاذ الدكتور "بلمهدي
عبد الوىاب" ،رغبة من االستفادة من خربتكم الكبرية ،أرجوا التكرم بإفاديت على مدى مالءمة األبعاد
والفقرات الواردة يف االستبيان املرفق وذلك بوضع إشارة (* ) للفقرات املناسبة ،وإجراء التعديل على
الفقرات اليت حتتاج إىل تعديل أو اقرتاح ما ترونو مناسبا وذلك لإلجابة على اإلشكالية والفرضيات
أدناه.
اإلشكالية
ما مدى تأثير اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على تطوير رأس المال الفكري للمنظمات؟
وقد أدرجت حتت ىذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت:
 ما مدى تأثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال البشري؟ -ما مدى تأثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال اهليكلي؟
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الملحق رقم20 :
 ما مدى تأثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأمسال العمالء؟فرضية الدراسة:
تؤثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على تطوير رأس المال الفكري.
وقد أدرجت حتت ىذه الفرضية جمموعة من الفرضيات:
 تؤثر اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال البشري. تؤثر اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال اهليكلي. تؤثر اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأمسال العمالء.أىداف املوضوع :هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف:
 مدى تطبيق املؤسسات حمل الدراسة لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية. مدى تأثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال البشري. مدى تأثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال اهليكلي. -مدى تأثري اإلدارة اإللكرتون ية للموارد البشرية على تطوير رأمسال العمالء.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

الطالبة
زواوي خالصة
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الملحق رقم20 :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة فرحات عباس -سطيف - 1
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
قسم :علوم التسيير
االستبيان موجه إلى:
 يندرج ىذا االستبيان يف إطار دراسة ميدانية للحصول على شهادة دكتوراه يف إدارة األعمال،ويدرس موضوع تأثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على بناء وتطوير رأس املال الفكري ملنظمات
األعمال –دراسة حالة مؤسسة  ،....والذي نسعى من خاللو إىل التعرف على آرائكم حول حماور
االستبيان.
 لذا يرجى من سيادتكم التكرم والتفضل علينا باإلجابة على األسئلة الواردة يف االستبيان ،وذلكبوضع إشارة (×) أمام االختيار الذي ترونو مناسبا ،علما بأن إجابتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث
العلمي.
 -ويف األخري لكم جزيل الشكر على مساعدتكم وتعاونكم.
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الملحق رقم20 :
محتوى االستبيان:
أوال :البيانات الشخصية:
 يرجى وضع عالمة (×) أمام الخانة المناسبة: - 1الجنس:
أنثى

ذكر
 - 0العمر:

 -من  35سنة إلى  55سنة

أقل من  35سنة

أكثر من  55سنة

 - 3الوظيفة................... :
 - 5المؤهل العلمي:
 -بكالوريا

 ليسانس أو مهندس -ماجيستري أو دكتوراه

 - 5سنوات الخبرة:
 -أقل من  3سنوات

 -من  3إىل  01سنوات

 -من  01إىل  01سنة

 -أكثر من  01سنة
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الملحق رقم20 :
ثانيا :محاور االستبيان.
الجزء األول :مدى استخدام اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية من قبل المنظمة.
أتفق

الفقرات

تماما

أتفق أتفق إلى ال
حد ما

أتفق

ال أتفق
تماما

 - 1نظام الحضور واالنصراف يتم إلكترونيا.
 - 0نظام ال حضور واالنصراف مرتبط إلكترونيا بنظام األجور.
 - 3يتم إنهاء الخدمة إلكترونيا.
 - 5يتم تزويد الموظفين بالنماذج اإللكترونية الخاصة بشؤون الموظفين
من خالل بوابة خدمات الموظفين.
 - 5يتم تقييم أداء الموظفين من قبل المشرف إلكترونيا.
 - 6يتم اإلعالن عن طلبات التوظيف إلكترونيا.
 - 7تستقبل المنظمة السير الذاتية عن طريق البريد اإللكتروني.
- 8تعتمد المنظمة على االختبارات اإللكترونية في عملية التوظيف.
 - 9تعتمد المنظمة على االنترانت للتوظيف الداخلي.
 - 12توفر المنظمة مساحة لمنتديات النقاش على انترانت المنظمة.
 - 11يتم تحديد االحتياجات التدريبية إلكترونيا.
 - 10تستخدم كموظف أنظمة التعلم عن بعد في مجال عملك.
 - 13يتم االستفادة من الخدمات التعليمية اإللكترونية في مجال التعلم
عن بعد للموظفين.

