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 شكر وتقدير
(...)رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي  

احلمد هلل حنمده ونستعني بو ونستغفره، والشكر لو سبحانو وتعاىل أن أعانين ويسر يل الدرب ألبلغ 
حىت ترضى ولك احلمد إذا رضيت ولك احلمد بعد الرضا،ريب ىذا املستوى، لك احلمد   

 

عز وجل "" من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل   

 احفظه قطاف ليلى ةاألستاذ إىل بكل امتنان وعرفان، أقدم أمسى معاين الشكر والتقدير واالحًتام
القيمة،  ابخل علينا إطالقا بتوجيهاهتواليت مل ت بكثري يف اجناز ىذا العمل املتواضع، تسامهليت ااهلل، 

 واليت كان هلا األثر البالغ يف اجناز ىذه األطروحة.

جلنة املناقشة على قبوهلم مناقشة ىذه األطروحة.أعضاء ما ال يفوتين أن اشكر ك  

ىذا البحث سواء من  واملساعدة، واىل كل من ساىم يف إعداد العونوإىل كل من قدم يد 
 .من بعيد قريب أو
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 231 ادلضافة والقيمة الغذائية الصناعات-ثانيا
 233 اجلزائري االقتصاد يف الغذائية الصناعات مسامهة -ثالثا
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 قدمة م

التفتــــــــــــــــــــــــح  ىالبلدان عل دلعظمبإقبال متزايد  االقتصادييدان رن العشرين يف ادلقسبيزت هناية ال      
، السياساتو طط ــــــــــــــم اخلـــــــــتنظيم دواليبها ورسو  ااهتاقتصاديكركيزة لتسيري   السوق اقتصاد آليات اعتمادو 
الذي ال  االقتصادين واقعها ــــــــــــــــمعروف ع وــــــــــــــــدبا ىو دبصري الدول النامية ىتمام اال وأ االنتماءحبكم و 

البحث عن نظام و  اقتصادياهتاإعادة ىيكلة  االقتصاديني اىتماماتكان من   ، االرتياح علىيبعث 
ح أن الواقع الذي تعيشو ىذه ـــــــــفمن الواض، للخروج من بوتقة التخلف يف ىذا ادليدان استقرارىايضمن 

ة تسمح ذلا دبواكبة التطور ـــــــــتنموي اسرتاتيجياتط  ــــــــضبو  اقتصاداهتال يتأى عليهارض ـــــــــــــالبلدان يف
، يف إطار التسيري الفعال للموارد البشرية إىلفتظهر احلاجة ، األسواق العادلية فضاءدخول و احلاصل 

، افسةحدة ادلن: ر فأكثر أمهية حيث تسمح دبواجهة ربديات العصردة أكثـــــــالتوجهات العادلية اجلدي
الرفع من مستوي اإلنتاج  إيلكما تؤدي  ،وغريىا اخلدماتو ودة ادلنتجات ــــــ، جعمالءللالنوعية  تادلتطلبا

 إيلخاصة منها تلك اليت تنتمي  االقتصاديةربسني اإلنتاجية حيث تعاين الكثري من ادلؤسسات  إىلو 
التكوينية و التنظيمية و نظرا للكثري من العوائق اإلدارية و اإلنتاجية و مستوي األداء  اخنفاضالدول النامية من 

  .الهتتم بالعمعدم توفر إدارة فعالة  إىلاليت تعود يف الغالب و غريىا و 

باألفراد  واالىتمامبسرعة أصبح تطوير إدارة ادلوارد البشرية يســــــــري وفـــي زليط خارجي ديناميكي       
 السريع يف فالتغري ،االقتصاديةة ــالعاملني بادلنظمة أمرا ضروريا وزلتما من أجل ربقيق أىداف ادلنظمو 

د ذلا من ـــــــجملاراة وترية التغيري ال بو  ،منظمات األعمال ادلختلفة على جدا تأثري كبريلو احمليط اخلارجي 
، والسياسية االجتماعية ،االقتصادية، التكنولوجيةمنها إدماج التغريات ادلختلفة و التكيف بسرعة 

التطور من  ةدلواكبأساليب تسيريىا و وظائفها  وىــــــــــــــيف زلتو  ، والقانونية والتشريعية وغريىا،والثقافية
 .التقنيةو الناحية العلمية 

لكونو اليت تعد األكثر أمهية بالنسبة للمنظمة نظرا و  االسرتاتيجيةيعترب ادلورد البشري من أىم ادلوارد و      
 علىالتفوق  علىو ادلنافسة  علىالتقدم كما أنو حيدد قدرة ادلنظمة و  حالبقاء والنجا حيدد فرص ادلنظمة يف 
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فاألمر يتطلب البحث  ، ىذه التغريات تفرض نوعا جديدا من ادلوارد البشرية ادلعرفية، و مثيالهتا يف السوق
 ، من ادلوارد البشرية من جهة االستفادةمن أجل تعظيم  ،اسرتاتيجييف إدارة ادلوارد البشرية من منظور 
من التأثريات  واالستفادة واالبتكارخلق ادلناخ ادلناسب ذلا لإلبداع ، و وكيفية إدارهتا من جهة أخرى

إعادة ىندسة نظم ادلوارد البشرية يف ضوء احلديثة من خالل  واالتصالاإلجيابية لثورة تكنولوجيا اإلعالم 
 .واالتصالدهتا التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم جالظروف اليت أو 

 فيو عدم التحكم غري أن، أمـــــــر ال بد منو واالتصال عالملإلالتكنولوجيا اجلديدة  فامتالك 
كذا ، و ادلعلومة يف الوقت ادلناسب على لحلصو ىو األن ىدف أي مسري ، يفقدىا معناىا هاتوظيف وأ
 معناىا.شرط من شروطها أفقدىا  ختلافإذا ، دقتهاو صدقها  ىمد

 إىلمهارات عالية باإلضافة و كفاءات   استخدامادلفيدة يتطلب و ادلعلومة اجليدة  علىإذا فاحلصول     
القادر و أوجد ىذه التكنولوجيات  يلذا ىودبا أن ادلورد البشري و  ،التكنولوجيات احلديثة يف ىذا اجملال

غاية و ىو لب الفرد  إليوىذا اذلدف الذي يسعي  ، حاجات مؤسستوو لتعظيم حاجاتو  استخدامها على
ىذا األخري الذي يقوم  ، ماديباالقتصاد الاليعرف  البشرية يف ظل ماللموارد  االسرتاتيجيةاإلدارة 
ومنو فإن ىذا التوجو يفتح ، إنتاج الفكر اإلنساين الذي تكون ادلوارد البشرية أىم موارده علىأساسا 

تدرجييا و للموارد البشرية أين تنصهر ضمنها بصفة متناسقة  االسرتاتيجية اإلدارة مستوى علىآفاق ىامة 
، روريات يف ادلؤسساتضمن ال االنرتنت استعمالفبخصوص ادلعلومات اإللكرتونية أصبح  ، ادلؤسسات

إحداث أمناط جديدة من العمل مثل العمل و  ، ةالطرق اإللكرتونياخلدمات عرب و كذا تبادل اخلربات و 
ذلك بفضل توفر التكنولوجيات اجلديدة ، و تقامسوو  واستقاللوتطور الذكاء  إىلعن بعد، باإلضافة 

 .واالتصاللإلعالم 

جيا اإلعالم لو التحديات اجلديدة اليت تفرضها الثورة اجلديدة لتكنو و ويف خضم ىذه التحوالت       
السريعة ذلذه التحوالت وذلك من أجل  لالستجابةفادلؤسسات اجلزائرية حباجة ماسة  ، واالتصال
 فاالنطالق، التنافس التهديدات ضمن فعاليات بيئة عادلية شديدةو دلخاطر ذبنب او من الفرص  االستفادة
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يف ىذا ادلورد دبثابة  استثمارأي  واعتبار ،بادلوارد البشرية من جهة باالىتماميف الطريق الصحيح يكون 
ذلذا ادلورد  اسرتاتيجيةدارة اإل ومن جهة أخرى، ديكن من خاللو ربقيق ادليزة التنافسية اسرتاتيجيموجود 
يف ظل التكنولوجيات اجلديدة  ، يف ادلدى البعيد عليوليس أجريا من أجل احملافظة و شريكا  باعتباره
 على كلو من أجل احلصول رقعة جغرافية صغرية يتنافس العامل اليت جعلت من العامل واالتصاللإلعالم 
 .البشريخاصة ادلورد و يف أي مكان  اسرتاتيجيأي مورد 

 .وصياغة الفرضيات ةاإلشكالي: طرح أوال

تتبع  علىمسؤولية توفري النظرة ادلستقبلية للمنظمة من خالل قدرهتا  العلياعاتق اإلدارة  علىيقع     
حقيقة ، و الداخلية والبيئة اخلارجية أ ىمستو  علىكثافتو سواء و األبعاد اجلديدة للتغيري من حيث سعتو 

مدى  ومنظمة عن أخرى ى زفما ديي، الفشلو األمر أنو توجد داخل أي منظمة مقومات النجاح 
فغالبية ادلنظمات يف دول العامل الثالث كان بإمكاهنا ربقيق إصلاز أفضل  ، من مقومات النجاح استفادهتا
 االسرتاتيجيةتطبيق اإلدارة من خالل  ، ادلستوي ادلقبول عادليا إيلوذلك برفع كفاءة األداء  عليو وشلا ى

اخلارجية يف عملية التخطيط و للموارد البشرية وذلك بأخذ التغريات احلاصلة يف البيئة الداخلية 
 علىكأحد ىذه ادلتغريات ذلا األثر الكبري  واالتصاللتكنولوجيا اجلديدة لإلعالم ا ولعل االسرتاتيجي

 للموارد البشرية . االسرتاتيجيةاإلدارة 

 :تقدم يمكن طرح اإلشكالية التالية ما من خالل

 للموارد البشرية ؟ االسرتاتيجيةاإلدارة  على واالتصالأثر التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم ما 

 :هذه اإلشكالية تم طرح األسئلة الفرعية التالية علىلإلجابة و 

 ما ىي مكوناهتا ؟و ؟  واالتصالما ادلقصود بالتكنولوجيا اجلديدة لإلعالم  -
 ما ىي خطوات صياغتها ؟ و ؟  االسرتاتيجية ىي ما -
 ادلوارد البشرية ؟ على االسرتاتيجية اإلدارةىل تؤثر  -
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 ؟ االسرتاتيجيةاإلدارة  على واالتصالما مدي تأثري التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم  -
 ادلسارات الوظيفية للعاملني ؟ على واالتصالما أثر التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم  -
 ؟ واالتصالبالتكنولوجيا اجلديدة لإلعالم للموارد البشرية  االسرتاتيجيىل يتأثر التخطيط  -
للموارد البشرية  يف التسيري اإللكرتوين واالتصالالتكنولوجيا اجلديدة لإلعالم  استخدامات ىي ما -

 للموارد البشرية ؟ االسرتاتيجيةيف ظل اإلدارة 

 التالية:ىذه اإلشكالية مت وضع الفرضيات  على بناءو 

 :امــــــــــــــــــــــــــــةالفرضية الع

للموارد البشرية بشكل   اإلستراتجيةاإلدارة  تدعم واالتصالالتكنولوجيا الجديدة لإلعالم    
 كبير.

 :الفرضيات الفرعية

 اإلدارة واالتصـــــــال يفالتكنولوجيـــــــا اجلديـــــــدة لإلعـــــــالم تقـــــــوم ادلؤسســـــــة االقتصـــــــادية باســـــــتخدام  -10
 .للموارد البشرية اإلسرتاتيجية

 . ادلؤسسة مطبقة يف دارة ادلوارد البشريةإل اإلسرتاتيجيةالوظائف  -10
 طبقة يف ادلؤسسة واخلاصة بإدارة ادلوارد البشرية .ماسرتاتيجيات توجد  -10
ظل إدارة ادلـوارد  تعترب التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال دبثابة هتديدات تواجهها ادلؤسسة يف -10

 البشرية.
سســـة يف ظـــل ادلؤ  احتياجـــاتربســـني زبطـــيط  علـــىللمـــوارد البشـــرية  اإلســـرتاتيجيةتســـاعد اإلدارة  -10

 .واالتصالالتكنولوجيا اجلديدة لإلعالم 

 

 .الموضوع اختيارأسباب و : أهمية الدراسة ثانيا

 العناصر التالية :األمهية ادلوضحة يف و ذلذا ادلوضوع نتيجة لألسباب  اختيارنايرجع 
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علمية، أما األسـباب الشخصـية فهـو و  دلوضوع إىل أسباب شخصية، موضوعيةتعود أسباب اختيارنا ذلذا ا
ادليل للبحـث يف رلـال إدارة ادلـوارد البشـرية وميـع مـا حيـيط وـا مـن عوامـل ومـن بينهـا مـا ىـو معـروف اليـوم 

ن ســـيمات ىـــذه حاســـوب ونقـــال وغريىـــا مـــمــن  مــن زخـــم يف اســـتعمال تكنولوجيـــا ادلعلومـــات واالتصـــال،
 .التكنولوجيا اجلديدة

األســـباب ادلنهجيـــة ادلوضـــوعية فتتمثـــل يف التـــوفر النســـا للمراجـــع يف ىـــذا اجملـــال وبالتـــايل أمـــا عـــن  
 .إفادة ادلكتبة إمكانية كتابة ىذا البحث كما ديكن

باإلضـــافة إىل كــــون ىـــذا ادلوضــــوع مـــن متطلبــــات ىــــذا العصـــر دلــــا للتكنولوجيـــا مــــن دور يف تطــــور         
اجملتمعـــات احلديثـــة، وخبصـــوص األســـباب العلميـــة فهـــذا ادلوضـــوع ينـــدرج ربـــت رلـــالني علميـــني ذبمعهمـــا 

ادتــو أن ون اهلل وإر التكنولوجيـا، أال ومهـا التسـيري وادلعلوماتيــة، فهـو إذن ميـدان حبـث واســع وجديـد نأمـل بعـ
مـا و ادلنظمة العادلية للتجارة  إيل سعي الدولة اجلزائرية إىل االنضمام إىلتكون مسامهتنا فيو قيمة، باإلضافة 

ــــر  ــــو مــــن ربري ــــدعم ، و اخلــــدماتو نــــوعي للتجــــارة يف الســــلع و تــــدرجيي زمــــ  ســــينجر عن إلغــــاء إجــــراءات ال
، كمـا ة نفسـها أمـام منافسـة أجنبيـة شرسـةاجلزائريـ االقتصـاديةبالتايل ستجد ادلؤسسـة ، و للمؤسسات احمللية

 إيلاجلزائريـة  االقتصاديةتسيري ادلؤسسات  على وادلسئولنيتوجيو أنظار ادلهتمني  علىر سفقد يأن البحث 
اجلزائريــة  االقتصـاديةمســاعدة ادلؤسسـات  إيلحبـوث ميدانيـة جــادة تـؤدي نتائجهـا و ضـرورة إجـراء دراســات 

يف و للمـــوارد البشـــرية مـــن خـــالل التـــأقلم مـــع عوامـــل زليطهـــا ادلتغـــرية  االســـرتاتيجيةبـــاإلدارة  االىتمـــام علـــى
 .واالتصالمقدمتها التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم 

 الدراسات السابقة : ثالثا:

 إن الدراسات اليت سبكنا من االطالع عليها يف سياق حبثنا ىذه تتمثل فيما يلي :

ادلاجستري رسالة مقدمة للحصول على درجة أثر تكنولوجيا المعلومات على العملية التدريبية،  -1
للعلوم العلوم اإلدارية، من إعداد الطالب كمال نسيم زلمد سليم، أكادديية السادات  يف

 .2002مصر،  ، القاىرة،ةاإلداري

إلبراز أثر تكنولوجيا ادلعلومات على العملية التدريبية  من خالل إدارة التدريب  ىدفت ىذه الدراسة
يف ىذه الدراسة قام الباحث باستقصاء يف وزارة الصحة العمانية على  وتكنولوجيا ادلعلومات،
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رلموعة من ادلدربني وادلدربني دلعرفة مدى رضاىم عن برنامج التدريب االلكرتوين، وخلص إىل أن 
القة جوىرية بني تطوير مدخالت تكنولوجيا ادلعلومات وانتشار التدريب االلكرتوين،  وان ىناك ع

درجة تقبل األفراد للتدريب االلكرتوين تتأثر دبجموعة من العوامل أمهها: اخلربة يف استخدام 
 احلاسوب، والبيئة احمليطة.

ة حالة مؤسسة مديرية أثر تكنولوجيا المعلومات على الموارد البشرية في المؤسسة : دراس -2
باألغواط، رسالة مقدمة للحصول على درجة ماجستير،  إعداد   الصيانة لسوناطراك

مراد رايس، قسم علوم التسيري، فرع إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية، وعلوم الطالب 
 . 2005-2004التسيري جبامعة اجلزائر 

إلبراز اثر تكنولوجيا ادلعلومات على ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة،  وتوصلت  ىدفت ىذه الدراسة
 .دارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسةالدراسة إىل انو تؤدي تكنولوجيا ادلعلومات إىل ربسني إ

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على فاعلية األداء الوظيفي ) بالتطبيق على بيت  -3
اد الطالب فؤاد فأيد الرشيدي، رسالة مقدمة للحصول على درجة إعدالتمويل الكويتي (، 

 .2006كلية التجارة، جامعة عني مشس،  القاىرة، مصر،  ادلاجستري يف إدارة اإلعمال،
وقد تناولت الدراسة ادلفاىيم األساسية ادلتعلقة بتكنولوجيا ادلعلومات وتلك ادلتعلقة باألداء 

وباستخدام طريقة االستبيان يف  ،وعالقتها باألداء الوظيفيعلومات الوظيفي وتكنولوجيا ادل
 ،  توصلت الدراسة إىل أن تكنولوجيا ادلعلومات تزيد من فاعلية األداء الوظيفي.ادليدانيةالدراسة 

ي في المؤسسات العامة األردنية، أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على اإلبداع اإلدار  -4
 . 2008احلنيطيرياض عبد اهلل اخلوالدة وزلمد فاحل 

ي يف ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف إىل أثر استخدام تكنولوجيا ادلعلومات على اإلبداع اإلدار        
ولتحقيق أىداف الدراسة مت تصميم استبانو وتوزيعها على أفراد العينة والبالغ ادلؤسسات العامة األردنية، 

 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: ،  وقد289عددىم 
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وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني األبعاد التالية ) استخدام تكنولوجيا ادلعلومات وطبيعة  -
الربامج ادلستخدمة ومدى مالئمة معلومات النظام ادلستخدم، وتكامل ادلعلومات، وإنتاجية نظام 

 .ي( واإلبداع اإلدار ادلعلومات ادلستخدم، والتدريبات

ع اإلداري عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية ما بني ادلتغريات الدديغرافية والوظيفية واإلبدا 
بني ىذه ادلتغريات واستخدام  كما أظهرت عدم وجود مثل تلك العالقة ما  باستثناء متغري اخلربة،

 .ادلعلومات باستثناء متغري اجلنس تكنولوجيا

مستوى استخدام أدوات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وأثره على األداء التنظيمي في  -5
 .2008زلمد نور صاحل اجلداية،  الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة،  

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على مستوى أدوات تكنولوجيا االتصاالت ادلستخدمة 
د يف ذلك على مواعت بني ىذه األدوات واألداء التنظيمي، األردنية وربليل العالقة ما يف الصناعة

شركة صناعية مسامهة عامة والبالغ عددىم  46استمارة ومت توزيعها على مديري اإلدارة العليا يف 

،  وتوصل إىل وجود عالقة ارتباط إجيابية بني مستوى %75وأسرتجع منها ما نسبتو  153
وات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال واألداء الكلي لألعمال،  ووجود عالقة ارتباطيو أد استخدام

 .نرتنت والعمل بروح الفريق الواحداجيابية بني مستوى استخدام اال

أطروحة  موارد البشرية في المؤسسة،أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال على إدارة ال -6
دكتوراه العلوم في علوم التسيير،  جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 

 . من إعداد: دلني علوطي،  ربت إشراف األستاذ الدكتور : علي عبد اهلل 2007/2008

ى إدارة ادلوارد البشرية يف ىدفت ىذه الدراسة إىل إبراز أثر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال عل
وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا، وإدارة  ذه الدراسة على ادلداخل النظرية،ادلؤسسة، وقد ركزت ى
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وقد توصلت إىل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال،  ادلوارد البشرية يف ظل التطور اذلائل لوسائل
 عدة نتائج أمهها:

 على إدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة .تكنولوجيا ادلعلومات تؤثر بصفة إجيابية  -
من خالل: توطني  قيق القدرة التنافسية للمؤسسات،ىناك اثر واضح القتصاد ادلعرفة يف رب -

 .ري، والبنية التحتية التكنولوجيةالتكنولوجيا، إعداد رأس ادلال البش
 .تخدم نتائج التكنولوجيات احلديثةالتحول إىل رلتمع ادلعلومات الذي يس -
ضي تعزيز الدور التنموي االقتصادي واالجتماعي الذي ديكن أن تؤديو ادلؤسسة، السعي يقت -

مرار باستاذ القرارات وتطوير تطبيقاهتا، إىل امتالك نظم معلومات مهمتها مساندة ازب
 .لضمان استمرار ىذه ادلؤسسات

على مديري  ميدانيةة بإدارة الموارد البشرية دراسة تطلبات العملية اإلبداعية المتعلقم -7
  .زلمد عمر الزعا، 2012وسطة في األردن، منظمات اإلعمال الصغيرة والمت

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على مدى توافر ادلتطلبات األساسية للعملية اإلبداعية ادلتعلقة 
بإدارة ادلوارد البشرية يف ادلنظمات الصغرية وادلتوسطة يف األردن، ودور ىذه ادلتطلبات يف إحداث 

ات رائدة وإبداعية يف رلال إعمال ىذه ادلنظمات واعتمدت ىذه الدراسة على ادلنهج تغيري 
الوصفي التحليلي،  وأسلوب الدراسة ادليدانية، فتم االعتماد على االستمارة اليت وزعت على 

منظمة صغرية ومتوسطة ومسجلة يف  41مديرا من مديري  110عينة طبقية عشوائية بلغ عددىا 
  %86.4استمارة صاحلة للتحليل بنسبة إرجاع بلغت  95يل،  أعيد منها سوق عمان ادلا

 :ىل عدة نتائج أمههاوتوصلت ا

ة تقوم ادلنظمات يف عينة الدراسة بتوفري ادلتطلبات ذات العالقة بإدارة ادلوارد البشرية والداعم-
. وكان أفضل ىذه ادلتطلبات توافرا يف رلال تدريب الرؤساء يف للعملية اإلبداعية بدرجة ضعيفة
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افرا فكان العمل على كيفية ربفيز موظفيهم إلظهار ما لديهم من قدرات إبداعية،  أما أدناه تو 
 يف رلال جعل الرتقية على أساس قدرة الفرد على التحليل واالستدالل واإلبداع .

بني مدى     وجود عالقة ارتباط إجيابية وقوية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -
قيام ادلنظمات عينة الدراسة بتوفري متطلبات العملية اإلبداعية وبني قدرهتا على إحداث تغريات 

 ئدة وإبداعية يف رلال إعماذلا .را

للعملية اإلبداعية  تواجو ادلنظمات عينة الدراسة عددا من ادلعوقات اليت ربول دون تبنيها -
ومن أبرز ىذه ادلعوقات: التحديات اليت تفرضها ادلنافسة احمللية والدولية، وضعف وتفعيل دورىا، 

 التكنولوجية احلديثة . ةعديالت يف ادلنظمقدرة ادلنظمات عينة الدراسة على مواكبة التطورات والت

دلتغري العمر،  وادلؤىل العلمي،     وجود تأثري ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
 .مديرين يف ادلنظمات عينة الدراسةواخلربة اإلمالية يف مدى إدراك متطلبات العملية اإلبداعية لل

ثر عناصر التخطيط االستراتيجي في تعزيز عملية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في أ -8
 .ياسني اجملايل آمال، 2012 ،شركة االتصاالت السعودية

ندسة العمليات ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة اثر عناصر التخطيط االسرتاتيجي يف عملية إعادة ى     
صممت استبانو ووزعت على  ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة ،االتصاالت السعودية اإلدارية يف شركات

وجود اثر لعناصر  ( موظفا وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:472عينة عشوائية بسيطة مكونة من)
التخطيط االسرتاتيجي يف عملية إعادة ىندسة العمليات اإلدارية يف شركة االتصاالت السعودية وان 

بادلائة من التباين يف عملية إعادة اذلندسة يف  59.4التخطيط االسرتاتيجي تفسر ما مقداره  عناصر
 شركات االتصاالت السعودية.

وتوصي الدراسة بضرورة العمل على إجياد ثقافة تنظيمية تعزز عناصر التخطيط االسرتاتيجي دلوارد     
دلستويات العليا ادلرغوب فيها من خالل تطوير مهارات البيئة التنظيمية واالرتقاء وذه االسرتاتيجيات إىل ا
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ىندسة  أبعاد العاملني وتوفري رؤية إسرتاتيجية واضحة ادلعامل للدوائر وأىدافها دلا ذلا من اثر يف تعزيز
  العمليات اإلدارية.

واالتصاالت الحديثة على التسيير االستراتيجي للمؤسسات أثر تكنولوجيا المعلومات  -9
 .: مبارك بوعشةإعداد: بلقيدوم صباح إشراف ،2012دية، االقتصا

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على التأثري الذي سبارسو تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على 
 الدراسة إىل:وقد توصلت ىذه سرتاتيجي للمؤسسات االقتصادية، التسيري اال

شلارسة ادلؤسسات االقتصادية سواء كانت خاصة أو عامة ألسلوب التسيري االسرتاتيجي  -
 بشكل جدي أصبح ضرورة ملحة .

ادلنظمة جيب أن تقوم و باستمرار بتشخيص دقيق وفعال دلتغريات بيئتها الداخلية دلعرفة ما  -
تعاجلها أو تتخلص منها نقاط ضعفها وكيف  ةوماىيي نقاط قوهتا وكيف تستفيد منها، ى

ويف نفس الوقت دراسة وتشخيص البيئة اخلارجية للوقوف على الفرص االجيابية اليت ديكن 
 للرد على سلاطر احمليط. كذلك ربضري السيناريوىات الالزمةأن تعزز موقفها التنافسي و 

ت اذلامة استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ديكن ادلدراء من احلصول على ادلعلوما -
السرتاتيجيات التنافسية يف رسم ا االسرتاتيجيةمن ادلؤسسات ادلنافسة وبالتايل تفعيل اإلدارة 

 .ادلناسبة
وعي وإدراك ادلؤسسات بأن أداء األعمال بكفاءة وفعالية يتطلب استخدام تكنولوجيا  -

 متطورة،  واستثمار يف طاقاهتا البشرية.
وغريىا من ادلؤسسات الناشطة يف سوق االتصاالت ادلنافسة القائمة بني مؤسسة موبيليس  -

اجلزائرية ىي منافسة ذات طبيعة خاصة كوهنا منافسة بني قطاع عام خيضع العتبارات وطنية، 
 وقيود سياسية، وبني قطاع خاص لو كل احلرية .
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 : أهداف البحثرابعا
و زلاولة خيرج يف احلقيقة عن كونأمهيتو فإن الغرض األساسي منو ال و ربديد إشكالية البحث  علىبناء 

 :لتحقيق األىداف التالية
رىا تأثو للموارد البشرية  االسرتاتيجيةاإلدارة  عليهابلورة أىم األسس العلمية اليت تقوم  -

 .واالتصالبالتكنولوجيا اجلديدة لإلعالم 
زلاولة تطبيقها يف ادلؤسسة زلل الدراسة ودف و متغريات ىذه التكنولوجيا اجلديدة و ربليل عوامل  -

 .كيفية مواجهتهاو التهديدات  فواستغالذلا وسلتلأىم الفرص  علىالوقوف 
اليت من شأهنا أن تسمح و البحث  عليهاضوء النتائج اليت سيسفر  علىعدة توصيات  اقرتاح -

للموارد  االسرتاتيجيةأداء أفضل لإلدارة  علىبتسهيل عملية فهم التكنولوجيا اجلديدة للحصول 
 ادلرسومة.بالتايل ربقيق األىداف و البشرية 

 .النوع من البحــــــــوث ذاوادلكتبة اجلامعية خصوصا و إثراء الساحة البحثية عموما  -
الدراسات ادلتعلقة وذا و رلموع البحوث  إيلإضافة لبنة جديدة  إيلحبثنا ىذا نطمح من خالل و 

اليت و الدارسني منطلقا إلجراء ادلزيد من البحـــــــــــــــــــوث و كما نأمل أن يكون لغرينا من الباحثني ،  ادلوضوع
 يف حبثنا ىذا. عليهااليت مل نركز  ورتغطي نقاط القص

 .األصول النظرية للبحثو : اإلطار العام للتحليل  خامسا
يف موضوعات حبثنا ىذا ادلدخل النظمي كإطار عام للتحليل الذي يتعامل مع سلتلف ادلشاكل  اعتمدنا

النظام يف ضوء عمليات عمليات و وسلرجات خالت معطيات ىيكلية تشمل مد ىاعتمادا عل، القضاياو 
من  يتكون من رلموعةو عبارة عن نظام مفتوح يتعامل مع احمليط  ةادلؤسسيعترب أن ، و التغذية العكسية
وقد شبو  ، بعضها مغلق كأقسام اإلنتاجو التسويق مثال،  ةمفتوح كوظيف هابعض ،األنظمة اجلزئية

 علىبأو ادلؤسسة وفق ىذا ادلنظور فريق األوركسرتا السيمفوين  (Peter F.Drucker)دراكر  -ف.برت
إحداث ىذا العمل  علىالقادر  وىو  رادلايسرتو ادلاىوكل ىذا ربت قيادة  ، القدرةو من ادلهارة  مستوى

 .ادلايسرتو ادلقطوعةمثلما ينجز  اآلخرينينجز ادلدير األعمال عن طريق و 
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 مد: المنهج المستخسادسا
موافقا للموضوع ، و األكثر مالئمة والوصفي ىنظرا لطبيعة ادلوضوع فإن ادلنهج التحليلي  

 .أسلوب دراسة احلالة استعمالمـــــــــــع 
وىذا  ، ة من سلتلف ادلراجعستوحاتكوين القاعدة النظرية ادل علىفاألسلوب الوصفي يساعد  

ربليل  إيلباإلضافة  ، التعريف دبختلف ادلفاىيم ذات الصلة بادلوضوعو األسلوب مناسب لتقرير احلقائق 
 .يف ادلؤسسة االسرتاتيجيةاألعمال  إدارةتطبيق تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال على واقع 

ىذا يف اجلانب النظري أما يف اجلانب ادليداين فقد اعتمدنا على منهج دراسة احلالة، باعتباره  
 الدراسة النظرية على دراسة احلالة. إسقاطمنهجا مناسبا للموضوع، عند 

 :التالية اتلدراسة النظرية باألدو ايف خاصة  االستعانةوذلذا الغرض يتم 
 القوانني...و التقارير  ،اجلرائد الرمسية ،االنرتنتمواقع  ،األطروحاتو ادلذكرات ، خصصةتالكتب ادل

 : يلي ما علىكما نعتمد يف الدراسة ادليدانية 
أسئلة  علىمراقبة رد فعلها عند اإلجابة و عينة البحث مباشرة  إىلمن خالل التحدث  االستمارة وادلقابلة:

مث طرح من خالذلا رلموعة من األسئلة تتعلق بادلوضوع ذبيب عنها عينة البحث ليتم تعميم  االستمارة
 اجملتمع األصلي. علىالنتائج 

 سابعا: تقسيمات البحث.
ثالث فصول نظرية وفصلني  إىلادلطروحة قمنا بتقسيم البحث  اإلشكاليةعلى  لإلجابة 
، يف حني يتناول التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصالث تطرقنا يف الفصل األول إىل تطبيقيني، حبي
للموارد البشرية، أما الفصل الثالث فتناول استخدامات التكنولوجيا  االسرتاتيجية اإلدارةالفصل الثاين 

 للموارد البشرية. االسرتاتيجية اإلدارةاجلديدة لإلعالم واالتصال يف 
ما ألرابع تقدمي عام للمؤسسة زلل الدراسة والتعريف وا، أما يف اجلانب ادليداين فتناول فيو الفصل ا

 على أسئلة االستمارة.  اإلجاباتالفصل اخلامس فتناول ربليل 



  الفصل األول:
 

 دةلجديا التكنولوجيا
 لإلعالم واالتصال
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 مقدمة الفصل األول:
      

خاهػػػل  ػػػ رة جيا ر علػػػل اؼب    ػػػلت آور ػػػ   ،إف اؼبتتبػػػت رتػػػلرشر اربدػػػاشم هبػػػد  ثػػػل  ػػػات   ػػػدة  ػػػ رات
ففػ  خمػ  ، ارلـ  قدمي ارغد اقطل م  ني ك   ل ه  قدمي و  صبح عدشدهذه األخرية  حد ت ، واالجصلؿ

 صػبتت اؼب    ػم هػ  اؼبػ رد األك ػػا ، لوجػداوؽبهػذا ارػمخ  اؽبل ػ   ػا جػااك  اؼب افػم ووحلػل   اغبصػ ؿ   ل ػل 
، كمػل  ف اؼب    ػم قػد جػا ح ار ػدو ر اؼب اكػم كػذرت ر االقتصػلد،  رد اريبلحلػليلما ت  قلػم اؼبػ    قلرنم نبلم 
 ؤحلشػػػم  ل تبلرهػػػل نقطػػػم ارقػػػ ة   صػػػبح االهتمػػػلـ  لؼب    ػػػم اؼبشػػػت فلم اردػػػاوط اردػػػغ  اردػػػل   أل رػػػذرت 
 .   اؼب    لجلم لحللم ه ر  صا ظبته األحلوارتملم 
نػػػػه يفػػػػ د ر فػػػػحة قصػػػػرية ربػػػػ ال حلظبػػػػل  فمػػػػ  ارتطػػػػ رات قطػػػػلع االجصػػػػلالت فا ػػػػد   وإذا  جلاػػػػل إى     

 و   حلػػأ  صػػبح شدػػي  اربالػػم ارتتتلػػم ؼبػػل ش ػػاؼ ارلػػـ   لالقتصػػلد اعبدشػػد  ل ػػل، ارتيا ر علػػم ارػػو شقػػـ  
اا ر تطػػ ر ، ونظػو أقػػ  ارتيػلرل وقػت  صػاق ر  لارػذ  ش تمػػد   ػع اؼب    ػم ويػػاؽ إشصػلؽب، اقتصػلد اؼب افػم

اؽبل ػػ  ارػػذ  يفػػ ده هػػذا ارقطػػلع و ػػدي  شػػلنبته ر صبلػػت ارقطل ػػلت وخلصػػم ر  ػػ  احلػػت داـ األقمػػلر 
ا ػػتبلؾ   عدشػػد  ال وهػػ ، األرلػػلؼ ارمػػ  لم، اؽبػػلج  اراقػػلؿ، كػػ  هػػذا واػػت اؼبؤحلشػػم   ػػلـ ربػػدارصػػال لم

 ، فمل ه  حقلقم ك   ا:فل ل جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ وارتتي 
 ارتيا ر علل، اؼب    لت واالجصلؿ. -
 .اؼب    لتجيا ر علل  -
 .االجصلؿاإل بلـ و  جيا ر علل -
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  .االتصالو ، المعلومات ،المبحث األول: مفاهيم عامة حول التكنولوجيا

ت ػاؼ   ػع  هػ  اؼبصػط تلت حلػاتلوؿ ورػ   اهبػلز ار ،اؼب    لت واالجصػلؿ لجيا ر عل إىقب  ارتطاؽ  
ارتيا ر علػػػل،  م لهلػػػ ؿبلورػػػم   افػػػم     تاػػػلوؿ كػػػ   صػػػط ح   ػػػع حػػػدي ر ػػػ  ارجبلي ػػػل  ب مػػػ ل، وذرػػػت

 .االجصلؿو اؼب    لت 
 مفاهيم عامة حول التكنولوجيا األول:المطلب 
 ر هذا اؼبط ب، حللت  جقدمي كبل  ا  ف ـ  ارتيا ر علل، ج اشف ل و ن ا  ل. 