 - 15تتوفر مواد تعليمية إلكترونية منشورة على موقع المنظمة.
 - 15تتوفر برامج تعليمية إلكترونية منشورة على موقع المنظمة.
 - 16تعتمد المنظمة على بوابة للموارد البشرية تسمح بالوصول إلى كل
مصادر المعلومات الخاصة بالموارد البشرية على االنترنت.
 - 17توفر المنظمة للموظف خدمات المراسالت اإللكترونية.
 - 18تتوفر خدمة المؤتمرات المرئية التفاعلية عبر الويب لدى المنظمة
لتدريب الموظفين.

 - 19توفر المنظمة خدمة بث الفيديو عبر األنترنت.

 المؤتمرات المرئية التفاعلية عبر الويب :ىي برامج تعمل كمحطات تعليمية بالصوت والصورةوالعرض املباشر للتطبيقات املختلفة مع إمكانية التفاعل احلي بالنص أو الصوت.
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الملحق رقم20 :
 خدمة بث الفيديو عبر االنترنت :شبيهة خبدمة اليوتيوب املعروفة.الجزء الثاني :مدى اعتماد المنظمة على رأس المال الفكري
المحور األول :مدى اعتماد المنظمة على رأس المال الهيكلي.
الفقرات

أتفق
تماما

 - 1تعتمد المنظمة على نظام معلومات يستجيب لكل متطلبات العمل.
 - 0يزود نظام معلومات الموارد البشرية متخذي القرارات بالمعلومات
بالجودة المطلوبة.
 - 3يساعد نظام المعلومات على سرعة أداء المهام.
 - 5تعتمد المنظمة على الشبكات الداخلية للوصول بسرعة إلى
المعلومات.

 - 5تمكن الشبكة الداخلية الموظفين من تحسين جودة عملهم.
 - 6تعتمد المنظمة على الشبكات لتبادل المعرفة.
 - 7تعتمد المنظمة على الشبكة الخارجية لتبادل المعلومات بين
الموظفين في مختلف الفروع.
 - 8تبذل المنظمة الجهود الالزمة في نشاطات البحث والتطوير.
 - 9تعمل المنظمة على تحويل جهود البحث والتطوير إلى براءات
اختراع.
 - 12تعتمد المنظمة على مكتب إلدارة براءة االختراع.
 - 11تعتمد المنظمة على خرائط براءة االختراع لمعرفة نقاط القوة عند
المنافسين..
 - - 10تعتمد المنظمة على خرائط براءة االختراع لمعرفة نقاط الضعف
عند المنافسين
 - 13تعتمد المنظمة على برمجيات للحصول على المعارف الجديدة.
 - 15تعتمد المنظمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي
تتناسب مع احتياجات الموظفين.
 - 15يسهل الهيكل التنظيمي للمنظمة عمليات انتقال المعرفة.
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أتفق

أتفق
إلى حد
ما

ال أتفق

ال أتفق
تماما

الملحق رقم20 :
المحور الثاني :مدى اعتماد المنظمة على رأس المال البشري.
الفقرات

أتفق
تماما

 - 1المنظمة لها كفاءات قادرة على توليد األفكار.
- 0تعتمد المنظمة على جذب الكفاءات بمختلف الوسائل.,
 - 3تعمل المنظمة على تطوير القدرات اإلبداعية للموظفين..
 - 5تعمل المنظمة على إتاحة الفرص لالبتكار.
 - 5تعمل المنظمة على تحسين مهارات الموظفين.
 - 6تعمل المنظمة على االهتمام بآراء الموظفين.
 - 7تعمل المنظمة على تشجيع األفكار الجديدة.
 - 8تعمل المنظمة على تعزيز قدرة الموظفين على حل المشكالت.
 - 9تعمل المنظمة على تشجيع التعلم السريع من خالل التواصل
بين مختلف الموظفين.

 - 12تعمل المنظمة على الحفاظ على موظفيها من خالل إشباع
مختلف رغباتهم
 - 11تعتمد المنظمة على الخبرة المكتسبة في أداء المهام.
 - 10تشجع المنظمة التطوير الشخصي للموظفين.
 - 13تعمل المنظمة على تحفيز الموظفين لتعليم.
 - 15تعمل المنظمة على إثارة القدرات اإلبداعية للموظفين.
 - 15يمتلك موظفي المنظمة مهارات متميزة للتعامل مع الحاالت
الطارئة.
 - 16تعمل المنظمة على تحسين والء موظفيها باعتبارهم عمالء
داخليين.
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أتفق

أتفق إلى ال أتفق
حد ما

ال أتفق
تماما

الملحق رقم20 :
المحور الثالث :مدى اعتماد المنظمة على رأسمال العمالء.
الفقرات

اتفق

تماما

 - 1تعمل المنظمة على تلبية احتياجات العمالء الحاليين.
 - 0تعمل المنظمة على جذب عمالء جدد من خالل
شبكات االتصال.
 - 3تعمل المنظمة على تحسين عالقاتها مع العمالء من
خالل شبكات االتصال.