 فهوم التكنولوجيام األول:الفرع  
ي مػػػػػػم ارل نلنلػػػػػػػم ار ػػػػػػا   جقالػػػػػػلتجاصبػػػػػػػت إى  ( وارػػػػػػو Technology) ايفػػػػػػتقت ك مػػػػػػم جيا ر علػػػػػػل  

(Techneوج ػػػه   ػػػلرة  و حافػػػم  و ) مصػػػا م، واري مػػػ  (logoy وج ػػػه   مػػػل ) وجدػػػري  ، و دراحلػػػم فاػػػل و
 و ارفاػ ف  و فػا ارصػا م   و   ض اريتل لت إى  ف اؼبقطت ار ػل   ػا ك مػم جيا ر علػل ج ػه   ػ  اؼب ػلرات

 1.   دراحلم اؼب لرات  دي   اطق  رتأدشم و لفم ؿبددة  ، اطق اغبافم
 ،ر آف واحػد واالجشػلع لرتقالػم  ػلرغم ض  وارجبليػه ف ـ  ارتيا ر علػل  اجص  ،ووفقل ر تط ر ارتلرىب  

ارشػػاش م ارػػو جتصػػ   ػػل  ػػلرتغريات  ارجبليػػهنظػػاا رت ػػدد زبصصػػلت اربػػلح ني ارػػذشا ج ااػػ ا ردراحلػػته وكػػذا 
 2.ج ل بلت األفااد  ت اربلئم اؼبلدشم خبلؿ فحة ز الم  تبلحقم

 : تعريف التكنولوجياالفرع الثاني
ارد ص  و اؽبلئم  اختبلؼوكذا  ،ارم لف واؼبيلف لختبلؼ جت دد ج لرش  ارتيا ر علل وزبت   

 :ارت لرش  ارتلرلم إدراجو  له حلاتلوؿ  ، لرت اش  مارقل م
ج ػاؼ  1992ارصػلدرة ر  االعتملعد   لرت اش  ار غ   ر تيا ر علل، فلؼب حل  م ار  ملم ؼببلدئ     نب 

 ا ػػل ر   افػػم كلفلػػم إنتػػلج  ربلحلػػتفلدة  ػػ  اؼبيػػ ف ارتاظلمػػ  ر م افػػم ارػػو شػػت  جط شاهػػل  ارتيا ر علػػل  أثػػل 
ف ارػتتي  ارػ ا   ر تقالػم   لاػم و عل ه  ا  ع  ربقلق  لشلت ف ارتغري ارتقه يبيا ج   حل ت  لدشم نلف م و 

ف ػػبلؿ ارقػػاف ار دػػاشا   ربدشػػد  ف ػػـ  ارتقالػػم  ،اؼبشػػتقب   هكػػأدوات ر جدػػيل  االذبػػل  احلػػت دا هيبيػػا 
 ػت حلعلجػه و  اااػه  شػتبلمـ أنه ار حلل   وارف لرللت ارو ششت د  ل اإلنشلف ر جط شا  لئته وجبدش  ل دبػل 

                                                

 . 20ص،2000، 1ؿبمد ؿبم د اغبل م : جصمل  وإنتلج ار حلل   ارت  لملم ارت  ملم، دار اؼبشرية ر ادا وارت زشت، ملف، ط 1

 . 282ص 1999، 1طار ا لم، ارقلهاة، ؾبم  م ارال      ؿبمد  اص ر :  بلدئ اإلدارة ) حلس و فلهل  (،   2
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 مػػػم ف اؼبف ػػػـ   أنػػػه الشػػػدخ  ر  اريتػػػبحلػػػأ جػػػاي  لربلػػػم  ،ةوقػػػد ق  ػػػ  هػػػذا ارت اشػػػ   انتقػػػلدات  ػػػد
 1.جاكلبلجه و   لده  

فػػػاع  ػػػا اؼب افػػػم شت ل ػػػ   ػػػت ار  ػػػ    ف اػػػلؾ  ػػػا ش ػػػاؼ ارتيا ر علػػػل  أثػػػل  ،وإذا رع اػػػل إى ارقػػػ ا لس 
 اشفػه ل شدري ره ؿبمػد   ايػ  ر ج وهذا  2،ف   جطبلق ار    ،لؿ ارصال   و جطبلقلهتل ر اجمل ،واؽبادحلم

اؼب افػػم اؼباظمػػم ارػػو جتصػػ   لؼببػػلدئ ار  ملػػم واالكتدػػلفلت فمػػبل  ػػا ار م لػػلت ارصػػال لم و صػػلدر ارقػػ ة 
وشمل  ر رب ل ػه ؼبف ػـ  ارتيا ر علػل   ػع  ثػل  ،ارش ت واػبد لت ،وياؽ اراق  واإلجصلؿ  بل مم اإلنتلج

ارتيا ر علػل جيدػ   ػا   ف ػ  ذرػت   ،هتلاال ج ه فقط   ص   ار م للت ارصال لم  وريا ل جتبت جط ر 
 3.حللجه احلتماارا خبلؽبل شد   ػ حل  ب اإلنشلف ر ارت ل    ت ارطبل م وارو  

نتػػػل ل اربتػػػأ ار  مػػػ  ر جطػػػ شا  إى احلػػػت داـهػػػ  اعب ػػػد اؼبػػػاظ  اراا ػػػ    وهاػػػلؾ  ػػػا ش اف ػػػل  أثػػػل  
عدشػػدة شفػػحض  لت اإلدارشػػم  حلػػلرلب حلػػلرلب  دام ار م لػػلت اإلنتلعلػػم  ػػلؼب   ار احلػػت ارػػذ  شدػػم  اػبػػد ل

4 ثػػػل  عػػػدي ر م تمػػػت  
ارت ػػػلرش  ار بل ػػػم جاكػػػم   ػػػع  ف ارتيا ر علػػػل هػػػ  اؼب افػػػم ار  ملػػػم  ل نبلحػػػ وهاػػػ 

 اؼباظمم. 
   ار م لػػلت اؼبلدشػػم اربلز ػػم رػػه وجط ػػق   ػػع اؼببػػلدئ  ،فػػا اإلنتػػلج   ثػػل ش اف ػػل  ػػذك ر   ػػع  ر حػػني 

فتدػػػػم   صػػػػلدر ارقػػػػ ة  ،ر جطػػػػ شا اجمل ػػػػ د ارصػػػػال   اإلنشػػػػلفد  ا ػػػػل ار م لػػػػم واؼب ح ػػػػلت ارػػػػو ششػػػػتفل
كػ   ػل شفلػد اإلنتػػلج    لختصػلر ،  ل ػل  ػا ربشػني وحلػل   اإلنتػلج شطػا  ػل يبيػا  ف  وار م لػلت ارصػال لم،

 5. وشافت  ا يفأف ارش ت واػبد لت 
ارشػػػ    وهػػػذا خد ػػػم نػػػه ر ػػػط ارتيا ر علػػػل  بليفػػػاة  لر مػػػ  ارصػػػال   اؼبػػػلد  واإلنتػػػلج ونبلحػػػ  هاػػػل     

لـ  ت اشػػػػػ  ارتيا ر علػػػػػػل ػػػػػػػا قػا اربػػػػػػلح ني  ػػػػػػوهاػػػػػلؾ ار دشػػػػػد  ػػػػػ ،رئلنشػػػػػلف إذ سبػػػػػده  لرشػػػػػ ت واػبػػػػػػد لت
 .إخل ….. Gustafson   ، donal Bell:   لؿ

كمل سبتمج ارتيا ر علل دبف ػـ  ار  ػ  رتفل   ػل ر اؼبلػلدشا ارتطبلقلػم، فلرتيا ر علػل  بػلرة  ػا   افػم  
م  ػػػػني  ػػػػل يبلػػػػ  ار  ػػػػ  ؼب افػػػػم األحلػػػػبلب، إذ شػػػػأ   لراظاشػػػػلت وارقػػػػ انني ار ل ػػػػم، ورب ؽبػػػػل اريلػػػػ   و ار حلػػػػل 

                                                
 .284، 283    ؿبمد  اص ر : اؼباعت نفشه، ص - 1
 .80ص  1997 بد اغبملد   ت فلشد : إدارة اإلنتلج،  يتبم  ني مشس، صا،  2
 .484ص  1995، دار اؼب افم،  صا، االعتملعؿبمد  لي   لأ: قل  س      3
 .28ص،  1999 مت  اذ اربداشم وحىت اآلف، دار اؼب افم اعبل  لم،  صا،صبلؿ     يفاب : ار    وارتيا ر علل واجملت 4
 .176، ص 1975، اؽبلئم اؼبصاشم ر يتلب ،االعتمل لمإ ااهل   ذك ر :       ار  ـ   5
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ارتيا ر علػل إى  حلػلرلب وجطبلقػلت ر ـبت ػ  ارادػليلت، وش ػد ار  ػ   صػدرا ر م افػم األحللحلػلم و اجيػما 
 1 حللحللل ر تيا ر علل.

ال م ارػذ  ال شدػػم  فقػػط ف ارتيا ر علػػل هػػ    ػ  ارصػػيبيػا ارقػػ ؿ  ػأ ،  ػػع كػ   ػػل حلػػبق جأحللشػل   
 ػػػ  ربتػػػ   حػػػىت   ػػػع  ،ار تػػػلد وارت  لػػػمات وارتقالػػػلت ارػػػو ششػػػت د  ل اإلنشػػػلف خد ػػػم غبلعلجػػػه ور بلجػػػه

كمػل  ثػل نتػلج اعتمػل   و قػلر   ،ر يفىت ارا اح  ارتاظلملم وفبلرحلم  م لم ار م  وارقللدة ارتاظل  واإلدارة
وارقػل  ارػو ششػت د  ل ارفػاد  ػا خػبلؿ ج ل  ػه  ػت  اتارش  ؾ وصبلػت ارتصػ ر  ،اؼب تقدات ،شدم  األفيلر
ألف ارتيا ر علل قب   ف جي ف آرم  و ع لزا   لال ف   فياة ج ردت  ا حلعم  و ر بػم  ،ارطبل م واجملتمت
 2.اعتمل لم   لام

ؾبم  ػػم  ػػا ارتقالػػلت اؼبتش شػػ م إلنتػػلج  صػػا ع  طاشقػػم آرلػػم    وج ػػاؼ ارتيا ر علػػل كػػذرت   ػػع  ثػػل
 :ج ارتيا ر علل  ا   ل   بل م ه و م  ل ال زبا 3  تط رة 

 و      افػم  اظمػم   ( وج ػه ارتطبلػق اراظػل   ر م افػم ار  ملػمProcessesارتيا ر علل ك م لػلت ) -  
  و   ااض  م لم . ،ألع    ملت

 اؼب افم ار  ملم.وج ه األدوات واألع مة، واؼب اد ارالذبم  ا جطبلق  (:Productsارتيا ر علل كا اجل ) -   
 ارتيا ر علل ك م لم ون اجل: وجدري إى هذا اؼب  ،  و جشت م   ه  اد ل شدلر إرل ل   ػل   ػ  جقالػلت -  
غبلحل ب.ا 

  الفرع الثالث: أنواع التكنولوجيا
   4:شت  جصال  ارتيا ر علل   ع  حللس  دة   لشري  ا ل  لش  

 قبد هالؾ: ،  ع  حللس درعم ارتتي  -1
  علػػل األحللحلػػلم: وهػػ  جيا ر علػػل  دػػل م جقاشبػػل، وسبت ي ػػل اؼبؤحلشػػلت ارصػػال لم واؼبشػػ  ارتيا ر - 1-1

  ه  ف درعم ارتتي  فل ل كبري عدا.

                                                
 .13،14، ص 2009ؿبمد ارصرير، إدارة جيا ر علل اؼب    لت، دار ارفيا اعبل   ، اإلحليادرشم،  1

 .18، 17، ص 2002و االجصلؿ، عل  م  ات ر  قشاطلام،  االعتملع: ارتيا ر علل اؼبشت ردة، ـبرب          ايب، يبلام نمار 2
 . 83، ص 2001ارتد ري االقتصلد  ر مؤحلشلت،  اد رات ارشلح ، اعبما ا، :ؿبمد  شا 3

  ني اؼب ا  لت ارو جاتم  إى ؾبلؿ دراحل  ؿبدد.ار    : جاظل    ار ششت دؼ ار ق ؼ   ع اغبقل ق اػبلصم  طل ت األيفللم وار بلقلت ار ل تم  

 . ارتقالم : ؾبم ع ارتطبلقلت ار  ملم إلنتلج ارش ت واػبد لت 
4

 .83 بد اغبملد   ت فلشد:  اعت حلل ق، ص  
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حلػأ سب ي ػل  ؤحلشػم واحػدة  و  ػدد ؿبػدود  ػا  ،وه   يس ارا ع ارشػل ق جيا ر علل ارتملشم: - 1-2
  .بليفاشاوه  جيا ر علل جتملم  ل  ا  قلم  الفشل ل اؼب ،اؼبؤحلشلت ارصال لم

 :  ع  حللس   ا   ل -2
 جيا ر علل اؼبات ج: وه  ارتيا ر علل احملت اة ر اؼبات ج ارا ل   واؼبي ف ره. - 2-1
    و م لػػػػلت ارحكلػػػػب  ،جيا ر علػػػػل  حلػػػػ  ب اإلنتػػػػلج: وهػػػػ  ج ػػػػت اؼبشػػػػت د م ر  م لػػػػلت ارصػػػػات - 2-2

 واؼبااقبم.

  وارتاظػػػػل  وجشػػػػلري جػػػػدفقلت جيا ر علػػػػل ارتشػػػػلري: وهػػػػ  اؼبشػػػػت د م ر   لعبػػػػم  دػػػػلك  ارتصػػػػمل - 2-3
 .(إخل…نظ  د   اؼبدشاشا  ،ارربا ل وارتطبلقلت ارتشلريشم )نظ  د   ارقاارات  ت لو ا     ،اؼب ارد

دبشػل دة   اؼبؤحلشػم، كلرتصػملجيا ر علل ارتصمل : وه  ارو جشت دـ ر ندليلت ارتصػمل  ر  - 2-4
 .اغبلحل ب

 دـ ر   لعبػػم اؼب    ػػػلت واؼب طلػػلت ونق  ػػػل جيا ر علػػل اؼب    ػػػلت واالجصػػلالت: وهػػػ  ارػػو جشػػػت- 2-5
ارذ  ش تمػد   ػع صبػت و  لعبػم  ،جتماشد  نبلت ل  لحلتماار نظاا ر دور ارذ  ج  به ر عمم  ا  م لم ارتشلري

 :وهالؾ   لشري  خاي     ،و أ اؼب    لت

 .  ع  حللس درعم ارت قلد...إخل ،  ع  حللس ك لفم ر س اؼبلؿ ،  ع  حللس  ي ار حللهتل 

 لامػل  ،فقد ركم   ض اربلح ني   ع درعم اآلرلم واؼبليام ،إذا فلرتيا ر علل ج اؼ وجقلس  طاؽ ـبت فم  
وريػػا يبيػػػا  ،ركػػم ارػػب ض اآلخػػػا   ػػع درعػػم اغباشػػػم واالختلػػلر اؼبماػػ ح ر  ػػػل  ني و ريهػػل  ػػا ارتصػػػالفلت

 .ا ؾ واؼبدارسلم واػبد لم     اربل   ع ك  اؼباظملت اإلنتلعمإ طلم جصالفني يبيا جطبلق 
فػاف ار ل ػ  ارا لشػ  ر تمللػم  ػني  نػ اع ارتيا ر علػل  ،: جب ل ربػريو  1(PERROW )نبد   تصال   ريو 

 ه  درعم اراوجني ر   مم ارتت ش  ارو ج اعه اإلدارة  و اؼباظمم . ،اؼب ت فم
 ػػا نلحلػػم درعػػم ارػػاوجني  لػػل وإذا احلت ااػػال األنػػ اع اؼب ت فػػم ر تيا ر علػػل ربػػريو، فانػػه يبيػػا جػػاجلب   جالزر

ح ذرػػػػػػت ) صػػػػػػف فم  ػػػػػػريو واردػػػػػػي  اؼبػػػػػػ ا  ش اػػػػػػ ،ارغػػػػػػري روجلػػػػػػه ،اغبػػػػػػار ،اؽبادحلػػػػػػ  ،: ارػػػػػػاوجلهكػػػػػػلآل 
 .ر تيا ر علل(

 
 

                                                

 . 322، 321، ص 2001 اإلحليادرشم، ارش  ؾ ر اؼباظملت، اردار اعبل  لم، راوشم حشا: 1
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 مصفوفة بيرو للتكنولوجيا :(10رقم) جدول
 تكنولوجي غير روتيني تكنولوجي الحرفة 
 صال م األحذشم -             

 اؼبدارس اغبي  لم -
 وحدة حب ث -               

  شتدفع   ااض نفشلم -  
 التكنولوجي الهندسي - التكنولوجي الروتيني -  
 خط ذبملت -             
 ارتدرشب اؼب ه  و ارفه -     

  لالم اؼبليام ار قل م -               
 ارالد  ارصت  -               

 .233ص ،مرجع سابقالمصدر: راوية حسن: 
 

فػػػػاف ي  شػػػ ف اهػػػت   لرطاشقػػػم ارػػػو جتػػػل ت  ػػػا خبلؽبػػػػل   ،  ػػػع ار يػػػس  ػػػا  ػػػريو 1ل  ي  شػػػ ف:جصػػػا -
وار اصػػا  اؽبػػلـ هاػػػل هػػ  درعػػم ارتػػػداخ   ، و ج اػػت  ػػت   مػػػ ل ارػػب ض   اػػلم  م لػػػم  ارتت شػػ  ،األندػػطم

ل     ػػدي ا تمػػلد ار حػػدات ارتاظلملػػم ارفا لػػم   ػػع   مػػ ل ارػػب ض ر حصػػ ؽب ،واإل تملدشػػم ارتيا ر علػػم
وقػد اقػحح ي  شػ ف  ػبلث جصػالفلت  ،د وجتم ػ    ػض هػذه اؼبػ ارد ر اؼبػ اد اػبػلـ  و اؼب    ػلتر   ع اؼبػ ا

 ر تيا ر علل كمل شتمح  ا اردي  .

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
                                                

 235، 233ص راوشم حشا:  اعت حلل ق، 1
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 .تصنيف طومسون للتكنولوجي :(10شكل رقم)
 التكنولوجي الوسيط )االعتمادية المشتركة(

 
 

 اد المتتابع(تكنولوجي السلسلة الطويلة )االعتم
  

 
 التكنولوجي المكثف )االعتماد المتبادل(

 
  
 

 
 .234ص ، اعت حلل ق: راوشم حشا: المصدر

 

  .المطلب الثاني: مفاهيم عامة حول المعلومات
فػػاذا  رادت اؼبؤحلشػػم  ف جبقػػع ف  ل ػػل  ف ذبمػػت  ، صػػبتت اؼب    ػػلت  ػػ ردا ع هاشػػل ر ار صػػا اغبػػل  

    ػلت،   ػل إذا  رادت ارتفػ ؽ ف  ل ػل  ف جيػ ف ارشػبلقم ر اغبصػ ؿ   ػع وزبمف وج لجل كمػل هػل بل  ػا اؼب
 .جت فا   ع   ض اػبصل ص واؼبملماتوري  جقـ  هذه األخرية  دورهل هبب  ف  ،اؼب    لت

  .الفرع األول: ماهية وخصائص المعلومات 
رػه  ك ػا  ػا  بلشبل ػم  (  إى  ف  ف ػـ  اؼب    ػلت  : شػذهب شػ زوا )اربلحػأ ارصػلهماهية المعلومـات  -1

وش ػػػه   م لػػػم ج صػػػل   و يفػػػ م شػػػػت    Informatioج اشػػػ  وهػػػ  ش ػػػ د ايفػػػتقلقلل إى اؼبصػػػط ح اربلجلػػػه
وريااػػل ن ػػاؼ كلػػ   ،ج صػػل ه، وشػػاي ارػػب ض  ف اؼب    ػػلت كلعبلذ لػػم واري ا ػػلم ال نشػػتطلت وصػػف ل  دقػػم

 لت :و  له يبيا إ طلم ارت لرش  ارتلرلم ر م    1ج م  وندرؾ   اهل 

وجت ػػاض ر ػػدة جغػػريات ل اخػػتبلؼ آخػػا، هػػذه األخػػرية جاتقػػ  ج ػػاؼ اؼب    ػػم   ػػع  ثػػل  اخػػتبلؼ شاػػت
2 تتلرلم رتي ف ارفياة   

ج اؼ اؼب    م   ع  ثل اربللنػلت ارػو سبػت   لعبت ػل  طاشقػم هلدفػم رتيػ ف  كمل، 

                                                

 .  18، 17 ضبد  ن ر  در: االجصلؿ ار  م ، دار ار قلفم ار  ملم، ارقلهاة، ص  1
2  Mélèse .J :Approche systémique des organisations , ed . organisations 1990,p15. 
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ني، وإذا  ػل   إ ػلدة جاظلم ػل  حللحلل الزبلذ ارقػاارات، ف ػ  ورلػدة اربللنػلت ارػو   صب  ػل  ػا   اػ ع   ػ
وجاجلب ل و  لعبت ل  دػي  صػتلح و ػاظ ، حلػت م    ػع جغلػري  و ج ػدش  اغبلرػم اؼب افلػم رئلنشػلف، و لرتػل  

 1حل ؼ جؤ ا  ر  م لم ازبلذ ارقاار، حل ام  لراشبم رؤلفااد  و اؼباظملت  و اجملتم لت.
2  ػني     ع  ثل   خرب  و ار بلقم حدث  ػل خبطػلب كذرت ج اؼ    

 اؼب    ػم   ػلجريوف فل اف ػل   ػل، 
 3. اصا  و نظلـ يبيا  ف شاق    احلطم إيفلرة  و ؾبم  م  ا اإليفلرات  

فػػلألوؿ ف شػػف   ػػل ض وار ػػل  رغػػ    ، ػػا خػػبلؿ هػػذه ارت ػػلرش  يبيػػا  ف ن ػػاؼ خ فلػػم كػػ    ػػاؼ 
 نيم   ع ك مو حدث وخػرب شبػ  ل ار لرأ فلرحكل ، حقلقم اؼب    م و لهلتهنيوكبلنبل ال شب ،و ل ض  شمل

ر حػػني  ف  ،ألف هػػذا ارصػا  ششػػ ع ورام األخبػلر واألحػػداث  ػا  عػػ  ندػاهل ؛راػل  ػأف اؼب ػػاؼ إ بل ػ 
وهػذه اآلالت  ،ل      ػت اإلنشػلفاألخري شػ ح  راػل  لؼب    ػلجلني ارػذشا شت ػل   ف  ػت اآلالت  ك ػا  ػا ج ػ

                                                                                                                                                    .نلت    اإليفلراتإلريحو ايم ل وب
4وجاظل ، رب ل  وج  لص اربللنلت  .ج اؼ اؼب    م   ع  ثل   ل ششت  ص  ا صبت  

  
وشتصػػ   ػػه  (ش ػػاؼ )  احلػػطم ياشقػػم ارتت لػػ    ف اؼب    ػػم هػػ  حػػلدث قل ػػ وهاػػلؾ  ػػا ش اف ػػل  ق رػػه 
جشػػ   ر وجصػبح إيفػلرة ر ػم  و وحػدة ر م ػػ .  ػلدة  ورلػم ر م افػم  جأخػذ قلمػػم )  احلػطم  م لػم ارتت شػ (

( سب ل لػػم )صػػ ر، مبػػلذج(  و  ااعػػت وحػػدات زبػػمشاج رلػػدهل وهلي ت ػػل. يبيػػا رب ش  ػػل إى وحػػدة   طلػػلت )
 5.…(   ، امالم )إحشلس

  اؼب    ػػػم هػػػػ  اربللنػػػػلت ارػػػو   إ ػػػػدادهل رتصػػػبح ر يفػػػػي   ك ػػػا نف ػػػػل ر فػػػػاد شقػػػػ ؿوهاػػػلؾ  شمػػػػل  ػػػا 
    6. شتقب لل، وارو ؽبل قلمم ؿباكم ر االحلت داـ اغبل  واؼبت قت  و ارقاارات ارو شت  ازبلذهل  

 ارتت شػػ  واؼب لعبػػم شدػػي   ػػ ردا ،اؼب    ػػم هػػ   اتػػ ج   عػػه ربلحلػػت بلؾ قل ػػ  ر ت ػػمشا  وج ػػاؼ  شمػػل 
  .7  مؤحلشمرهل ل 

 بل ػم  ؤد  و  دوارهػل ف ػ  جػ ،كأحد ار الصػا اإلنتلعلػم  احلت دا لهتلويبيا ج اش  اؼب    م  ا خبلؿ  
وجتملػػم خبلصػػلم االحلػػتماار  ،زبػػلذ ارقػػااراتوحلػػاد إل ،اجصػػلؿوحلػػل م  ،ف ػػ   صػػدر ر م افػػم ، دوار  حللحلػػلم

                                                
 .11، ص:2005ع فا اعبلحل ، جيا ر عللت اؼب    لت، دار  حلل م ر ادا وارت زشت،  ملف، 1

2 sans auteur : le management de l'information , ed adbs، mars 1994 ,p5. 
3 Patteyron .E.A:.le management de l’information ,ed organisations 1996 , p 6. 

 .21، ص 1995جاك  حل طلف: نظ  اؼب    لت واحلت داـ اغبلحلب اآل ، دار اؼباشر  4

5 Encyclopédie de la gestion et du management ,DALLOZ,édition ,France, p6. 

 .97ص ، ارقاارات اإلدارشم، اؼبيتب ار ايب اغبدشأ، اإلحليادرشم الزبلذإظبل ل  ؿبمد ارشلد: نظ  اؼب    لت  6 
7 Pierre Carrier et autres:Bases de données dans le développement de systéme , Gartan morin 

édition,canada,1991,p9. 
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كمػل  ثػل جػؤ ا   ،إى      ػم رقملػم )ارقللحلػلم( ماةقماػم ر رب شػ  اؼب    ػم اؼبشػتوجتم    م لػم ارا  ،واالنقطلع
 .د  ف لؿ  ا ششتقب  لر ردو 

 خصائص المعلومات:  –2
 1 :ري  نشتطلت اغبي    ع ع دة اؼب    م هبب  ف جت فا   ع اػبصل ص ارتلرلم   
   .(Timing/ Frequencyارت قلت / ارتتل ت ) -
 . ف شي ف ارت قلت  مب يل و الحلبلو اؼب    لت  ا األخطلم  اردقم: فل ب  ف زب    -
 ارصبلحلم:     ف زبدـ اؼب    لت ارغاض ارذ    دت  ا  ع ه. -
 .اتم وخلرلم  ا ارغم ض وحل   ف م ل: واار ا ح -
 .اردم ؿ: جغط  كلفم احتللعلت اؼبشتفلدشا -
 .إ يلنلم ار ص ؿ:    حل  رم وحلا م اغبص ؿ   ل ل -
 .ف  لؼباف مص ؿ   ع اؼب    لت ال سب    بئل  لرلل شقلر فل  لم ارتي فم:    إف جي فم اغب -

  ػػػع هػػػذه اػبصػػػل ص يبيػػػا   افػػػم  ػػػدي عػػػ دة اؼب    ػػػلت، ف ػػػذه اعبػػػ دة جتتػػػدد  طاشقػػػم  وا تمػػػلدا
ا ػػ  ربػػدد درعػػم عػػ دة ، وهاػػلؾ  بل ػػم    ف لرػػم ورػػلس  ارحلػػلؽبل  طاشقػػم ،االحلػػت داـ   احلػػطم  ت ػػذ ارقػػاار

درعػػػػم ارااػػػػلم  ػػػػا اؼب    ػػػػلت  ػػػػا قبػػػػ   ت ػػػػذ ارقػػػػاار  ،ت ػػػػذ ارقػػػػاار:  اف ػػػػم اؼب    ػػػػلت ؼباؼب    ػػػػلت هػػػػ 
 .2واألخطلم وارتتلم

 3جتم   اػبصل ص ار لدشم ر م    م فلمل ش  :
خلصػلم ارتمللػت وارشػل رم، فلؼب    ػلت ذات قػدرة هل  ػػم   ػع ارتدػي ،    يبيػا سب لػ  اؼب    ػػلت  -

 نليقم. نفش ل ر ص رة ق ا    و  يفيلؿ  للنلم  و رحلـ   و  ص ات

قل  لم االند لج اغبلرلم ر  الصا اؼب    لجلم، فػلميا  شػ  رم جػلـ اػ   ػدة قػ ا   ر قل مػم واحػدة،  -
 و إاػلفم   ػ    ػػني رقل ػدة  للنػلت قل مػػم،  و جيػ شا نػػص عدشػد  ػا فقػػاات شػت  احلت بلصػػ ل 

  ا نص ص حلل قم.

رػذا ششػ ع  ات  هػل إى واػت  جتملم اؼب    لت  لر فاة،  يس ار الصا اؼبلدشػم ارػو جتشػ   لراػدرة، -
رقػ انني قل د   ع انشلل ل، إلحداث ن ع  ا اراػدرة اؼبصػطا م، حػىت جصػبح اؼب    ػم حلػ  م زبمػت 

 ار اض وارط ب.
                                                

 . 266، ص  1998للم اضبد ارقلا  وآخاوف : إحصلم ونظ       لت ،  اكم عل  م ارقلهاة ر ت  ل  اؼبفت ح ، ارقلهاة ، ا 1

 .107، ص2001حل نلل ؿبمد اربيا ، إ ااهل  حل طلف: نظ  اؼب    لت اإلدارشم،اردار اعبل  لم، اإلحليادرشم،  2
 .114، ص: 2006اؼبشرية ر ادا وارت زشت،  ملف،  بد ارشتلر وآخاوف،  دخ  إى إدارة اؼب افم، دار  3
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ار يػػس، ف ػ   ػػلدة جامػ   ػػت زشػلدة احلػػت بلك ل،  عال جتػأ ا  ػ ارد اؼب    ػػلت  لالحلػت بلؾ،  ػػ    ػ -
 م    ػػػلت وقػػػدرهتل   ػػػع ج رلػػػد اؼب ػػػػلرؼ رػػػذرت هاػػػلؾ ارجبػػػلط  ػػػني   ػػػدؿ احلػػػت بلؾ اجملتم ػػػلت ر

 اعبدشدة.

 قل  لم نق  ل  رب  شلرات ؿبددة  و    ل   ع اؼبدلع ؼبا شا ب ر احلتقبلؽبل. -

  شتقب  اؼب   م نشر  ل شت قله  ا      لت   حلل   ششرية ر غلشم.حل  رم اراشر، حلأ ششتطلت  -

 د يفم.إ يلنلم احلتاتلج      لت صتلتم  ا      لت  ري صتلتم  و   -

شدػػ ب   ظػػ  اؼب    ػػلت درعػػم  ػػا  ػػدـ ارلقػػني، إذ ال يبيػػا اغبيػػ  إال   ػػع يفػػ م اػػئل   ا ػػل  -
  أنه قليت  صفم ثل لم.

   ل  لراشبم ر  صل ص  ري ار لدشم ر م    م، فتتم   فلمل ش  :
اؼب    ػػلت كشػػ  م، ف  م    ػػلت خصػػل ص اقتصػػلدشم فبلػػمة، ف ػػ  جتصػػ   ا يلنلػػم ارتط شػػػت،     -

    لت الحلت داـ  حد األفااد   اله إ يلنلم احلت داـ  فااد آخاشا ر م    ػلت نفشػ ل، جط شت اؼب
دوف اغبلعم إى إنتلع ل  اة  خاي، كمل  ف اؼب    لت ؽبل جيلرل   ا فمم  لراشبم ر مشػتفلدشا 

 اإلالفلني.

قلمػػم  اؼب    ػػلت كماػػتل، فلؼب    ػػلت شػػت  جبلدؽبػػل  ػػا خػػبلؿ  ات ػػلت اؼب    ػػلت، و لرتػػل  ج طػػ  -
 ر مشتفلد  لراشبم ر م مم ارو شقـ   ل.

ارتيػلرل  وارقلمػػم واالحتيػلر، جػػاجبط اؼب    ػلت ر  ػػاوؼ ك ػرية  لرتيػػلرل  االقتصػلدشم، كمػػل  ف  -
ؽبػػل قلمػػم اقتصػػلدشم ر ربقلق ػػل أل ػػااض ـبت فػػم، ف ػػ  قػػد جشػػت دـ الزبػػلذ ارقػػاارات وربلحلػػت بلؾ 

 و قػػػد شػػػت  اغبصػػػ ؿ   ل ػػػل ربل  ػػػل، و ػػػا   زبمػػػت ارد صػػػ  اؼببليفػػػا، ور األ ػػػااض ارت  لملػػػم، 
ر  ػػػاض وارط ػػػب، كمػػػل زبمػػػت ر تت لػػػ  اعبػػػد  دبػػػل ر ذرػػػت اؼباف ػػػم اغبدشػػػم اؼبتالقصػػػم، وؼبفػػػلهل  
اؼباونػػػػػػم، وزبمػػػػػػت  شمػػػػػػل القتصػػػػػػلدشلت اغب ػػػػػػ . اػػػػػػ  إى ذرػػػػػػت  ف   ػػػػػػض فبلرحلػػػػػػلت ارػػػػػػتتي  

اػبلصػػم، واؼب    ػػلت اغبي  لػػم االحتيػلر  قػػد سبػػلرس   ل ػػل كمػل هػػ  اغبػػلؿ ر اؼب    ػػلت ارشػاشم و 
 وكذرت االحتيلر   ع حق ؽ ارطبت وارربامات واالخحا لت.

اؼب    ػػلت كمػػ رد ر ظبػػل ،     ف اؼب    ػػلت يبيػػا ا تبلرهػػل كلحلػػت ملر ر ارفػػاد وارػػذ  حلػػلتت ؿ  -
 لؼب    لت اؽبل م وارصلغبم إى  ل    كرب جأ ريا ر اإلنتلعلم،  ا  ع  ذرت يبيػا اغبصػ ؿ   ػع 
اؼب    ػػلت واختماثػػل كلحلػػت ملر ورػػلس ربلحلػػت بلؾ،  ػػت احتفل  ػػل  ػػافس خصل صػػ ل اؼبتصػػ م   ػػدـ 

 ارام ب و دـ االحلتت اذ اريل  .
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 أهمية المعلومات -2
ج فا اؼب    لت اؼبالحلبم ور ار قت اؼبالحلب شؤد  إى ربقلق ؾبم  م  ا اؼبيلحلب نظػاا ألنبلت ػل،  

 1:وجيا هذه األنبلم ر اراقلط اآلجلم
اؼب    لت ااورشم و ط   م رتط شا قاارات ارفاد واجملتمت، وؽبل دور  حللحل  ر إقبلح    ندلط  و  -

     داوع.

 املف ارقاارات ارش لمم ر صبلت ارقطل لت و  ع ـبت    شت شلت اؼبشؤورلم. -

  لت اربتأ ار  م ، ر ـبت   اؼب ا  لت وارت صصلت.لاؼب    لت د ل م  حللحللم  ا د  -

دا   و حللرلب حدش ػم غبػ  اؼبدػيبلت ارفالػم، واختلػلرات جيفػ  اغبػد  ػا هػذه اؼبدػيبلت ج فري   -
 ر اؼبشتقب .

 جشل د اؼب    لت ر نق  اػبربات رآلخاشا، و  ع االحلتفلدة  ا اؼب افم اؼبتلحم  لرف  . -

 زشلدة  شت ي اؼب افم ردي اؼبشتفلد  ا اؼب    لت، حلأ جموده  تص ر  ق    اػد فػاد  و ؾبم  ػم -
  ا األفااد  و ؾبم  م  ا األندطم  و األهداؼ.

اؼب    ػػػلت هػػػ   حلػػػلس  م لػػػم االجصػػػلؿ اإلنشػػػل  ر اجملتمػػػت  يػػػ   شػػػت شلجه، وكػػػذرت االجصػػػلؿ  -
 اؼبشت ني  لغبلحلبلت االريحو ، و لرتل  ف   ؿب   م  ك   ؤحلشلجه اؼب ت فم.

هػذه اؼب اقػ  اغباعػم، ال ػػد  ف اؼب    ػلت جػمداد قلمت ػل وشت ػػل   دورهػل خػبلؿ األز ػلت، ورت اػػب  -
ش فا نظلـ اؼب    لت اإلدارشم ر اؼباظمػم اؼب    ػلت ارػو جشػل د  ت ػذ ارقػاار   ػع ارتابػؤ دبػل يبيػا 
 ف وبيمه احمللط،  ا فاص وهتدشدات، وذرت  لري  اؼبالحلػب وار قػت اؼبالحلػب واعبػ دة وارا  لػم 

حلتفلدة  ا ارفاص، وإ يلنلػم اإلؼبػلـ  يػ  اؼبط   م، وذرت رصال م قاارات ؼب اع م ارت دشدات واال
  ل شت  ق  لألز م و شلرات جط رهل.

ر م    ػػػػلت دور حلػػػػ   و  ػػػػ    ػػػػع اؼبشػػػػت ي االحلػػػػحاجل   ارػػػػ يه، حلػػػػأ إثػػػػل  صػػػػبتت قػػػػ ة  -
و صػدرا حل شػػل  تماشػػدا شػػد    صػػلدر ارقػػ ي األخػػاي، وذرػػت رتتقلػػق  هػػداؼ   ػػ  ارد    لحلػػلم، 

اردػػ م ارػػذ   دي إى   ػػ ر  صػػط ح حػػاب اؼب    ػػلت، وهػػ  ج ػػرب اؼبالفشػم االقتصػػلدشم و ريهػػل، 
 ػػػا  ف ػػػـ  عدشػػػد ر تػػػاب ششػػػ د ار ػػػلهن اآلف، فت ػػػاؼ   ػػػع  ثػػػل     مػػػ  إلنيػػػلر، احلػػػتغبلؿ، 

 زباشب  و جد ري      لت اؼبالفس  و ار دو واغبملشم اد     هذه األف لؿ.

 

                                                
1 Jean Yves Prax : le manuel du knowledge management :une approche de 2é génération, 

dunod, paris ,2003 , P  67 . 
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 1جأخذ حاب اؼب    لت  دة  يفيلؿ،  نب ل:
   وارشلطاة.حاب      لت ارتتي -

 حاب اؼب ل اات. -

 اغباب االريحونلم.  -

 اغباب ارافشلم. -

 حاب ارتد ري االريحونلم. -

 حاب اؼب    لت االقتصلدشم. -

 اغباب االفحاالم. -
 عوامل تحديد جودة المعلومات -4

 2جتم   ع دة اؼب    لت فلمل ش  :
ي لم، حلػػأ جػػمداد قلمػػم اؼباف ػػم، ويبيػػا جقشػػل  اؼب    ػػلت حشػػب اؼباف ػػم  ػػا نلحلػػم اؼباف ػػم اردػػ -

اؼب    لت ك مل جطل ق يفػي  اؼب    ػلت  ػت  تط بػلت  ت ػذ ارقػاار، واؼباف ػم ارم الػم، وجاجفػت قلمػم 
اؼب    ػػلت إذا جػػ فات رػػدي  شػػت د ل ل ر ار قػػت اؼبالحلػػب،   ػػل اؼباف ػػم اؼبيلنلػػم فتمشػػد إذا   يػػا 

يػػا ؼبشػػػت دـ اؼب    ػػلت فبلرحلػػػم   ػػػل اؼباف ػػم اؼب يلػػػم فػػاذا  ػػػل    ،  رم و شػػا ماغبصػػ ؿ   ل ػػل  شػػػ
 اراقل م   ع  م لم ج زشت وندا هذه اؼب    لت ك مل ازدادت قلمم اؼب    لت.

 ػػدي راػػل اؼبشػػت دـ  ػػا اؼب    ػػلت، إف إدراؾ  ت ػػذ ارقػػاار ر فل ػػدة ارػػو ج ػػ د   لػػه  ػػا وعػػ د  -
 نظلـ ر م    لت، فاف درعم راله  ا هذا اراظلـ جمداد وار يس صتلح.

خطػػػلم، حلػػػأ جتػػػأ ا عػػػ دة اؼب    ػػػلت  ػػػلختبلؼ ح ػػػ  األخطػػػلم ودرعػػػم ارتملػػػم  ػػػدي وعػػػ د األ -
اؼب عػػ دة  ت ػػت اؼب    ػػلت، و ػػا  هػػ  األحلػػبلب ارػػو جػػؤد  إى وعػػ د  خطػػلم ر اؼب    ػػلت  ػػدـ 

 ػػم ارتدػػغل ، حػػدوث حللنػػلت، فقػػداف   ػض اربللنػػلت ر  ا دقػم  م لػػم ارقلػػلس،  ػػدـ دقػم صبػػت ارب
 نلت. خطلم ر  م لم جدغل  اربلل

 الفرع الثاني : الفرق بين البيانات والمعلومات 
جقػدـ ر   ػـ   و ج  لمػم ف ،فػاف اربللنػلت هػ  كػ  حػلدث (Afnorحشب ار كلرم ارفانشلم ر تقلػلس )

  .قل  م ر تبلدؿ  ا ياشق اربدا  و   حلل    وج  لجليلم ،يفي   تفق   له

                                                

 .288،289 ؿبمد ارصرير، اؼباعت ارشل ق، ص  1

  تصاؼ. 22-20، ص 2002ر اعبل  لم، اإلحليادرشم، الفشلم، اردا  ل  ف م  حلدر، نظ  اؼب    لت  دخ  رتتقلق اؼبلمة ارت 2
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 و فيػػػاة  ارػػػو جدػػري  و جصػػ    اػػػ  ل  ػػل  ز  صبلػػت اغبقػػػل ق واألرقػػلـ وارا ػػ  ػػل دشػػلب فل اف ػػػل  أثػػل 
ارػػػو ج ػػػلجل    شمػػػل ار اصػػػا األحللحلػػػ  ر م    ػػػلتوج ػػػه  و     ل ػػػ  آخػػػا؛ ، و   قػػػ   و يفػػػاط ،  لاػػػم

 . 1  احلطم اغبلحل ب  و شات  ل اغبلحل ب  
واؼب    ػػلت ر ػػ   اػب ػػط و ػػدـ ارتمللػػم  ػػني اربللنػػلتفي ػػريا  ػػل وبػػدث ونتل ػم ر تقػػلرب ر اؼبصػػط تني 

و   صب  ػػل وجشػ ل  ل  دػػىت ارػ فلربللنػػلت هػ  اػبػػلـ  ػا اغبقػػل قر  ف ػػـ  و  ػ  كػػ   ا مػل؛  تبلؼاالخػ
 ت  ػػل اؼب    ػػل ب مػػ ل ارػػب ض وال يبيػػا احلػػت دا  ل  بليفػػاة ر ازبػػلذ ارقػػاارات  وهػػ   ػػري  اجبطػػم ،ارطػػاؽ

كمػدخبلت  اربللنػلت احلػت ملؿ ػا ياشػق  ،كاػلجل  و كم ػاج راظػلـ اؼب    ػلت  وهػ  ،فلر يس  ػا ذرػت
   .ش اح ار بلقم  ني اربللنلت و اؼب    لت (02رق )واردي  

 : العالقة بين البيانات و المعلومات(13)شكل رقم 
  دي م                                                                     

 نظلـ اؼب    لت                                   
 ازبلذ                                                                 ذبملت                                        

 ارقاار                                                      لعبم                                            
 رب ل                                    

 ح   دي            اض                                   
 11، ص 2000، صا ،اردار اعبل  لم ر ادا  دخ  إى نظ  اؼب    لت احمللحلبلم،هليف   ضبد  طلم :المصدر : 

 
 يبيا  ف نشتاتل  ل ش  :ارشل ق  ا خبلؿ اردي  

 .لرة  ا  دخبلت ر نظلـ اؼب    لتاربللنلت  ب -
 .وؽبل جي فم و ل د ،اظلـ اؼب    لت   لت ه  ـباعلت راؼب  -
  لدة  ورلم(. ا اربللنلت األورلم ) انطبلقلاؼب    لت  ه  اآلرم ارو شت    احلطت ل زب لق اؼب    لتنظلـ  -
 .ل   ا ل  لراشبم ؼبت ذ  ارقااراتاؽبدؼ األظبع ر م    لت ه  إزارم حلرم  دـ ارتأكد  و ارتق  إف -

وجاصبت ػل  ػا  و ك  ػل  لعػمم  ا ػ) ة  ا احلت داـ يفػ ص  ػل ربللنػلت  لاػلمإذف فلؼب    لت ه   بلر     
  و جمشد  ا إدراكه ؼبل ح ره وجاقص  ا درعم يفيه . ،ه و  لرفه رلتغري  ذرت إ ل حل  كهياشق خربج

                                                

 . 42ص 1995، اردار اردورلم ر ادا، ارقلهاة،  صا، واالجصلالت فتلح ؿبمد دشلب:      اؼبصط تلت وجيا ر علل اؼب    لت   1

  للنلت      لت
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كمػػل يبيػػا ارتمللػػم  ػػني اغبقػػل ق واربللنػػلت، فلغبقػػل ق هػػ  ؾبم  ػػم  ػػا األيفػػللم جبلاػػت صػػدفم  ػػا  
  ػػل اؼب طلػػلت  و اربللنػػلت ف ػػ  ؾبم  ػػم  1 ػػل جشػػمح  ػػه ارقػػدرة اإلنشػػلنلم، ياشػػق اؼببلحظػػم  قػػدر

سب ػػػ  حػػػدث ر يفػػػي ه اػبػػػلـ نتل ػػػم  الصػػػا خػػػلـ هن ج ػػػلجل وهن جػػػحع    ػػػد، ف ػػػ   الصػػػا ؾبػػػادة 
 2 بلحظم  و قللس.

 : أنواع المعلومات الفرع الثالث
ت رتتمليفع وارتط ر ارشػاشت وخلصػم وذر ،رقد  خذت اؼب    لت ر ارشا ات األخرية   دا إحلحاجل لل    

لت حػػىت جشػػتطلت اربقػػلم  كػػرب كملػػم  ػػا اؼب    ػػ احلػػتل لبفأصػػبح الز ػػل   ػػع اؼبؤحلشػػم  ،ارتيا رػػ ع   اػػه
 .واالحلتماار

  .و ري رظبلم ،رظبلم ،خلرعلم ،داخ لم ،جاقش  اؼب    لت إى  دة  ن اع 
ارػو جقػـ   ار م لػلتؤحلشػم اؼبت رػدة  ػا ػبلصػم  ادػلط اؼبا: وجتم ػ  ر اؼب    ػم 3المعلومات الداخليـة-

 إخل.…. األفااد  ،ارتيلرل   ،كملم اإلنتلج  ، ل    : رق  األ ملؿ
: هػ       ػلت جػأ   ػا اػبػلرج وجيػ ف  ت  قػم  ػلحمللط   ػ :      ػلت حػ ؿ 4المعلومات الخارجيـة-

 .إخل… اؼبالفشني، ارق انني  ،اؼب ردشا ،ارم ل ا
         ن اع اؼب    لت اػبلرعلم. ش اح   ض (03رق  ) واردي 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .267/ ص:2009ؿبمد ارصرير، إدارة جيا ر علل اؼب    لت، دار ارفيا اعبل   ، اإلحليادرشم،  1
2
 Jean Yves Prax : le manuel du knowledge management :une approche de 2é génération, 

dunod, paris، 2003,p: 06. 
3 - Mélèse J:op.cit .p1. 
4- Duffy et Allouche : les annales du management، tome 2، ed econmica 1992  ، p1118. 
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 (   بعض أنواع المعلومات الخارجية 12رقم ) الشكل
 التكنولوجيا   المنافسة                                    

 انينالقو                                                                            
 الزبائن والموردون                  

 المؤسسة                                                      
 االجتماعي المستوى                                                                             

    النقالة                              العمال                                 
 التكوين                                                       

Source : Mélésej ; op. cit p32 

 
 ،ر اؼبؤحلشػػمؼب    ػػلت اؼبتداورػػم ا جدػػي  اؼب    ػػلت اراظبلػػم اعبػػمم األكػػرب  ػػا :1المعلومــات الرســمية -

 .ياؽ ؿبددة  شبقل تبت قا ات  و:  ؤرخم وجف   ؿبددة  ا قب  اإلدارة وجتمتت دبملمات  نب ل
ري ؿبػػدودة وجتبػػت ياقػػل  ػػري ف ػػ   ػػ ،وهػػ   يػػس اراظبلػػم ر خصل صػػ ل المعلومــات غيــر الرســمية: -

 . اإليفل لت  ا  ني هذه اؼب    لتإثل جاتق   ا  ل   إى آخا  طاؽ  بليفاة وج ترب ،  اوفم

 شم.اؼب ع دة ر اؼبؤحل ش اح  ه   ن اع اؼب    لت (02رق )واعبدوؿ 
 :أنواع المعلومات في المؤسسة(13) جدول رقم

   لؿ  ن اع اؼب    لت  حلس جصال  اؼب    لت
  دة حللة اؼب    م -
  صدر اؼب    م -

 ؿبددة  ا قب  اؼبؤحلشم -

 و ري ؿبدد.
 

 جاق  اؼب    لت اذبله -    

  ؤقتم ،     م دا مم -
 خلرعلم  ،داخ لم -
اؼباحلػػػػػػػ ،  و اؼبشػػػػػػػتقب   ،رظبلػػػػػػػم -
اوفػػػػػػػػػػػػػلف. ري رظبلػػػػػػػػػػػػػم اؼباحلػػػػػػػػػػػػػ    

 واؼبشتقب   ري   اوفلف
 نلزرم ،صل دة -

 جلرشر اؼبلبلد،  دد األيفلؿ -
 جغريات ار م م ارص بم ،اراتل م احمللحلبلم -

 إ بلف ر  ملؿ
اجصػػػػػػلالت  فقلػػػػػػم  ػػػػػػري ؿبػػػػػػددة  ػػػػػػا يػػػػػػاؼ  -

 اإلدارة
 األوا ا ،اقحاحلت  ملرلم -

 
Source:  Patteyron .op.cit.p12  

 
 

                                                
1  Duffy et Allouche : o.p .cit , p 1119. 
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 رابع: أنواع المعلومات التي تحتاج إليها المنظمةالفرع ال
 لراشبم ؼباظملت األ ملؿ، فاف ك  اؼب    لت  فلدة،  ري  ف هالؾ      لت جشتفلد  ا ػل  ك ػا  ػا 

 وذرت رددة ارجبلي ل    ل   األ ملؿ، وجتم   هذه األن اع فلمل ش  : اؼب    لت األخاي
لاػلم واؼبشػتقب لم، وهػذه اؼب    ػلت  ػلدة  ػل جيػ ف  تػ فاة اؼب    لت  ا  والع اؼباظمم اغبلرلم واؼب -

 ر األريفل   و  ااكم ج  لق      لت اؼباظمم.

 اؼب    لت  ا ار مبلم واؼباظملت ارو جت ل      ل اؼباظمم. -

 اؼب    لت  ا احمللط اػبلرع  ر ماظمم. -

 اؼب    لت  ا اؼب ارد واؼبات لت وارش ت نص  اؼبصا م. -

 لدر اؼب    لت ذاهتل.اؼب    لت  ا  ص -

 اربللنلت اريملم     اؼب    لت اإلحصل لم  ا واقت جقلرشا ارت دادات. -

 اؼب    لت  ا اربت ث وارتط رات اؼبتبلحقم، حل ام كلنت  اد رة  و  لزارت ربت اردراحلم. -

 اؼب    لت  ا األحداث وجتل   ل  ل ارذ  حدث، و شا و ىت وؼبلذا. -

يفػلرة إى  ػبلث فئػلت ر لشػلم  ػا اؼب    ػلت ر اؼباظمػم، وجتالحلػب إالفم إى ذرت، فانه هبب اإل
 1و شت شلهتل اإلدارشم  م لم ازبلذ ارقاارات، وه :

      لت احلحاجل لم، وه   اجبطم  لإلدارة ار  لل، وجشت دـ ر ازبلذ ارقاارات االحلحاجل لم. -

 ارقاارات ارتيتليلم.      لت جيتليلم، وه   اجبطم  لإلدارة ار حلطع، وجشت دـ ر ازبلذ -

      لت جدغل لم، وه   اجبطم  لإلدارة اؼببليفاة، وجشت دـ ر ازبلذ ارقاارات ارتدغل لم. -
 .االتصال: مفاهيم عامة حول المطلب الثالث

و صػبتت فل ػل  ػا  ،وج ددت  درعػم كبػرية اجش ت ا شدرس اإلجصلالت هبد  ف دوا ا اإلجصلؿ قد  
حلػأ  ػل  م ػ ا  ،حىت  صبتت  ظلها اؼب افػم ر  تاػلوؿ اربدػا  شامػل كػلن ا ،ار حلل    لال ش د وال وبصع

حىت  ف هاػلؾ  ػا اؼبميػا  ،    ك ا  ا ذرت  صبح نق  اؼب    لت  لرش  رم وارلشا . و رح  ا ، و ح  ا
مػػلؿ وهاػػلؾ  ك ػػا  ػا  بل ػػم  الؼ قاػػلة ج لفمش نلػم زبػػدـ رعػػلؿ األ  ،نقػ  اؼب    ػػلت  ػػرب األقمػلر ارصػػال لم

 .ب اؼب افم ر ار لهن ك هويبل
 

                                                

 32-30ص ، 2001   ر ادا وارت زشت،  ملف،  بلم  بد ارازاؽ ارشلؼب ، جقاللت اؼب    لت اإلدارشم، دار وا 1
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 هجلشػا رػػش م ػػه ار دشػد  ػا اؼب    ػلت واغبقػػل ق ارػو  ،ارقػاارات ازبػلذكػذرت  اػد ل شقػـ  اؼبػػدشا   م لػم  
 ارجػػػبط، ودبػػل  ف  صػػط ح اإلجصػػلؿ 1وال ػػد  ف جيػػ ف ردشػػػه اغبقػػل ق  ػػدوف رباشػػ   و ج ػػػدش  ،ارقػػاار ازبػػلذ

 ػا  كمل ر شال ر اؼبط ب ار ػل   ، ني اؼبصط تلت اؼبااو مدبصط ح اؼب    لت، هذا األخري ارذ  ش ترب  ا 
 . فلهل  وشتملم   دة خصل ص و ن اعفانه ه  اآلخا ره  دة  ،هذا اؼببتأ
 االتصال: مفهوم وأنواع الفرع األول

رػػػػلس هاػػػػلؾ ج اشػػػػ   تفػػػػق   لػػػػه ؼبصػػػػط ح )االجصػػػػلؿ(  ػػػػني اؼبدػػػػتغ ني  بتػػػػ ث  :مفهــــوم االتصــــال -0
( إى  نػػه يبيػػػا رب لػػ  )االجصػػػلؿ( وج اشفػػػه 0221ط اؼب حلػػػ  م ارربشطلنلػػػم )  وجػػذهب ،ودراحلػػلت االجصػػػلؿ

و ا  ػني ارت ػلرش  ارػو ج ردهػل اؼب حلػ  م  ف االجصػلؿ ش ػرب  ػا جبػلدؿ اؼب ػل  … أك ا  ا طبشني ياشقم 
 دػتقم ر  Communicationوك مػم اجصػلؿ   ،Symbole ني األفااد  ا خبلؿ نظػلـ  دػحؾ  ػا ارا ػ ز 

 اػػػػد ل نقػػػػـ    م لػػػػم  ،و  الهػػػػل  دػػػػحؾ Common و  Communisقب لػػػػم   ػػػػا  صػػػػ  الجلػػػػه رفظ ػػػػل اإل
 ػػت    Commonnessش ػرب  ػا جبػلدؿ اؼب ػل   ػػني األفػااد فػاتا كبػلوؿ  ف نقػل  رحلػلرم  دػػحكم  االجصػلؿ

 .فيلر  و   اق  واحدة األ    نال كبلوؿ  ف ندحؾ حل شل ر اؼب    لت و  ،يف ص  و صبل م  خاي
  دة ج لرش  نذكا  ا ل:وهالؾ 

 م لػم  شػػتماة جتمػػما قلػػلـ  حػػد األيػػااؼ  تت شػػ  األفيػػلر  و     ػػلت    لاػػم  إى رحلػػلرم  يفػػف شم  و -
  اإلجصػػلؿ هػػ  إرحلػػلؿ  ػػا علنػػب واحػػد ،  ااآلخػػ ؼجاقػػ   ػػا خػػبلؿ وحلػػل م إجصػػلؿ إى ارطػػا  ، يت  ػػم

  ار م لػػػم ارػػػو جاقػػػ   ػػػل  ، 4قب   حلػػػ  ؾ اؼبشػػػت  و راحلػػػل     ع ػػػم  غػػػاض ربقلػػػق جغلػػػري ر ارػػػا   ار ػػػلدة،
 ،حاكلػم اعتمل لػم   ػلهاة ، 5 ا  صدر   ني إى  شتقب  واحد  و  ك ا  ػدؼ جغلػري ارشػ  ؾ   اراحللرم

جؤ ا وجتأ ا دبي نلت ارش  ؾ ارفاد  وار  ا   اؼبؤ اة   ع يار  م لم االجصلؿ اؼبدتم م   ع نق  وجبػلدؿ 
خػػػبلؿ قاػػػ ات  ػػػا  ،وجف م ػػػل   لحلػػػت داـ رغػػػم  ف   ػػػم ر طػػػافني ، فػػػمواؼب ػػػل  اؼب ت ،اؼب    ػػػلت واألفيػػػلر

 6م   لا

                                                

 . 62ص ،2004ارت طلط واؼبااقبم اإلدارشم،  ؤحلشم يفبلب اعبل  م، اإلحليادرشم،   : ضبد ؿبمد اؼبصا   1

 17ص ، ارقلهاة دار ار قلفم ار  ملم،  ، االجصلؿ ار  م  :  ضبد  ن ر  در  . 
 24، ص2000، اردار اعبل  لم ر ادا،  صا، االجصلؿكل  جافت   لرجت  اإلدارشم ر   :  ضبد  لها. 

4 - HENRI MAHEDE de BOISLANDELLE : dictionnaire de gestion , économica , édition ,Paris 

France ,1998,p67                                                                                                                                  
 369،ص1995 بد ارغفلر حاف :  حللحلللت إدارة اؼباظملت، اؼبيتب ار ايب اغبدشأ، ارقلهاة،  صا،  5
 .30، ص 2000ت وارتط شا اإلدار ،  صا حل لد شس  ل ا: اإلجصلالت اإلدارشم واؼبدخ  ارش  ك  ؽبل،  اكم واشدحلري قلس ربلحلتدلرا 6
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 غػػاض خ ػػق ارف ػػ   – و داخػ  يفػػ ص واحػػد  –واألفيػػلر  ػػا يفػػ ص إى آخػػا  اآلرام   م لػم نقػػ   -
 .1اربلـز ر جفيري ارد ص ارذ  شت قع ارتب لغ  

لحلػػلم رئلجصػػلؿ وهػػ   ػػا خػػبلؿ هػػذه ارت ػػلرش  يبيػػا  ف نبلحػػ   أثػػل جتمتػػ ر حػػ ؿ اؼبي نػػلت األحل
جغذشػم  يشػلم  ا ياشق وحلل م   لام  ت إنتظلر  ، م لم نق  وجبلدؿ اؼب    لت  ا اؼباحل  إى اؼباحل  إرله

 . اجدة ر  لئم   لام
 أنواع اإلتصال-3

 :تدث  ا األن اع ارا لشلم ارتلرلمف نت  دي   لـ يبيا 
اؼباحل  واؼبت ق  يف صل ي ف ور هذه اغبلرم ش ،: وبدث داخ  ارفاداالتصال الذاتي-
  .احداو 
: وشت   ني يف صني  و  ك ا وع ل ر عه ويبيا  ف شي ف  ني االتصال الشخصي-

 .ث ر االجصلؿ  ني ارفاد واغبلحل بكمل وبد  ،األيف لص واآلرم

 .ني يف ص وؾبم  م ؿبددة  دي   بليفا: وشت  هذا ارا ع  االتصال المجتمعي-

دار  ج ػػػػػػػت ار حلػػػػػػػل   ارػػػػػػػو تاظلمػػػػػػػ   و اإلوشقصػػػػػػػد  لالجصػػػػػػػلؿ ار :االتصـــــــال اإلداري-
لق  ػرتػػػػ فري      ػػػػلت ربػػػػ ار ػػػػل  ني  لؼبؤحلشػػػػم األفػػػػااداؼبؤحلشػػػػم  و اؼبػػػػدشاشا  و جشت د  ػػػػػل 

 .2األيااؼ األخاي
 3يبيا جصال  االجصلالت ارو جت  ر ؿبلط اإلدارة إى ن  ني ر لشلني نبل : و    
ت  ر إيػػلر ارق ا ػػد ارػػو ربيػػ   اؼباظمػػم وجتبػػت : وشقصػػد  ػػل االجصػػلالت ارػػو جػػ اتصــاالت رســمية –   

واالجصػػلالت اراظبلػػم   ػػع هػػذا اراتػػ  يبيػػا  ف  ،ارقاػػ ات واؼبشػػلرات ارػػو وبػػددهل ارباػػلم ارتاظلمػػ  اراظبػػ 
 جشري ر اإلذبلهلت اآلجلم :

 إى ن  ني : االجصلؿ اؽبل ط وارصل د . ارا حللموجاقش  االجصلالت  ر حللماجصلالت  -
وشقصػػد  ػػل ج ػػت ارػػو جػػت   ػػني  ػػ  ف   اؼبشػػت ي اإلدار  ار احػػػد  ،قلػػم  و  شت ااػػماجصػػلالت  ف -

             دؼ ارتاشلق  ني ع  ده  .

                                                

 . 200،ص1997 بد ارغف ر ش نس: نظاشلت ارتاظل  واإلدارة، اؼبيتب ار ايب اغبدشأ، اإلحليادرشم ، 1
 .365، ص1999 ضبد  لها: ارش  ؾ ارتاظلم   دخ   الم اؼب لرات، اردار اعبل  لم ر ادا،  صا،  2
 ) تصاؼ(.108، 105، ص1999اؼب افم اعبل  لم، اإلحليادرشم، ؿبمد  صطفع اضبد: ار بلقلت ار ل م، دار    3
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: وج ػػػػاؼ  ػػػػذا االحلػػػػ  ألثػػػػل ربػػػػدث خػػػػلرج اؼبشػػػػلرات اراظبلػػػػم احملػػػػدودة االتصــــاالت غيــــر الرســــمية -   
األحلدشػػأ اػبلصػػم  ،اؤحلػػلم واؼباؤوحلػػني ػػل شاقػػ   ػػني ار، ػػل شػػدور  ػػني ز ػػبلم ار م  ،و ا     ت ػػل،ربلجصػػلؿ

 ارو جت   ني اؼبدشاشا وحلياجري ش   وارو جا   ر  حللف ك رية إى جفاشغ اردتالت االنف لرلم .
 :إى اجصلالت يفف لم و خاي كتل لم وشصا  ارب ض اآلخا االجصلؿ ر اإلدارة  
رد صػػ  وىب ػػق روح ارصػػداقم ششػػل د   ػػع جػػ فري ار قػػت وششػػمح  لالجصػػلؿ ا :االتصــال الشــفهي –    

 وارت لوف وجد لت األحلئ م واألع  م.
حلػأ ش تمػد اري ػري  ػا اؼبػ  فني   ػع ارت  لمػلت اؼبيت  ػم  غػاض   افػم كلفلػم  :االتصال الكتابي -    

 .ر اغبل شم ر قللـ  لر م  اإلدار وج ترب  ا األ    ،إقبلز   ملؽب  واؼباد رات اؼبطب  م و ريهل
 وه  ذرت اراػ ع  ػا االجصػلؿ ارػذ  ج عػه فلػه اراحلػل   إى صبػلهري واحلػ م  ػا :1يرياالتصال الجماه -

لبػلت واربلفتػلت واريت ،وحلل   كلراادش  وارت فمش ف وارصت  وارشػلامل اؼبشتقب ني  ا ياشق احلت داـ  دة
 .واؼب صقلت و ريهل

 .اربصا وارشم    ،اؼبا   ،االجصلؿ ارشم   ،ويبيا  ف نمل  ؽبذه األن اع
اراحلػػػل    ػػػا  احلػػػتقبلؿط  ػػػا االجصػػػلؿ   ػػػع حلحلػػػم ارشػػػمت ر ش تمػػػد هػػػذا ارػػػام :تصـــال الســـمعياال-

 ك ػػػا  ػػػل يب ػػػ  هػػػذا اراػػػ ع  ػػػا االجصػػػلؿ هػػػ  اراادشػػػ  وشتملػػػم  لإل ػػػلرة وارتدػػػ شق وحلػػػا م  ، شػػػلفلت   لػػػدة
 : 2االنتدلر وره حل بللت  دشدة  ا ل

  نه ش ـم اؼبشتمت  تتدشد وقته ك نه اجصلؿ ز ل . -
 .رحللرتني ر وقت واحد احلتقبلؿشتلح فاصم ال  -
 .ل   اؼبشم  م  حللنل جي ف ؿبدودة شلفم  أ اراحل -
 .  ع ذاكاة اإلنشلف طجي ف  اام ر اشللف ألثل ج تمد فق -
: ارصػػػػػ ر، ار  حػػػػػلت ارفالػػػػػم ع حلحلػػػػػم اربصػػػػػا  ػػػػػا  يفػػػػػيلره اؼب ت فػػػػػموش تمػػػػػد   ػػػػػ3االتصـــــال المرئـــــي: -

ؿ وقػػػػد خػػػػد ت ارصػػػػ ر وحلػػػػل   االجصػػػػل ..رقػػػػلـ ارصػػػػل تم و ريهػػػػل .واجملشػػػػملت واأل ،اػبػػػػاا ط ،اؼب صػػػػقلت
ؿبدودشػػم اؼبيػػلف  ،وارادػػاات اإل بل لػػم  ػػري  نػػه رػػه حلػػ بللت  نب ػػل األخػػاي كلريتػػب وارصػػت  واجملػػبلت

 وال ىبدـ فلقد اربصا إيبلقل . ،دودشم  اؼبشتقب ني  حللنلؿب ،وارم لف

                                                

 .365اضبد  لها:  اعت حلل ق، ص  1
  تصاؼ. 380، ص1989 بد ارغف ر ش نس: جاظل  وإدارة األ ملؿ،دار ارا مم ار ا لم، ربالف،  2
 .380صنفس اؼباعت ارشل ق،   3
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 وقد   ػا  ػت   ػ ر اؼبػ ارد ،فل  لم وه   ك ا ،شدم    ع  ماشل اال اني :1االتصال السمعي البصري -
 .إخل ...،ارشم لم اربصاشم كلرت فمش ف وارفلدش 

 الفرع الثاني: مستويات واتجاهات االتصال 
اراؤحلػػلم  و إى   ػػا  حلػف  إى    ػع     ػػا اؼباؤوحلػني ؿاذبػله هػػذا االجصػل شيػ ف :االتصـال الصــاعد -1

 .اؽبلي  ارتاظلم  ر ر   دىن إى  شت ي إدار     ع ا  شت ي إدا

وشيػػ ف هػػذا االجصػػلؿ ارصػػل د  ػػلدة ر يفػػي  جقػػلرشا ويفػػيلوي واقحاحػػلت و بلحظػػلت وجغذشػػم  يشػػلم 
 2. م إى ارقلدة  و اإلدارة ار  لل اف  

 :جصلؿ  ددا  ا اؼب  قلت  ا  لا لش اعه هذا اال
 .اظلملم اردنلل  د اؼبشلفم  ني اإلدارة ار  لل واؼبشت شلت ارت - 
 .اؼب    لت   الم نق  ل إى    ع ش   و جد شهربا  - 
 .اراؤحللم واؼبدافني كب  اؼباؤوحلنياذبلهلت وجقلل   - 
 .نتدلر  لهاة اػب ؼ ردي اؼباؤوحلنيا - 
 . مرم اراؤحللم -
 و  اؼباؤوحلػنيوشيػ ف  ػا اراؤحلػلم إى  ،وهػ  اجصػلؿ  ػا    ػع إى  حلػف  :االتصال النازل أو الهـابط-3

ور واقػت اغبػػلؿ قبػد هػػذا اراػ ع األك ػػا يفػل  ل وخلصػػم .3ع إى  شػػت ي إدار   دىن ػا  شػػت ي إدار     ػ
 و إى  إخل إى اؼباؤوحلػػػني…،ج  لمػػػلت ، وا ػػػا ،وشيػػػ ف ر يفػػػي  قػػػاارات  اػػػدنل كبػػػا ر ار ػػػلهن ار لرػػػأ،

،قل دة   و ا    قلجه :  اؽبـا
 .ل اراحللرمك اة اؼبشت شلت اإلدارشم ارو سبا    -   
 ر  ني اؼباحل  واؼبشتقب   حللنل.ارب د اعبغاا -  
 ارفاوؽ ر ارداف لم  ني اؼباحل  )ارا لس( واؼبشتقب )اؼباؤوس(. - 
 .صم إذا كلنت ارقاارات احلحاجل لموخل ،اربطم و دـ ارف لرلم -   
 .(ياؼ اؼبشتقب )اؼباؤوحلني اش تمدهل ارا لس قد جي ف  ري  ف   م   ن ع اراحللرم  و ار حلل م ارو -  

                                                

 .380 بد ارغف ر ش نس، اؼباعت نفشه، ص  1
 .61ص  اعت حلل ق، حل لد ششني  ل ا،  2
 .375، ص2000  صا، اردار اعبل  لم ر ادا، هليف  اضبد  طلم،  دخ  إى نظ  اؼب    لت احمللحلبلم، 3
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ارػو جقػت ر نفػس اؼبشػت ي  ،وشي ف هذا ارا ع  ا االجصلؿ  ني اؼبشت شلت اإلدارشم :ال األفقياالتص-2
                                                             االعتمل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلت ،تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلدؿ ارمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلرات وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ر  لرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلف  ،اإلدار   و ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لف 

 . ت فماؼب توارش  كلل ،ار بلقلت ارد صلم ،ار قلمات
 : عناصر عملية االتصال الفرع الثالث

وذرػت  لإلعل ػم   ػع  ، صفم  ل م يبيا ارت بري  ا  الصػا  م لػم االجصػلؿ ر يفػي  مبػ ذج  ػلـ 
شاشػػػد  ف شق رػػػه و ػػػله  ارطػػػاؽ اؼببل مػػػم رئلجصػػػلؿ و ػػػا هػػػ   او ػػػلذ ، ػػػدة  حلػػػئ م وهػػػ   ػػػا شقػػػـ   لالجصػػػلؿ

 .ش اح ذرتواردي  ارتل   ، ه اإلجصلؿارد ص ارذ  حللت  
 تصالالالنموذج العام ل :(14) الشكل رقم

  
                                                                     

 
 
 
 أ ب

 .226ص ،2004اؼبصدر : ؿبمد فاشد ارصتا، ار بلقلت ار ل م، اردار اعبل  لم ر ادا، اإلحليادرشم،

 :1وه شلم وشتي ف مب ذج االجصلؿ  ا  ر  م  الصا ر ل  
 وه   صدر اراحللرم اؼبط  ب نق  ل إى اؼباحل  إرله . :المرسل -
 : وه  ؾبم  م اؼب ل  اؼبط  ب إرحللؽبل  و جش لم ل  ر ماحل  إرله.الرسالة -

 اراحللرم  و ارطاؼ اؼبط  ب  ف جص  إرله . : وه   ت ق المرسل إليه -

و اربصػػاشم جشػػت دـ ر  م لػػم االجصػػلؿ  فلمػػل : هاػػلؾ ار دشػػد  ػػا ار حلػػل   ارشػػم لم واريتل لػػمالوســيلة -
شت  ػػق  لر حلػػل   اردػػف لم ف ػػ  جدػػم  اؼبقػػل بلت ارد صػػلم واالجصػػلؿ اؽبػػلجف  واؼبقػػل بلت اعبمل لػػم    ػػل 

 .لإلالفم إى   ض ار حلل   اربصاشماؼبذكاات واألوا ا وارت  لملت   ،ار حلل   اريتل لم فتدم  ارتقلرشا

إال  ف وحلػػػل    االجصػػػلالت  ،و يػػػلف االجصػػػلؿ ،ج قلػػت االجصػػػلؿ ،ويبيػػا إاػػػلفم اؽبػػػدؼ  ػػػا االجصػػػلؿ
 اغبدش م يبيا ل ارتغ ب   ع ارب د األخري )ارب د اعبغاار( . 

                                                

  .226ص ؿبمد فاشد ارصتا:  اعت حلل ق، 1
 .443، ص2003، اإلحليادرشم،10اضبد إ ااهل   بد اؽبلد : ارش  ؾ ارتاظلم ،  يتبم  ني مشس، ط مد  فلف ،ؿبصدشق  2

           

 ياذا يقول ؟                     في أي قناة ؟                      نًن ؟                ين؟                 

 

 انًرسم    

 

 وسيهة اإلتصال 

 

 انرسانة    
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصال:  المبحث الثاني
 المطلب األول : نظام المعلومات

فقػػد جالورالهػػل ر اؼببتػػأ    ػػل  ػػا اؼب    ػػلت ،قبػػ  ارتطػػاؽ راظػػلـ اؼب    ػػلت حلػػاقـ   ػػلرتطاؽ ر اظػػلـ 
 .األوؿ

 ي نلجػػػه األحللحلػػػلم هػػػ  االنشػػػلف واآلرػػػم وار  ػػػل ق  ) ارطػػػاؽ  ،ش ػػػاؼ اراظػػػلـ  أنػػػه   جفل ػػػ   ػػػاظ 
اؼباظمػػم( اؼبط   ػػم رغػػاض  و هػػدؼ   ػػني  اجبطػػم   مػػ ل  ػػب ض  ػػاوا ط االجصػػلؿ و لربػػل  ػػل جيػػ ف   ػػع 

1يفػي  يفػبيم   
ارػو جػاجبط  ػت   مػ ل وجدػي  هليػػ  وش ػاؼ كػذرت   ػع  نػه   ؾبم  ػم  ػػا ار الصػا ، 

فلراظػػػلـ  بػػػلرة  ػػػا ؾبم  ػػػم  ػػػا  ؛ ػػػاظ  ش ػػػدؼ اراظػػػلـ إى آدام و لفػػػم ؿبػػػددة  و ؾبم  ػػػم  ػػػا ار  ػػػل  
شػد ع دبي نػلت اراظػلـ ارػو جيػ ف إ ػل  بػلرة  ػا  ي نػلت  لدشػم   ػ  اغب احلػلب  ار الصػا ارػو جدػي   ػل

 و  ي نػلت   ا شػم   ػ  ارػربا ل واؼب فػلت  ،بل ػم دوات اريتل ػم وارط ، وراؽ ،اردليفلت  خطػ ط االجصػلؿ
وار بلقلت ه  ك   ل ش م    ع ر ط  ي نلت اراظػلـ  ػت   مػ ل حبلػأ  ،واالنظمم وارق انني وارت  لملت

 .2جدي  هذه ار الصا  اظ  م نلعتم جؤد  و لفم   لام  و ؾبم  م  ا ار  ل    
  إيلر يفػل   شتمػما ؾبم  ػم  ػا ار الصػا    ع  ثل ويبيا ج اش  اراظلـ  ا وع م نظاشم اراظ  

وشتملػم  ، 3 هداؼ  ل ػم    واؼببلدئ وارق ا د ارو جتفل   فلمل  لا ل وفقل رش ش م  ا اإلعاامات رتتقلق
  لػبصل ص ارتلرلم :

 .خبلت إى ـباعلت  اورا  لر م للترب ش  اؼبد  - 
 ة  ا ل ر ؾبلؿ االدارة .يبيا جطبلق اجمللالت اؼب ت فم ربلحلتفلد قلم،تطبلاراراظ   - 
نه عمم ال شت م   ت  دـ إ فػلؿ  نػه شتيػ ف  ػا ؾبم  ػم  ػا  شاظا إرله   ع  فل ب  ف ي لم،اراراظ   - 

 األعمام .
 دام األعمام اؼبي نم ؽبل . اراظ   دا  ل شف ؽ  - 
 ذاجه نظلـ نط ق   له نظلـ فا  .  اد ل شي ف عمم  ا اراظلـ ر حد اكبم،اؼباراظ   -
 
 
 

                                                
 ) تصاؼ(.155 -140ص ؿبمد دشلب:  اعت حلل ق،  فتلح 1

2 Encyclopied de la gestion, op, cit,p1173 
 . 89، 88ص ،1998إ ااهل  اضبد ارص لد : نظ  اؼب    لت احمللحلبلم،  دوف نليفا، 3
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 الفرع األول : ماهية نظام المعلومات 
ذرت ارت اش  ارػذ  شػاي  ػأف نظػلـ اؼب    ػلت  بػلرة  نذكا  ا ل ،ج ددت ج لرش  نظلـ اؼب    لت

 ،وإرحلػلؿ اؼب    ػلت ،اؼب لعبػم ،ارت ػمشا ، م لػلت : ارتتصػل  لرقلػلـ   جشػمح ارو   ؾبم  م  ا اؼب ارد ا
  .1فبل ششمح دبااقبم  م  اؼبؤحلشم  

 اشصػػػلؿ اؼب    ػػػم  ارػػػو جشػػػمح  ،الصػػػا  ؾبم  ػػػم  ػػػا ار  :ني ش افػػػه ارػػػب ض اآلخػػػا كمػػػلش  ر حػػػ
نػػػه   ؾبم  ػػػم  لامػػػل ش ػػػاؼ  شمػػػل   ػػػع   2اربلز ػػم ر  ل ػػػ  ر ار قػػػت اؼبالحلػػػب حػػػىت ششػػػتطلت  دام   ل ػػه  

  لعبػػػم ار م لػػػلت وارػػػو جشػػػمح   لحلػػػتقبلؿ،  ،فػػػااد، اربللنػػػلتاأل ،ارربؾبلػػػلت ، اظمػػػم  ػػػا اؼبػػػ ارد : اؼبلدشػػػم
 .3إخل ( ر اؼبؤحلشم   …ص ت،ص ر ،نص ص ،وزبمشا و أ اؼب    لت ) ر يفي   للنلت

 4: ظلـ اؼب    لت دورشا  حللحلني نبلن ؤد وش   
 دور وصف : حلأ ش ط  رال نظاة دقلقم  ا وا لم اؼبؤحلشم      لمانلم اؼبؤحلشم .-
وشقػـ   .إخل…وج حلػد ياشقػم ار مػ   ،ا ػادور اؼب لعبم ودوراف اؼب    لت ارتاظلملػم :   ػ  إرحلػلؿ األو -

 . انتلج اؼب    لت  ا  ع   شل دة األفااد ر آدام اؼب لـ ارتدغل لم ارتشريشم وازبلذ ارقاارات 

ت دشػدات ر بلئػم اػبلرعلػم  ػلت  ػا ارفػاص وارؼب     ل وشت  جصمل  نظػلـ اؼب    ػلت رلمػد اإلدارة ار  لػل
واػػت احلػػحاجل للهتل واراقل ػم   ل ػػل ور هػػذا اجملػػلؿ شػػت  إ ػػداد و  ،وكػذرت  ؤيفػػاات اآلدام داخػػ  اؼبؤحلشػػلت
درعػم جفل   ػػل  ػػت  وكػػذرت ،حبلػأ ج يػػس حقلقػػم آدام اؼبؤحلشػم ،ارامػلذج اؼببل مػػم وإدخلؽبػل ر اغبلحلػػ ب

 اربلئم اػبلصم  ل .
ا  و ؾبم  ػم  ػا ار الصػ   :ه   بلرة  ػا ارق ؿ  أف نظلـ اؼب    لتيبيا  ، ا خبلؿ هذه ارت لرش      

 ،إعاامات ( ارو جشمح رال  لرقلػلـ دب م  ػم  ػا ار م لػلت ) زبػمشا، للنلت ، فااد ، اا ل ،اؼب ارد )وحلل  
وذرػت دبشػل دة ار مػػلؿ ر  ،  لعبػم (  ػا  عػػ  ار صػ ؿ إى هػدؼ  ػػلـ  ال وهػ  خد ػم اؼبؤحلشػػم ،إرحلػلؿ

 .  آدام و ل ف   ارتاتفلذشم  و ارتشلريشم ر  ص ؿ إى  دام  فم 
 (.05رق  )بري ا نظلـ اؼب    ل  يبيا  ف نقدـ اردي  ور ت 

 

                                                
1  Ermes groupe: systeme d’information et perspective de management,ed, masson ,1994,p104. 
2   Sornet .J: Information et systéme de gestion,ed ,technique plus,1996 ,p90. 
3   Henri Mahé : Op, cit, P 432 . 
4  Patrick romagni:  l’intelligence économique au service de l’entreprise, les presses du 

management LPM, France,1998, P96 . 
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 (: مكونات نظام المعلومات المعلوماتي10الشكل رقم)
 اغبص ؿ   ع اؼب    لت                                                                              

                                                           

 

                                                                                                                                                

 زبمشا اؼب    لت                                                                                                                  

 

 

   لعبم اؼب    لت                                                                                                               

 

 

 

  إرحللؿ اؼب    لت                                                                                                                 

Source : R Reix, op cit, p66. 

 
 ار الصا اؼبدي م راظلـ اؼب    لت :-2

رقػ  واردػي   ،االدارة وارتاظػل  ،جتم    الصا نظلـ اؼب    لت ر  بل م  الصا ه  : ارتيا ر علػل 
 كل  جتفل   هذه ار الصا ار بل م.  ش اح( 06)

 مع اإلدارة والتنظيم م المعلومات(: تكامل نظ10الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 

، ص 3110اإلداريــة، الــدار الجامعيــة للنشــر اإلســكندرية،  نظــم المعلومــات :إبــراهيم ســلطانالمصــدر : ســونيا محمــد البكــري، 
01.  