 - 5تعمل المنظمة على تحسين عالقاتها مع العمالء من
خالل تقديم خدمات متميزة.
 - 5تعمل المنظمة على زيادة والء العمالء.
 - 6تعمل المنظمة على فهم رغبات عمالئها.
 - 7تعمل المنظمة على ال حفاظ على قاعدة العمالء األوفياء.
 - 8تعمل المنظمة على منح مزايا إضافية للعمالء األوفياء.
 - 9تعمل المنظمة على القيام لدراسات استطالعية للتعرف
على رغبات العمالء المتغيرة.

 - 12تعمل المنظمة على نقل المعرفة للعمالء من أجل فتح
آفاق جديدة للتعاون معهم.
- 11تعمل المنظمة على االستجابة بسرعة لطلبات العمالء.
 - 10تعمل المنظمة على ترجمة أفكار عمالئها إلى منتجات
متميزة.

 - 13تعتمد المنظمة على الوسائل التكنولوجية لمعرفة رغبات
زبائنها.
 - 15تعمل المنظمة على القيام بحوار مع عمالئها حول
المنتجات الجديدة.
 - 15تعمل المنظمة على حل شكاوي العمالء بسرعة.
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أتفق

أتفق إلى ال أتفق

حد ما

ال أتفق
تماما

الملحق رقم33 :
الملحق رقم  : 33االستمارة في صورتها النهائية.
جامعة فرحات عباس -سطيف - 1

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
قسم :علوم التسيير

االستبيان موجه إلى :موظفي إدارة الموارد البشرية.
يندرج ىذا االستبيان يف إطار دراسة ميدانية الستكمال رسالة الدكتوراه ،ويدرس موضوع تأثير
اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على تطوير رأس المال الفكري لمنظمات األعمال –دراسة
حالة مؤسسة  ،....والذي نسعى من خاللو إىل التعرف على آرائكم حول زلاور االستبيان.
لذا يرجى من سيادتكم التكرم والتفضل علينا باإلجابة على األسئلة الواردة يف االستبيان ،وذلك
بوضع إشا رة (×) أمام االختيار الذي ترونو مناسبا ،علما بأن إجابتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث
العلمي.
 -ويف األخري لكم جزيل الشكر على مساعدتكم وتعاونكم.

إذا أردت اإلطالع على نتائج الدراسة ضع بريدك اإللكرتوين:
- Email:
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الملحق رقم33 :

محتوى االستبيان:
طبيعة الملكية:
 -خاصة

 -عامة

نوع القطاع:
 -صناعي

 -خدماتي
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الملحق رقم33 :
محاور االستبيان.
الجزء األول :مدى اعتماد المنظمة على اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية
اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية ىي االعتماد على تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ،وما تقدمو من
تسهيالت من خالل شبكات االنرتنت ،الشبكة الداخلية ،الشبكة اخلارجية ،التطبيقات االلكرتونية
للقيام بوظائف إدارة ادلوارد البشرية.
 يرجى وضع عالمة (* ) حسب مدى اتفاقكم مع فقرات االستبيان.أتفق
تماما

المجال

الفقرات

تطبيقات

 - 1تعمل مؤسستكم على تسجيل ساعات العمل الكترونيا.

أتفق

إلى
حد
ما

اإلدارة

االلكترونية
للموارد البشرية

 - 2تعمل مؤسستكم على ربط نظام األجور بنظام تسجيل
الحضور واالنصراف.

 - 3تعمل مؤسستكم على تسجيل اإلجراءات الخاصة بالرواتب
الكترونيا(.تعويضات ،ساعات عمل إضافية)

 - 4تعتمد مؤسستكم على أنظمة الكترونية لتقييم أداء موظفيها
 - 5تعتمد مؤسستكم على االنترنت إلجراء اختبارات التقييم
الذاتي لموظفيها.
- 6تعتمد مؤسستكم على شبكة داخلية للموارد البشرية un

 réseau interneتسمح للموظفين بالوصول إلى التعيينات

الخاصة بالعمل.
 - 7تعتمد مؤسستكم على شبكة داخلية للموارد البشرية un

 réseau interneتسمح للموظفين بتعلم الخدمات المتوفرة

حول إدارة الموارد البشرية.
 - 8تعتمد مؤسستكم على شبكة داخلية للموارد البشرية un
 réseau interneتوفر معلومات مفصلة للموظفين للقيام
بمهامهم.
 - 9تعتمد مؤسستكم على شبكة خارجية للموارد البشرية
تسمح باتصال بالموظفين عبر مختلف الفروع.
 - 13تعتمد مؤسستكم على شبكة خارجية réseau
 externeللموارد البشرية تسمح بربط وظيفة الموارد البشرية
بأصحاب المصلحة (العمالء ،الموردين ،المساهمين).
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بوابة

الموارد  - 1توفر مؤسستكم صفحة على انترنت تسمح بالوصول إلى

البشرية

جميع المعلومات الهامة.