تفل ػ  جاالدارة وجيا ر علػل اؼب  ػ ات ل  ج م  ار الصا اػبلصم  ػلرتاظل ، ك(07رق  )وشظ ا اردي  
(، 1)م ر مدلك  ارػو جادػأ ر ارتاظػل   اعه ارتتدشلت وشقدـ اغب  ؿ اإلدارشػب ق اراظلـ ارذ  يبيا  ف ش

اإلعاامات  األفااد، اؽبلي    ف  ايفلرتيا ر علل هال ه  جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ،   ل ارتاظل  فلت

 اؼبشت د ني 

                                                                                                                                                           اآلالت     

 اررباؾبللت                                          

 اربللنلت 

ــــــــاو نظ

 وياتانًعه

 انتنظيى
 اإلدارة 

 انتكنونوجيا

 نظى

 انًعهويات
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رحلػػػػػػ  ر حػػػػػػني  ف اإلدارة جتم ػػػػػػ  ر  شػػػػػػؤرلم اؼبػػػػػػدشاشني ر  ،لم وارشللحلػػػػػػلت وار قلفػػػػػػم ارتاظلملػػػػػػمارتدػػػػػػغل 
 اإلحلحاجل للت وزبصلص اؼب ارد اؼبلدشم  ا ل واربداشم .

 :اؼب ا خبلؿ اردي    لد ار بل م راظلـ اؼب    لت ر اؼبؤحلشم  ا ويبيا ج الح األ
 (: األبعاد الثالثة لنظام المعلومات في المؤسسة10) الشكل رقم

 

 اؼب ارد اربداشم
       
 جفل ػػػ                        

 
 
 
 

 ارتاظلػػ                                    
  م لم ارتشلري                                        
 رغم اؼبؤحلشم                                         
 دورة اؼب    لت                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 جفل ػػ 

                                                                         
   0011Encyclopédie de lagestion,Op.cit,p:  Source:  
 

 1  ع  بل م    لد ه  : مشاجي   بله، قبد  ف نظلـ اؼب    لت ر اؼبؤحلشم ا خبلؿ اردي  
وه  ،(: شدػي  هػذا ار اصػا عػمم هل ػل  ػا نظػلـ اؼب    ػلت) االفااد  و اجملم  لت الموارد البشرية-

  لعبت ل و اه نشتاتل  نه رػلس كػ  األفػااد  ، و ارذشا شق   ف  اق  ل  ،األفااد ارذشا ه   صدر اؼب    لت
رػػػه  بلقػػػم ويلػػػدة   ػػػلألفااد  ارػػػذشا هبػػػب ظبػػػل    إذف فتشػػػلري اؼبػػػ ارد اربدػػػاشم  ، قلػػػدوف  اظػػػلـ اؼب    ػػػلت

 ا   لراهت  وارتصد  ؽب  ر حلرم ارماورة وؿبلورهت  .إقال    وجط ش،

                                                
1  Encyclopédie de la gestion  : op, cit, p1180. 

 االحلتملع وارف   
 اراصلتم واالقحاح
 احمللورة وارتفلوض

 االقالع
 قللدة ارتغلري

 جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ
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 ع ػػمة   وكػػ    مػػم ؽبػػل خصػػل ص ،ونقصػػد  ػػذرت جاظػػل  ار مػػ  حبلػػأ شقشػػ  إى   مػػلت  التنظــيم :-
درعػم اربل اكمشػم  ،دورات اؼب    ػلت  ،ري لق ا ػد ويػاؽ ارتشػ ، قلفػم اؼبؤحلشػم  ،ار غػلت اؼبشػت م م  ، ااقبم

 ؤحلشم...إخل .ح   اؼب،ر إزبلذ  ارقاارات
اؼبتلحػم ر مػدشاشا ر تيلػ  وارت ل ػ   مف جيا ر علل اؼب    لت  ج تػرب  حػد األدوات اؽبل ػإ1: التكنولوجيا -

 اؼب    لت ه  اؼبشؤورم  ا جبلح  وسبلحلت ارتاظل  ك حدة واحدة.وج ترب جيا ر علل ، ت ارتغلري
 تػػػػلرزب 2نظمػػػػم  اؼب    ػػػػلت  اغبدش ػػػػمفلمػػػػل ىبػػػػص جيا ر علػػػػل اؼب    ػػػػلت فمػػػػل هػػػػ  إال   دوات  حللحلػػػػلم أل  

ويبيػا  ارقػ ؿ  ػأف ارتيا ر علػػل  ،د ني وخصػل ص  اؼب    ػلت اؼبط   ػمإلحتللعػلت  اؼبشػت حشػب دراحلػم 
فادخلؿ جيا ر عللاؼب    لت ربػدث دراحلػم  ،جأ    د  اؼب    لت وريا ر   ض األحللف وبدث ار يس 

 ر  ا لم  ا حلأ اؼب    لت ر اؼبؤحلشم .
  نظمػم اؼب    ػلت ر مؤحلشػلت وج حلػ  ل إى مم اؼب    لت ر اؼبؤحلشلت جشري كب  إزارم اغبدودإف  نظ

  .إخل…يفبيم األنحنلت  ،EDI  األخاي  ت إنتدلر ارتبلدؿ  اإلريحو  ر بللنلت
حلػأ  ،تتشني ار بلقلت  ػني  الصػا اراظػلـا األنبلم دبيلف إ طلم  األنبلم ر  ،فلمل ىبص ار بلقلت

فمبػد  ار بلقػلت  ،ا فض  داؤهو لرتػل  شػ ،ر     اصا قػد شػؤد  إى خ ػ  ر اراظػلـ كيػ  ف ك  خ  إ
 م ره  نبلم ر  نظمم اؼب    لت .لاار ا 
ف نظػػلـ اؼب    ػػلت شدػػم  كػػ  اؼب    ػػلت ارػػو جػػأ   ػػا ـبت ػػ  اؼبصػػلو وار ريفػػلت وش ػػاض      ػػلت إ

كفػػلمات ـبت ػػ  اإلختصلصػػلت كػػلألفااد ف ػػ  شتط ػػب   ،جشػػت م   ػػا يػػاؼ ـبت ػػ  اؼبشػػؤورني ر اؼبؤحلشػػم
 إخل.…احمللحلبني ،اؼب    لجلني 

إختلػػلر  ،فمػػ بل ش تػػرب نظػػلـ اؼب    ػػلت ر اؼبؤحلشػػم اؼبتم ػػ  ر إندػػلم قل مػػم إريحونلػػم ر مات عػػلت 
ه    إ ػػبلـ ارم ػػ ف وارتػػأ ري   ػػع حلػػ  ك ،ن  لػػم اؼب    ػػلت ار اعػػب ج فريهػػل وهػػ   ػػلرطبت      ػػلت جأ ريشػػم 

 3كلرتل :  لوجظ ا األ  لد اؼبذك رة حلل ق ارداا  ؛
ر قل مػػم اؼب    لجلػػم كػػذرت (ف ػػ  اؼبشػػت د  ف احملتم ػػني )داخػػ  وخػػلرج اؼبؤحلشػػم فيمــا يخــص األفــراد : -

 اؼبصممني واؼبافذشا ر قل مم.
ب  ػاة  ذه ار  ػل ق  ارارت زشػت اعبغػاار ؽبػ ، ع ارػ رؽ اؼب ع دة وكذرت ارق ا   اؼب عػ دة اؼب    لت  التنظيم :-

 ار قلفلت اؼب ت فم رفاوع اؼبؤحلشم اؼبت اعدة  رب  كبلم ار لهن. ، مشت د ني احملتم ني عغاافلل ر
                                                

 .21حل نلل ؿبمد اربيا ، إ ااهل  حل طلف:  اعت حلل ق، ص  1
2 Benoit Aubert: Les technologies de l’information et l’organisation ,  Gartan morin , édition France, 1997 ,P5. 

 .254 اعت حلل ق، ص  حل نلل ؿبمد اربيا ، إ ااهل  حل طلف:  3
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  تقلت اغبلحل ب وسبا  ع مة اغب احللب و ريهل  ا  ، اؾبللت ق ا د اربللنلت :المعلومات تكنولوجيا-
  م لم اإلندلم  لؼبااح  ارتلرلم :

  .م ر مات علت اؼب لامجقشل  اؼب ع دات  ا ارق ا    لراشب-
 .(...ارتقدمي ،تم ني )احملت يإقبلز ربقلق رتتدشد اغبلعللت ؼب ت   اؼبشت د ني احمل -
 .)اآل  وارربؾبللت(ذبدشد  الصا اغبل   ارتقه  -

 1كمل شتمح رال  أف اجمللالت ارتطبلقلم رتيا ر علل اؼب    لت جدم  اجمللالت ارتلرلم: 
 قطلع ارتغذشم وارطب. -

 ل   ارت  ل  وارتدرشب.قط -

 اردؤوف اربلئلم وقطلع ارت دشا وار اوة اؼب دنلم. -

 قطلع اراق  واؼب اصبلت. -

 قطلع ارصال م وارتصالت. -

 قطلع اؼبلؿ واأل ملؿ واالقتصلد وارقطلع ار شيا . -
 ظم المعلوماتنالفرع الثاني: أنواع 

فػلميا اجبػلع   ،اظلـ   دة ياؽ ص  ار نه ششمح رال   ،اراظ  ر اؼبؤحلشم ا  ه  خصل ص  دخ      
اؼبػػػداخ  اؼب ت فػػػم  ،اؼبشػػػت شلت اإلدارشػػػم ،اػبػػػد لت ،األ ػػػ اؿ ،مبػػػ ذج  اطقػػػ  ر ػػػاظ  حشػػػب جػػػدفق اؼبػػػ ارد

ا وهػذا اؼبػدخ  األخػري هػ  األك ػا جأشلػد ،إلزبلذ ارقاار  و جقشل  اؼبؤحلشػم إى نظػ  فا لػم حشػب و ل ف ػل
حلػػػاقـ   تقشػػػل   و إ طػػػلم  نػػػ اع نظػػػ  اؼب    ػػػلت  و  ػػػع هػػػذا األحلػػػلس حلػػػل قم ارػػػذكا؛ ػػػا  ػػػني اؼبػػػداخ  

 ار  لفلم .
 نظام معلومات اإلنتاج -0

م  ػػػا اؼب اعػػػلت ر يفػػػي  حلػػػ ت زبػػػتص و لفػػػم اإلنتػػػلج  تت شػػػ  ؾبم  ػػػم  ػػػا اؼبػػػدخبلت إى ؾبم  ػػػ
شاافػػق  .وشتط ػػب هػػذا اراظػػلـ إحلػػت داـ جيا ر علػػل اإلريحونلػػلت ارتمل  لػػم واراقملػػم واؼب    لجلػػم ؛2وخػػد لت
االنتػػلج نظل ػػلف فا لػػلف ر م    ػػلت نبػػل : نظػػلـ      ػػلت زبطػػلط وج علػػه اإلنتػػلج ونظػػلـ      ػػلت  و لفػػم

                                                
 Support Technique.  

م دراحلػلت، ار  ػـ  رشلض  بد اهلل خ اردة وؿبمد فلو اغبالطػ ،   ػا احلػت داـ جيا ر علػل اؼب    ػلت   ػع اإل ػداع اإلدار  ر اؼبؤحلشػلت ار ل ػم األردنلػم، ؾب ػ 1
 .381، ص: 2008، 2، ار دد 35اإلدارشم، اجمل د 

 .388، ص1999  لم، اإلحليادرشم، نظ  اؼب    لت اإلدارشم، اردار اعبل حل نلل ؿبمد اربيا : -2
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 ،جط شاهػػػل،  نظمػػػم اإلنتػػػلج  اؼبالورػػػماؽبادحلػػم ارصػػػال لم ارػػػذ  شتمػػػما      ػػػلت حػػػ ؿ جصػػػمل  اؼبات ػػػلت و 
 واألرلم . ،اراق 

 نظام معلومات التسويق  -3
ت وجقدمي ارتقلرشا اؼبت  قػم  ت قػ  ارط بلػلت وزبطػلط اؼببل ػلت شاافق هذا اراظلـ  ت مشا و  لعبم اؼب    ل

ودراحلػػػػم ارشػػػػ ؽ ر ت ػػػػاؼ إى ار اػػػػت ارتالفشػػػػ  ر مؤحلشػػػػم ودراحلػػػػم ر بػػػػلت و ذواؽ اؼبشػػػػت  يني وارػػػػحوشل 
و ػػػػذرت فػػػػاف نظػػػػلـ      ػػػػلت ارتشػػػػ شق هػػػػ   بػػػػلرة  ػػػػا ؾبم  ػػػػم  ػػػػا  ار الصػػػػا   ػػػػ  األفػػػػااد  ؛ر مات ػػػػلت
وزبػػػػمشا ورب لػػػػ  وجقػػػػدمي اؼب    ػػػػلت ر ار قػػػػت اؼبالحلػػػػب  ػػػػا  عػػػػ  ارقلػػػػلـ واإلعػػػػاامات رت ملػػػػت  ،اؼب ػػػػدات

 وشتي ف نظلـ اؼب    لت ارتش شق   ا :       ؛  م للت زبطلط وجافلذ اؼببل لت
 ق ا د اربللنلت  دي م  ا اؼب    لت اؼبت  قم  لؼبؤحلشم ودبتلط اؼبؤحلشم . -
      لت  ت  قم  لالحلحاجل لم ارت لرشم ر مؤحلشم . -
  دوات اؼب لعبم وارتت ل  . -
 مبلذج ارت ق لت . -

 نظمػػػم      ػػلت فا لػػػم  ؼب    ػػلت ارتشػػػ شق  ارػػذ  شمػػػ   ػػدوره( عػػ ها نظػػػلـ اfeilleش تػػرب ارحصػػػد )
 اإلعتمل   . ،ارتيا ر ع  ،ارت لر  ،ري   ا ارحصد ارتالفش 

 علومات األفراد )الموارد البشرية(نظام م -2
ت ػػػمشا و  لعبػػػم اربللنػػػلت اربلز ػػػم ر م لػػػلت زبطػػػلط وجاظػػػل  ار  ػػػل   شقػػػـ  نظػػػلـ      ػػػلت األفػػػااد  

و لرتػػل  ف اػػلؾ ؾبم  ػػم  ارتافلذشػػم اؼبت  قػػم  لحلػػت داـ وجطػػ شا ار اصػػا اربدػػا  ر اؼبؤحلشػػم واحمللفظػػم   لػػه .
ربدشػػد االحتللعػػلت  ػػا    ػػع  شػػل دهتل ر آدا  ػػل وهػػ  :  ػػا ار  ػػل   ارػػو سبلرحلػػ ل إدارة األفػػااد وش مػػ 

 وجط شا   لراهت  . ،جأ لا   إحلت دا   ، احمللفظم   ل   ،  نيار ل
 1:ؿ  ا نظلـ اؼب    لت ر م ارد اربداشم  تافلذ اؼب لـ ارتلرلمو كمل شقـ  اؼبشؤ 

 وات ارطاؽ عدشدة رتشلري األفااد . -
 ارش ا   ع وات ارتطبلقلت اؼب    لجلم . -  
 جلم .جأ لني االجصلؿ  ت  ص تم  و  دشاشم اؼب    ل - 
 ربشني ن  لم و  ا اربللنلت اؼبت  قم  لألفااد . -
 جي شا و شل دة اؼبشت د ني ر ربؾبللت . -

                                                
1
Patrik Gilbert: la gestion des ressources humaines, editions, d’organisation, France, 1999, P730. 
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 اؼبدلركم ر جصمل  ارتطبلقلت اؼب    لجلم. -
 جشلري  دلرشت األسبم رصلو  دشاشم اؼب ارد اربداشم. -
 ربمري اؼب طط اردل   ر م    لجلم. -
  نظام معلومات التمويل -4

وششػػػت دـ  ،اؼبؤحلشػػػم ت اؼبلرلػػػم ارػػػو جت  ػػػق  أصػػػ ؿ وخصػػػـ اراظػػػلـ  تشػػػ ل  و  لعبػػػم اربللنػػػل شقػػػـ  هػػػذا
  للنلت جم  اؼب    لت األخاي .

كمل شقـ  هذا اراظلـ  لال تملد   ع ـباعلت األنظمم ار  لفلم األخاي ر ربدشد االحتللعلت اؼبلرلم وره  
 نظمػػم جشػػلري حشػػل لت  ، نظمػػم  ااقبػػم اؼب مونػػلت ، نظمػػم   لعبػػم ارط بلػػلت :1 ػػدة  نظمػػم فا لػػم  يفػػ اهل

 ،جي ف هذه األنظمم  لدة  اجبطم فلمل  لا ػل ؛و نظمم دفح األحلتلذ ، نظمم إدارة األع ر ،ارم ل ا واؼب ردشا
  اد صبت ك  هذه األنظمم شدي  رال نظلـ اؼب    لت اإلدار  .

  الفرع الثالث : عالقة أنظمة المعلومات بالمؤسسة
 المعلومات في المؤسسة دور نظم  -0

نظمل جدػغل لم هػدفت إى إدخػلؿ األوج  لجليلػم  1950نظ  اؼب    لت ارو قد ت ر  رقد كلنت  وى
نظػػػ  اؼب    ػػػلت ؼبشػػػت ي اإلدارة ور ار ملنلالػػػػلت  1970  ج ػػػع هػػػذا اراػػػ ع ر  ،  ػػػع ار م لػػػلت اريتل لػػػم

 .2قد ت نظ       لت اؼبشت ي االحلحاجل   1980
 ػػ  ر تطػػ ر  ػػػا خػػبلؿ اإلحلػػت ملر ر ارربؾبلػػػلت للػػـ  فاناػػل نشػػػ ع إى نظػػلـ      ػػلت  اػػػد ل وق  ػػل ار   

ف نظ  اؼب    لت ارلـ  ج  ب دورا حل شل واحلحاجل لل وذرػت  ػا خػبلؿ .إحتللعلت نظلـ اؼب    لتإوج قت 
 3 ارقللـ   بل م  ندطم  و ؿبلور ر لشلم :

  صلدرهل اؼب ت فم . اغبص ؿ   ع اربللنلت  ا المحور األول : - 
 االحلت ملر ر اري ادر اربداشم اؼبؤه م واؼبدر م . المحور الثاني : -
ــــــالمحــــــور الثا - االحلػػػػػػت ملر ر نظػػػػػػ  االجصػػػػػػلؿ وجيا ر علػػػػػػل اغبصػػػػػػ ؿ   ػػػػػػع اربللنػػػػػػلت ورب ل  ػػػػػػل   ث :ل

 . واحلت بلص اؼبؤيفاات  ا ل، وكذرت ر اردبيلت اؼب    لجلم ووحلل   نق  وجبلدؿ اؼب اؼ واػبربات

                                                
1  Benoit Aubert : op,Cit , P38 

 .27، صنفشهاعت اؼباربيا :  ؿبمد حل نلل 2
 . 62،ص 2001، ارقلهاة، ارطب م األوى، حشا  ضبد اػبمري : اقتصلد اؼب افم، ؾبم  م ارال  ار ا لم 3
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ونظػػػ  اػبػػػربة   ػػػع إهبػػػلد نظػػػ   تفل  ػػػم رػػػد   ارقػػػاار  ،رقػػػد حلػػػل دت ارػػػاظ  اؼبتيل  ػػػم ر م    ػػػلت  
وإى نطػػلؽ اعبدشػػد  ،بػػدعوجػػدخ  إى نطػػلؽ اؼببتيػػا اؼب ،اإلدار  وهػػ  ر جفل   ػػل زبػػاج  ػػا اؼبػػأر ؼ اؼب تػػلد

  وارذ  شت  ربشلاه وجط شاه .
وشظ ػػا  ػػا خبلرػػه  ف هاػػلؾ  ،لت واؼبؤحلشػػمار بلقػػم  ػػني نظػػ  اؼب    ػػ (08رقػػ  )وش اػػح اردػػي  

 بلقم ا تملدشػم  ػني احلػحاجل لم اؼبؤحلشػم وارق ا ػد واإلعػاامات  ػا نلحلػم ونظػ  اؼب    ػلت حلػ ام األرلػم  و 
 ارربا ل  و اربللنلت  و يفبيلت االجصلؿ  ا نلحلم األخاي .

 – إعتمادية وتبادلية –العالقة بين التنظيم ونظم المعلومات (: 11)شكل رقم 
 
 
 
 جا
 
 
 
 
 

 31ص ،مرجع سابق ،: سونيا البكريالمصدر
 رية على أمن النظام المعلوماتي الرقابة اإلدا -3

ش مػػ  ارػذ   اإلدار  اعبلػػد أل ػا اراظػلـ ـبلرفػلت اغب احلػػلب  ػا خػبلؿ ارت طػلط ب   ػعيبيػا ارتغ ػ
  ا اراظلـ  لش   :وشابغ   ف شتمما ارت طلط واراقل م اإلدارشم   ع   ،  ع ربقلق  قصع  الفت فبيام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 جقلػػػػػػػػػػل    ػػػػػػػػػػا اراظػػػػػػػػػػلـ فلمػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػد وجتم ػػػػػػػػػػ                                                                                              ارػػػػػػػػػػو ج تػػػػػػػػػػرب دب ل ػػػػػػػػػػم   ػػػػػػػػػػلشري ربدشػػػػػػػػػػد األهػػػػػػػػػػداؼ  -
  .وارربا ل اربلئم وـبلرفلت اغب احللب ت  لماتارهذه االهداؼ ر ضبلشم

ا اإلحتمػػلالت وارتيػػػلرل  اؼباجبطػػم ؼب ػػليا    ػػػا ارتدػػغل  )جدػػغل  اربللنػػػلت ( حلػػأ جشػػػ   شجقػػد -
 هذه ارتقدشاات ر إختللر اإلعاامات اؼببل مم أل ا اراظلـ .

وجصػػػػ  هػػػػذه اػبطػػػػم كلفػػػػػم  ،قبػػػػ ؿ  ػػػػا األ ػػػػا و تي فػػػػم   ق رػػػػم إ ػػػػداد خطػػػػم جمػػػػما  شػػػػت ي  -
 األعاامات اراقل لم ارو حللت  جطبلق ل و هداؼ هذه اإلعاامات .

  

 

 

 
HardWare         

  مػػػػػػ بلق                      

  إ تملدشم                

Data Dase          soft ware     

 

 

Telecommunications    نظ  اؼب    لت                       ارتاظل  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

      

 اآلرلم  اح ارا  

 قل دة اربللنلت 

 يفبيم االجصلؿ  

  ارربا ل

اؼباظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
االحلػػػػػػػػحاجل لم 
ارق ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 اإلعاامات 
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  ا   ا اراظلـ . ر فو ربدشد اؼبشؤورللت واؼبشؤ  -
وذرػػػت ر تتقػػػق  ػػا  ػػػدي ف لرلت ػػػل ر ربقلػػػق  هػػػداف ل  ،إختبػػلر إعػػػاامات اراقل ػػػم   ػػػع   ػػا اراظػػػلـ -

 ف هػػػػذا اإلختلػػػػلر شؤكػػػػد   ػػػػع ربدشػػػد اؼبشػػػػؤورللت  ف ػػػػ  اإلعػػػػاامات وجافلػػػػذهل  ت  لػػػػ  اؼب عػػػ دة حلػػػػأ 
 األحللرلب اراقل لم  ص رة   بل مم.

 .إخل(…par feuاإلحلتا لد  لر حلل   ارتقالم     ح ا ط ارالر ) -
 المطلب الثاني : عالقة تكنولوجيا المعلومات بنظام المعلومات 

و لامػػل ا تمػػػدت   مػػم   لعبػػػم  ،نػػب ارتيا رػػ ع  راظػػػلـ اؼب    ػػلتسب لػػػ  ر  ل جيا ر علػػل اؼب    ػػلت؛
اربللنػػػػلت واختػػػػماف اؼب    ػػػػلت وربػػػػدش  ل واحلػػػػحعل  ل وج صػػػػل  ل إى اؼبشػػػػتفلدشا   ػػػػع االحلػػػػلرلب ارلدوشػػػػم 
رفحات ي ش م  ا ارم ا وارو   بتت ؿبدودشت ل و  مهل  ا إقبلز هذه اؼب مم   ع ارات  اؼبط  ب خلصػم 

و ػػلت ار اػػت وبػػت  اػػاورة إحلػػت داـ جيا ر علػػل اؼب    ػػلت  ،اؽبل ػػ  ر ح ػػ  ونػػ ع اربللنػػلت  ػػد االزدشػػلد 
 1 .ـ اؼب    لتاغبدش م ر جطبلقلت نظل

  الفرع األول : مفهوم تكنولوجيا المعلومات 
شقصػػػػػد  تيا ر علػػػػػل اؼب    ػػػػػلت  ؾبم  ػػػػػم  ػػػػػا األفػػػػػااد، اربللنػػػػػلت، اإلعػػػػػاامات، واؼبي نػػػػػلت اؼبلدشػػػػػم   

  ػػع اؼبي نػػلت  وهػ   ػػذرت شاكػػم 2ارػػو ج مػػ  حلػػ شم  ػا  عػػ  ار صػػػ ؿ إى  هػػداؼ اؼباظػػػمم    وارربؾبلػػلت
 و نبلت ل ر ربقلق  هداؼ إدارة اؼب    لت . األحللحللم

وارربؾبللت اربللنػػػػلت ، أثػػػػل   اؼبي نػػػػلت اؼبلدشػػػػم ر تلحلػػػػ ب( Laudon & Laudonوش ػػػرب  ا ػػػػل )
  ر علل اؼب    لت ر ماظمم   وجقلنماػبمف وج فري ؿبفظم ؼبدلركم   ارد جيا

  ع ارات  ارتل  :  جدم  جيا ر علل اؼب    لت ؾبم  م  وج اف ل  اظمم ارت لوف وارتاملم االقتصلدشم
 ؛ صػ ات و للنػلت ،نقػ  و  لعبػم اؼب    ػلت ر يفػي  صػ ر ،زبمشا ،ارو جشمح جبمت ، ا ارتيا ر عللت

  .إلريحونلم وارتيا ر عللت اؼب تقم      ارب دشلت ا ،وه  جدم  اإلريحونلت اردقلقم
ر حػػػني قبػػػػد ج اشفػػػػل آخػػػػا شقػػػػد  ل  طاشقػػػػم  ك ػػػا جفصػػػػلبل   جيا ر علػػػػل اؼب    ػػػػلت هػػػػ  مبػػػػ ذج جقػػػػه 

ش تمػػد   ػػع ؾبم  ػػم  ،جػػؤ ا   ػػع جشػػلري و ااقبػػم  نظمػػم اإلنتػػلج واػبػػد لت ر اإلقتصػػلد ،إقتصػػلد  عدشػػد
 نظمػػػم اؼبااقبػػػم  ،اإلريت نلػػػت هادحلػػػم ارربؾبلػػػلت ،لب حا طػػػم  ػػػا اإلكتدػػػلفلت اؼب مقػػػم ر  لػػػداف اغب احلػػػ

                                                

تػػػػد  ارتالفشػػػػ  حلػػػػالم  بػػػػد اريػػػػامي اػباػػػػلؽ: دور جيا ر علػػػػل اؼب    ػػػػلت واالجصػػػػلؿ ر  م لػػػػلت إدارة اؼب افػػػػم،اؼب تق  اردو :اؼب افػػػػم اراكلػػػػمة اعبدشػػػػدة و ارت 1
 .236، ص2005ن فمرب13و12ر مؤحلشلت االقتصلدشم،  شياة،  

 .238-237، ص نفشه اعت اؼب حلالم  بد اريامي اػبالؽ، 2

 Organisation de coopération et développement Economique.  
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ج زشػت اؼب    ػلت  دػػي   جبػلدؿ و  ،اؼب لعبػػم  ،واإلجصػلالت ارب دشػم . فبػل ظبػح  ػػا زبفػلض جيػلرل  ارت ػمشا
 .1كبري عدا  

ورقػػد زاد  ،و هػ   ػليبيا  بلحظتػػه   ػع ارت ػاشفني األخػػاشني هػ  نظاهتمػل اري لػػم رتيا ر علػل اؼب    ػلت
 خري ذكا  ه  خلصلم  ا خصل ص هذه ارتيا ر علم اال وه  اإللبفلض اردا   ر األحل لر.ارت اش  األ

 الفرع الثاني :أهمية تكنولوجيا المعلومات في إدارة األعمال .
خ ػػق و ػػل   عدشػػدة  ػػا  ،جػػؤد  جيا ر علػػل اؼب    ػػلت دورا كبػػريا ر ربػػدشأ وجطػػ شا إدارة األ مػػلؿ    

 . 2ويبيا  بلحظم هذا  ا خبلؿ ، تا  م ر  لئلت ار م ار  ل   وؾبلالت  م  وندليلت 
 جشل د   ع ج فري ار قت خلصم اإلدارة ار  لل وارتفاغ ر اعبلت  ك ا  نبلم . -
 . اتدار جشل د   ع زشلدة قا ات االجصلؿ االدار   ني ـبت   اإل -

 .جشل د   ع ج فري ق ة  م  ف  لم داخ  ارتاظل   -

 .جشل د   ع جق لص ح   ارتاظلملت  -

  .لرم ر ار م للت ارتدغل لمجشل د   ع ربقلق رقل م ف    -

 االنتػػػلج ،كػػػأ  عػػػمم آخػػػا  ػػػا األ مػػػلؿ كلرتشػػػ شق  ،شاظػػػا إى نظػػػ  اؼب    ػػػلت وجيا ر علػػػل اؼب    ػػػلت    
وارذ  هبب  ف شافذ  يفلمة وف لرلم  ا  ع  ديب  ػم اؼباظمػم و  ملؽبػل ويبيا ػل  ،اؼب ارد اربداشم ،اؼبدحشلت

وهػػذا  ػػل ش افػػق ياشقػػم  و  ػػدخ  …  لػػمة جالفشػػلم احلػػحاجل لم إذا  ػػل   إدارهتػػل  صػػ رة ذكلػػم  شمػػل جػػ فري 
 ؛حلػػػحاجل لم األ مػػػلؿواؼبتيل  ػػػم  ػػػت اؼبي نػػػلت األخػػػاي إل جطػػػ شا إحلػػػحاجل للت نظػػػ  اؼب    ػػػلت اؼبشػػػتمدة

  3.اراظلـ   ربدشد  دي  فم لم إسبلـوجقـ  اؼب    لت واراظ  اؼبط   م إلسبلـ االحلحاجل لم و ا 
 الفرع الثالث: تكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية

 ػػػريت جيا ر علػػػل اؼب    ػػػلت صػػػ رة إدارة اؼبػػػ ارد اربدػػػاشم ر كػػػ   يػػػلف، وشحكػػػم    ػػػب احلػػػت ملؿ  
ر تيا ر علل ر إدارة اؼبػ ارد اربدػاشم ر نظػ  اؼب    ػلت، وقػد عػلم االهتمػلـ  ػاظ       ػلت اؼبػ ارد اربدػاشم 

ام  ا قب  اربلح ني  و اؼباظملت  تأخاا  ا  لق  اراظ  األخاي كلرتش شق واإلنتلج، وش  د ذرت ر دة حل  
 حلبلب،  ا ل اال تقلد اػبليعم  أف األ  ر اؼبت  قم  لألفااد ه     ر روجلالػم وال ربتػلج إى نظػلـ رتاظلم ػل 

                                                
1
- Freemanet et Soete: Technologie d’information et domaines de croissance, EDOCDE , 1989 

P148 

 .238حلالم  بد اريامي اػبالؽ:  اعت حلل ق ،ص 2

 . 238نفس اؼباعت ارشل ق، ص 3
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ارػػذ  شاجيػػم   ػػع جيا ر علػػل اؼب    ػػلت وجاجلب ػػل، إال  نػػه  صػػبح نظػػلـ اؼب    ػػلت اػبػػلص  ػػلؼب ارد اربدػػاشم 
 ش قع اهتمل ل كبريا  ا قب  اؼباظملت واربلح ني.

 المطلب الثالث : تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
فمشػػػػػت صبلػػػػػت  ،ظبتػػػػػت خلصػػػػػلم اؼب    ػػػػػلت  ت ػػػػػدد إحلػػػػػت ملالت وجطبلقػػػػػلت جيا ر علػػػػػل اؼب    ػػػػػلت

  وارصال م .اجمللالت وحلات اض فلمل ش   إى جطبلقلت ر ؾبل  ارتشلري
 الفرع األول : في مجال الصناعة

اؼباونػػم هػػ  اري مػػلت األك ػػا إحلػػت ملال  اػػد اغبػػدشأ  ػػا جطبلقػػلت و  ،ارتأرلػػم ،اراعػػ  اآل   بػػلرةإف 
. فأ ػػلـ ارتغػػريات اريبػػرية ر احملػػلط ور  ػػ    ؼبػػم االقتصػػلد وإزدشػػلد يفػػدة اؼب    ػػلت ر االنتػػلج جيا ر علػػل

وعػػػػدت اؼبؤحلشػػػػلت نفشػػػػػ ل ؾبػػػػربة   ػػػػع ارػػػػتتي   ػػػػل   يػػػػا ر هػػػػػذه  ،اؼبالفشػػػػم وربػػػػت هػػػػلعس ارػػػػمواؿ
 لت  و جقالػػلت   ع ػػم فقػػط ؼبشػػل دة اؼبؤحلشػػم ر  م لػػم اإلنتػػلجلػػويبيااػػل هاػػل ج ػػداد  ر ػػت آر ،ارتيا ر علػػل

 1 وه :
: هػػ   ع ػػمة (  Les machines à commande numériqueاآلالت الموجهــة رقميــة )  -1

وريا ػػل هن ج ػػاؼ جط رهػػل اغبقلقػػ   ،  ػػات ر  داشػػم اغبػػاب ار لؼبلػػم ار لنلػػم ،ح ػػت ؿبػػ  ار ل ػػ  ر اإلنتػػلج
                                                                 إى حني إرجبطت ثل لل  لإلكحونلت .

رة م اإلنشػلف فيػلف شتصػ ره صػ  ل ػرقد  لش اراع  اآل   اذ   د ر ـب :( La robotique: ) اآللية -2
و جػػع هػػذا اؼباتظػػا ف ػػ  شيػػا كمػػل  ،نشػػلفيبػػق االصػػ   اػػه  ػػري  نػػه شقػػـ   يػػ  األ مػػلؿ ارػػو شقػػـ   ػػل اإل

وريا   ت جط ر اإلريحونلت و   ر رقل ق  ؛رياه آرم الجشتطلت ارقللـ إال  ب ض اغباكلت اربشلطم،جص ر
حلػػػاش م ر غلشػػػم ش  ػػػم ارشػػػ لي ف جطػػػ رت هػػػذه اآلالت إى رعػػػلؿ آرلػػػني شق  ػػػ ف  تافلػػػذ حاكػػػلت   قػػػدة و 

 ،اإلنشػػػلف  ػػػا  دا  ػػػل  ػػػافس اريفػػػلمة . رقػػػد  صػػػبتت هػػػذه اآلالت جقػػػـ    م لػػػلت  ػػػدة انب ػػػل اإلنتػػػلج
 وش ترب إلبفلض نشبم األخطلم  ا  ه  فبلمات إحلت ملؿ اراعلؿ اآلرلني . ؛ارتاظل  وارافت ،ارتصمل 

رقػد  :(Conception Assistée par Ordinateurالتصميم المساعد من طرف الحاسـو  ) -3
ؤشػػم ارامػػ ذج اجملشػػ  حلػػأ  صػػبح  ا يػػلف ر  ،تقالػػم  ف ربػػدث  ػػ رة ر  يلجػػب اردراحلػػماحلػػتطل ت هػػذه ار
 ػػػػا إذ شػػػػت  إقبػػػػلز ار دشػػػػد  ،هػػػػذه ارتقالػػػػم ظبتػػػػت  ظ ػػػػ ر  ػػػػلش اؼ  اقتصػػػػلد ارتصػػػػململتقبػػػػ   ف شا ػػػػم 

                                                

 .11، ص 1994عل  م اعبما ا، رحللرم  لعشتري، رشش  صبل م : جيا ر علل اؼب    لت و  اهل   ع اردغ ، د 1
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ج   احلػػطم ارتصػػمل  ارتصػػململت ر  قػػ  وقػػت فبيػػا و لقػػ  ارتيػػلرل  فبػػل ظبػػح  ادخلؽبػػل ر  م لػػم االنتػػل 
 واالنتلج اؼبشل د  ا ياؼ اغبلحل ب 

  تػرب اغبلحلػ ب  اػد ل اكتدػ  ألوؿ  ػاة : (Intelligence Artificielleالذكاء االصطناعي ) -4
إذ كػػلف قػػلدرا   ػع ارقلػػلـ  لر م لػػلت اغبشػػل لم وزبػمشا اراتل ػػم ر ارػػذاكاة و ػػا   إرحلػػلؽبل  ،     ػم ار صػػا
نػػه خ ػػق إنشػػلنل آخػػا؛ وريػػا  ػػت  ػػاور ار قػػت  ػػد ت جظ ػػا اؼبدػػلك   تظػػم فظػػا اإلنشػػلف ر  ؛إى اردليفػم

 آرم . وجبني  أنه  ل ه  إال
ف ػػله  اغبلحلػػ ب شقا وشت ػػاؼ   ػػع األيفػػللم  ػػ  وششػػتطلت  ،احلػتطلع اإلنشػػلف إى حػػد  ػػل ربقلػػق ح مػػه

جطػ ر  شػلف رلػتميا  ػا ار صػ ؿ إى هػذه اراتل ػم رػ النوهن شيا اإل ؛ ف شتتدث وش ط  ري  وصفم دوام
 ة .بري  ظ  ر االنظمم اػبللت فبل ظبح ارربؾب

 الفرع الثاني : تطبيقات أخرى لتكنولوجيا المعلومات 
  (.03رق  )يبيا اف ن ات ل  ا خبلؿ اعبدوؿ 
 ( : تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 12الجدول رقم )

 عن التسيير مثلةأ مثلة عامةأ التطبيقات الميدان
 اغبشلب ار  م  - اغبشلب

 ارتصململت -
 اربتأ ،    ارذرة -

  يلجب اردراحللت
 حب ث ار م للت -
 إزبلذارقاارت اؼبشل دة  ع -

 ارت  ل  اؼبشل د ا  ياؼ اغبلحل ب - ارت  ل 
 األر لب اإلكحونلم -

  لب اإلحلحاجل لمراأل -     ارفملم -

 جأرلم اؼبيتبلت - ارت  لق
      لت قلن نلم -

 مات اإلخحاع ااجشلري  - ق ا د اؼب طللت -
 ق ا د اؼب طللت اإلقتصلدشم -

اؼب عه  اراع  اآلى - ارت اؼ   ع األص ات - ارتتدث
  لرص ت

 ارتش شق اإلريحوىن -

 ر  اا د اؼباكبلت األج  لجليلم - ارص رة
 رباؾ ار ني -
 إندلم ص ر ج  لجليلم -

 اإليف لر. -
 اراحلـ  اؼبتتاكم -

 اؼب ططلت اػبلصم  -
 قلرشا اقبلزارت -

Source: Peaucelle ، op ،cit ،p53 
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نبلح   ف جيا ر علػل اؼب    ػلت هن جػحؾ  ؾبػلالت إال و وعػدت ؽبػل فلػه  ، ا خبلؿ هذا ار اض 
ف  ػع حلػبل  ارػذكا  ؛   ه   لدة  ل شي ف   مل وذا جأ ري كبري فبل شػ ح   أنبلت ػل ،ورلس      قت ،  ق ل

خػاي إ تمػدت   ػع جيا ر علػل اؼب    ػلت و  ػع ر حلػ ل  صػا ر وؿ ار ا لم هػ  األدقبد  ف ار، ال اغبصا
 ارصال لت اراشل لم خلصم.