 - 2توفر مؤسستكم بوابة فرعية مخصصة الكتساب المعارف
الجديدة من قبل الموظفين.
 - 3تعتمد مؤسستكم على بوابة للموارد البشرية une porte

 d’internetتسمح بالوصول إلى المعلومات الخاصة
بالموارد البشرية.
 - 4تتوفر مجموعة من الكتب والتقارير على بوابة مؤسستكم.
 - 5توفر مؤسستكم برامج خاصة على بوابة الموارد البشرية
تسمح للموظفين من تحديد مساراتهم التدريبية.
 - 6تعمل مؤسستكم على مواءمة بوابة الموارد البشرية مع
إستراتيجيتيها العامة.

 - 7تضم البوابة قاعدة بيانات ديناميكية لتدفق المعلومات
تتضمن كل ما هو جديد في مجال الموارد البشرية.

 - 8توفر مؤسستكم محرك بحث يسمح للموظفين باالتصال
بزمالء العمل للمشاركة خبراتهم.
التوظيف

اإللكتروني

-1

تستعمل مؤسستكم االنترنت لإلعالن عن الوظائف

الشاغرة.

 - 2توفر مؤسستكم معلومات عن وظائفها على موقعها
اإللكتروني.
 - 3توفر مؤسستكم معلومات خاصة بالوصف الوظيفي على
موقعها اإللكتروني.
 - 4توفر مؤسستكم معلومات عن المؤهالت المطلوبة لشغل
الوظائف الشاغرة.
 - 5تستقبل مؤسستكم السير الذاتية عن طريق البريد
اإللكتروني.
 - 6تستعمل مؤسستكم االختبار باالنترنت بغرض تصفية عدد
متميز من مقدمي الطلبات.
 - 7ترد مؤسستكم إلكترونيا على طلبات التوظيف.
 - 8تستعمل مؤسستكم االنترانت للبحث الداخلي عن
موظفين.
التعليم

اإللكتروني

 - 1يتم تحديد االحتياجات التدريبية إلكترونيا داخل
مؤسستكم.

 - 2تستعمل مؤسستكم أنظمة التعلم عن بعد في مجال
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العمل.
 - 3تتوفر مواد تعليمية إلكترونية على الشبكة الداخلية
لمؤسستكم.
 - 4تتوفر برامج تعليمية إلكترونية على الشبكة الداخلية
لمؤسستكم.

 - 5توفر مؤسستكم خدمات المراسالت اإللكترونية للموظف.
 - 6تتوفر خدمة المؤتمرات المرئية التفاعلية عبر الويب لدى
مؤسستكم لتدريب الموظفين - ( .المؤتمرات المرئية التفاعلية

عبر الويب :هي برامج تعمل كمحطات تعليمية بالصوت
والصورة والعرض المباشر للتطبيقات المختلفة مع إمكانية

التفاعل الحي بالنص أو الصوت).

 - 7توفر مؤسستكم مساحة لمنتديات النقاش على الشبكة
الداخلية.

نظام معلومات  - 1تعتمد مؤسستكم على نظام يضم جميع البيانات الخاصة
الموارد البشرية

بالموارد البشرية.
 - 2تعتمد مؤسستكم على نظام يوفر المعلومات األساسية
الخاصة بالموارد البشرية.
 - 3تعتمد مؤسستكم على نظام يوفر المعلومات حول عدد
العاملين والرواتب المدفوعة لهم.
 - 4تعتمد مؤسستكم على نظام يوفر معلومات حول مستويات
أداء الموظفين لمهامهم لتحديد المكافآت.
 - 5تعتمد مؤسستكم على نظام يوفر معلومات عن تقارير تقييم
األداء كـأساس التخاذ القرارات.
 - 6تعتمد مؤسستكم على نظام يوفر معلومات عن االختالالت
الموجودة بها.
 - 7تعتمد مؤسستكم على نظام يوفر معلومات عن أسباب
انخفاض األداء.
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الجزء الثاني :مدى اهتمام مؤسستكم برأس المال المعرفي
المحور األول :مدى اهتمام مؤسستكم برأس المال البشري.
رأس المال البشري للمنظمة يعرب عن ادلعارف وادلهارات واخلربات ادلرتاكمة عند العاملني ،اليت ختلق
مهارات القيادة والقدرة على حل ادلشاكل واختاذ القرارات.
 يرجى وضع عالمة (* ) حسب مدى اتفاقكم مع فقرات االستبيان.الفقرات