 المبحث الثالث : تكنولوجيا اإلتصال 
و صػػبح  ،رقػػد يفػػ د ار ػػلهن ر ارشػػا ات األخػػرية جطػػ را  ػػذهبل ر وحلػػل    وجيا ر علػػل االجصػػبلت 

وارفلػػػدش  إى  ،ؽبػػػلج  إى ارتػػػل يس ػػػا ارصػػػ ب  تل  ػػػم اؼب ح ػػػلت اعبدشػػػدة ر هػػػذا اجملػػػلؿ. رقػػػد جطػػػ ر ا
وال شػػػػماؿ ارتطػػػػ ر  ،ودخ اػػػػل  صػػػا األقمػػػػلر ارصػػػػال لم و صػػػا األنحنلػػػػت وارربشػػػػد اإلريػػػحو  ،ارفلػػػدش جيس

ف دشػػػد ارلػػػـ  هػػػ  قػػػدمي ارغػػػد  ، شػػػتما ر ؾبػػػلؿ جيا ر علػػػل االجصػػػلالت  دػػػي  ع ػػػ  ار ػػػلهن قاشػػػم صػػػغرية
 (.NTICالجصلؿ اغبدش م )فأصبح اآلف شتداوؿ  صط ح جيا ر علل اؼب    لت وا
 المطلب األول : مفهوم تكنولوجيا االتصال 

 الفرع األول :مفهومها 
ش ػػػػػرب  ا ػػػػػل  أثػػػػػل   ؾبم  ػػػػػم  ػػػػػا األدوات ارػػػػػو جشػػػػػل دنل ر إحلػػػػػتقبلؿ اؼب    ػػػػػم و  لعبت ػػػػػل وزبمشا ػػػػػل 
وإحلػػػحعل  ل ويبل ت ػػػل ونق  ػػػل  دػػػي  إريػػػحو  حلػػػ ام  كلنػػػت  دػػػي  نػػػص  و صػػػ رة  و فلػػػدش  وذرػػػػت 

ثػػػل  اعبلنػػب ارتيا رػػػ ع   ػػا نظػػػلـ اؼب    ػػلت ارػػػذ   وهاػػػلؾ  ػػا ش اف ػػػل   ػػع ، 1احلػػت داـ اغبلحلػػ ب   
 . 2  دبيلتار ،قل دة اربللنلت ،ارربؾبللت ،شدم  اؼبي نلت اؼبلدشم

 ػػا ذرػػت قبػػد  ف جيا ر علػػل االجصػػلؿ ال يبيػػا فصػػ  ل  دػػي  ثػػل    ػػا جيا ر علػػل اؼب    ػػلت ف مػػل 
 ، لػػػه فتيا ر علػػػل اؼب    ػػلت واالجصػػػلؿ ج ػػرب  ػػػا ؾبم  ػػػم  ػػا اؼبي نػػػلت اؼبلدشػػػمو  ؛وع ػػلف ر م ػػػم واحػػدة

اربللنػػلت واألفػػااد ارػػو جشػػت د  ل اؼباظمػػم إحلػػتقبلؿ اربللنػػلت واؼب    ػػلت وخمثػػل  ،االجصػػلالت ،ارربؾبلػػلت
 اراصلم ( . ،اربصاشم ،و  لعبت ل وإحلحعل  ل  احلت داـ  اؾبللت  ت ددة ار حلل ط ) ارشم لم

 أنواع تكنولوجيا اإلتصال الثاني : الفرع
وج ػاؼ  ،  إحلػت دا ه ر إرحلػلؿ  لري ا ػلم  ع ػلز : نظلـ رتاقػ  اراحلػل   وهػ   وؿTélexالتلكس  -1

لت  ػا ارقػاف ار دػاشا    إحلػت داـ ارطل  ػلت  ػا فف  ار دػاشال ،3(قم )يففاة   رسااردفاة اػبلصم  لؼبرب 

                                                

 .50حلالم  بد اريامي اػبالؽ:  اعت حلل ق،ص  1

 .53، صنفس اؼباعت ارشل ق 2

 .106، ص 1999 ارت  ل ، دار ارصفلم، األردف، وجيا ر علل االجصلؿؿبمد  بد ارد س : وحلل    رحب   صطفع   للف، 3
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قػػم  خػػاي   ػػع  رب  مػػلت ك ا ل لػػم  بليفػػاة  ػػرب خطػػ ط ارػػربؽ إىارب ػػد )ارت رينػػح( ارػػو  ا يلثػػل إرحلػػلؿ نب
 .ارطاؼ اآلخا  ا اػبط

ورقػػد حلػػله  ارػػت يس ر نقػػ  األنبػػلم واراحلػػل   إى  لشػػم   ػػ ر اؽبػػلج  ارػػذ   دي إى االحلػػتغالم  اػػه 
 وإحلتبداره دب دات  خاي  ك ا حلا م .

ف إحلػػأ  ،م  ػػا نظػػلـ اؼبربقػػم: هػػ  حلرػػم  تقد ػػ Télétexالتليــتكس )تبــادل النصــوص عــن بعــد (  -2
ارػذ  ش مػػ    احلػػطم اآلرػػم  ،يس هبمػػت  ػػني  مػ  ارػػت يس اال تلػػلد  و مػػ  نظػلـ   لعبػػم اراصػػ صتارت لػ

  ت وع د إ يلنلم ػبمف اؼب    لت اؼبطب  م . ،اريلجبم اإلريحونلم واردليفم اؼبا لم اؼب بم فل ل
شػػله وإ يلنلجػػه  ػػدة  ػػاات و صػػبتت : جطػػ ر اؽبػػلج  ر يفػػي ه وح مػػه و ما Télephoneالهــاتف  -3

 ػػػػػػا  حػػػػػػػدث اال تيػػػػػػػلرات ر  ػػػػػػػلهن االجصػػػػػػلالت اؽبلجفلػػػػػػػم اؽبػػػػػػػلج  ارصػػػػػػػ ر   ،هاػػػػػػلؾ يفػػػػػػػبيلت هلجفلػػػػػػػم
(Photophone(  و اؽبػػػلج  ارفلػػػدش  )Vidéophone ارػػػذ  ششػػػتطلت نقػػػ  ارصػػػ رة  ػػػت ارصػػػ ت  شػػػا م )

ف اؽبػلج  اراقػلؿ  دػي  واحلػت  ػني وشاتدا اآل ،هل  م واعب لز  مود  ذاكاة جؤه ه ػبمف ارص رة واحلحعل  ل
 ارالس .

 داة عغاافلل  طاشقتني  حللحللتني نبل : توششت دـ اؽبلج  ك حلل م إجصلؿ  لؽب اج  األخاي اؼبا
 ياشقم االجصلؿ اؼببليفا     ا هلج  آلخا . - 

 واغب احللب و ريهل. ،ياشقم االجصلؿ  ري اؼببليفا     ا ياشق ر طه   حلل م  خاي     ارت ليس -
 خػػذت اإلجصػػلالت اؽبلجفلػػم جتتػػ ؿ إى  ، ػػت ارتطػػ رات ارػػو جدػػ دهل وحلػػل   وجيا ر علػػل اإلجصػػلؿ و 

  إى اإلريػػػحو  أ ػػػا ياشػػػق جاصبػػػم   عػػػلت اربػػػ نظػػػلـ عدشػػػد)ه  اراظػػػلـ اراقمػػػ  ( . و  مػػػ  هػػػذا األخػػػري
   لعبػم وهذه اعبم لػلت هػ  نتػلج األرقػلـ ار ال لػم وهػ   صػغا ار حػدات ر ،عم للت جفص   لا ل  شلفلت

ويبيػػػا اال تمػػلد   لػػػه  ك ػػا  ػػػا  ،وش تػػرب هػػػذا اراػػ ع  ػػػا األنظمػػم )اراقملػػػم(  ك ػػا دقػػػم وف لرلػػم ،اربللنػػلت
وهػػ   الحلػب ؼب ت ػػ   نػ اع االجصػػلالت ارصػ جلم وارفلػػدش  وارصػ ر اربلحلػػ يلم  ،وحلػل   االجصػػلؿ ارتق لدشػم

 لإلاػلفم إى  نػه ش طػ   ،ت اغب احلػلبوه   ك ا  بل مم ربلجصلؿ  ػ ،واؼب علت اردقلقم واألقملر ارصال لم
 ن  لم  فم   لراشبم ر ص ت وارص رة اؼباق رم.

:  و  ػػػل شط ػػػق   ل ػػػل ارفلدش جيشػػػت وهػػػ  حلرػػػم  تطػػػ رة بنـــوك االتصـــال المتلفـــزة )الفيـــديوتكس(-4
ربلحلت داـ وإحلت ملر ع لز ارت فمش ف ار لد   ػا ياشػق إاػلفم ؿبطػلت وقاػ ات عدشػدة إى علنػب قا اجػه 
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واألرقلـ وارص ر وارا  ز   ع يفليفم ج فمش ف  ا ياشق ه   بلرة  ا  وحلل م ر اض اري ملت و  ،لدشماإل تل
 وجدم  جقالم ارفلدش جيس   ع  بلث ركل م ه  : 1اغط  فتلح   ني   تق جب لز ارت فمش ف   

 اربأ  ا ياشق يفليفم ج فمش نلم. -      
 زبمشا وإحلحعلع  ا ياشق اغبلحل ب . -      
   هلجف   و   حلل م حل يلم  و الحل يلم .نق -      

(  و Téletexارفلػػدش  جيػػس ار ػػلد   و اإلذا ػػ  وششػػمع ارت لتػػليس )وجدػػم    ػػع نػػ  ني ر لشػػني نبػػل :
 .( Vidiodataاربللنلت اؼبا لم )

 :  بػػلرة  ػػا ع ػػلز شقػػـ   بػػأ اراحلػػل   واراصػػ ص Fax Mailالفاكســميلي )الناســه الهــاتفي (  -0
 .2يت  م  رب خط ط اؽبلج  ار لد وارص ر وار  ل ق اؼب
 : ثورة تكنولوجيا اإلتصال الفرع الثالث 

شيد  رب ل  ارتط رات ارااهام ر جيا ر علل اإلجصلؿ  ف ار لهن يبا دباح م جيا ر علل إجصلرلم عدشدة  
جتشػػ   شػػمم  حللحلػػلم هػػ  اؼبػػمج  ػػني  ك ػػا  ػػا جيا ر علػػل إجصػػلرلم رتتقلػػق اؽبػػدؼ ارا ػػل   وهػػ  ج صػػػل  

 ت ػػػددة   االجصػػػلؿوشط ػػػق ارػػػب ض   ػػػع هػػػذه اؼباح ػػػم إحلػػػ   جيا ر علل ؛لرم إى اعبم ػػػ ر اؼبشػػػت دؼاراحلػػػ
   و  اح ػػػم ارتيا ر علػػػل  Interactive    و جيا ر علػػػل االجصػػلؿ ارتفل  لػػػم   Multi Media  ار حلػػل ط

لػػػػم ر عل  ػػػػػل اؼب  اػػػػم وارػػػػو جتم ػػػػ   اجيماهتػػػػػل األحللحلػػػػلم واربلز ػػػػم رام هػػػػل ر جطػػػػػ ر اغبلحلػػػػبلت اإلريحون
 إالفم إى األرللؼ ارم  لم  و  يف م ار لمر واألقملر ارصال لم . ،اػبل س

فاف ذرت اإلذبله هن جصتبه دراحللت جتالوؿ كلفلم جفل    ،ور   ج ت ارتغريات ارشاش م واؼبتبلحقم
لل ر عهذه ارتيا ر علل اعبدشدة  ت واقت إعتمل   وإقتصلد  ىبت    ا اربلئم ارو  فازت هذه ارتيا  

  . 3هتلل ا داإلجصلرلم وا

                                                
 .111ؿبمد  بد ارد س:  اعت حلل ق، ص  رحب   صطفع   للف، 1
2

 63 فتلح ؿبمد دشلب:  اعت حلل ق، ص 
3

، 106، ص2003حلػػػل لم ؿبمػػػد عػػػل ا، ن مػػػلت  ضبػػػد   مػػػلف: االجصػػػلؿ واإل ػػػبلـ  رتيا ر علػػػلت اؼب    ػػػلت، دار اؼب افػػػم اعبل  لػػػم، اإلحلػػػيادرشم   صػػػا، 
107. 
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شؤكد   ع ذرت  ل  يفلرت إرله   ارل نلشي     أف ار ػ رة ارتيا ر علػم اغبلرلػم ارػو انب قػت  ػا جػداخ  
واإلجصػػػػلؿ  ػػػرب اغبػػػدود قػػػػد  Informaticsار بلقػػػلت  ػػػني وحلػػػل   اإل ػػػػبلـ اؼبشػػػم  م واؼبا لػػػم واؼب    لجلػػػم 

 .1  لت ارلـ   صدرا ر ي ري  ا اؼبالقدلتورقد  اتع ؾبتمت اؼب   ؛ح رت نظ  اإلجصلؿ
شقصد  ل ج ت ارتط رات ارتيا ر علم ر ؾبػلالت االجصػلالت ارػو حػد ت  ثورة تكنولوجيا االتصاالت :

خبلؿ ارا ت األخري  ا ارقاف ار داشا وارو اجشمت  لرشا م واإلنتدلر وارتػأ ريات اؼبمتػدة  ػا اراحلػلرم إى 
 .وه  جدم   بلث ؾبلالت ؛جملتمت ار احد  و  ني اجملتم لتار حلل م إى اعبملهري داخ  ا

ر اريػ  اؽبل ػ   ػا اؼب افػم ر  يفػيلؿ  اإلنف لر اؼب ار ارم   اؼبتم ػ  : و ذرت أولها  ثورة المعلومات 
 .زبصصلت ورغلت  دشدة 

الت ارشػػ يلم اؼبتم  ػػم ر جيا ر علػػل اإلجصػػلؿ اغبدش ػػم ارػػو  ػػد ت  لإلجصػػل وثانيهمــا ثــورة وســائل اإلتصــال:
 .ف ف واراص ص اؼبت فمة وانت ت  لألقملر ارصال لم واألرللؼ اربصاشم  واربلحل يلم و اورا  لرت

ووإ تمعػػت  يػ  وحلػػل    ف ػ   ػػ رة اغبلحلػبلت اإلريحونلػػم ارػو ج   ػػت ر كلفػم نػػ اح  اغبلػلة أمـا ثالثهمــا:
 .2اإلجصلؿ

وه  ش تمد   ع إقتصلد اؼب    لت و  ػع   م تمت ارصال  ره  اربدش  اعبدشد  مجتمع المعلومات : -
 ؛ارتيا ر علػل   نظلـ هل   و  قد داخ  اردوؿ ارصػال لم وفلمػل  لا ػل وهػ  شقػـ    ػع ارتشػ لبلت  جلحت ػل

وجيمػػا يلقتػػه ر ارقػػدرة   ػػع صبػػت اؼب    ػػلت وجصػػالف ل وزبمشا ػػل واحلػػحعل  ل و   ػػل  ػػأكرب كملػػلت فبياػػم 
 فبيا   مل كلنت اؼبشلفم . وألكرب  دد  ا االفااد ر  ق  وقت

نلني احلػػػػت  ص وش لػػػػلـ  لرجلػػػػه طبشػػػػم   ػػػػلشري ر م تمػػػػت ل ػػػػلم   ػػػػع دراحلػػػػلت  ػػػػلح ني   ػػػػاشيني وشلو اػػػػ
اؼب    ػػػل  ر اؼب لػػػلر اإلقتصػػػلد  حلػػػأ جػػػربز اؼب    ػػػم ك ل ػػػ  إقتصػػػلد  حلػػػ ام  ػػػ رد  و خد ػػػم   و حلػػػ  م  

اريمبلػػ جا وشتػػلح قػػلم دبشػػت ي ار لاػػم وشاتدػػا رجئلواؼب لػػلر اإلعتمػػل   حلػػأ  شتأكػػد دور اؼب    ػػم ك حلػػل م ر
واؼب لػلر ارتيا رػ ع  حلػأ جصػبح  ، تص ؿ   ع      لت   ع  شت ي  لؿ  ا اعب دةر  ل م واػبلصم ر

 ؛اؼب    لت  صدرا ر ق ة ووبػدث انتدػلر واحلػت رتطبلقػلت اؼب    ػلت ر اؼبيلجػب واؼبصػلنت وارت  ػل  واؼباػمؿ
اؼب    ػػػلت إى جطػػػ شا ار م لػػػم ارشلحلػػػلم و   رهتػػػل و خػػػريا اؼب لػػػلر ار قػػػلر واؼب لػػػلر ارشللحلػػػ  إذ جػػػؤد  حاشػػػم 

                                                
1 Sosian jovet : Newo communication Technologies, Research Trends, UNESCO, 

France,1991,P57 . 

 . 107،108، ص حلل قحلل لم ؿبمد عل ا ، ن ملت  ضبد   ملف:  اعت   2
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وشتم ػ  ر اإل ػػحاؼ  ػػلرقل  ار قلفلػػم ر م    ػلت   ػػ  إحػػحاـ اؼب يلػػم ارذهالػم واغبػػاص   ػػع حاشػػم اربللنػػلت 
 .1 صلو ارق    وصلو األفاادرارد صلم وجاوشل هذه ارقل  

ؿ ارػربا ل ارت فمش نلػم واإلذا لػم  بليفػاة  ػا ارقمػا ارصػال   : هػ  نظػلـ وبقػق إحلػتقبل البث المباشر -
حلػػػطم ؿبطػػػلت  راػػػلم صػػػغرية ق ل ػػػم ارتيػػػلرل  يب ي ػػػل ارقػػػليا ف ر اؼباػػػلزؿ وجدػػػلهد ارػػػربا ل  ػػػا خػػػبلؿ  ا   

لم ع ػػلز ارت فمشػػ ف ار ػػلد  و ػػذا اراظػػلـ شػػت  إحلػػتقبلؿ ارػػربا ل  ارت فمش نلػػم  بليفػػاة  ػػا ارقمػػا ارصػػال   وإرغػػ
و ػػذرت يبيػا ارتغ ػػب   ػع ار  ا ػػق اعبغاافلػم  ارطبل لػػم  ؛ ػػلت واردػاكلتراػػلم اؼبم  كػم ر تي  احملطػلت األ

 .2إالفم إى   ض اؼبديبلت ارو قد ج  ؽ اإلرحللؿ 
جفل ػػ  جبػلد  ششػمح  ارحلػػلؿ  للنػلت وإحلػػتقبلؽبل  ػا  ع ػػمة  وهػ  نظػػلـ إريػحو  ذو الفيـديوتكس: -

 جيس   احلػػػطم ثلشػػػم يافلػػػم قػػػلدرة   ػػػع  ػػػاض اراصػػػ ص اري  بلػػػ جا  و  ػػػا  شػػػت د ني آخػػػاشا ر فلػػػدش
وارصػػ ر واألدوات  و اؼب ػػدات ارػػو وبتلع ػػل  دػػحك ا ارفلػػدش جيس هػػ  ع ػػلز ج فمشػػ ف  ػػت ر حػػم  فػػلجلح 

 و كمبل جا يف ص  ت يفليفم وشتص  خبط ط ج ف نلم او كل    ت اغبلحلب ارا لشػ  وجدػم   ، صلحبم ره
نتػػػل ل اؼببلرشػػػػلت وارشػػػػ بلت  ، ػػػػلت اؼب ت فػػػم   ػػػػ  األخبػػػػلرخػػػد لت ذرػػػػت اراظػػػػلـ  لغبصػػػ ؿ   ػػػػع اؼب    

 . 3قلرشا ارب رصم وحلرم اعب  و ريهلاؼبصافلم وج
 المطلب الثاني : شبكات االتصال

يبيػػا ارقػػ ؿ  ف   ظػػ  اردراحلػػلت ركػػمت   ػػع يفػػبيلت االجصػػلؿ ارػػو واػػ  ل ار  مػػلم ارشػػ  كلني  ػػت     
ت ارت ػػاؼ   ػػع جػػأ ري اؽبليػػ  ارتاظلمػػ    ػػع ارشػػا م وكػػلف اؽبػػدؼ  ػػا اردراحلػػل ، اتصػػ  ارقػػاف ار دػػاشا

وقبػ  ارت ػاؼ   ػع يفػبيلت االجصػلؿ حلػاتلوؿ  ،واردقم ر ارت ل    ػت  م لػلت االجصػلؿ داخػ  اؼبؤحلشػم
  ف ن اج   ع ج اش  اردبيم .

 الشبكة تعريف  الفرع األول :
 هالؾ  دة ج اشفلت ؽبل نذكا  ا ل : 

  م لػػم جبػػلدؿ اؼب    ػػلت  ػػا خػػبلؿ روا ػػط اردػػبيم    ؤحلشػػتلف او  ك ػػا جدػػحكلف ر -
 4جصلالت وذرت خد م ألهداؼ  دحكم   إ

                                                

 . 277، ص1994 ف واألدب، اري شت ، اجمل س ار يه ر  قلفم وارفا184نبل   اب    :  ار اب و صا اؼب    لت،  لهن اؼب افم، ار دد   1
 .277ص 1992حشا اردل  :  وحلل   االجصلؿ وجيا ر علل ار صا، اؼبيتبم ار قلفلم، اؽبلئم اؼبصاشم ار ل م ر يتلب، ارقلهاة،  2
  467، ص .1992اراؤوؼ،اردار اردورلم ر ادا وارت زشت، ارقلهاة، بد ل فا ذوف  ر:  نظاشلت وحلل   اإل بلـ، جاصبم صبلؿ   3

4
 Jean BrilMan : Les Meilleurs Pratiques du  management, Les éditions d’organisation, Paris, 

France , 2001, P412 . 
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ارحا طلػػػم داخػػػ  اؼبؤحلشػػػم  و فلمػػػل  ػػػني اؼبؤحلشػػػلت   و اػػػه    نظػػػلـ ر  بلقػػػلت -
فلردبيم ه  جاظل   اشق ر حدات  شتق م،  افص م،  تداخ م،  غاض ربقلق   ض 

 ،ة  ػػػػا ار حػػػػدات اؼبافػػػػادةاألهػػػػداؼ  يفػػػػلمة  كػػػػرب وشػػػػت  ربقلق ػػػػل   احلػػػػطم    وحػػػػد
 األهداؼ ارتلرلم : وجش ع اردبيلت إى ربقلق

 جش ل  ار ص ؿ إى  صلدر اؼب    لت واإلحلتفلدة  ا ل  أق  وقت فبيا . -
ؿ خد ػػػػم  كػػػػرب  ػػػػدد  ػػػػا اؼبمشػػػػتفلدشا،  لؼبقػػػػلشلس اريملػػػػم  ػػػػا خػػػػبلجقػػػػدمي خػػػػد لت إجصػػػػلؿ  فمػػػػ   -

  ت ددة .  لؼبقلشلس ارا  لم  ا خبلؿ جقدمي خد لت إجصلؿو 
 اإلفلدة ارقص ي  ا جيا ر علل االجصلالت اؼبتلحم حلرلل . -
 زشلدة إنتلعلم وحلل   وقا ات االجصلالت وارق ي ار ل  م فل ل . -

ار  ا ػػػ  وار الصػػػا ارػػػو ربتلع ػػػل اردػػػبيلت وجػػػؤ ا   ػػػع  كملػػػم  (SamWelson)وش  ػػػص حلل  وش شػػػ ف 
 وه  :  Mون  لم وع دة خ اص ل ر حلب م  الصا جبد  حباؼ 

 - (Men) . االنشلف وارق ي اربداشم    
 - (Machine) . ع مة وجقاللت اإلجصلؿ     
 - (Materials) . اؼب اد اػبلـ و شم   اد  خاي ربتلع ل اردبيم    
 - (Money) .  األ  اؿ اؼب صصم وارتم ش    
 - (Message) . اراحلل   ارو حلتاق   رب اردبيم    
 - (Methods) اامات واػبربة و حللرلب ارتدغل  .   اإلع 
 - (Mea Surement) . حللرلب اإلختللر وارتقلل  ر دبيم     

وربتػػػلج يفػػػبيلت االجصػػػلؿ ريػػػ  ربقػػػق  هػػػداف ل  فل  لػػػم وجقػػػـ   ت صػػػل  اراحلػػػل    ػػػني األيػػػااؼ 
  ا     ت ل : 1،جصلؿ  الحلبملؿ  و جقاللت اجص ت فم اؼبدلركم فل ل إى  ع مة ااؼب
 ج  . ع مة اؽبل - 
  ع مة ارت ليس . - 
  ع مة ارفلكشمل   . - 
 األقملر ارصال لم . - 
 ارربشد اإلريحو  . - 
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 شبكات اإلتصال الفرع الثاني :
رقػػد قػػػلـ اربػػلح  ف  ت ػػػلرب   ػػع ؾبم  ػػػلت  ػػػا األفػػااد يفػػػي ت يفػػبيلت إجصػػػلؿ ؼب افػػم   ػػػا هػػػذه  

وقػػد جبػػني  ف  ،اردػػبيلت   ػػع األدام ارػػ  لف  وارااػػل  ػػا ار مػػ  و ػػري ذرػػت  ػػا اؼبتغػػريات ذات ار بلقػػم
 ش  : يفبيم اإلجصلؿ جؤ ا   ع  ل

 . ا شتص  دبا وؼبلذا -
 .دد االفااد ارذشا شتص     ارفاد  -

 .شا اؼب    لت اؼبتدفقم ر اردبيمعم اؼبدلركم ر جي  در  -

 . ت ارفاد ر م    لت داخ  اؼبؤحلشمدرعم سب -

 .ى اؼبؤحلشم كقل د ر ج ت اؼبؤحلشم ا شدركه األفااد اؼباتشبني إ -

 .كشبب  و نتل م جتأ ا  لؼب    لت   ا شدركه اآلخاشا -

  ا  دواره  وو ل ف   ر اؼبؤحلشم. درعم رال األفااد -

 :1دبيم قد جشت دـ  غاض هذه ار
 .ارو شت  جدغل  ل   ع نظ  ـبت فماالجصلؿ  ني ار دشد  ا ارربا ل ارتطبلقلم و  -
 .جقلحل  اؼب ارد -

 .ت   ع اغب احللب اؼبتبل دة  يلنللج زشت االحلت دا لت وارتطبلقل -

و  لػػه فدػػػبيم االجصػػلالت  و اؼب    ػػػلت هػػ   بػػػلرة  ػػا يفػػػبيم  ػػا اغب احلػػػلب جشػػمح  لر صػػػ ؿ إى 
وال يبيػا اغبػدشأ  ػا يفػبيلت اؼب    ػلت دوف اغبػدشأ  ػا جيا ر علػل  ،ل د اربللنلت وجبلدؿ ؿبت شلهتػق ا

 اؼب    لت واالجصلالت .
 وهتدؼ يفبيلت اإلجصلؿ او اؼب    لت إى ربقلق األهداؼ ارتلرلم :

 جش ل  وص ؿ اؼبشتفلدشا إى اؼب    لت واإلفلدة  ا ل  أق  وقت وع د  وجي فم فبيام . -
 مي خد لت      لجلم  فم   ا ارالحلتني اريملم واريلفلم جقد -

 اإلفلدة ارقص ي  ا جيا ر علل اؼب    لت واالجصلالت اؼبت افاة حلرلل  -

 زشلدة إنتلعلم ارق ي ار ل  م ر ؾبلؿ اؼب    لت وخد لهتل . -

 وقد جماشد اإلهتملـ  دبيلت اؼب    لت نتل م رؤلحلبلب  ارتلرلم :
 ؾبلالت ارتاملم ار  ملم وارح  شم وار قلفلم واإلقتصلدشم ر مؤحلشلت .  نبلم اؼب    لت ر -
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ورغلهتػل فبػل  دي إى  ػلهاة  ،ا ل م اإلنتلج ارفيػا  ار ػلؼب  ؼبصػلدر اؼب    ػلت ر  يفػيلؽبل و  اػ  لهتل -
 إنف لر اؼب    لت او  ل ش اؼ    رة اؼب    لت .

 ػػػاة اؼب  قػػػلت   ػػػلـ ار صػػػ ؿ إى اؼب    ػػػلت جدػػػتت اؼب    ػػػلت و صػػػلدرهل داخػػػ  ارػػػببلد وخلرع ػػػل ف وك -
 وإحلحع ل .

وجيا ر علػل االجصػػلالت فبػػل  ،جطػ ر صػػال م جيا ر علػل اؼب    ػػلت  دػي   ػػلـ واغب احلػػلب  دػي  خػػلص -
  دي إى جش ل  فياة  اردبيلت وإنتدلرهل .

 وربتلج يفبيلت اؼب    لت إى  دد  ا اؼبتط بلت األحللحللم وه  : 
 . لدشم ) ق ا د و ا ؾ اؼب    لت(و ري ارتق ، أيفيلؽبل اؼب ت فم ارتق لدشم ج فري  صلدر اؼب    لت -
  ا ح احللب و ريهل .  HardWareج فري األع مة اؼبالحلبم ر دبيم  -

ويبيػػا جطػػ شا هػػذه ارربؾبلػػلت   و  ،ؼب لعبػػم اؼب    ػػلت واحلػػحعل  ل Softwareجػػ فري ارربؾبلػػلت اؼبالحلػػبم   -
 .إلحلت لنم   لرربؾبللت  اعبلهمة ا

جػػ فري نظػػلـ  الحلػػب رئلجصػػلالت ذب ػػ  اردػػبيم قػػػلدرة   ػػع جبػػلدؿ اؼب    ػػلت  ػػني اعب ػػلت اؼبدػػػلركم ر  -
 اردبيم.

 .و ريهل ربؾبني و دتغ ني وخربام وإدارشنيج فري اؼبتط بلت اربداشم واػبربات اربلز م واؼبؤه م  ا   -

وشتيػػػ ف ؾبتمػػػت  ،ل اؼب ت فػػػموهػػػ  ارػػػذشا حلػػػتقدـ ؽبػػػ  اردػػػبيم      لهتػػػل وخػػػد لهتاؼبشػػػتفلدوف ارا ػػػل ل ف  -
 اؼبشتفلدشا  ا يفبيلت اؼب    لت  لربل  ا ارفئلت ارتلرلم : 

 ار ل   ف ر ؾبلؿ ارت طلط اؼب ت فم .  -
 اربلح  ف ر ـبت   ارت صصلت واؼبللدشا  اؼب ت فم . -
 اؼبت صص ف وار ل   ف ر اؼبللدشا اؼب ت فم . -
 لم وارح  شم واغبي  لم و ريهل .ار  ملم وار قلف ،اؼبؤحلشلت اإلقتصلدشم -
 اؼبيتبلت و ااكم ارت  لق و ااكم اؼب    لت اؼب ت فم . -

 الفرع الثالث :شبكة األنترنيت 
وحشػػػػب  (  و اردػػػػبيم ار لؼبلػػػػم، International Net Work دػػػػتقم  ػػػػا ) Internetاألنحنػػػت 

كمبلػ جا ر  ك ػا  ػا  ل ػم دورػم آخااإلحصلمات فاف االنحنت جقـ   ت صل   ػل شقػلرب  ػا  دػاة  بلشػني  
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حػػػ ؿ ار ػػػلهن وج ػػػ د   يلػػػم هػػػذه األع ػػػمة إى اردػػػاكلت واعبل  ػػػلت وارػػػدوا ا اغبي  لػػػم وك ػػػري  ػػػا األفػػػااد 
 .1اؼبتتمشني  وردش    ع مة  كمبل جا يف صلم   ص رم  لردبيم  دي  دا   

تػدة وكلنػت جل  ػم ( ر ار الشػلت اؼبتArpanetلت )اػربػت إحلػ   ر  1969وقد  ػد ت االنحنػت  ػلـ 
حبلػأ  ،ر زارة اردفلع وصممت  ا  ع  اربتأ  ا كلفلم  الم يفبيم كمبل جاشم رد   األحبػلث ار شػياشم

و  ػد ذرػت انمػػمت  ،إذا ج ػاض    عػمم  ا ػل غبػلدث  ػا نػ ع )قطػت  و جف ػري  ػ بل ( فاثػل جظػ  ج مػ 
 ، د ت ر األ ػااض اؼبدنلػمحلػتوا   ملػم إى اردػبيم وجطػ رت اردػبيم عل  لت وـبتربات  دشدة و ااكػم

إف  شػػت دـ اردػػبيم يبيػػا  ف  ؛و صػػبح  ػػدد اغبلحلػػبلت ارػػو جػػاظ  إرل ػػل ش  لػػل شقػػدر حبػػ ا   رػػ  حلحلػػبم
واإلجصػلؿ  ػأ  يفػ ص ر ار ػلهن  احلػت داـ ار  ػل ق   E- Mailشاحلػ  اراحلػل    ػا ياشػق ارربشػد اإلريػحو 

وكذرت إ يلنلػم جدػغل  ارػربا ل  ،اإلخبلرشم ار ل م و شمل جبلدؿ اؼب فلت وإرحللؿ وإحلتقبلؿ اراحلل   ،اراصلم
إاػلفم إى اإلجصػلؿ ارصػ   واؼبا ػ  واربتػأ  ،اؼب ع دة   ػع حلحلػب آخػا و     قػت   ػع  شػت ي ار ػلهن

وإعػاام  ؛ر نطلؽ واحلت  ا اؼب    لت واإلحلتمتلع  لألر لب ارحفل لم وارتش ؽ اإلريحو  وارت     ا   ػد
 .2ؤسباات  لرفلدش  و ري ذرت  ا جطبلقلت ال ثل لم اؼب ل بلت اربايلم واؼب

وؼبػػػل كلنػػػت  ع ػػػمة اغبلحلػػػب اآل  )اريمبلػػػ جا( هػػػ  وحلػػػل م ج ػػػت اردػػػبيم ر إحلػػػتقبلؿ اؼب    ػػػلت  و     
 1970 ففػػ   ػػلـ ،إرحلػػلؽبل فقػػد هبػػت اري ػػري  ػػا ارػػدوؿ نفشػػ ل رت ػػت ارتيا ر علػػل ر  ػػلهن اإلجصػػلالت

اغبدش ػػػم  غبلحلػػػب   ػػػع ؾبتم لهتػػػل واحلػػػتات ت  ف ار ػػػ رة ارتيا ر علػػػمدرحلػػػت   ػػػدة دوؿ جػػػأ ري جيا ر علػػػل ا
 .ىت اجمللالت وحىت اغبللة ارل  لمحل ؼ جؤ ا  ع اري ري  ا خرباهتل ر يف

حىت  ف ج ت اردوؿ  صبتت ربػذر  ،اؼب    لجلم(  صبح شط ق   ع ارقاف ار احد وار داشا  أنه ) صا    
و صػػبح شط ػػق ارت بػػري اردػػل ت  ػػأف   لػػم ارقػػاف ارقػػلدـ هػػ  ت،  ػػل ػػا خطػػ رة  ػػدـ األخػػذ  تيا ر علػػل اؼب    

 National computer   وقػد   ػدت هػذه ارػدوؿ نفشػ ل ؼبػل  ظبتػه ،  لػم  ػا هب  ػ ف إحلػت داـ اغبلحلػب

Poicy (NCP) و  Nationalcomputerization  plan(NCP)   ورقػػد حلػػبق   ػػ ر يفػػبيم األنحنػػت
Internet  يفػبيمArpanet  (Advanced Research Project Agency ) ، وكلنػػت ج ػػت اردػػبيم

جل  ػػم رػػ زارة ارػػدفلع األ اشيلػػم وارػػىت احلػػت دفت  ػػل ار الشػػلت اؼبتتػػدة كشػػب نقطػػم ر ارصػػااع ارتيا رػػ ع  
حػػػػػػىت صػػػػػػلرت ج ػػػػػػاؼ اآلف Arpanetلل  حلػػػػػػل قل،   جطػػػػػػ رت  ػػػػػػدة  ػػػػػػاات  لا ػػػػػػل و ػػػػػػني اإلربػػػػػػلد ارشػػػػػػ ف

 .لت لرؤلنحن

                                                

 .110مد عل ا، ن ملت اضبد   ملف:  اعت حلل ق، ص حلل لم ؿب 1
 . ) تصاؼ(297-135، ص2001ارغاشب زاها إظبل ل :  جيا ر علل اؼب    لت وربدشأ ارت  ل ،  لهن اريتب، ارقلهاة،  2
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 ف ػ  ت ذرت ارذ  شدري إرل ل   ع  ثل  نلفذة ر  لهن   ع ار لهن  لنحناألوش د  فم  ارت بريات  ا      
  ل ش  :جتلح  لحلت دا  ل 

  اشد إريحو   -
 ؾبم  م  القدم . -
  نبلم و خبلر . -
  .وشط ق   ع االنحنت اآلف يفبيم اردبيلت ؿ   ع   فلت و اا ل   ع اردبيم ، اغبص -
   :ألنترنيتمصطلحات فنية متعلقة بإستخدام ا -
(WWW)Word Wide Web  شػػب :    اراشػػلل  و ار صػػ م ارػػو جشػػمح  لرتاقػػ  داخػػ  و  د واشػػدرػػور

 اردبيم رئلنتقلؿ  ا نقطم إى  خاي .
- Hyper Text : ) حلػػ  ب  ػػري  تتػػل  رقػػاامة و لقػػم   اواػػم   ػػع  هايبرتكســت ) الــنص المفــرط 

يبيػػػا ر قػػػلرئ  ف شقفػػػم  ػػػا  ،بداشػػػم وحػػػىت ارا لشػػػمتتػػػل ت  ػػػا ارفبػػػدال  ػػػا قػػػاامة ار  لقػػػم   ،مبػػػ جايفليفػػػم اري
وهػػذا شادػػط وصػػ م إى    Anchor  اػػ ع آلخػػا  اختلػػلر ك مػػم  و  قطػػت  ػػل  اإلاػػلمة ششػػمع  احلػػع 

و ػػػني ار  لقػػػم وارقلرػػػب اراػػػلجل  ػػػا ار صػػػبلت داخػػػ   ؛ و إى و لقػػػم ـبت فػػػم ، يػػػلف آخػػػا ر نفػػػس ار  لقػػػم
 وششمع   ار شب  .

- Cyber space ارفملم اإلريحو  اؼبيػ ف  ػا نظػلـ كمبلػ جا  و يفػبيم اغبلحلػبلت ارػو  سايبرسبيس :
  عه  لـ إى اإلرتقلم  ػا ياشػق  Cyberوشدري  صط ح  ؛يبيا ر مشت دـ  ف ششتيدف ل دبتض إرادجه

رلدػػري إى ح قػػم االعتمػػلع ارػػو يبيػػا  ف ربػػدث  Cyber cafèارفمػػلم وششػػت دـ  ػػ بل هػػذا اؼبصػػط ح 
وذرػت ر ع شػم ودشػم  صػلحبم ؼبدػاوب  ،    لت  ا خبلؿ يفليفم ع لز اريمبل جاؼبشتقب   و احل   اؼب

   ارت  ػل   ػا  Cyber Education)     اعتملع األصدقلم ر ارالد   ػ بل (، كمػل اف هاػلؾ  صػط ح 
 ياشق ارفملم .

- Newsgroup م وفل ل شػت   مػ   ػؤسبا إريػحو   و ر حػم إ بلنػلت ـبصصػم ؼبالقدػ :مجموعة االخبار
   ا ع ؿبدد .