أتفق

تماما

 - 1يتوفر لدى موظفي مؤسستكم المعرفة الالزمة للقيام بمهامهم.
 - 2يتوفر لدى موظفي مؤسستكم الخبرات الالزمة للقيام بمهامهم.
 - 3يتوفر لدى موظفي مؤسستكم القدرة على تقديم حلول جديدة
عند مواجهة مشاكل في العمل.
 - 4يتوفر لدى موظفي مؤسستكم القدرة على العمل الجماعي.
 - 5يتوفر لدى موظفي مؤسستكم قدرات إبداعية تساهم في تطوير
العمل.
 - 6يتوفر لدى موظفي مؤسستكم مهارات متميزة للتعامل مع
الحاالت الطارئة.
 - 7تعمل مؤسستكم على تشجيع األفكار الجديدة.
 - 8تعمل مؤسستكم على تحديد كفاءات موظفيها.
 - 9تعمل مؤسستكم على تطوير القدرات اإلبداعية للموظفين..
 - 13تعمل مؤسستكم على إتاحة الفرص لالبتكار.
 - 11تعمل مؤسستكم على تحسين مهارات الموظفين.
 - 12تهتم مؤسستكم على بآراء الموظفين.
 - 13تعمل مؤسستكم على تحفيز الموظفين لتعليم الذاتي من
خالل االنترنت.
 - 14تعمل مؤسستكم على تعزيز قدرة الموظفين على حل
المشكالت.

 - 15تعمل مؤسستكم على تشجيع التعلم من خالل التواصل بين
مختلف الموظفين.

 - 16تعمل مؤسستكم على الحفاظ على موظفيها من خالل إشباع
مختلف حاجاتهم.

المحور الثاني :مدى اهتمام مؤسستكم برأس المال الهيكلي.
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الملحق رقم33 :
رأس المال الهيكلي عبا رة عن القد رات التنظيمية اليت دتكن ادلنظمة من اجناز أعماذلا ،ويشمل على
اذليكل التنظيمي ،اإلجراءات ،القواعد ،البيانات ،أنظمة ادلعلومات ،شبكة االتصاالت ،العالمة
التجارية ،حقوق ادللكية الفكرية.
 -يرجى وضع عالمة (* ) حسب مدى اتفاقكم مع فقرات االستبيان.

الفقرات

أتفق
تماما

أتفق

أتفق
إلى حد
ما

ال أتفق

ال أتفق
تماما

 - 1تعتمد مؤسستكم على نظام معلومات يستجيب لمتطلبات العمل.
 - 2يزود نظام معلومات مؤسستكم متخذي القرارات بالمعلومات
بالجودة المطلوبة.
 - 3يساعد نظام معلومات مؤسستكم على سرعة أداء المهام.
 - 4تعتمد مؤسستكم على الشبكات  les réseauxللوصول بسرعة
إلى المعلومات.
 - 5تعتمد مؤسستكم على الشبكات  les réseauxلتبادل المعرفة.
 - 6تعتمد مؤسستكم على البرمجيات des programmes
للحصول على المعارف الجديدة.

 - 7تعتمد مؤسستكم على هيكل تنظيمي يوفر تدفق المعرفة الالزمة
لجميع المستويات اإلدارية.
 - 8تبذل مؤسستكم الجهود الالزمة في نشاطات البحث والتطوير.
 - 9تعمل مؤسستكم على تحويل جهود البحث والتطوير إلى براءات
اختراع.
 - 13تعتمد مؤسستكم على مكتب داخلي إلدارة براءة االختراع يتصل
مباشرة بوظيفة البحث والتطوير.

 - 11تعتمد مؤسستكم على خرائط براءة االختراع لمعرفة نقاط القوة
عند المنافسين.
 - 12تعتمد مؤسستكم على خرائط براءة االختراع لمعرفة نقاط الضعف
عند المنافسين
 - 13تعتمد مؤسستكم على فريق عمل متخصص في إدارة العالمة
التجارية.

 - 14تعمل مؤسستكم على زيادة وعي العميل للعالمة التجارية.