-  World Newsgroup فئػػػػػػػػلت  بػػػػػػػلرة  ػػػػػػػا  خبػػػػػػػػلر  :مجموعــــــــات األخبـــــــار العالميـــــــة
 ودرديفم و  ا  لت  خاي . ،اعتمل لم،جافل لم،  مم

- Host : اريمبلػػػ جا ارػػذ  يبيػػا  ف ش مػػػ  كاقطػػم ارا لشػػػم رتت شػػ  اربللنػػػلت   ػػع األنحنػػػت المضــيف، 
  عػػػمم  ػػػا يفػػػبيم  و ؿبطػػػم  مػػػ  ارػػػو هػػػ ،د ويبيػػػا  ف شيػػػ ف كمبلػػػ جا يف صػػػ  خػػػلص  احلػػػت ملؿ فػػػا 
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 و حلحلػػب كبػػري و ا يػػلف صبلػػت هػػذه  ، و كمبلػػ جا دقلػػقlocal Area Networ(Lan)  لم اطقػػم ؿب ػػػ
ب ض ارػػػاغبلحلػػػبلت  ف ج مػػػ    ػػػع  اوجػػػ كبلت االنحنػػػت )رغػػػلت االجصػػػلؿ  اؼبشػػػت د م ر صػػػ  كػػػ  هػػػذا 

  ب ض( .
- Electronic Mail ـــي لؿ قل مػػػم   ػػػع اريمبلػػػ جا  ا يلثػػػل إرحلػػػلؿ   وحلػػػل م إجصػػػ :البريـــد اإللكترون

 و  له اف هبلب ه ل ل إف  راد  و وب ؽبل ؼبشت دـ كمبل جا آخا . ،خطلب إريحو    ؼبشت    و  ك ا
- Home Page صفتم ربت     ع اؼب    ػلت اؼبػااد إحلت اااػ ل ر مػلدة ارػو شبتػأ  :صفحات العرض

 م إى  خاي ر    ر   ع  ل شاشد اربتأ  اه . داخ  ل و ا ياشق ل شتاق  اؼبشت دـ  ا صفت
- Web Site: . لكا   ع ار شب جشمح  لرتاق   لا ل واحلت ااض  مارات ـبت فم داخ  ل   
- Internet Police:  رم غبملشت ػػل  ػػا إرجيػػلب   ػػض و إذب ػػت اردػػبيم حلرلػل إى إهبػػلد هلئػػم   الػػم  شػػؤ

 داـ اردػػػػػػبيم ر اإلرهػػػػػػلب واغبػػػػػػد  ػػػػػػا احملمػػػػػػ رات  ػػػػػػا ياشق ػػػػػػل   ػػػػػػ  حلػػػػػػاقلت ارباػػػػػػ ؾ وذباػػػػػػب إحلػػػػػػت
 ػػػري األخبلقلػػػم ارػػػو جتاػػػلل  ػػػت اآلداب ار ل ػػػم. وشػػػت  ج  لػػػ  جقالػػػلت األنحنػػػت ر  اػػػلم  اإلحلػػػت دا لت

اردػػبيلت اػبلصػػم  لؼبؤحلشػػػلت )انحانػػت(  وشدػػػري هػػذا اؼبصػػط ح إى جطبلػػػق ارتقالػػلت ارػػػو ش  ف ػػل   ػػػع 
ف ري   ؤحلشم    نحنت  صغاة خلصم  ل   يل  األنتات   ع نطلؽ اردبيم اػبلصم دبؤحلشم    شي  

 رت بلم إحتللعلهتل .
 االتصال لإلعالم و الحديثة تكنولوجياالالثالث :  طلبمال

 المعلومات واإلتصال لوجياو خصائص تكنو  تعريف ،ومالفرع االول : مفه
 1 مفهومهاوال:أ

 علػػػػلت ارػػػػو جشػػػػتفلد  ػػػػا ( هػػػػ  ج ػػػػت ارتيا رNTIC) رئل ػػػػبلـ واإلجصػػػػلؿ ف ارتيا ر علػػػػل اغبدش ػػػػمإ
فب ػد حلػا ات ق ل ػم حلتصػبح  ،ؽبذا فاف صفم   اغبدا ػم    جبقػع  ؤقتػم ،اإل تيلرات ر  لداف ار    وارتقالم

وار مػػػػ  ارت ػػػػلو   ػػػػا   ػػػػد  ،واؽبادحلػػػػم اؼب    لجلػػػػم  ،هػػػػذه ارتيا ر علػػػػلت وارػػػػو جت  ػػػػق  دػػػػبيم اإلنحنػػػػت
(groupwate) واإلدارة اإلريحونلػم ر شػػريورات (workflow )،  حللصػػبح   ػػد حلػاني ق ل ػػم  بػػلرة ،و ريهػل

  ا    ر  لدشم .

                                                

حلػػحاجل لم وارتاظلملػم ويفػاوط جطبلق ػػل ر  غاحلػم  بػػد ار طلػ : اآل ػلر اؼبحجبػم   ػػع إد ػلج جيا ر علػلت اإل ػػبلـ واالجصػلؿ  ػا ارالحلػم اإل   ق قػ ؿ اؽبػلد ،  1
 .                                  2،ص2005ن فمرب 13و12ر  ؼب افم،  شياةااؼب تق  اردو  ح ؿ  اؼبؤحلشم اعبما اشم،
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فػػػلرتط ر  ػػػا اؽبػػػلج  كا ػػػم ر  لفػػػم  ارتػػػأيري إى  ،ف ارتيا ر علػػػلغبدا ػػػم إذف جت  ػػػق  لعبدشػػػد ر  لػػػدافل    
دػاام جيػلرل   ارا خػبلؿ جغػري مبػ  ارشػ ؽ وإلبفػلض ش ػرب  اػه  ػ ، لغبلحل ب ارد ص   ا اور  ،تلاألنحن

 .واإلحلت داـ
اربللنػلت رب  ار لهن اؼباع ػ  ؽبػل هػ   ػلهن ( ج تNTICفلرتيا ر علل اغبدش م ر  لداف اإل بلـ واإلجصلؿ )   

 مبػػد  ارتػػلش  ر  رب رػػت إى ر لفلؼباطمػػم ارتق لدشػػم ارقل مػػم وفقػػ ،واؼب طلػػلت ارػػو يبيػػا اإليػػبلع   ل ػػل آرلػػل 
 رقملػم وادت اؼبيت  ػم إى حلػريورات ، ػل  رػت و ل ق))ورب ،(( entreprise-réseau)) ؤحلشػم اردػبيم(())

 .BILL  GATES( 1999بيم (( ) إى إحداث اؼبيلجب دوف ورؽ  ا تملد حل  ب ار م   رب ارد
( e-Trading و ) Fe-commerceو ا نتل ل ذرت    ر  ل ششػمع  لرت ػلرة اإلريحونلػم ) 

 ااـ ارصػػػفقلتوإ ػػ ، تػػدفق اؼب    ػػػلت جػػاجبط دب ت ػػ  ارتبػػػلدالت اإلريحونلػػم اؼبت  قػػػم  لرادػػليلت ارت لرشػػػم
رات ااإلد ػني و   ػل لا وفلمل ،اؼبؤحلشلت وسبتد إى ار بلقم فلمل  ني ،تاإلريحونلم اؼبت  قم  لرش ت و اػبد ل

 بيلت اؼب    لجلم.فااد واؼبؤحلشلت واردلدالت  ني األويب ل اؼبب
 حلػػػأ   بػػػت ،  ػػػدا  ك ػػػا إجشػػػل لصػػػلؿ اإلجبلـ و رقػػػد   طػػػت ارتتػػػ الت ارػػػىت  جػػػت  ػػػل ار  ؼبػػػم رئل ػػػ     

 ػ  هػ  ؿب رهػػل  ،وار قلفػم  تقاللجػه اؽبل  ػم  نػه ؿبػػاؾ ارتتػ الت ر ارشللحلػم واالقتصػلد وارفيػا وارفػػا اإل ػبلـ
ور جػػد ري    اؼب افػػم وخ ػػق اؼب ػػلشري اعبدشػػدةو  ػػع هػػذه اردالرػػم كػػلف رػػه ذاؾ اعبػػربوت ر جدػػيل ،وؿبااػػ ل

  .1 نظمم ارقل  ارتق لدشم ارشل قم
 إلعالم واإلتصاللتعريف التكنولوجيا الجديدة نيا: ثا

اط قػػػم اؼبيت  ػػػم و اؼبجظ ػػػا ارتيا ر علػػػلت اعبدشػػػدة رئل ػػػبلـ واإلجصػػػلؿ  ػػػا خػػػبلؿ اعبمػػػت  ػػػني اري مػػػم 
  زبػػػمشا اؼب طلػػػلت  ، راػػػلم  و فمػػػل لم ،تتاكػػػم و ػػػني االجصػػػلالت حلػػػ يلم والحلػػػ يلماؼبوارصػػػ ر ارشػػػلكام و 

 2. ار قت اؼبالحلب و لرشا م اربلز م   اؼبا  ب ورورب ل   مل لا ل وإجلحت ل  لردي
جدػػػػػري إى صبلػػػػػت  نػػػػػ اع  ا ر علػػػػػل اعبدشػػػػػدة رئل ػػػػػبلـ واإلجصػػػػػلؿوشػػػػػاي   ػػػػػل  ف مػػػػػ  حلمػػػػػا  ػػػػػأف ارتي

وجدػػػػػم  جيا ر علػػػػػل  ،ارتيا ر علػػػػػل اؼبشػػػػػت د م ر جدػػػػػغل  ونقػػػػػ  وزبػػػػػمشا اؼب    ػػػػػلت ر يفػػػػػي  إريػػػػػحو 

                                                

 9و 8ألدام اؼبتملػم ر ماظمػلت اغبي  لػم ا  صال م جيا ر علل اؼب    ػلت واالجصػلالت و بلقت ػل  تاملػم وجطػ شا األدام  ، اؼبػؤسبا ار  مػ  حػ ؿ  إ ااهل  خبو: 1
 .، عل  م ورق م2005 لرس 

، 03 ػدد ،قتصػلد واؼبالصباػت، عل  ػم ج مشػلف  ا ارتيا ر عللت اغبدش م رئل بلـ واالجصلؿ ر اؼبؤحلشم االقتصلدشم، ؾب م اال    ل  حل لد، فلرس    لك ر:  2
 .205ص، 2004 لرس 
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ا ط و ع ػػمة ارفػػلكس و ريهػػل  ػػا اؼب ػػدات ارػػو جشػػت دـ اغبلحلػػبلت اآلرلػػم ووحلػػل   اإلجصػػلؿ ويفػػبيلت ارػػ
 .1 ددة ر اإلجصلالت

 مميزات التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واإلتصال ثالثا: 
 جتملم   دة فبلمات نذكا  ا ل:

 ارقدرة   ع نق  اؼب    لت  ا وحللط آلخا  ت إ يلنلم ر نظلـ اإلجصلؿ . -
مة  ػا األع ػ   ػ  اؽبػلج  اراقػلؿ دب ػ  اإلجصػلؿر     يػلف  ارقدرة   ع احلػت داـ ار حلػل   اإلجصػلرلم -

 .ار ل تم إى األع مة اؼبتاق م
فلر ػػػلهن  ،رقػػػد ان يػػػس االهتمػػػلـ  لرتيا ر علػػػلت اعبدشػػػدة رئل ػػػبلـ واإلجصػػػلؿ   ػػػع ندػػػلط  ػػػدة دوؿ

 ػا  ، صبح ش لش فحة رب ؿ  ا اجملتمت ارصال   إى ؾبتمت  تتاؾ و ا إقتصػلد ويػه إى إقتصػلد  ػلؼب 
 ػا و  ػا ارت ػلوف إى اإلحلػتقبلرلم ارفادشػم  ،بيلم  ػا اؼباكمشػم إى اربل اكمشػماؽبللك  ارشػ ملم إى اؽبللكػ  اردػ

  طم ارتم ل لم إى حل طم اؼبدلركم.ارش
إحلػػػػػػتطل ت ارتطػػػػػػ رات اؼبتشػػػػػػلر م ر اؼب اصػػػػػػبلت واإلجصػػػػػػلالت  ف زبػػػػػػحؽ صبلػػػػػػت ؾبػػػػػػلالت ارادػػػػػػلط 

ني حلػػػيلف ار ػػػلهن اؼبتبل ػػػد د إحلػػػتطل ت ربقلػػػق  شػػػا م االجصػػػلؿ  ػػػفقػػػ ؛االقتصػػػلد  واإلعتمػػػل   وار قػػػلر
 2. ل وبدث خلرج اغبدود ارق  لم   عاإليبلع  اربدافأصبح  ا يلف  ،األيااؼ  دي   ري  شب ؽ

 التطور التاريخي لتكنولوجيا المعلومات واالتصالرابعا: 
 3هل فلمل ش  :  دة  ااح ، شت  إهبلز   ا  صط ح جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ    
 اح م   رة اؼب    لت واالجصلالت األوى، وجتم   ر اخحاع اريتل م و  افم اإلنشلف ؽبل،   ػ   -

اريتل م اؼبشتملرشم وارش  اشم،   اريتل م ارتصػ شاشم وحػىت   ػ ر اغبػاوؼ، وارػو  م ػت   ػع إثػلم 
 هالم.  د اؼب    لت اردف لم ارو جت     فلة اإلنشلف  و ا   قدراجه ارذ

 اح ػػػم  ػػػ رة اؼب    ػػػلت واالجصػػػلالت ار لنلػػػم، وارػػػو جدػػػم    ػػػ ر ارطبل ػػػم  أن ا  ػػػل اؼب ت فػػػم،  -
وجط رهل وارو حلػل دت   ػع ندػا اؼب    ػلت واجصػلالهتل  ػا ياشػق ك ػاة اؼبطب  ػلت وزشػلدة ندػاهل 

  رب   اقت عغاافلم  ك ا اجشل ل.

                                                

 . 253،ص2002دخ  ر تتقلق اؼبلمة ارتالفشلم، ردار اعبل  لم اإلحليادرشم،  صا،  -  ل  ف م  حلما:  نظ  اؼب    لت 1
 .41، ص2004و     لت ارتاملم ، دش اف اؼبطب  لت اعبل  لم ،  ا  يا ف   اللم ؾبلد اؼب حل  :  اغبدا م واؽبلمام االقتصلدشم  2
 118ص:  ،2004، 1ر ادا وارت زشت،  ملف، ط ار صفلمإيبلف فلا  ارشماا   وهل   ؿبمد ارم يب، نظ  اؼب    لت اإلدارشم، د 3
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ت ػ   نػػ اع و يفػيلؿ  صػػلدر اؼب    ػػلت  ػ رة اؼب    ػػلت واالجصػلالت ار لر ػػم، وجتم ػ   ظ ػػ ر ـب -
اؼبشم  م واؼبا لم، اؽبلج ، اؼبذشلع، ارت فلز، األقػااص، األيفػايم ارصػ جلم، واربلحلػ ي ، إى علنػب 

 اؼبصلدر اؼبطب  م ار رقلم، هذه اؼبصلدر وحل ت ر نق  اؼب    لت وزشلدة حاكم االجصلالت.

اغبلحلػػػػػ ب وجطػػػػػ ر  ااح ػػػػػه و عللرػػػػػه   ػػػػػ رة اؼب    ػػػػػلت واالجصػػػػػلالت اراا  ػػػػػم، وجتم ػػػػػ   ػػػػػلخحاع -
اؼب ت فم،  ت كلفم فبلماجػه وف ا ػده وآ ػلره اإلهبل لػم،   ػع حاكػم جاقػ  اؼب    ػلت  ػرب وحلػل   اجصػلؿ 

 ارجبطت  لغب احللب.

  رة اؼب    لت واالجصلالت اػبل شػم، جتم ػ  ر ارتػماوج وارػحا ط  ػل  ػني جيا ر علػل اغب احلػلب  -
اؼب ت فم األن اع واالذبلهلت، وارو حققت إ يلنلػم جالقػ  كملػلت  اؼبتط رة وجيا ر علل االجصلالت

هل  ػػم  ػػا اربللنػػلت واؼب    ػػلت، و ػػرب  شػػلفلت عغاافلػػم هل  ػػم  شػػا م فل قػػم، و غػػض اراظػػا  ػػا 
 ارم لف واؼبيلف، وص ال إى يفبيلت اؼب    لت ور قمت ل األنحنلت.

 ولمة االقتصادية الثورة الصناعية الثالثة وتعميق العالفرع الثاني : 
ر  اكبػػػري   ادور  ؤد وجػػ ،سب ػػ  ار ػػ رة ارصػػػال لم ار لر ػػم األحلػػلس اؼبػػػلد  ر اظػػلـ اإلقتصػػلد  ار ػػػلؼب  اعبدشػػد     

حلأ جاجب   ع هذه ار  رة وارو سب     رة   ملم ر اؼب    ػلت واإلجصػلالت وارتيا ر علػل  ،جغلريه ورب ش ه
 1ار دشد  ا اراتل ل ر    ا  نب ل : 

ـــاج : اوال  ـــورة فـــي اإلنت األنبلػػػم اراشػػػبلم األوى ر  م لػػػم ذات سب  ػػػت ر إخػػػتبلؿ اؼب افػػػم واؼب    ػػػلت  :ث
ر    ر  مبلط عدشدة رتقشػل  ار مػ  ارػدو  حلػأ   ػا جقشػلل  ار مػ  داخػ   كلنت حلببلاإلنتلج، كمل  

 ارش  م ار احدة .
ــــا: ــــورة فــــي التســــويق ثاني لػػػػم   ػػػػاا حتملػػػػل  رمػػػػملف اربقػػػػلم : رقػػػػد  صػػػػبح ارصػػػػااع   ػػػػع األحلػػػػ اؽ ار لؼب ث

حلػػحاجل لم  ػػني اردػػػاكلت وقػػد حلػػله  هػػذا ر   ػػ ر ارتيػػتبلت اإلقتصػػلدشم وارتتلرفػػلت اإل ،واإلحلػػتماارشم
 خلصم  لراشبم ر داكلت اؼبت ددة اعباشللت ارو جؤ ا  ق ة   ع اإلقتصلد ار لؼب  . ،ار لؼبلم ار مبلقم

رلػػم وارتػػدفقلت اؼبلرلػػم ارالذبػػم  ػػا ار ػػ رة ارتيا ر علػػم  ػػا نلحلػػم ارامػػ  اريبػػري واؼبت ػػل   ر ارت ػػلرة اردو  -
 ورباشا ارت لرة اردورلم  ا نلحلم  خاي .

وربػلوؿ دوؿ كػ  جيتػ   ف جت ػلوف فلمػل  لا ػل حبلػأ  ،   ر ارتيتبلت اإلقتصلدشم   ع ارشلحم اردورلم -
  2جصبح  ق ي إقتصلدشل ر   اع م ارتيتبلت األخاي .

                                                
1

 .50، ص 2003 بد اغبملد  بد اؼبط ب:  اراظلـ االقتصلد  ار لؼب  اعبدشد وآفلقه اؼبشتقب لم، اردار اعبل  لم اإلحليادرشم، 

   . 336، ص 2000حليادرشم،  بد ارقلدر ؿبمد ،  بد ارقلدر  طلم:  اذبلهلت حدش م ر ارتاملم االقتصلدشم، اردار اعبل  لم اإل -2
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 جماشد اإلذبله كب  اؼبمشد  ا اإل تملد اإلقتصلد  اؼبتبلدؿ دبدػلركم ار ػ رة ارتيا ر علػم وهذا  ل شؤد  إى
 وارام  اؼبتماشد ر ت لرة اردورلم وحاكلت رؤوس األ  اؿ .

 1و صفم  ل م هتدؼ هذه ارتيا ر عللت اعبدشدة إى:
 ت اغب   .خفض جيلرل  ج قلد اإلنتلج وإزارم اؼبلمة ارتالفشلم ارالصبم  ا إقتصلدشل -
 ق  جي فم .الجصلؿ  حلاع و ك ا كفلمة و دام و ع   ا -

 ج فري اؼب    لت اردقلقم واغبدش م شد   ازبلذ ارقاارات. -
 ج مشم اؼبشل  م واردفلفلم فبل شؤد  إى جق ل  وق ع األخطلم وارتموشا . -
 جقدمي خد لت  فم  ر م  فني واؼبااع ني فبل شا يس إهبل لل   ع ارتاظل  . -
 زشلدة كفلمة إحلتغبلؿ اؼب موف . -

 في الجزائر  واالتصال الفرع الثالث : تطبيقات تكنولوجيا المعلومات
كبلوؿ  ف نش ط ارم م   ع   ض اؼبؤيفاات واإلقبلزات ارو يبيا  ف ندرع ل اما  م لػم ارتتمػري 

  صػػػ ؿ إى إحلػػػت ملؿ اراػػػ    ارػػػذ  شؤهػػػ  إى إ يلنلػػػم ارتفيػػػري اعبػػػلد ر ارت عػػػه إى األخػػػذ  لألحلػػػبلب ر
  .جيا ر علل اؼب    لت واإلجصلؿ

 الوكالة الفضائية والقمر الصناعي الجزائرياوال: 
ووات  1  إيبلؽ ارقما  رشلت  2002  إندلم ار كلرم ارفمل لم اعبما اشم ور  2002ر علنف  
 وهػػػ   ػػػل ALSAT3و  ALSAT2 ػػػداد إليػػػبلؽ  شػػػتقب   ارقمػػػا  ػػػت اإل ؛(ALSAT1ر  شػػػلره )

خلصػػػم  نػػػه  غبػػػق  ػػػل اؼباكػػػم ارػػػ يه  ،ش تػػػرب  شػػػلنبم ويالػػػم هل ػػػم ر حاكػػػم ارتاملػػػم وارتيا ر علػػػل وارتطػػػ شا
 1.ر تيا ر عللت ارفمل لم  أرزش   غاب اعبما ا 

  جهود شركة سونلغازثانيا: 
ذرػػػت  ثػػػل ربمػػػ  ر يللهتػػػل خطػػػ ة هل ػػػم ر إيػػػلر جشػػػ ل  جػػػ فري  ،ذبا ػػػم  خػػػاي شابغػػػ  اإليفػػػلرة إرل ػػػل

وهػػ  اإلختبػلر ارػػذ  قل ػت  ػه اردػػاكم ار يالػم حلػػ ن غلز  ؛لنلػلت اإلجصػلؿ إى  كػػرب يفػاوبم ر اجملتمػت إ ي
ور اآلفػػلؽ  لن شػػم   ال ػػم و خػػاي ر وهػػااف رتتػػ ؿ   ،حلػػأ قل ػػت  ػػا ط  اكػػم حلػػ ن غلز   لن شػػم  مػػا راحلػػ 

وذرػت  احلػت داـ  ، لػت لغل 5.4كل   اري ا لم  ا ؾباد نلق  ؽبل إى نلق  رتدفق اإلنحنلت شص  ح ا  
واإلحلػتغالم  ػا   PowerLine Communicationجيا ر علػل األنحنلػت   احلػطم اري ا ػلم  و  ػل نشػمله 

                                                

 . 317ص ، إ ااهل  ىبو:  اعت حلل ق 1
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 –Voir revue : ITMag, Algérie N° :21 Du 23/10/2003, P4 . 
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%  ػػػا ارشػػػيلف شتػػػ فا  97وجبػػػدو  نبلػػػم هػػػذه ارطاشقػػػم إذا   ماػػػل  ف  ؛إحلػػػت داـ ارت فػػػ ف ر هػػػذا اإليػػػلر
 .2ف فل%  دحك  ارت 10ردش   اإليفحاؾ ر ي ا لم  لامل ال شت لوز 

 3 عبد اهللسيدي  تجربة الحضيرة السيبريةثالثا: 
جدخ  ر إيلر هتلئم  اػلخ  بل ػ  وجدػاش لت وجاظلم ػل ؼبػل  ػاؼ قطػلع ارربشػد واؼب اصػبلت  ػا جغػريات 

كػػلف اإليػػلر ارتقػػدشا  ؽبػػل شتمتػػ ر حػػ ؿ ع انػػب  بل ػػم جبػػه   ل ػػل  اغبمػػرية وهػػ   اكػػم اربتػػأ و  ؛عذرشػػم
شم حللد   بد اهلل جتي ف  ػا    ػد  ػل  لرب واغبمرية ارش ،ملنم وارد  خريا اغب وارتي شا   اؼبؤحلشلت و 

إاػػػػلفم إى  يلجػػػػػب اغبلاػػػػػالت  ،وكلرػػػػم اإلجصػػػػػلالت ،وكلرػػػػػم انحنلػػػػػت ، درحلػػػػػم ر تػػػػل  ني  ،رئلجصػػػػلالت 
( وإقتصػػػلد   شػػػتقب   TECHNOPOLEو ؤحلشػػػلت  ارتيا ر علػػػل اؼبتقد ػػػم وهػػػ   دػػػاوع قطػػػب جقػػػه)

، وك رشػل ،فانشػل ،كاػدا  ؛حلأ هاػلؾ يفػاكم عما اشػم  ػت   اشيػل ،و خاي دورلمحلله  ر سب ش ه  يااؼ ؿب لم 
 . ل ف دوالر ر إيلر هذا اؼبداوع  مل  أف ك رشل وحدهل حللنبت دب

 إتفاقيات أوراكل مع سوناطرك والبريد :رابعا
لت األ اشيلػم وهػ   حػد ارػاواد ار ػلؼبني ر ارربؾبلػ ORACLEهالؾ ج قلت إجفػلقلتني  ػا يػاؼ ؾبم  ػم 

وجت  ػق   ORAClE UNIVERSITY ؛ ت اؼبدرحلػم ار يالػم  ر ربشػد واؼب اصػبلت  ػلعبما ا االولى ؛ر مؤحلشم
حلػأ  ؛ ؤحلشػم ر ت  ػل  ار ػل  12 تاظل   اا ل ارتي شا ر ؾبلؿ ارتقاللت اغبدش م رئل بلـ واإلجصلؿ ر 

 الثانيــة تمػػدة ر ارت  ػػل  ار ػػل  وج تػػـم  وراكػػ   تقػػدمي ذب لػػمات اإل ػػبلـ اآل  و ػػاا ل ارتيػػ شا واؼبصػػلدر اؼب
 ،ألوؿ  ػاة ر إفاشقلػل و جلتػت رػه يفػ لدة  طل قػموهػذا  ، ت  اكم اؼبؤحلشم حل نليااؾ ارذ    ترب كدػاشت

جطػ شا وجطبلػق اغب ػ ؿ رئل ػبلـ اآل  وإنتػلج  ،ارتصػمل   دوات ،     ػلتحبلأ  صبح  ؤهبل رتقػدمي نظػ  
 .1ت ويفبيلت اؼب    لت و ريهل  اؾبللت ارتشلري اؼبدؾبم وق ا د اؼب طلل

 ث الرابع: الدور االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصالحالمب
 المطلب األول: الدور االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في دعم الميزة التنافسية

خػػػبلؿ  جقػػػـ  اري ػػػري  ػػػا اؼباظمػػػلت  ػػػلرتطبلق االحلػػػحاجل   رتيا ر علػػػل اؼب    ػػػلت واالجصػػػلؿ  ػػػا 
احلت دا  ل ر جغلري اؼباػتل  و جغلػري  حلػ  ب اؼبالفشػم ارػو جت ب ػل اؼباظمػم، وششػت دـ ارتطبلػق االحلػحاجل   

                                                
2

  برياف وآخاوف :  ارفملم ارشلرب  وإ يلنللت ارتقلرب ر اؼبؤحلشلت ارصغرية واؼبت حلطم، ر  طب  لت اؼب تقع اردو    

  "Dynamaisation La gestion des SPME , Innovation, TIC, Formation  ".عل  م  شياة 
3 Voir : WWW Sitick arcouche 22Pdf « Cyberparck »page Consultrée :20/04/2003. 
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رتيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ ر إحداث جغريات كبرية   ع قبلح اؼباظمم  ا خبلؿ ارتأ ري   ع صػلل م 
  ات اؼبالفشني   ع اغبص ؿ   ل ل.احلحاجل لم اؼباظمم وجافلذهل، واغبص ؿ   ع  ماشل جالفشلم و 

: الــدور االســتراتيجي لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال وعوامــل نجاحــه فــي منظمــات الفــرع االول
 األعمال
جػػؤد  جيا ر علػػل اؼب    ػػػلت واالجصػػلؿ دورا احلػػػحاجل لل كبػػريا ر اؼباظمػػلت اغبدش ػػػم، حلػػأ يبيػػػا  

 1   هذا اردور االحلحاجل لم ر ار الصا اؼب ارلم:احلت دا  ل ر ربقلق األهداؼ االحلحاجل لم، وشتم
ششػػػل د احلػػػت داـ جيا ر علػػػل اؼب    ػػػلت واالجصػػػلؿ ر ربقلػػػق كفػػػلمة  م لػػػلت و ندػػػطم اؼباظمػػػم،  -

وزبفػػلض جيلرلف ػػل، وذرػػت  ػػا خػػبلؿ  سبتػػم األندػػطم اراوجلالم،وربشػػني اػبػػد لت اؼبقد ػػم ر  ملػػ  
 نتل م ربلحلت داـ األ    ر م    لت.

 داـ جيا ر علػػػل اؼب    ػػلت واالجصػػػلؿ ر ربشػػػني  م لػػم ارت طػػػلط االحلػػػحاجل    ػػػا ششػػل د احلػػػت -
 خبلؿ ارت طلط اؼب تمد   ع اغبلحلب، و ا خبلؿ جط شا نظ  د   ورب ل  حلللحللت اؼباظمم.

ششل د اال تملد   ع جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ اؼباظمم   ع فتح  حل اؽ عدشدة  ػا خػبلؿ  -
 د  حللحلل   ع ارتيا ر علل.جقدمي حل ت وخد لت ج تم

شؤد  احلت داـ جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ ر ك ري  ا األحللف إى جغلري ارت ازف  ػني اؼبػ ردشا  -
 واؼباظمم رصلو اؼباظمم.

 جشل د جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ ر خ ق ارتيل    ني صبلت   ارد اؼباظمم. -

ؼب    لت واالجصػلؿ ر  اظمػلت األ مػلؿ   ػع  ػدة شت ق  قبلح اردور االحلحاجل   رتيا ر علل ا
   ا  ، وه :

 ارت طلط اعبلد ألندطم اؼباظمم. -

  ا ػػ  داخ لػػم خلصػػم  لؼباظمػػم كػػامط ارقلػػلدة واالجصػػلؿ اؼببليفػػا  ػػني إدارة جيا ر علػػل اؼب    ػػلت  -
ر علػػػل واالجصػػلؿ وار  ػػػل   ارتافلذشػػم ودور اؼبػػػدشاشا ارتافلػػذشني ر د ػػػ  ارػػدور االحلػػػحاجل   رتيا  

 اؼب    لت واالجصلؿ  ا خبلؿ اؼبدلركم اإلهبل لم.

  اا لة  تط بلت واحتللعلت ارداخ لم ر ماظمم. -

 ربدشد حلعلت ور بلت اؼبشت  يني. -

                                                
 .36عبد هللا فرغهً عهً مىسى، ص  1
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  دي ج افا اغبلحلب اآل  وارربا ل اعبلهمة. -

 ارتماـ د   اإلدارة ار  لل. -

 .مارتيل    ني جيا ر علل اؼب    لت واالجصلالت واحلحاجل لم اؼباظم -

 : أنواع االستراتيجيات في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصالالفرع الثاني
ج عد  دة احلحاجل للت الحلت داـ جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ ر  اظمػلت األ مػلؿ، حلػأ  

ربتػػػػلج اؼباظمػػػػلت ارػػػػو جشػػػػت دؼ ارتمللػػػػم إى      ػػػػلت دقلقػػػػم  ػػػػا ارشػػػػ ؽ، وال يبيػػػػا جػػػػ فري هػػػػذه 
لردقػػم اؼبط   ػػم ور ار قػػت اؼبالحلػػب  ػػدوف احلػػت داـ جيا ر علػػل اؼب    ػػلت واالجصػػلؿ رلػػت  اؼب    ػػلت  

احلػػتغبلؽبل  ػػا يػػاؼ اؼباظمػػػم، ريػػ  جػػتميا  ػػا سبللػػػم ارشػػ ت واػبػػد لت ارػػو جقػػػد  ل  ػػا ج ػػت ارػػػو 
 شقد  ل اؼبالفش ف.

اظمػػم ربقػػق و ػػا علنػػب آخػػا، فػػاف اراقل ػػم   ػػع ارتيػػلرل  ربقػػق  ماشػػل جالفشػػلم، وهػػ   ػػل هب ػػ  اؼب 
 ر لحل  كرب  ا  الفشل ل  لراشبم ر مات لت ارو شت   ل  ل  ػافس األحلػ لر رػذرت فػل تبلؾ اؼب    ػلت 
اريل  ػػم  ػػػا ارتيػػػلرل  و لرقبت ػػل ج طػػػ  ر ماظمػػػم  لػػمة جالفشػػػلم ال جتػػػ افا رغريهػػل، وال شيػػػ ف هػػػذا إال 

   احلطم احلتغبلؿ جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ.
ارحكلػػػػم، حلػػػػأ ششػػػػت عب   ػػػػع اؼباظمػػػػلت  ف سبت ػػػػت      ػػػػلت  ػػػػا يبل ػػػػم  وج عػػػػد احلػػػػحاجل لم 

األحل اؽ اؼبتلحم، وخصل ص اؼبالفشني  ل، وشت  ج فري ورب ل  هذه اؼب    ػلت  طبل ػم اغبػلؿ  ػا خػبلؿ 
 جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ.

تالفشػػلم  ػػا خػػبلؿ   ػػل  لراشػػبم الحلػػحاجل لم ارصػػ م  و االرجبػػلط، فػػاف اؼباظمػػم ربصػػ    ػػع اؼبلػػمة ار 
 الم  بلقم ق شم و تملمة  ت اراليفػطني    ػل، ور هػذا ارصػدد ربتػلج اؼباظمػلت إى      ػلت جفصػل لم 
 ػػػا حلعػػػلت اؼبشػػػت  يني وارحجلبػػػلت اػبلصػػػم  ػػػلؼب ردشا وار بلقػػػلت احملتم ػػػم  ػػػت اؼبالفشػػػني  لالحلػػػت لنم 

اؼب    ػػػلت رصػػلو اؼباظمػػػم دبػػػل ىبػػػدـ  وهػػػذا رػػدورهل ر جػػػ فري ورب لػػػ  تيا ر علػػل اؼب    ػػػلت واالجصػػػلؿ، 
  هداف ل.

ج عد احلحاجل لم قللدة اؼب    لت، حلأ جػمداد قلمػم اؼبات ػلت  ػا خػبلؿ إغبػلؽ  هور اؼبقل  ، فان 
جقلرشا ـبتصا ر  مبلم جتمما      لت وخصػل ص  ػا اؼباػتل ر ارشػ ؽ وفبلماجػه،  ػرب   اقػت اؼباظمػم 

نػه عػمم هػلـ  ػا احلػت ملراهتل، جشػتغ ه رتقػدمي      ػلت  ػا ارشػ ت ر األنحنلت ارو جت ل     ه   ع  
 واػبد لت ارو جقد  ل.
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودعم الميزة التنافسية :الفرع الثالث
جش ع   ظ  اؼباظملت إى اغبفلظ   ع  اكمهػل ارتالفشػ  ر  ػ  اؼباػلخ االقتصػلد  ارشػل د، فقػد  

 ػػػػلت واالجصػػػػلؿ عػػػػمما  يمػػػػبل ر بالػػػػم األحللحلػػػػلم ر ماظمػػػػم وجػػػػمداد  نبلت ػػػػل   صػػػػبتت جيا ر علػػػػل اؼب    
كشػػػبلح جالفشػػػ  قػػػ  ، إذ هبػػػب   ػػػع اإلدارة ار  لػػػل  ف جػػػدرؾ جػػػأ ري احلػػػت داـ جيا ر علػػػل اؼب    ػػػلت 
واالجصلؿ   ع اربلئم ارتالفشلم و  ع احلػحاجل لم اؼباظمػم، خلصػم و نػه هن ج ػد و لفػم هػذه ارتيا ر علػل 

لرل  فقػػػط،  ػػػ  شت ػػػدي دورهػػػل إى  شػػػل دة اؼباظمػػػم   ػػػع اربقػػػلم وارامػػػ  ر اربلئػػػم هػػػ  زبفػػػلض ارتيػػػ
 ارتالفشلم ار لؼبلم.

 تعريف الميزة التنافسية اوال: 
يبيػػا ج اشػػ  اؼبلػػمة ارتالفشػػلم   ػػع  ثػػل ارقػػدرة   ػػع ربقلػػق  ل ػػد   ػػع االحلػػتم لر شفػػ ؽ  لحلػػتماار  

يا  ف ج اؼ   ع  ثل قدرة اؼباظمم   ع صػلل م كمل يب1 ت حلط ار ل د   ع االحلت ملر ر ارصال م، 
وجطبلػػػق االحلػػػحاجل للت ارػػػو ذب   ػػػػل ر  اكػػػم  فمػػػ   لراشػػػبم ر ماظمػػػػلت األخػػػاي ار ل  ػػػم ر نفػػػػس 

و افػػت اؼبلػػمة ارتالفشػػلم  شمػػل  أثػػل ج ػػت اجملػػلالت ارػػو يبيػػا ر ماظمػػم  ف جاػػلفس ارغػػري  ػػا  2ارادػػلط،
 3ق ة جتش   ل اؼباظمم دوف  ريهل.خبلؽبل  طاشقم  ك ا ف لرلم، ف   نقطم 

 جتش  اؼبلمة ارتالفشلم دبلش  :  
  ثل نشبلم،    جتتقق  لؼبقلرنم ورلس  لؼبط ق. -

 جؤد  إى ربقلق ارتف ؽ واألفم لم   ع اؼبالفشني. -

 جا يس ر كفلمة اؼباظمم   ع  دام  ندطت ل،  و ر قلمم  ل جقد ه  ا حل ت وخد لت. -

 رم ل ا وجفملبلهت .جؤ ا ر حل  ؾ ار مبلم وا -

 ال جموؿ  شا م  اد ل شت  جط شاهل  و ذبدشدهل. -

 دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في دعم الميزة التنافسية ثانيا:

جيا ر علػػل اؼب    ػػلت واالجصػلؿ ر د ػػ  اؼبلػػمة ارتالفشػلم  ػػا خػػبلؿ دراحلػم جػػأ ري ارقػػ ي شظ ػا دور 
 (.04واؼب اح ر اعبدوؿ رق  ) ارتالفشلم

 
 

                                                
1 Porter, M.E: Competitive Advantage , NY.the F.P, 1985, p: 17. 

 .28معانً فهمً حٍدر، ص  2
 28عبد انحمٍد انمغربً/ ص:  3
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 (: تأثير القوى التنافسية.04لجدول رقم )ا
اســــــتخدام تكنولوجيــــــا المعلومــــــات واالتصــــــال لمواجهــــــة القــــــوى  القوى التنافسية

 التنافسية
 اختللر  فم  اؼب ردشا. - ارق ي ارتفلوالم ر م ردشا

 زبدشد اؼب ردشا  لرتيل   ارااحل  اػب ف  و دـ االحلت لنم   . -
 ارش ل  ر مدحشا. االختللر - ارق ي ارتفلوالم ر مدح 

 ارتملم واالختبلؼ. -
ارت دشػػػػػػػد  ػػػػػػػدخ ؿ  الفشػػػػػػػني 

 عدد
 وات قل د   ع اؼبالفشني اعبدد. -

 اقتصلدشلت اغب   اريبرية. -

 سبللم اؼباتل. -

 ار ص ؿ إى قا ات ارت زشت. -
واػػػػػػػػػت اؼبالفشػػػػػػػػػػني اغبػػػػػػػػػػلرلني 

 داخ  ارصال م
 ارتي فم وارف لرلم. -

 ار ص ؿ ر ش ؽ. -

 سبللم اؼباتل. -

 ملمة.جقدمي خد لت  ت -
ارت دشػػػػػد اراػػػػػلجل  ػػػػػا   ػػػػػ ر 

 حل ت وخد لت  دش م.
جق لػػ  ز ػػا جطػػ شا اؼبات ػػلت اعبدشػػدة  و ارتيل ػػ   ػػت اؼبات ػػلت  -

 اغبلرلم.
Source: E ric K.Clemons & Michael C.Row :op cit,p: 270 

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال ودورها في استثمار الذكاء االستراتيجي المطلب الثاني:
 .ومجاالت االستثمار فيه : تعريف الذكاء االستراتيجياالول الفرع

 .تعريف الذكاء االستراتيجياوال: 
يب   ارذكلم االحلحاجل    حد  ي نلت ار ق  االحلحاجل  ، وارذ  شتفل    ت  ي نلجػه كػلإلدراؾ  

  اظمػلت األ مػلؿ، وارتفيري وارت   ، وه   حد  ن اع اؼبػ ارد  ػري اؼب م حلػم و صػلدر ارقػ ة االحلػحاجل لم ر
حلػػأ ش ػػػد  داة رمػػػملف ارا ػػػلح االحلػػػحاجل   ورب لػػ  األهػػػداؼ اؼبشػػػتقب لم و  افػػػم احلػػػحاجل للهت  اغبلرػػػم، 
إاػلفم إى  اػلم اؼباكػم االحلػحاجل   ؼباظمػلت األ مػلؿ خلصػػم ارقللدشػم  ا ػل واؼبتتدشػم،  ػت ج مشػم ارقػػدرات 

 ردشا، وجد لص ارفاص االحلحاجل لم وربدشد األخطػلر االحلحاجل لم وهادحلم  الم  بلقلهتل  ت ارم ل ا واؼب
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وارت دشػػػػػدات ر  لئػػػػػم األ مػػػػػلؿ االريحونلػػػػػم، إاػػػػػلفم إى رصػػػػػد رباكػػػػػلت اؼبالفشػػػػػلاا وارم ػػػػػل ا االفحااػػػػػلم 
واالحلػػػػػتفلدة  ػػػػػا اردػػػػػااكم االحلػػػػػحاجل لم  ق ا ػػػػػد اربللنػػػػػلت االريحونلػػػػػم،  ػػػػػت رب لػػػػػ  ارتتػػػػػدشلت اؼبا تطػػػػػم 

جصػػػلؿ وآرلػػػلت احلػػػت دا لهتل ر األ مػػػلؿ وارت ػػػلرة االريحونلػػػم ود ػػػ  قػػػػدراهتل  تيا ر علػػػل اؼب    ػػػلت واال
 اإل دا لم وارتفلوالم.

 االستثمار في الذكاء االستراتيجيوأدوات مجاالت ثانيا: 

 1جتم    ه  ؾبلالت االحلتم لر ر ارذكلم االحلحاجل   ر  اظمم األ ملؿ اغبدش م ر احمللور اؼب ارلم:
االحلػػػحاجل   ر احلػػػت داـ ارربؾبلػػػلت رمػػػملف جف لػػػ  حلبلحلػػػ  ارقلمػػػم زبطلطػػػل، احلػػػت ملر ارػػػذكلم  -

وعدورػم ورقل ػػم، فبػػل ششػػمح ؼبت ػػذ ارقػػاار االحلػػت ل م ر م ػػل ا، وإ ػػااـ ار قػػ د ك ػػمم  ػػا إدارة يفػػبيم 
 األ ملؿ االريحونلم.

ت فػم احلت ملر ارػذكلم االحلػحاجل   ر ؾبػلالت حل شػم جتصػ   ت رلػد ح ػ ؿ ؼبدػيبلت األ مػلؿ اؼب  -
  ت قلدهل ون   ل فاصل  و ـبليا ربدشلت، وك  هذا ر إيلر إدارة اؼب افم.

احلػػت ملر ارػػذكلم االحلػػحاجل   ر ج فلػػ  ؾبػػلالت ارتشػػ شق  ػػا خػػبلؿ اإلعػػاامات ارػػو شقػػد  ل إى  -
اؼبش قني  لحلتماار، واؼبتم  م  اصد اربلئم اري لم رداكلت األ ملؿ، وذرت قصد   افم  ل فل ل  ػا 

 دشدات.فاص وهت

احلت ملر ارذكلم االحلػحاجل   رغػاض اكتدػلؼ اؼبدػيبلت االحلػحاجل لم ورب ل  ػل كأحلػلس رتصػمل   -
اػبلػلرات االحلػػحاجل لم، وجافلػػذهل و  ػػ غ اراتػػل ل االحلػػحاجل لم اؼبت ق ػػم، كمااقبػػم      ػػلت  ػػل شافػػق 

هتل   ػػع   ػػع  م لػػم اربتػػأ وارتطػػ شا واإل ػػبلف، و ػػدي احلػػتفلدهتل  ػػا يفػػبيلت االنحنلػػت وقػػدر 
 احتملف ارتغريات ارش قلم.

  ػػػل  لراشػػػبم ألدوات االحلػػػت ملر االحلػػػحاجل  ، فتقػػػـ    ػػػع ؾبم  ػػػم  ػػػا ار كػػػلالت ارذكلػػػم وارربؾبلػػػلت 
ارذكلم، نظاا رفل  لم احلت ملرهل ر ؾبلؿ األ مػلؿ وارت ػلرة االريحونلػم،  ػت  ػل جفااػه   طلػلت  صػا 

 جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ واراقملم.

 ه ار كلالت ارذكلم إى احلت ملر  اا ل ارربؾبللت وجيا ر علل ارذكلم االصطال   رغاض جت 
اكتدلؼ اؼب افم وجا لمهل، وزبمشا ل، و  لعبت ل، وج حللت ؾبلالت احلت دا  ل، ف   هتت    م لم جاظل  

                                                
1
 laudon kennethc et laudon Jane: essentials of management information systems, managing, the digital 

firm, 6th n.j, printice hall 2005, p: 09. 
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لؿ و ندطم اؼب افم اؼبشل دة ر  الم اؼباظ  لت اؼب افلم واحلت داـ هذه ارربؾبللت القبلز ـبت     م
 .1ماؼباظم
كمػل جشػت دـ  اظمػػلت األ مػلؿ و لرتاشػػلق  ػت ار كػلالت ارذكلػػم وارػربا ل ارذكلػػم ر  م لػم صبػػت  

وجاقلت ل و  لعبت ل، وجموشد اؼبشت د ني  لؼب    ػلت اربلز ػم الزبػلذ ارقػاار اؼبالحلػب، وهػ   ػل  اؼب    لت
اآل  وخد لجػػه ر م لػػلت اؼباظمػػم، وش تمػػد ش ػػه  ف ارربؾبلػػلت ارذكلػػم إلدارة احلػػت ملر قػػدرات اإلنشػػلف 

قبػػػػلح ذرػػػػت   ػػػػع ا ػػػػتبلؾ اؼباظمػػػػم ر بػػػػ  ارتتتلػػػػم رتيا ر علػػػػل اؼب    ػػػػلت واالجصػػػػلؿ دبػػػػل فل ػػػػل يفػػػػبيم 
 اغبلحل ب وصالع اؼب افم و شت د ل ل.

 : قياس النجاح في استثمار الذكاء االستراتيجيالفرع الثاني
اؼب    ػػػلت واالجصػػػلؿ  ت لئػػػم ارفػػػاص واؼباػػػلخ  شػػػحع  ارا ػػػلح  ػػػا خػػػبلؿ  شػػػلنبم جيا ر علػػػل نظػػػ  

اؼببل ػػػػ  رت ظػػػػل  قلمػػػػم احلػػػػت ملر ارػػػػذكلم االحلػػػػحاجل   كمػػػػ رد ال يبيػػػػا أل   ػػػػا  اظمػػػػلت األ مػػػػلؿ 
  اه. ماالحلتغال
ويبيػػا االحلػػتالد إى ؾبم  ػػم  ػػا ارت ع ػػلت ر قلػػلس ارا ػػلح ر احلػػت ملر ارػػذكلم حشػػب  ػػل هػػ   

   اح ر اعبدوؿ اؼب ا .

 .: توجهات قياس النجاح االستثماري في الذكاء االستراتيجي(05)جدول رقم ال
 التوجه الريادي التوجه االستراتيجي األعمال االلكترونية التوجه االقتصادي

ك لفػػػػػػػػػػػػػػػم االحلػػػػػػػػػػػػػػػت ملر ر 
جيا ر علػػػػػػػػػػػػػل اؼب    ػػػػػػػػػػػػػلت 

 واالجصلؿ
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلنبم ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكلم 
االحلػػػػػػػػػػحاجل   ر ربقلػػػػػػػػػػق 
ارقلمػػم االقتصػػلدشم وربقلػػق 

وكػػػذا  ارػػػ فاات االقتصػػػلدشم
 زبفلض جي فم االحلت ملر

 ػػػػػػػػدي  لهاشػػػػػػػػػم اإلدارات 
 و اظملت األ ملؿ

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداقلم ارت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلرة 
 االريحونلم

األدام اؼبتملػػػػػػػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػػػػػػادارة 
 ار بلقم  ت ارم  ف اريحونلل
ارشا م ر جقدمي اػبد لت 

 االريحونلم

األ   لػػم ر احلػػت ملر اؼبػػ ارد 
االحلػػػػػػػػػػػحاجل لم اؼب م حلػػػػػػػػػػػم 

 و ري اؼب م حلم
دام ج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلظ  قلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػم األ

 االحلحاجل  
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة ارتتلرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلت 

 االحلحاجل لم
اؼباونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم وارتيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
االحلػػػػػػػػػحاجل    ػػػػػػػػػت  لئػػػػػػػػػم 

 اؼبالفشم االحلحاجل لم

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت شلت اإل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداع 
 واال تيلر

ارتملػػػػػػم  ػػػػػػلعب دة اردػػػػػػل  م 
 رؤل ملؿ االريحونلم

االحلػػت ل م اآلنلػػم رط بػػػلت 
 ارم  ف االريحو 

قػػػػػػػ ة ارتفػػػػػػػلوض واؼبشػػػػػػػلوة 
 اريحونلل

 ؼببلدرةا تبلؾ ز لـ ا

Source: Laudon Kenneth:op cit, p: 17. 
                                                

1
 Laudon Kenneth ,Ecommerce Technology &Society, Boston 194 enneth c, traver carol، pearon 

2003; p: 123. 
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المطلب الثالث: الدور االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في هندسة التحالفات 
 االستراتيجية

ش ترب ارتط ر ارتيا ر ع  ارشاشت واريبري وجط ر احلت ملالت جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ ر  
 ت  ه  اظملت األ ملؿ خبلؿ ار قدشا األخريشا.يفىت اجمللالت  ا   از  ل  ا 

 اإلستراتيجية: تعريف التحالفات األولالفرع 
 أنه اجفلؽ ش ـم  JONES GARETHعلمت  دة ج لرش  ر تتلرفلت االحلحاجل لم، فقد  اف ل  

  1ؾبم  تني  ا ارداكلت  و  ك ا ر مدلركم دب ارده  رتط شا  داوع  دحؾ الحلت ملر فاص األ ملؿ.
ارتتلر  االحلحاجل     ع  نه اجفلقلت   لدة اؼبدي  ني ؾبم  تني  CHARLESEM .HILLوص   كمل

 2 ا ارداكلت  و  ك ا رتط شا  دلرشت  دحكم ربقق ارفل دة عبملت ارداكلت ذات ار بلقم.
فلرتتلرفلت ه  اجفلؽ  ني ا اني  و  ك ا  ا ارداكلت ر م افقم   ع ذبملت   اردهل حل لل ورام  
قلم   لام، و ثل جاجلبلت جط  لم ربت     ع جبلدؿ ي ش  األع ، و دلركم  و جط شا  دحؾ فاص حل  

ؼبات لت وجيا ر عللت عدشدة، وجدم  هذه االجفلقللت   ع ك   ا اؼبداو لت اؼبدحكم اجفلقللت 
 ا اربت ث وارتط شا، ارتبلدؿ ارتيا ر ع ، االحلت ملر اؼببليفا، ارحاخلص ارصال لم وؾبم  م  خاي 

 3ارحجلبلت.
إذف، فلرتتلر  ه   ني يفاكتني  و  ك ا، كمل  ف ارتتلر  ه   بلقم  ال لم االذبله ورلس  حلدشم  

 االذبله، وهذا  ل وبقق ارافت اؼبتبلدؿ ر داكلم نتل م ذبملت اؼب ارد واال يلنللت وارقدرات واؼب لرات.
 : مبررات التوجه إلى التحالفات االستراتيجيةالفرع الثاني
ج عد ار دشد  ا اؼبربرات ارو جدفت ارداكلت ار لؼبلم إى ارقللـ  لرتتلرفلت االحلحاجل لم،  
 4 نب ل:
ارمغ ط اؼبلرلم وارم الم ارو ال جشل د ارداكلت   ع جط شا اإل يلنلت وارقدرات اؼبط   م  ا  -

 ياشق ارام  ارداخ  .

                                                
1
 Jones Gareth.R: Organisation Theory, Design and Change, 5 Th ed. N.J, printice Hill -2007,p: 69. 

2
 Hill Charelesm W, Jones Gareth R Strategic: Management an Integrated Approach, Houghton, Mifflin 

co،2007, pp: 322 - 323. 
 .155، ص:2008انمكتب انجامعً انحدٌث، اإلسكىدرٌت، اإلدارة االستراتيجية )أدارة انتحانفات(، أحمد سهٍم،   3

4
 Pearce John , Robinson Richard, Formulation , Implementation and Control of Competitive Strategy, 8 

.éd, M c Graw Hill , Boston ,2003 , p: 181. 
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 ع ارقدرات اؼبط   م  ا  صلدر حلعم  م للت االحلتت اذ إى    اؿ يل  م ك حلل م ر تص ؿ   -
 خلرعلم.

  دلركم اؼب ليا واالحلت ملرات  ا خبلؿ ارتتلرفلت. -

 دلركم ارداكلت   ع جيتل  اؼب ارد واعب  د واحلتغبلؿ ارفاص اؼبتلحم واحملتم م، ونتل م رؤلحلبلب  -
 ارشل قم، جماشد  دد ارتتلرفلت ر ـبت   ارصال لت وارقطل لت  دي  كبري عدا.

 جيا ر علل عدشدة  قصد ج مشم قدرات ارتصالت. اغبص ؿ   ع -

اغبص ؿ   ع فاص رت حللت  حل اق ل اػبلصم، واربتأ  ا حللالرش هلت عدشدة ر بقلم ر  -
 األحل اؽ ار لؼبلم.

 ج    قدرات عدشدة. -

 اغبص ؿ   ع ار ف رات اؼبتتققم  ا إ لدة هادحلم األ ملؿ. -

 هندسة التحالفات االستراتيجية دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في: الفرع الثالث
جؤد  جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ  دوارا   مم و دشدة ر هادحلم ارتتلرفلت االحلحاجل لم،  

 1خلصم جيا ر علل نظ  اؼب    لت االحلحاجل لم، حبلأ جشل د فلمل ش  :
 وص  خصل ص ارتتلرفلت االحلحاجل لم وجد لص  لماهتل. -

دوات ارو جشل د ر فتص دوافت جفيري إدارة يفاكم األ ملؿ  لالنتملم ج فري اؼب    لت وهتلئم األ -
 رتديل م ـبت فم  ا ارتتلرفلت.

اؼبشل دة ر   افم ار  ا   احملددة را لح ل ور االحلت ل م ؼبصلو األيااؼ ذو  ار بلقم، و اه  -
 ارداكلم االحلحاجل لني.

 لرفلت احلحاجل لم.هتلئم فاص  شتقب لم يبيا احلتغبلؽبل  ا خبلؿ إقل م رب -

 ج فري اؼب    لت ارتابؤشم اؼبشل دة ر دراحلم إ يلنلم هادحلم ربلرفلت احلحاجل لم. -

 ج فا      لت ح  اؼبالفشم واألحل اؽ وارط ب. -

 جشل د ر جقاني ارتتلرفلت  ا خبلؿ ار ق د. -

لركم ر ج فري ع   ا ار قم  ني ارداكلم  شبب ج فري اؼب    لت اربلز م ريلفم األيااؼ اؼبتد -
 ار قت واؼبيلف اؼبالحلب.

 جشل د ر زبفلض ارتيلرل   ا حلأ اربتأ  ا اؼب    لت و  لعبت ل وج زش  ل. -

                                                
 .258حسٍه انطائً وآذرون،  ص:  1
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 المطلب الرابع: دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية
ارتي فم جت ق  كفلمة اؼباظملت   ع  م لم ازبلذ ارقاارات ارو هبب  ف جي ف ر ار قت و  

 اؼببل مم و لعب دة اؼبالحلبم.
 : تعريف عملية اتخاذ القراراألولالفرع 
  بلث  الصا ر لشلم، وه  االختللر، اربدا   واألهداؼ  و اردوافت.جتمما  م لم ازبلذ ارقاار  
شقصد  لزبلذ ارقاار ار م لم ارو جت  دبقتملهل اختللر  حشا اربدا   اؼبتلحم غب   دي م   لام،  

  اع م   ق  شتط ب ذرت،   د دراحلم اراتل ل اؼبت ق م  ا ك   دش  و  اهل ر ربقلق األهداؼ  و 
اؼبط   م اما   طللت  لئم ارتاظل .   ل  م لم ازبلذ ارقاار ف   إصدار حي    ني  مل هبب  ف شف  ه 

ه  غبظم اختللر ارفاد ر   ق   لػ وذرت   د ارفتص اردقلق ر بدا   اؼب ت فم ارو يبيا اجبل  ل  و 
 1 دش    ني، وذرت   د جقلل   دا   ـبت فم وفقل رت ق لت   لام ؼبت ذ ارقاار.

 م  ل، يبيا ج اش   م لم ازبلذ ارقاار   ع  ثل االختللر ارقل     ع  حللس   ض اؼب لشري ربدش   
 م ار حللط  ني واحد  ا  ني  دش ني ؿبتم ني  و  ك ا،  غاض ربقلق اؽبدؼ، و ذا ش ترب ارقاار دب ل

 ارتفيري وارف   اغبقلق .
و ل تبلر اؼب    لت ار اصا األحللحل  ر ربدشد كفلمة اإلدارة وف لرلت ل، رذرت هبب ج فري  

اؼب    لت ارو وبتلع ل اؼبدشاشا  ا حلأ اريملم اؼبالحلبم، واعب دة اؼبالحلبم وارت قلت اؼبالحلب وذرت 
 ا اإلدارة. دؼ ازبلذ ارقاارات ارصل بم ارو ه  ع ه

ونظاا رت قد  لئم األ ملؿ،  صبتت  م لم ازبلذ ارقاارات  م لم ص بم عدا، وذرت ري اة  دد  
اربدا     لـ  ت ذ ارقاار، و لرتل  ص   م اختللر  دش   الحلب ر مدي م ؿب  اردراحلم، و شمل ارجفلع 

لحللت ذرت   ع  لق   ندطم جي فم اػبطأ ر ازبلذ ارقاار نتل م كرب ح   اؼباظملت، وار م للت وان ي
اؼباظمم، وهذا  ل  دي إى ازدشلد  نبلم احلت ملؿ جيا ر علل اؼب    لت ر ازبلذ  م لم ارقاارات، حلأ 
جشل د ر  الم نظ  اؼب    لت، كمل  ثل ج فا وارشل   اربلز م، الحلت ااج اؼب    لت  ا ق ا د اربللنلت 

 رد   ازبلذ ارقاارات.
 
 

                                                
   www.islamfin-go-forum.net، ضبد ارياد ،  م لم ازبلذ ارقاارات ر اؼباظملت،   قت اإلحلبلـ وارتاملم،   ارتتمل   ا اؼب قت  1

 .00/03/2010االيبلع   له  تلرشر 
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دوات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات واالتصال لدعم المديرين في اتخاذ : األالفرع الثاني
 القرارات
ج ترب نظ  د   ارقاار إحدي األدوات ارو ج فاهل جيا ر علل اؼب    لت، و لرتل  ف   جقـ   أدام  

ر تلالت ار دشد  ا األدوار،  نب ل اعبمت  ني ارتقدشا اربدا  و     لت اغبلحلب اآل ، خلصم  لراشبم 
يفبه اؼبربؾبم، و ري اؼبربؾبم، وج فا ارد   ؼب ت   اؼبشت شلت اإلدارشم، وري   ااح   م لم ازبلذ ارقاار،  
كمل ج ترب نظ  د   ارقاار  داة رتتقلق  لمة جالفشلم ؼباظملت األ ملؿ، وج ترب  شمل  داة رت  لق اؼب افم، 

 ؼبدلك   تا  م  درعم كبرية.فبل هب   ل قلدرة   ع ج فري ح  ؿ ف لرم وذات كفلمة 
جتم    نبلم جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ ر زشلدة فل  لم وكفلمة اؼباظملت اغبدش م  ا حلأ  

جبشلط اإلعاامات وج فري ار قت واعب د اؼببذوؿ وجق ل  ارتيلرل  وزشلدة اردقم وارشا م ر  م للت 
 اإلقبلز ورفت اإلنتلعلم اإلدارشم.

ت، فاف  الم نظ  د   قاارات جتش   لردقم واؼب ا  لم واالحلتفلدة  ا ل ر ازبلذ  لإلالفم إى ذر 
ارقاارات  اصاا  حللحللل فل ل نظاا رد ل اراظ  اػببرية، وجيل   ل  ت هذه اراظ . وؽبذا ارشبب، شدلر ر 

، ونظ    ض األحللف إى اراظ  اػببرية   ع  ثل نظ  د   اػبربة ارو جتيل    ت نظ  د   ارقاارات
  اؼب    لت ارتافلذشم، ونظ  د   ارقاارات اعبمل لم ارو جشل د ر ازبلذ قاار دقلق وصل ب.

وإذا  ل ج فات هذه ارتيا ر علل اغبدش م ر إدارة  اظملت األ ملؿ ع  ت ل  ك ا فل  لم ودقم ر  
 اقبلز األ ملؿ، وازبلذ ارقاارات اإلدارشم اؼبالحلبم.

 لوجيا المعلومات واالتصال في تفعيل إدارة الجودة الشاملة المطلب الخامس: دور تكنو 
جقـ  جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ  دور كبري ر ارقللـ دب   دات إدارة اعب دة اردل  م،  

و اد ل شت  جطبلق  اا ل إدارة اعب دة اردل  م جيا ر علل اؼب    لت  طاشقم صتلتم، فاف ذرت ششل د 
 ش ؽ.ود    اكمهل ارتالفش  ر ار جالفشلم، اؼباظملت ر ربقلق  لمة

 1وجتم    دوار جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ ر إدارة اعب دة اردل  م فلمل ش  : 
جشل د جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ ر ربشني  م لم  تل  م و ااقبم وصبت وج  لص اربللنلت  -

 اردل  م. وإ داد ارتقلرشا اؼبالحلبم، و لرتل  د   إدارة اعب دة

                                                
1
 Gordan,Judith R, Steven R.Gordan : Information Systems : Amanagement Approach, 2émme edition; 

N.Y, Dryden press, 1999, p:98. 
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إف ارتقدـ ارتيا ر ع  اؽبل   ر  اا ل ارتصمل  دبشل دة اغبلحلب، وارتصالت دبشل دة اغبلحلب،  -
واإل دادات   احلطم اغبلحلب، ع    ا اؼبميا جما ا األ ملؿ اؼب ت فم  ا خبلؿ  دا  ل ر 

ؼباتل نفس ار قت، دوف اغبلعم ر ارتتل ت ر  دامهل، وه   ل شمشد  ا إ يلنلم زبفلض دورة ا
يفل  م ارتصالت، اؼب ردشا و م لم جط شا اؼباتل، كمل  ف ق ا د اربللنلت  لغبلحلبلت اآلرلم جشمح 
ري  اؼبدلركني ر  م لم ارتصمل   لر ص ؿ إى ك  اؼب    لت ارو وبتلع ثل خبص ص خط ات 

 وإعاامات وياؽ ار م  وج  لملت ارتدغل  و ريهل.

 ا زشلدة كفلمة  م لم صبت قللحللت األدام ارف   ،  سبيا جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ -
ووا  ل ر عداوؿ ورحل  لت، ششتطلت ار ل   ف جصفت ل ر م  ارت دشبلت اؼبشتماة وجصتلح 

 األخطلم ورقل م نتل ل   ملؽب .

جيد  اؼب    لت ارو ج فاهل جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ  ا جفلصل  ار م  اغبلرلم  -
إ يلنلم وع د خ    و اكبااؼ ر األدام، و لرتل  ذب   هذه ار م للت  وإعااماجه، وجيد   ا

 ك ا وا حل ر  ل  ني  لؼباظمم، وهذا  ل يب   اػبط ة األوى ارماورشم ر ربدشد  شا كبا، و ل 
 ه  ارتتشلالت ارو ناشد ارقللـ  ل.

اغبلحلب اآل ، وهذا جشل د جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ ر  الم  نظمم رقل لم   تمدة   ع  -
 شد   ارقدرة ارتابؤشم راتل ل  م للت و ندطم اؼباظمم.

 اا ل إدارة اعب دة اردل  م  لربل  ل شحجب   ل ل ح   كبري  ا اؼب    لت ورب ل  إحصل    -
  مق ودقلق، فبل شؤد   لغبلعم إى احلت ملؿ  ل ش اؼ  اظ       لت إدارة اعب دة اردل  م، 

    لت اؼبالحلبم ر ار قت اؼبالحلب ؼبت ذ  ارقاار.و لرتل  وص ؿ اؼب 
 .تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصالالفرع األول: 

ا تمدت ر ار قت ارااها ك  اردوؿ ارفقرية وارغالم   ع حد حل ام   ع جيا ر علل اؼب    لت  
لل اؼب    لت واالجصلؿ  شبب  ل جؤدشه هذه ارتيا ر علل ر  لداف اغبللة، حلأ جشله  جيا ر ع

واالجصلؿ ر ربشني ن  لم اغبللة، وارام  االقتصلد ، زشلدة اإلنتلعلم، ارتاملم اؼبشتدا م وإحداث 
  الصب يفغ .

 .اآلثار االقتصادية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال -0
 ش عد ن  ني  ا األ لر االقتصلدشم رتيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ، جتم   ر   ا  بليفا و  ا  ري 
 . بليفا
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 .الخامداخلي ال تجلنامن ا حصة قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال -0-0

ربشب اراشبم اؼبئ شم  ا خبلؿ ار  ا د اري لم ارالذبم  ا جيا ر علل اإل بلـ واالجصلؿ،  و  ا  
ـ ار  ا د ارالذبم  ا جقدمي خد لت هذه ارتيا ر عللت. فبلراشبم ر  ا د ارقطلع اؼباتل رتيا ر علل اإل بل

واالجصلؿ، فانه ر جماشد  شتما،  ري  ثل ؿبص رة   ع اردوؿ ارصال لم فقط، و  ض اردوؿ ارال لم. ودبل 
 ف ارافلذ إى خد لت جيا ر علل اإل بلـ واالجصلؿ رلس حياا   ع اردوؿ اؼبتقد م فقط كانتلع ل،    

ل لم اردوؿ اؼبتقد م، فاف ج دت نشب ارتغ غ  إى خد لت االجصلؿ ارش يلم واربلحل يلم ر اردوؿ ارا
ار  ا د كاشبم  ا اردخ  ار يه اػبلـ ارالصبم  ا ارافلذ إى هذه اػبد لت، كلنت ر اردوؿ ارال لم    ع 

  ا ل ر اردوؿ اؼبتقد م.
 .حصة االستثمار في قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال -0-3

وذرت  شبب االلبفلض اؼبشتما  ج ترب جيا ر علل اإل بلـ واالجصلؿ ؾبلال دشال ليلل ربلحلت ملر،
فقد يف دت ار ق د ار بل م األخرية البفلال كبريا ر  حل لر اغب احللب و ي نلهتل، ور  حل لر  1ألحل لرهل،

 تلد وذب لمات االجصلؿ ويفبيلهتل فف  ار الشلت اؼبتتدة، البفمت  حل لر اغب احللب واؼب دات احمللطلم 
 %29رجفت   دؿ االلبفلض هذا رلص  إى (،   ا1995-1987خبلؿ ارفحة ) %12دب دؿ 

 2 .1998-1996حلا شل خبلؿ ارفحة 
ور دراحلم ح ؿ   ا االحلت ملر ر جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ   ع ارام  االقتصلد  ر  

   ليل،   فل ل ارت ص  إى  ف ارمشلدة ارق شم واؼب تربة ر االحلت ملر ر هذه ارتيا ر عللت ؽبل األ ا 
   ع مب  اإلنتلج و  ع ارام  االقتصلد ، كمل  ني   ض اردراحللت  ف نشبم ارالجل ارداخ   اإلهبليب
ر اؼبم يم اؼبتتدة  %7ر فانشل، و %6ر ـبموف ر ظبلؿ جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ   غت  اػبلـ
 3ر ار الشلت اؼبتتدة األ اشيلم. %13ر ه رادا و %9ر  ؼبلنلل و %8و
 

                                                
1  les TIC et la croissance économique, sur :  
ww.oecd.org/dac/ictcd/docs/.../OtherOECD_ICT_eco_growth_fr.pdf, PANORAMA DES INDUSTRIES, 

DES ENTREPRISES ET DES PA, DE L’OCDE, 2003, p 40. Téléchargé le 03/03/2010. 

2   :Adel ben Yousef, Hatem M’HENNI, les effets des technologies de l’information et de la 

communication sur la croissance economique  
cas de la Tunisie, p 134, sur : http://region-developpement.univ-tln.fr/en/pdf/R19/R19_Ben_Youssef.pdf, 

téléchargé le 05/03/2010. 
بتارٌد  http://www.mptic.dz/fr/docs/e-Algerie2013/e-Algerie.pdf، تم انتحمٍم مه انرابط 2، ص2013انهجىت االنكترووً، انجزائر االنكترووٍت،  3

02/09/2014. 
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 نولوجيات المعلومات واالتصال في العملمساهمة قطاع تك -0-2

جؤد  جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ إى إندلم  الصب يفغ  عدشدة، حل ام كلف ذرت ر 
ارقطلع اؼباتل ؽبذه ارتيا ر عللت،  و  لراشبم ر قطل لت اؼب فاة ػبد لهتل، فلؽبلج  اراقلؿ   بل ششمح 

 اة و ري  بليفاة. احداث  ؤحلشلت عدشدة ج    آالؼ ار ملؿ  صفم  بليف
و ا ع م  لنلم، فاف  شلنبم جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ ر ار م ، جتم   ر ارتت ؿ  ا 
ار م   ري اؼبؤه  إى ار م  اؼبؤه ، وذرت  لال تملد   ع ارتيا ر عللت اغبدش م، فلرتط ر ارشاشت 

ػبربة، كمل إف إدخلؿ واإل دا لت اعبدشدة ر هذا ارقطلع شتط ب  ل  ني   ع  شت ي  ل   ا ا
جيا ر علل اؼب    لت ر ارقطل لت األخاي  ا ياشق احلت ملؿ ذب لمات و اؾبللت  ك ا جط را  ا 

 1حلل قت ل.
 اآلثار االقتصادية غير المباشرة لتكنولوجيا المعلومات واالتصال -3

 ف   جأ ري  يبيا ا تبلر اآل لر  ري اؼببليفاة  لآل لر ارالصبم  ا جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ
اؼبؤ اات اػبلرعلم، وارو  ا  نب ل جاظل  اإلنتلج واالحلت بلؾ، وارذ  شؤد  إى خفض جيلرل  
اؼب ل بلت وإى جشاشت االجصلؿ  ني ار كبلم االقتصلدشني وربشلا ل، كذرت  ا  ني اآل لر االقتصلدشم  ري 

 ريحونلم، ار م   ا   د و ريهل.اؼببليفاة اػبد لت اعبدشدة     ارت لرة االريحونلم، اإلدارة اال
 التجارة االلكترونية -3-0

سب   ارت لرة االريحونلم  حد ؾبلالت ارتط ر ر احلت داـ جقاللت اؼب    لت اغبدش م،  ا حلأ 
إ يلنلم االحلتفلدة  ا هذه ارتقاللت ر جش ل  ارقللـ  لر م للت ارت لرشم، احلتالدا إى اربللنلت اؼبت  قم 

مل  ل وزبمشا ل و  لعبت ل وجداوؽبل  ني ار دشد  ا اعب لت ذات ار بلقم  لرا اح   ل، وارو يبيا ذب
ارت لرشم  و االقتصلدشم. فلرت لرة االريحونلم ج بري ح   ا  حد ص ر ارتغلري ارفه، حلأ إثل فبلرحلم 

وإ يلنلم ج فري قل دة جبلدؿ اؼب    لت  لحلت داـ اراحلل   اؼباكبم و ري اؼباكبم اؼبم  م ر ارربشد االريحو ، 
 2 للنلت رتغطلم كلفم ؾبلالت جيا ر علل اؼب    لت.

ور ج اش  واحلت ؼباظمم ارت لوف وارتاملم االقتصلدشم، ا تربت فله ارت لرة االريحونلم  م لم  لت 
 و يفاام ارش ت  و اػبد لت حل ام كلنت  ني  ؤحلشلت األ ملؿ، األحلا األفااد  و اغبي  لت،  و  ريهل 

ؼباظملت ار ل م  و اػبلصم وارو  عاشت  ا ياشق اردبيلت اؼباجبطم  لغب احللب. وشت  ي ب ارش ت  ا ا

                                                
حىل"انمؤسست االقتصادٌت انجزائرٌت وتحدٌاث انمىاخ  ت االقتصادٌت انجزائرٌت، انمهتقى انىطىً األولآمال حاج عٍسى، هىاري  معراح، دور تكىىنىجٍا انمعهىماث فً تحسٍه قدراث انمؤسس 1

 .117، ص  2003افرٌم 23-22االقتصادي" 
 .420-419سعٍد به عامر، مرجع سابق، ص:  2
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واػبد لت  رب هذه اردبيلت،   ل  م لم اردفت وارتش ل  ارا ل   ر ش  م  و اػبد م، فلميا إعاا  ل  رب 
 1االنحنلت  و  طاشقم جق لدشم.

ر دشد  ا اردراحللت   ع  ف ارت لرة   ل  ا حلأ  شلنبت ل ر االقتصلد، فقد  كدت ا
االريحونلم جشله  ر االقتصلد، وريا  صفم  ري  بليفاة، ف   ج فا  دة ف ا د  لرلم  فم  جق لص 
ارتيلرل  اؼبتم  م ر جيلرل  اإلنتلج وجيلرل  اؼببل لت، وزشلدة األر لح وربشني اريفلمة. ور   هذه 

ت وار قبلت   لـ جط ر ومب  ارت لرة االريحونلم، كمدلك  اؼبماشل وارف ا د، هالؾ ار دشد  ا اؼب  قل
ارتصدشق و للب األ ا ر اؼب ل بلت، كذرت نقص  طلقلت ارقاض وياؽ اردفت اؼب تمدة، إالفم إى 

 2اراقص ارفلدح ر افلذ إى األنحنلت  رب اراطلؽ ار اشض ار ل ت واؼبتاق  و ري ذرت.
 اإلنفاق الشهري للعائالت على الهاتف -3-3

و شلنبته  ري اؼببليفاة ر  ني ارالس،  ا ترب اؽبلج   ا  له  ك ا ارتيا ر عللت دشال ليلم وانتدلر ش
اقتصلد اردوؿ  كدجه و اهات   له ار دشد  ا اردراحللت واألحبلث، ف اد احلت ملؿ اؽبلج  اراقلؿ   بل 

 ت ل وإى ر ح ار قت. ر األ ملؿ ارت لرشم، شؤد  إى جق لص جيلرل  اؼب ل بلت وارتاقبلت وزشلدة حلا 
و لؼبقل  ، فقد جااع ت  حل لر جيلرل  احمللد لت اؽبلجفلم  شبب يفدة اؼبالفشم  ني يفاكلت االجصلؿ، 
وج عه   ض اؼبؤحلشلت اريربي إى االحلت ملر ر ؾبلؿ االجصلالت، وانتدلر اػبد لت اؽبلجفلم  ص رة  

ارتطبلقلت اؼب ت فم كلردخ ؿ إى يفبيم  كبرية عدا دب ت    يفيلؽبل  ا هلج   ل ت إى ؿبم ؿ، وج دد
هذا اردور اؼب   ارذ   صبح شؤدشه اؽبلج  يبيا جفشريه  ت عله   ظ  ار ل بلت غبصص 3األنحنلت. 

   تربة  ا دخ ؽب  كب  اإلنفلؽ   له و  ع  شت م لجه.
 العمل عن بعد -3-2

حل ام كلف ذرت ر  احلتفلدت ار دشد  ا اردوؿ واؼبؤحلشلت  ا اآل لر اإلهبل لم ر  م   ا   د،
ارقطلع ار لـ  و اػبلص،  ا هذه ارف ا د ارتق ل   ا حدة االزدحلـ ر ارطاقلت وارتق ل   شمل  ا 

 ارت  ث اربلئ ، كمل ششمح ر مؤحلشلت واألفااد  لقتصلد ار قت.
 اآلثار االجتماعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال -2

تاملم االعتمل لم  لؼب ازاة  ت اردوؿ ارف لؿ ارذ  رتيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ دور ف لؿ ر ار
 حللت  إشملح هذا اردور ر ار الصا اؼب ارلم.جؤدشه ر ارام  االقتصلد ، 

                                                
-Measuringتم انتحمٍم مه انرابط، 2009معهىماث، األمم انمتحدة، مؤتمر األمم انمتحدة نهتجارة وانتىمٍت، دنٍم إلوتاج إحصاءاث حىل اقتصاد ان 1

ict.unctad.org  30/01/2014تارٌد االطالع 
2 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS/TIC DANS LE MONDE 2006, op-cit, P 19. 