 براءة االختراع :ىي عبارة عن رخصة احتكار زلدودة ،حيث يتم استبعاد اآلخرين من صنع أو بيع أو استغاللبراءة االخرتاع لفرتة من الزمن.
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خرائط براءة االختراع :ىي وسيلة لالستخبارات التنافسية تقوم على أساس استعراض رلال براءة االخرتاع ادلملوكة من
قبل ادلنافسني على جهاز الكمبيوتر من خالل تقدمي عرض بياين مع توزيع وحتديد ملكية براءة االخرتاع ادلتعلقة
بادلنتجات والتكنولوجيات ،وىذه اخلرائط تكشف عن ادلناطق اليت قد تكون مرحبة للتسجيل والبحث عن براءة اخرتاع،
كما تبني أيضا نقاط القوة ،والضعف لدى ادلنافسني ،واالجتاىات اجلديدة ادلمكن اجتاىها.
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المحور الثالث :مدى اهتمام مؤسستكم برأس مال العمالء (العالقاتي).
دتثل قيمة العالقات اليت تقيمها ادلنظمة مع العمالء من خالل زيادة الرضا والوالء ،ومدى االحتفاظ بالعمالء عن طريق
االىتمام مبقرتحاتو واالستماع إىل الشكاوي ادلقدمة من قبلو ،وإجياد احللول ذلا بالسرعة ادلمكنة ،ومشاركتو يف األعمال
والصفقات وإقامة عالقات تعاون قوية معو.

 يرجى وضع عالمة (* ) حسب مدى اتفاقكم مع فقرات االستبيان.الفقرات

اتفق
تماما

 - 1تعمل مؤسستكم على جذب عمالء جدد من خالل
شبكات االنترنت.
 - 2تعمل مؤسستكم على تحسين عالقاتها مع العمالء من
خالل شبكات االنترنت.
 - 3تعمل مؤسستكم على نقل المعرفة للعمالء من أجل فتح
آفاق جديدة للتعاون معهم.
- 4تعمل مؤسستكم على االستجابة بسرعة لطلبات العمالء.
 - 5تعتمد مؤسستكم على الوسائل التكنولوجية لمعرفة
رغبات عمالئها.
 - 6توفر الشبكة الخارجية un réseau externe
للموارد البشرية الخاصة بمؤسستكم معلومات عن الموارد
البشرية للعمالء.
 - 7توفر الشبكة الخارجية un réseau externe
للموارد البشرية كتب وتقارير عن الموارد البشرية للعمالء.

 - 8توفر الشبكة الخارجية un réseau externe
للموارد البشرية الخاصة بمؤسستكم معلومات عن الموارد

البشرية للموردين.

 - 9تساعد الشبكة الخارجية un réseau externe

للموارد البشرية على التفاعل بين إدارة الموارد البشرية

والعمالء.
 - 13تساعد الشبكة الخارجية un réseau externe

لموارد البشرية على التفاعل بين إدارة الموارد البشرية

والموردين.
 - 11تساعد الشبكة الخارجية ل un réseau
 externeلموارد البشرية على التفاعل بين إدارة الموارد

البشرية والشركاء.

 - 12تساعد أنظمة إدارة التعلم على نقل المعرفة إلى
العمالء.
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 - 13تساعد أنظمة إدارة التعلم على نقل المعرفة إلى
للشركاء.

 - 14تساعد أنظمة إدارة التعلم على نقل المعرفة إلى
الموردين.
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الملحق رقم40 :
ملحق رقم  :40قائمة محكمي االستبيان
اإلسم

الجامعة

د,بن فرحات ساعد

جامعة سطيف - 1-

د.بروش زين الدين

جامعة سطيف - 1-

د.برباش توفيق

جامعة سطيف - 1-

د.لعايب عبد الرحمان

جامعة سطيف - 1-

د.حاج صحراوي

جامعة سطيف - 1-

أ.لعجالي فاروق

جامعة سطيف - 1-

د.يعلى فاروق

جامعة سطيف - 2-
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الملحق رقم  : 50قائمة المؤسسات محل الدراسة
المؤسسة

طبيعة الملكية

نوع القطاع

 - 1املؤسسة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة

عامة

صناعي

AMC
 - 2املؤسسة الوطنية BCR

عامة

صناعي

 - 3الشبكة الوطنية للغاز

عامة

صناعي

 - 4مؤسسة كهريف

عامة

صناعي

 - 5مؤسسة إيري سات IRI SAT

خاصة

صناعي

 - 6مؤسسة سامسونغ SAMSUNG

خاصة

صناعي

 - 7مؤسسة كابالست K-PLAST

خاصة

صناعي

 - 8اجملمع الصناعي للبالستيك واملطاط ENPC

عامة

صناعي

 - 9مؤسسة الرياض سطيف

عامة

صناعي

 - 11جممع سافسري CAFCER

خاصة

صناعي

 - 11مؤسسة AGRO FILM

خاصة

صناعي

 - 12الشبكة الوطنية للغاز

عامة

صناعي

 - 12بنك PNB

خاصة

 - 13بنك اخلليج

خاصة

خدمي
خدمي

 - 14بنك السالم

خاصة

خدمي

 - 15البنك العريب

خاصة

 - 16بنك سوسييت جنرال

خاصة

 - 17بنك CNEP

خاصة

 - 18بنك نتاكسيس NATAXIS

خاصة

 - 19بنك BNA

خاصة

 - 21بنك TRUST

خاصة
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 - 21اتصاالت اجلزائر

عامة

خدمي

 - 22موبيليس

خاصة

خدمي

 AXA - 23للتأمينات

خاصة

خدمي

 ALUANCE - 24للتأمينات

خاصة

خدمي

KAAR - 25للتأمينات

عامة

خدمي

 SAA - 26للتأمينات

عامة

خدمي

 2A - 28للتأمينات

خاصة

خدمي

CIAR - 29للتأمينات

خاصة

خدمي

SALAMA - 31للتأمينات

خاصة

خدمي
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 نتائج التحليل اإلحصائي لثبات االستمارة:60 ملحق رقم
Echelle : TOUTES LES VARIABLES
Récapitulatif de traitement des observations
N
Valide
Observations

Exclus

a

Total

%
120

100,0

0

,0

120

100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les
variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité
Alpha de

Nombre

Cronbach

d'éléments

,895

40

Statistiques de total des éléments
Moyenne de

Variance de

Corrélation

Alpha de

l'échelle en cas

l'échelle en cas

complète des

Cronbach en

de suppression

de suppression

éléments

cas de

d'un élément

d'un élément

corrigés

suppression de
l'élément

b1

105,7250

279,142

-,036

,900

b2

105,1583

268,790

,513

,892

b3

105,4667

271,528

,244

,895

b4

106,0333

265,646

,461

,892

b5

106,2500

259,399

,509

,891

b6

105,7083

265,620

,406

,892

b7

105,8500

263,994

,470

,891

b8

105,6167

266,423

,402

,893

b9

105,6583

268,059

,348

,893

b10

106,0833

272,632

,171

,896

c1

105,5000

264,672

,445

,892

c2

106,0250

262,546

,520

,891

c3

106,1583

261,781

,475

,891

c4

106,2083

260,469

,491

,891

267

60 :الملحق رقم
c5

106,5333

258,352

,594

,889

c6

106,0750

258,893

,599

,889

c7

106,4167

258,632

,677

,888

c8

106,0417

257,603

,608

,889

d1

105,6583

260,344

,627

,889

d2

105,5333

267,713

,443

,892

d3

105,8333

259,199

,627

,889

d4

105,7417

260,210

,573

,890

d5

106,1250

261,220

,467

,891

d6

107,5000

264,353

,535

,891

d7

107,0583

261,854

,410

,893

d8

106,0583

268,358

,407

,893

e1

105,9833

266,319

,424

,892

e2

106,6500

266,162

,366

,893

e3

106,5667

267,021

,303

,894

e4

106,6000

258,561

,568

,890

e5

105,9250

259,129

,532

,890

e6

107,4000

276,545

,041

,898

e7

106,6333

266,453

,332

,894

f1

105,4500

275,056

,186

,895

f2

105,5917

274,815

,191

,895

f3

105,5917

277,588

,040

,897

f4

106,0833

270,094

,369

,893

f5

106,1583

275,950

,099

,896

f6

106,5750

273,776

,113

,898

f7

106,3000

264,430

,409

,892

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations
N
Valide
Observations

Exclus

a

Total

%
120

100,0

0

,0

120

100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les
variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité
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Alpha de

Nombre

Cronbach

d'éléments

,963

44

Statistiques de total des éléments
Moyenne de

Variance de

Corrélation

Alpha de

l'échelle en cas

l'échelle en cas

complète des

Cronbach en

de suppression

de suppression

éléments

cas de

d'un élément

d'un élément

corrigés

suppression de
l'élément

g1

113,2833

497,768

,645

,962

g2

113,4000

506,259

,425

,963

g3

113,4167

502,766

,629

,962

g4

113,5000

499,546

,647

,962

g5

113,8917

496,181

,747

,962

g6

113,9000

497,351

,621

,962

g7

113,5000

494,403

,727

,962

g8

113,3833

498,037

,641

,962

g9

113,4583

491,276

,783

,962

g10

113,7000

501,808

,566

,963

g11

113,4833

496,000

,700

,962

g12

113,8583

497,097

,694

,962

g13

113,8417

498,874

,646

,962

g14

113,8750

495,488

,737

,962

g15

113,9250

493,213

,740

,962

g16

114,0917

493,765

,688

,962

h1

113,0833

513,220

,388

,963

h2

113,1833

505,311

,655

,962

h3

113,1333

511,377

,473

,963

h4

113,1333

500,520

,671

,962

h5

113,3500

499,759

,651

,962

h6

113,6417

492,350

,725

,962

h7

113,3500

503,927

,583

,963

h8

113,6500

487,288

,756

,962

h9

114,2583

495,084

,690

,962

h10

114,5167

498,857

,678

,962

h11

114,4667

497,075

,663

,962

h12

114,3583

498,753

,581

,963

h13

113,3000

510,632

,464

,963

h14

113,1750

507,541

,525

,963

i1

113,1667

499,148

,590

,963
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i2

113,0250

502,865

,656

,962

i3

113,3083

506,921

,498

,963

i4

113,2750

498,083

,787

,962

i5

113,3417

498,865

,597

,963

i6

114,2000

510,195

,350

,964

i7

114,4333

512,096

,309

,964

i8

114,6167

512,020

,296

,964

i9

114,3500

506,599

,466

,963

i10

114,5417

513,074

,278

,964

i11

114,3583

509,879

,436

,963

i12

114,0333

498,318

,641

,962

i13

114,1500

497,271

,647

,962

i14

114,2167

496,827

,684

,962
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ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إىل معرفة مدى أتثري اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري ،لدى بعض املؤسسات
االقتصادية بوالية سطيف ،من خالل معرفة أتثري متغريات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية (تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد
البشرية ،بوابة املوارد البشرية ،التوظيف اإللكرتوين ،التعليم اإللكرتوين ،نظام معلومات املوارد البشرية) ،على مكوانت رأس املال
الفكري (رأس املال البشري ،رأس املال اهليكلي ،رأس مال العمالء) ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطوير االستبيان لغرض مجع
البياانت من املؤسسات حمل الدراسة واليت بلغ عددها ( )30مؤسسة ،واليت متثل حجم عينة قصدية ،ومت استخدام الرزمة
االحصائية للعلوم االجتماعية ( ) SPSSلتحليل بياانت االستمارة اعتمادا على املتوسطات احلسابية ،االحنرافات املعيارية،
االحندار املتعدد وغري ذلك ،وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان أبرزها:
 أن هناك أتثري لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف كل من تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،بوابة املوارد
البشرية والتعليم االلكرتوين على تطوير رأس املال الفكري ،وال يوجد أتثري لإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية يف كل من
التوظيف اإللكرتوين ،نظام معلومات املوارد البشرية على تطوير رأس املال الفكري.
 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اخلطأ ( ) 0.05ملدى اعتماد املؤسسات حمل الدارسة على اإلدارة
اإللكرتونية للموارد البشرية تعزى لنوع القطاع وطبيعة امللكية.
 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اخلطأ ( )0.05ملدى االهتمام برأس املال الفكري من قبل املؤسسات
حمل الدراسة تعزى لنوع القطاع ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اخلطأ ( )0.05ملدى االهتمام برأس
املال الفكري من قبل املؤسسات حمل الدراسة تعزى لطبيعة امللكية.
الكلمات املفتاحية :اإلدارة اإللكرتونية للموارد البشرية ،رأس املال الفكري.
Résumé
La présente étude vise à identifier l’impact que peut exercer l’e-GRH (Définit par les
applications du e-GRH, le portail des RH, e-Recrutement, e-Learning et le système
d’information des ressources humaines (SIRH) sur le développement du capital intellectuel
(définit par le capital humain, le capital structurel et le capital clients).
Le traitement et l’analyse de données recueillies par questionnaire sur 30 entreprises
économiques situées dans la région de Sétif s’est appuyé sur le système SPSS.
Parmi les résultats de cette recherche, on peut citer :
 L’influence de l’e-GRH à travers les applications des RH, le portail des RH, elearning sur le développement du capital intellectuel, L’inexistence d’impact de l’e-GRH,
de l’e-recrutement, et du SIRH sur le développement du capital intellectuel
 L’existence de différence statistiquement significative (p<0.05) dans l’utilisation du
e-GRH liée à la propriété et au secteur d’activité de l’entreprise.
 L’existence de différence statistiquement significative (p<0.05) dans l’importance
accordée au capital intellectuel liée à nature du secteur d’activité de l’entreprise, et
L’inexistence de différence statistiquement significative (p<0.05) dans l’importance
accordée au capital intellectuel liée à la nature de propriété de l’entreprise.
Mots clés : E-GRH, Capital Intellectuel.
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