 .262شادنً شىقً، مرجع سابق، ص:  3



  الجديدة لإلعالم واالتصال الفصل األول                                                                      تكنولوجيـا          

 79 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال والفقر -2-0

جؤد  جيا ر عللت اؼب    لت واالجصلؿ دورا  لرزا ر  يلفتم ارفقا، خلصم قطلع االجصلالت 
لؽبلج  احملم ؿ شتلح اغبص ؿ   ع      لت ارش ؽ، وربشني اردخ  ردىت ارش يلم واربلحل يلم، ف

اجملتم لت ارشيلنلم، كمل إف إندلم  ااكم االجصلؿ سبيا ارالس  ا ار ص ؿ إى جيا ر علل اؼب    لت 
واالجصلؿ واالحلتفلدة  ا ل، واالجصلؿ  لآلخاشا، واكتشلب   لرات رقملم، حلأ  ا يلف هذه اؼبااكم 

وؼ اؼب لدلم ر فقاام  اجلحم فاص ار ص ؿ إى اؼب    لت األحللحللم، وجلشري ار ص ؿ إى ربشني ارظا 
اػبد لت اغبي  لم واؼب ارد اؼبلرلم، و ا  ني اؼببلدرات ار ا لم رتتقلق اؽبدؼ،  ندئت وزارة ارت طلط 

 ندئت وزارة وارت لوف اردو   ت  انل ل األ   اؼبتتدة اإلمبل   ر األردف نظلـ اإلنذار اؼببيا، و 
االجصلالت وجيا ر علل اؼب    لت األردنلم  داوع جط شا قدرات اؼبؤحلشلت ارصغرية واؼبت حلطم  ا خبلؿ 

 جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ.
 تطبيقات تكنولوجيات المعلومات واالتصال في التعليم الفرع الثاني:
رة ربقلق ارت  ل  اردل   حب  ؿ  كدت األهداؼ اإلمبل لم رؤلرفلم   ع  نبلم ارت  ل  و  ع ااو  
، و يفلرت كذرت إى اردور احمل ر  الحلت داـ جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ ر جط شا 2015 لـ 

ارت  ل  ونداه. فقد فتح ارتط ر اريبري رتيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ آفلقل عدشدة رتط شا ارت  ل  ارو هن 
 فاص ار ص  ر ت   . شد دهل ار لهن  ا قب ، ف   جشل د زشلدة

كمل يبيا  ف جشل د   ع رفت ن  لم ارت  ل   لحلت داـ  حللرلب ج  ل   تقد م، ربشني نتل ل  
ارت   ، إصبلح  و ربشني إدارة اراظ  ارح  شم، كمل حلل دت   ع إهبلد  لئلت ج  لملم عدشدة، كلرت  ل  

 جط شا ؾبلؿ ارح لم وارت  ل . ا   د وار اقت االفحاا ، واؼبدراس االفحاالم، فبل  دي إى 
فلردراحللت  كدت  نه ج عد  بلقم ق شم  ني اراتل ل ارو حققت ل ارربا ل ارت  لملم و ني ارت صل   

 تيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ واحلت دا  ل داخ  األحلا، وج  ل  جيا ر عللت اؼب    لت واالجصلؿ 
احلت داـ األع مة وارربؾبللت ؼب لعبم اراص ص، شت    ع  بلث  شت شلت، فلؼبشت ي األوؿ شتم   ر 

واعبدورم وإ داد ارداا ح و قليت ارفلدش  ك حلل ط ج التلم،   ل اؼبشت ي ار ل  فلتم   ر احلت داـ 
األنحنلت ر ت اص  اؼببليفا  ني ارط بم و درحلل   و ني اؼبدراس واؽبلئلت اراظبلم اؼب الم  اصد  ندطم 

 فلت  ر احلت داـ ارربؾبللت ارذكلم ر إنتلج اؼب اد اردراحللم ربلرجقلم دب لرات ارت  ل ،   ل اؼبشت ي األخري
ارط بم،  لرشا م ارو جالحلب قدراهت  االحلتل ل لم و ص رة  تشقم  ت  اا ل ارت  ل  األخاي ارو شتل   ثل، 

 إالفم إى ذرت يبيا ج  ل  جيا ر علل اربأ اإلذا   وارت فم  ر اؼبالهل ارت  لملم.
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إالفم إى  ل حلبق، يبيا إالفم ارف ا د ارالصبم  ا ج صل  اؼبالهل ارت  لملم  تيا ر عللت  
 اؼب    لت واالجصلؿ،  نب ل:

جموشد ارطبلب دب ارد و دوات جا  شم عدشدة سبيا    ا اكتشلب اؼب لرات اؼبط   م جملتمت  -
 اؼب    لت.

 ربشا ار م للت اإلدارشم. -

 جد ل  جدرشب اؼب  مني. -

  ا فئلت   مدم.ه فاص ارافلذ إى األنحنلت ر م تمت احمل   دبل شمما ج فري -

 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصال في القطاع الصحي -0
 افت جيا ر عللت اؼب    لت واالجصلؿ اؼبطبقم ر ارصتم جط را حلاش ل، فقد وا ت ار دشد  

م ر ؾبلؿ ارصتم ؼب اع م اؼبدلك  ارو   ا جطبلقلت اغبلحلب اآل    ع  دي ارشا ات ار دا اؼبلال
كلنت ج ل   ا ل اغبي  لت   ع  شت ي  نظمت ل ارصتلم، فمبل  ا ارص   لت ارو ش اع  ل 
اؼب ايا ف ر اغبص ؿ   ع ارا لشم ارصتلم، هذه ارتط رات ضب ت جقد ل كبريا ر جافلذ نظلـ ارا لشم 

  ؾ األيااؼ ارفل  م ر هذا اراظلـ.ارصتلم ر اجملتمت، و دت إى رب الت كبرية ر حل 
ور   اع م هذا ارتط ر ارشاشت ر اظلـ ارصت ،   جأحللس ار دشد  ا ارتقاللت اؼبتقد م ؼب لعبم  

اؼبااع،     ارتطبلب  ا   د، وه  فبلرحلم ارطب  طاشقم  ري  بليفاة  ا خبلؿ االجصلالت ارش يلم 
را لشم ارصتلم ر ب لد، وجبلدؿ اؼب    لت ارطبلم، كمل واربلحل يلم وارتيا ر عللت ارو سبيا  ا جقدمي ا

 ف ارتطبلب  ا   د انب قت  اه  دة جطبلقلت فا لم،     ار بلج  و ارتد لص  ا   د، اؼب لشام 
ارطبلم  ا   د، اؼبشل دة ارطبلم  ا   د وارتدلور ارطيب  ا   د خلصم ر ار م للت اعبااحلم  و 

 اؼبؤسباات.
 علل اؼب    لت واالجصلؿ ر قطلع ارصتم  لراشبم ر مااع ر زبفلض  دة جتم    نبلم جيا ر 

ار بلج، زبفلض  دة ار م  وزبفلض جيلرل  ارتاق ،  ـ  لراشبم ؼبشتدفللت، وص ؿ اػبد لت ارصتلم 
ر اؼباليق اعبغاافلم ارال لم واؼب مورم، جشل د  شمل   ع ارتي شا ارطيب اؼبشتما، ارتيل   اؼب ل  ر اظلـ 

 رصت  وف لرلته.ا
 تكنولوجيا المعلومات واالتصال والبيئة -3

جؤد  جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ دورا هلـ ر ضبلشم اربلئم واحمللفظم   ل ل،  ا خبلؿ إقل م  
اؼبااكم اجملتم لم ر تيا ر علل رت مشم اؼبدلركم ار ل م ر ضبلشم اربلئم  ا خبلؿ ارت اص  اؼبشتما  رب 
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ؿ اػبربات، وكذا  ا خبلؿ ارتق ل   ا نشبم  ل   كشلد اريا  ف ارالذبم  ا وحلل   اردبيلت وجبلد
 اراق .

ور إيلر  للف  شلنبم جيا ر علل اؼب    لت واالجصلؿ ر ربقلق هذه األهداؼ اإلمبل لم، قدـ  
 ارذ  ه   بني ر اعبدوؿ اؼب ا . 1نتل م،-خاوج-االربلد اردو  ربلجصلالت مب ذج دخ ؿ

 
 (:مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحقيق األهداف اإلنمائية0ول رقم)الجد

 النتيجة خروج دخول الهداف االجتماعي
جف ل  حاكم انشللب  زبفلض ارفقا واجملل م

 اؼب    لت
 زشلدة اردخ  ارشا   ارجفلع دخ  اربل  ني

ارت  ل  اال تدا   
 ر  ملت

زشلدة  دد اردورات 
م ارتي شالم اػبلص

 تيا ر علل اؼب    لت 
واالجصلؿ رؤلحللجذة 

 قصد جأهل   

ج فا  كرب  دد  ا 
 األحللجذة اؼبؤه ني

املف اردراحلم ألكرب 
 دد  ا ارتبل لذ 
 شبب اال تملد   ع 
جيا ر علل اؼب    لت 

 واالجصلؿ
 دد ندليلت  اؼبشلواة  ني اعباشني

جيا ر علل اؼب    لت 
واالجصلؿ اؼب ع م 

 رتي شا اراشلم

لدة  دد اراشلم زش
اؼبدلركلت ر ارتي شا 
اػبلص  تيا ر علل 

 اؼب    لت واالجصلؿ

جغريات إهبل لم  فم  
جيا ر علل اؼب    لت 
واالجصلؿ رصلو اؼبا ة  

 كلرتدغل    بل
إندلم  للدات خلصم  زبفلض وفللت األيفلؿ

 لرصتم اراشفلم ور ط ل 
 دبيم ارتطبلب  ا 

   د

االحلتفلدة  ا 
اصل ح اإلريفلدات وار

اؼب فاة  ا ياؼ 
اؼبمااني  فم  
جيا ر علل اؼب    لت 

 واالجصلؿ

البفلض ر   دالت 
وفللت األيفلؿ ر 
ار للدات ارو جشت م  
جيا ر علل اؼب    لت 

 واالجصلؿ

البفلض ر   دالت ص ارطيب ج مشم ارتد لزشلدة اال تملد   ع  ربشني صتم األ  لت
                                                

1 RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS/TIC DANS LE MONDE 2006, op-cit, P 27. 
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جيا ر علل اؼب    لت 
واالجصلؿ ر ارتي شا 

 واالحلتدلرة ارطبلم

واريفلمة  فم  
جيا ر علل اؼب    لت 

 واالجصلؿ

وفللت األ  لت ؼبل 
شت قني جي شا ر 
جيا ر علل اؼب    لت 

 واالجصلؿ
ؿبلر م فريوس ارشلدا 

 واؼببلرشل و رينبل
إ يلنلت عدشدة 
ر تص ؿ   ع نصل ح 
وإريفلدات   ع اؽبلج  

 و  ع اػبط

 دد األيف لص 
ل ح  رب ارطلربني ر اص

 اؽبلج   و   ع اػبط

جق ل   دد اؼبصل ني 
اعبدد  دام نفص اؼبال م 
واؼببلرشل و ريهل  ا 

 األ ااض
ارت اص  وجبلدؿ  كفلرم االحلتدا م اربلئلم

اؼب    لت  فم  
جيا ر علل اؼب    لت 

 واالجصلؿ

ارتقلرشا ار يالم رؤلحلئ م 
اردقلقم اػبلصم  لربلئم 
اؼبشتديبم  ت احلت ملؿ 

علل اؼب    لت جيا ر  
 واالجصلؿ

 قلشلس  ك ا فل  لم 
ر تق ل   ا جمار 
 ارطبل م واحمللفظم   ل ل

 3Source: RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS/TIC DANS LE MONDE 2006 
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 خالصة الفصل االول
قػلؿ االقتصػلد  ػا االقتصػلد اريبلحلػليع إف ارتط ر اؽبل   ر جيا ر علل اؼب    لت واالجصػلؿ  دي  انت

إى االقتصػػلد اراقمػػع ارػػذ  ش تمػػد   ػػع اؼب    ػػم ر حػػد ذاهتػػل كمػػ رد جالفشػػع ربقػػق  ػػا ورا ػػه اؼبؤحلشػػلت 
 يلنػػم و  ػػدا احلػػحاجل لل ،فميلنػػم هػػذه االخػػرية  صػػبتت  اه نػػم دبػػل سب يػػه  ػػا جشػػبق ر اغبصػػ ؿ   ػػػع 

   دا  ل ر ار قت اؼبالحلب.      اؼب    م، والشيف  اغبص ؿ   ل ل    هبب احلت
فلؼبشػػت ي األ  ػػػع ر قػػػ ة وارشػػػ طم هػػػ  اؼب افػػػم ارػػو جتم ػػػ  ر ار قػػػ  وارتفيػػػري واؼب    ػػػلت ارػػػو جشػػػمح 
 تتقلػق االهػداؼ اؼباعػ ة،وارو  ػػا خبلؽبػل يبيػا   ػ غ االهػػداؼ اؼبشػطاة و لقػ  ارتيػلرل ،  لإلاػػلفم إى 

 لػه كبقلػم اؼبػ ارد األخػاي، و  لػه ش تػرب  ػ رد إحلػحاجل ع جشػ ع اف هذا اؼب رد اليبيػا جق لػده  و اغبصػ ؿ  
 إل تبلكه صبلت اؼبؤحلشلت ارو جش ع ر تف ؽ وارا لح. 

ور   إ تبلؾ جيا ر علل اؼب    لت واإلجصلؿ  وال وارتتي  فل ل  لنلل ه  اػبط ة االوى و  افم كػ   ػل 
 ػع اؼب افػم هػ  اإلهػتبلؾ ارشػاشت وارغػري  شػب ؽ ه  عدشػد ألف  هػ   لػمة سبلمهػذا اإلقتصػلد اعبدشػد اؼببػ   

 ري   ل ه  عدشد.  
 جتملم جيا ر علل اؼب    لت واإلجصلؿ   دة فبلماة  نب ل:

 ارقدرة   ع نق  اؼب    م  ا وحلط ألخا  ت إ يلنلم ارتتي  ر نظلـ اإلجصلؿ. -
 ارقدرة   ع إحلت داـ وحلل   إجصلرلم ر     يلف     اؽبلج  اراقلؿ. -
 إلنتقلؿ  ا جيا ر عللت ارتا ع إى جيا ر عللت ارتيل   ر اإلجصلؿ.ا -
 اإلنتقلؿ  ا اإل تملد   ع ار  رة اؼبلدشم إى اإل تملد   ع ار  رة ارفياشم. -
 اإلهتملـ  ك ا  يفلمة ار اصا اربداي وارشا م ر  دام األ ملؿ. -
  ارتدفق ارشاشت ر م    لت فبل ششمح ر فاد  تالم قدراجه.  -

و  ػػع ار مػػـ  هبػػب اإلهتمػػلـ  لر اصػػا اربدػػاي، ألف هػػذا األخػػري هػػ   حلػػلس و لشػػم     م لػػم، و ػػل 
جيا ر علػػػػل اؼب    ػػػػلت واإلجصػػػػلؿ إالوحلػػػػل م ر  صػػػػ ؿ اى هػػػػذه ارغلشػػػػم و ػػػػدوف ربدشػػػػد األهػػػػداؼ ال يبيػػػػا 

هن شيػػا هاػػػلؾ ار صػػ ؿ،و لرتلى ال يل ػػ   ػػا اراكػػ ض ورام ع ػػب ارتيا ر علػػل اؼبتطػػ رة ر هػػذا اجملػػلؿ إذا 
 ج افق  لا ل و ني اؼب ارد اربداشم ارو جقـ   لإلحلتفلدة  ا ل واإلفلدة.

 



 الفصل الثاني:
 

االدارة االستراتيجية  
 للموارد البشرية
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 :الثانيمقدمة الفصل 

يصب اؼبدخل اؼبستند إذل اؼبوارد يف دراسة اؼبنظمات اؼبتعلمة اىتمامو أساسا على دراسة 
القابليات البشرية وكيفية تطويرىا، وجعلها قدرات جوىرية تنافسية، فالدراسات اغبديثة تنظر إذل 

تيجية منظمة األعمال، يف الوقت الذي  اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية على أهنا من اؼبكونات اؼبركزية السًتا
نسبيا من وجهة نظر اإلدارة العليا، إذ دل ينظر إليها يف أحسن كانت فيو تلك االسًتاتيجية منسية 

األحوال بأفضل من جهة تنفيذية مؤدية ألنشطة مكتبية توثيقية تعٌت بشؤون العاملُت، من حيث 
 وضعهم التنظيمي من تغيَتات. استحقاقاهتم وترقياهتم وعقوباهتم، وما يطرأ على

البشرية تدور يف فلك قصور إن التطورات اؽبائلة اليت شهدهتا بيئة األعمال، دل تدع إدارة اؼبوارد 
متزايدة عن إن اؼبسار كبو ربقيق اؼبيزة  اعًتافات، ودبطلع القرن اغبادي والعشرين ظهرت ىذه النظرة

عليو إن استناد منظمة األعمال إذل مواردىا البشرية يف التنافسية سيجري إقبازه من خالل العاملُت ، ف
بناء اسًتاتيجياهتا، يعٍت التفكَت بوجود فاعل للعاملُت أوال، وقبل وجود االسًتاتيجية ، والسيما يف إطار 

الكلية  االسًتاتيجيةللموارد البشرية اليت تركز عليها عملية بناء  االسًتاتيجيةتضاؤل التفكَت بالقدرات 
 مة.للمنظ

وكذا نشأهتا وتطورىا، إضافة إذل أىدافها  سيتم التطرق إذل مفهوم إدارة اؼبوارد البشريةفبا سبق 
 والعوامل اؼبؤثرة فيو وىذا ضمن اؼببحث األول.

أما اؼببحث الثاين فيتم التعرف فيو على أىم وظائف إدارة اؼبوارد البشرية اإلدارية والتنفيذية، 
 وأىم الطرق اؼبستخدمة يف عمليات التقييم. ءم األداإضافة إذل إبراز مفهوم تقيي

ومت التطرق يف اؼببحث الثالث إذل أىم العوامل اؼبؤثرة يف إدارة اؼبوارد البشرية كالعوؼبة 
إعادة اؽبيكلة واػبوصصة، مع إبراز أىم التحديات اليت تواجو إدارة اؼبوارد البشرية كاعبودة الشاملة و 

 نولوجيات اؼبتطورة...وغَتىاوالبعد األخالقي وكذا التك
على مفهوم االدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية بداية دبعرفة  ويف اؼببحث الرابع سنتعرف

يف أبعادىا اؼبختلفة، ويف اػبتام مت إبراز أىم  االسًتاتيجية، مث مراحل بناء االسًتاتيجيةأساسيات اإلدارة 
 مباذج االسًتاتيجية إلدارة اؼبوارد البشرية.
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 دارة الموارد البشريةمدخل إل :لمبحث األوؿا
باؼبوارد البشرية ورعايتها يعد أىم ظاىرة تشغل بال اؼبسؤولُت بالدول النامية  االىتمامإن 

إذل كون اؼبوارد البشرية سبثل عنصرا  االىتمامويرجع ىذا ، واؼبتقدمة على حد سواء يف الوقت اغباضر
إخل بدون توافر اػبربات …عملية اإلنتاج والتسويق والتمويل  تتم وال، ىاما من عناصر اإلنتاج
أنبها:  وينبع اىتمام الدول النامية بصفة خاصة بالقوى العاملة لعدة أسباب، واؼبهارات البشرية الالزمة

ظاىرة  انتشار، التخصصات عدم التوازن بُت العرض والطلب يف بعض، اإلحساس بالبفاض اإلنتاجية
 األساس األول ػبطط التنمية الشاملة. باعتبارىايف تطوير القوى العاملة الرغبة ، البطالة

 : عملية إدارة الموارد البشريةوؿالمطلب األ
وىذا  ،عن األخرى من حيث األنبية ةوظيفة كل واحدزبتلف  ،تقوم اؼبؤسسة على عدة عناصر

أحد ىذه العناصر داخل  واإلدارة ىيعلى أي عنصر من ىذه العناصر،  االستغناءيعٍت أنو يبكن  ال
وكذلك أحد أىم انشغاالت أرباب  االقتصادي واؼبؤسسة فهي اليوم الدعامة األساسية للتقدم والنم

دة تقوم على أساسها إدارة فعالة، وعليو سوف يتم التعرف على إلهباد طرق عملية جدي االقتصاد
 بشرية.مفهوم إدارة اؼبوارد البشرية، مث كيفيات وطرق إدارة اؼبوارد ال

 إدارة الموارد البشرية ماىية: الفرع األوؿ
حيث يبكن التمييز  لقد اختلفت وجهات النظر يف ربديد مفهوم موحد إلدارة اؼبوارد البشرية،  

 .بُت وجهيت نظر ـبتلفتُت ونبا التقليدية واغبديثة
ى شمل عليرى أصحاب النظرة التقليدية أن إدارة اؼبوارد البشرية ماىي إال نشاط روتيٍت ي

ات حضورىم كحفظ ملفات وسجالت العاملُت ومتابعة النواحي اؼبتعلقة بضبط أوقة،  نواحي تنفيذي
انعكس ذلك على الدور الذي يقوم بو مدير إدارة اؼبوارد البشرية وكذلك  وانصرافهم وإجازهتم، فبا

 .1مؤسسةالوضع التنظيمي للجهاز الذي يقوم بأداء الوظيفة يف اؽبيكل التنظيمي العام لل
أما أصحاب وجهة النظر اغبديثة، فَتون أن إدارة اؼبوارد البشرية تعترب إحدى الوظائف 

اؼبالية( وذلك ألنبية  التمويل، التسويق، )اإلنتاج، األساسية يف اؼبؤسسة وؽبا نفس أنبية تلك الوظائف
 .2العنصر البشري على الكفاية اإلنتاجية للمؤسسة

                                                

 .43، ص2000مان، األردن،رياض اغبليب، إدارة اؼبوارد البشرية، دار صفاء للنشر والتوزيع، ع مد الباشا،ؿب ؿبمد اعبيوشي، نظمي شحادة، 1
 .19، ص2004راوية حسن، إدارة اؼبوارد البشرية، رؤية مستقبلية، الدار اعبامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر،  2
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د وأكثر وضوحا إلدارة اؼبوارد البشرية نستعرض بعض تعريفات وهبدف الوصول إذل تعريف موح
 إدارة اؼبوارد البشرية من وجهة نظر الكتاب اؼبهتمُت هبا.

"ذلك اعبانب من اإلدارة الذي يهتم بالناس  إدارة اؼبوارد البشرية بأهنا  (Martin,J يعرف )
يستطيع هبا األفراد اؼبسانبة يف  وكذلك الطرق اليت  وعالقتهم داخل التنظيم، كأفراد  أو ؾبموعات،

التدريب والتنمية  زبطيط القوى العاملة، ربليل التنظيم، وىي تشمل الوظائف التالية: كفاءة التنظيم،
مث أخَتا  مكافأة وتعويض العاملُت وتقدًن اػبدمات االجتماعية والصحية، اإلدارية العالقات الصناعية،

 1اؼبعلومات والسجالت اػباصة بالعاملُت"
"  إدارة اؼبوارد البشرية بأهنا " عملية استخدام واختيار وتنمية FRENCHيعرف "كما 

 .وتعويض اؼبوارد البشرية العاملة باؼبنظمة " 
" بأهنا " تلك اعبانب من اإلدارة الذي يهتم بالناس كاألفراد J.MAYTINY"هايعرفو 

التدريب  ،زبطيط القوى العاملة ،يل التنظيماؼبسانبة يف كفاءة التنظيم وىي تشمل الوظائف التالية : ربل
تقدًن اػبدمات الصحية واإلجتماعية  ،وتعويض العاملُتاؼبكافئة  ،العالقات الصناعية ،والتنمية اإلدارية

 .مث أخَتا اؼبعلومات والسجالت اػباصة بالعاملُت " 
فة اليت " إدارة اؼبوارد البشرية بأهنا " تلك الوظيCLUEKWومن ناحية أخرى يعرف "

البحث  ،زبتص بإمدادىا باؼبوارد البشرية الالزمة ويشمل ذلك زبطيط االحتياجات من القوى العاملة
 .عنها مث تشغيلها وتدريبها وتغيَتىا " 

"بأهنا ؾبموعة من األنشطة اليت تركز على التنمية واغبفاظ على اؼبوارد  "Belanger"ويرى
ظيف، الًتقية، ربليل مناصب ىدافها، وأبرز ىذه األنشطة التو البشرية اليت ربتاجها اؼبنظمة لتحقيق أ

 . .."العمل

                                                

 .17،16، ص ص 2002االذباىات اغبديثة يف إدارة اؼبوارد البشرية، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر،  صالح الدين ؿبمد عبد الباقي، 1
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بأهنا تلك  إدارة اؼبوارد البشرية "A SHERMANو H.CHEVDEN كما يرى "
وكذلك  ،"تشمل على عمليات أساسية ينبغي أداءىا وؾبموعة من القواعد العامة هبب إتباعها اليت

ؼبدير  واؼبهمة الرئيسية ،إلدارة ؾبموعات األفراد يف التنظيمؾبموعة أدوات وأساليب يتعُت استخدامها 
تزويدىم دبا وبتاجون إليو من رأي ومشورة سبكنهم من  ،اؼبوارد البشرية ىي مساعدة اؼبديرين يف اؼبؤسسة

 .1فعالية "  أكثر إدارة مرؤوسيهم بطريقة
حد وىو أن إدارة اؼبوارد مهما كان االختالف بُت التعاريف السابقة، فإهنا تشًتك يف مضمون وا

جعل القوى العاملة يف أعلى  هتدف إذل، كافة أنواع اؼبنظماتيف   اغبديثة البشرية ىي إحدى الوظائف
من أجل ربقيق األىداف اؼبرجوة  ، وىذاإخل…اؼبستويات اؼبمكنة ؽبا من حيث الكفاءات والتنسيق 

اؼبتاحة للمؤسسة استغالل كل الطاقات  حيث سبكننا ىذه العملية من ،وبأقل التكاليف ويف وقت وجيز
 .بطريقة سليمة

 :2ويستخدم مصطلح إدارة اؼبوارد البشرية عادة باؼبعاين التالية
إدارة اؼبوارد البشرية دبعٌت األنشطة اليت هتتم هبا: أي تلك األنشطة والفعاليات اليت تتطلبها  -

ل عليها، استخدامها، تطويرىا، مكافاهتا باؼبوارد البشرية، وتتعلق باقتنائها واغبصو  االىتمامعملية 
 واغبفاظ عليها.

أي الدائرة أو الوحدة التنظيمية اليت سبارس ىذه األنشطة، كون  ة اؼبوارد البشرية دبعٌت الدائرةإدار  -
اؼبنظمات ربتاج إذل وحدة تنظيمية هتتم بكل الفعاليات السابقة، وىذه الوحدة يبكن أن تكون مديرية، 

 وذلك حسب حجم اؼبنظمة وحجم نشاط ىذه الوحدة، وأنبيتها داخل التنظيم.أو قسم أو فرع، 
إذل التخصص  لإلشارةإدارة اؼبوارد البشرية دبعٌت التخصص: االستخدام االخر الشائع ىو  -

العلمي اؼبعٍت باؼبوضوع، فاالىتمام باؼبوارد البشرية وإدارهتا أصبح موضوعا معقدا وواسعا يتم االىتمام 
  يف البحوث والدراسات.بو بشكل كبَت
 يات وطرؽ إدارة الموارد البشرية : كيفالفرع الثاني

ال زبتلف كيفية إدارة اؼبوارد البشرية عن اإلجراءات العادية اؼبتبعة يف إعداد التنظيم العام 
 :3أية إدارة أخرى يف اؼبنظمة وعادة تتبع الطرق اآلتية وللمؤسسة أ

                                                
1

  churdon , sherman: a personnel managment. South westen peplishing .co. USA. 1972 p 125. 

 .19، ص2004ارة اؼبوارد البشرية، دار وائل للنشر، عمان، سعاد نائف برنوطي، إد 2
 )بتصرف(. 72-60صالح الدين عبد الباقي ، عبد الغفار حنفي: مرجع سابق، ص  3
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حىت  : ففي ؾبال اؼبوارد هبب إعداد برنامج تنظيمي ؽبارادد األىداف اػباصة إلدارة األفربدي -
بُت عالقات األفراد اؼبتداخلة وأيضا مسانبة األنشطة اؼبختلفة يف ربقيق  يتسٌت إهباد نوع من التنسيق

 .أىداف اؼبؤسسة
: يبكن سرد بعض أنشطة اؼبوارد يسية للموارد البشرية يف اؼبؤسسةديد األعمال واألنشطة الرئرب -

 : ة يف اؼبؤسسة كاآليتيالشر 
 إجراء البحوث اؼبتعلقة بالقوى العاملة اص بالبحوث وزبطيط القوى العاملةالنشاط اػب :

 الحتياجاتوضع خطة شاملة ، والتعيُت االختيارمن حيث استخدامها ألسلوب 
اد اؼبطلوبة وكيفية اغبصول اؼبؤسسة من القوى العملة من حيث التخصصات واألعد

 حصائيات الالزمة للمؤسسة واليت قد تطلبها اعبهات خارج اؼبؤسسة.إعداد اإل، عليها
 يلي: الدراسة التحليلية للوظائف وإعداد بطاقات  النشاط اػباص بالتوظيف ويشمل ما

اؼبتقدمُت  واختيار، العاملُت ذوي الكفاءة العالية استقطابوكذا ، وصف الوظائف
 .إجراءات لتعيُت الناجحُت منهم وازباذ

  إعداد اؼبيزانية ، و إعداد ىيكل األجور وكذا كشوف األجور اػباص باألجور: النشاط
 .                                   وكذا اغبوافز اؼبادية، اضافة اذل تقييم الوظائف، التقديرية لألجور

 للعاملُت التدريبية االحتياجاتدراسة وربديد  :النشاط اػباص بالتدريب والتنمية 
واإلدارات  وبتاجونو من معلومات عن اؼبؤسسة ويد العاملُت اعبدد دباتز و  باؼبؤسسة

وضع برامج ، و واألقسام اليت يلتحقون هبا ومتابعة تقدمهم يف العمل يف فًتاتو األوذل
 تدريبية للعاملُت يف ـبتلف اؼبستويات والتخصصات واإلشراف على تنفيذىا.

  دمات اؼبقدمة للعاملُت كالرعاية اإلشراف على اػب :األمنالنشاط اػباص باػبدمات و
توفَت وكذا ، توفَت اغبوافز اؼبعنوية وربسُت ظروف العمل، و االجتماعيةالطبية والتأمينات 

مان من اغبوادث واإلصابات وتفادي مشاكل العاملُت ومعرفة أسباهبا والعمل على الض
 حلها. 

باؼبؤسسة وإعداد الكتابات بسجالت منظمة للعاملُت  االحتفاظ: السجالت والنواحي الكتابية -
ف على اؼبكتبة واإلشرا، خارجها وواؼبراسالت بُت إدارة األفراد واإلدارات األخرى داخل اؼبؤسسة أ

اضافة إذل إعداد الئحة نظام العمل ، دبا يلزمها من كتب ودوريات ضرورية باؼبؤسسة وتزويدىا
 …(. غياب  ،انصراف ،)اغبضور
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ويف ىذه اػبطوة يتم ذبميع وربديد األنشطة  اؼبطلوبة للقيام هبا: ذبميع األنشطة وربديد الوظائف -
مث بعد ذلك يتم ربديد الوظائف يف كل  ،متكاملة والسابقة وتقسيمها إذل ؾبموعات متجانسة أ

وكلما تباينت  ،إخل…كاتب  وأ ،أخصائي أجور ،مثال ذلك أخصائي التدريب ،وحدة تنظيمية
بعاملُت األول ىبتص بعدد  ؛ وىذا يتأثرلوظائف يف كل نوعاؼبهارات اؼبطلوبة تعددت أنواع ا

ىبتص باؼبكان الذي سيتم فيو  وأما الثاين فه ،ساعات العمل اؼبطلوبة للقيام بكل نوع من األعمال
 أداء ىذه األعمال. 

داخل إدارة اؼبوارد  األعمال اليت ستؤدى وزبتلف أنبية وحجم اؼبهام أ :ربديد اؼبستويات الرئيسية -
وعادة تقسم إذل أعمال متعلقة بالتخطيط وإعداد السياسات العامة وىبتص هبا مدير إدارة  ،شريةالب

وأعمال متعلقة بالتخطيط والتنفيذ والتوجيو والتنسيق واؼبتابعة التفصيلية وىبتص هبا  ،اؼبوارد البشرية
ال ثالثة متعلقة وأعم ،كرؤساء األقسام يف إدارة اؼبوارد البشرية  ،مستوى تسَتي أقلأفراد ذوو 

يف أسفل اؽبرم  التنفيذيُتبالتنفيذ التفصيلي للمهام احملددة واعبزئيات الصغَتة وىبتص هبا األفراد 
 .التسيَتي إلدارة اؼبوارد البشرية

 .الداخلي إلدارة اؼبوارد البشريةيوضح التنظيم ( 09رقم )شكل وال 
 

  شرية( : التنظيم الداخلي إلدارة الموارد الب09الشكل رقم)
 

 المدير العام للمؤسست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .77ص،  : مرجع سابقعبد الغفار حنفي ،المصدر: صالح الدين عبد الباقي
 

 تنظيم عالقة إدارة اؼبوارد البشرية باإلدارات األخرى باؼبؤسسة:  -
تكامل تساعد إدارة اؼبوارد البشرية على توفَت اليد العاملة لإلدارات ومن مث البد أن يكون ىناك 

وؽبذا هبب على إدارة اؼبؤسسة ربديد  ،عدم التناسق فالنتيجة ىي الفشل وبينها وإذا حصل انفصال أ

قسم التدريب 
وتنمية 
 اإلدارة

 ............................... مدير إدارة اؼبوارد البشرية  ..............................              

سم ق
 التوظيف 

قسم االجور 
 واؼبرتبات 

قسم حبوث االفراد 
 والتخطيط 

قسم 
 اػبدمات 

قسم األمن 
 الصناعي 
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تنازع بينها يف  والعالقة بُت إدارة اؼبوارد البشرية وباقي اإلدارات األخرى منعا غبدوث تضارب أ
ينها ومن أىم الوسائل وىناك أكثر من وسيلة متاحة إلدارة اؼبؤسسة لتنظيم العالقة ب ،االختصاصات

 :1األعمال يف اؼبؤسسة  واليت تقوم على التمييز بُت األنشطة أ
وهبب أن تعطى ؽبا كافة السلطات اليت سبكنها من ، أعمال تقوم هبا إدارة اؼبوارد البشرية منفردة -

كاألعمال ،  إدارة اخرى يف ىذه األعمال وأدائها على أكمل وجو وال هبب أن يتدخل مدير أ
 .على اػبدمات اليت تقدم للعاملُت لقة حبفظ سجالت العاملُت وأعمال اإلشرافاؼبتع

وىنا ال بد أن ، أعمال مشًتكة ويكون ؼبدير اؼبوارد البشرية واؼبديرين اآلخرين دور ؿبدود ألدائها -
 .الصناعي والتعيُت ونشاط التدريب واألمن االختياريسود التعاون التام بينهم كنشاط 

دير واإلدارات بتأديتها لتمكُت إدارة اؼبوارد البشرية من القيام بدورىا التخطيطي أعمال يلتزم اؼب -
والرقايب باعتبارىا اإلدارة اؼبسؤولة عن إعداد سياسات العاملُت على مستوى اؼبؤسسة ككل كالتزام 

ات اغبضور اؼبدير واإلدارات بتقدًن بيانات وإحصائيات خاصة بالعاملُت ربت رئاستهم وبيان
 .غياب ومعدل الدورانوال

وربديد مراحل ، وينبغي حصر كافة األعمال اؼبشًتكة بُت إدارة اؼبوارد البشرية واإلدارات االخرى
 ويفضل أن يكون ذلك بشكل مكتوب وواضح.، ودور كل من اإلدارات اؼبختلفة ىذه األعمال

 .موارد البشريةوتطور وظيفة إدارة ال : نشأةالمطلب الثاني
ة األفراد بشكلها اغبديث ليست حديثة النشأة إمبا ىي نتيجة التطورات اؼبتداخلة واليت إن إدار       

وىذه التطورات سانبت يف إظهار اغباجة إذل وجود إدارة اؼبوارد ، يرجع عهدىا إذل بداية الثورة الصناعية
 البشرية اؼبتخصصة اليت ترعى شؤون اؼبوارد باؼبؤسسة.

 ة الموارد البشرية أة وظيفة إدار : نشالفرع األوؿ
تعترب إدارة األفراد كوظيفة متخصصة حديثة النشأة يف ميدان األعمال سواء يف الواليات اؼبتحدة        

ة وقد ظهرت اغباجة إذل وجود ؾبموعة متخصصة ؼبساعدة اإلدارة التنفيذي، الدول االوربية واألمريكية أ
حيث كان ىناك نقص ، األوذل ةييف فًتة اغبرب العاؼبعات األعمال يف قطايف اعبوانب اؼبتعلقة باألفراد 
فبا وضع اؼبديرين ربت ضغوط ، واغباجة إذل زيادة اإلنتاج من ناحية أخرى، يف القوى العاملة من ناحية

كذلك فإن التطبيق ،  النقابات العمالية أثناء اغبرب إذل حدوث مشاكل جديدة وشديدة كما أدى مب

                                                
 .)بتصرف( 87-89ص مرجع سابق،  دين عبد الباقي ، عبد الغفار حنفي:صالح ال 1
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ب على اإلدارة أن يريك تايلور أثارا كثَتا من اؼبشاكل اليت هبة لفردالعلميؼببادئ اإلدارة  ءالسي
بالعناصر البشرية يف  االىتمام وودل يكن الدافع إذل إهباد إدارة متخصصة لشؤون األفراد ىتواجهها، 

ء وإلقا، رغبة اإلدارة العليا يف التفرغ ؼبشاكل اإلنتاج جملهود اغبرب ووإمبا كان الدافع لو ى، ذلك الوقت
باختيار األفراد  االىتماموكذلك دل يكن ىناك ، مشاكل األفراد على عاتقها لتتوالىا إدارة مستقلة

إذا كانوا يف معظمهم غَت مدربُت على القيام دبثل ىذا النوع من  ،الذين يتولون شؤون اإلدارة اعبديدة
إال أنو مع ذلك استطاعت  ،فراد األ العمل ودل يكن ىناك يف الواقع أي مقررات تدرس يف ؾبال إدارة

 لتقدًن اؼبساعدة لإلدارة التنفيذية يف اؼبسائل اؼبتعلقة إدارة شؤون االفراد يف اؼبشروعات اليت أجرهتا
باألفراد ولكن مركزىا يف اؽبيكل التنظيمي دل يصل إذل مستوى اإلدارات اليت تطلعت برسم 

 .1السياسات
لبشرية األنبية اليت تستحق، نظرا للنتائج واؼبسانبات اليت ومن الطبيعي أن نعطي إدارة اؼبوارد ا       

تنتج عنها، ونظرا للتأثَتات والوسائل والتقنيات اؼبرافقة لنشاطاهتا، وما يتبع ذلك من استخدام وتوظيف 
 .ؼبوارد أخرى ىامة جدا يف تفعيل وتنشيط أدوراىا

نوجزىا إنشائها  ىا إذل لزوموىر أدت يف جويكمن وراء أنبية إدارة اؼبوارد البشرية عدة أسباب 
 :2ما يليفي
أسباب تتعلق بالفوائد اليت ذبنيها اجملتمعات ككل، وليس فقط اؼبؤسسات العاملة فيها من أعمال  -

 ونشاطات مواردىا البشرية، وحسن االنتباه ػبلق إدارة خاصة هبا.
ية والعلوم اؼبتخصصة أسباب تعود إذل االرتباط والتداخل اغباصل بُت علم إدارة اؼبوارد البشر  -

األخرى، ومنها على سبيل اؼبثال ال اغبصر العلوم االقتصادية، وعلوم إدارة األعمال، والعلوم 
 القانونية وغَتىا من العلوم.

أسباب أخرى، منها ما يتعلق باؼبؤسسات، ومنها ما يتعلق باألفراد وطرائق اختيارىم االنضمام إذل  -
 مؤسسات معينة دون سواىا.

عات تستفيد على اختالف انواعها من مشاركة وفاعلية اؼبوارد البشرية العاملة فيها، فالثروات فاجملتم
اليت ربصل عليها اجملتمعات تأيت بالتأكيد نتيجة حصد احملاصيل)اؼبخرجات( الناذبة عن التشغيل  

ية اؼبواردية البشرية، والعمالة، حبيث أن ىذه احملاصيل اؼبكونة للثروات تكرب وتزداد مع ازدياد وقوة الفاعل
                                                

 576، ص1999باب اعبامعة، صالح الشنوايت : إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، مؤسسة ش 1

 .19، ص2002، دار النهضة العربية، بَتوت، 1حسن إبراىيم بلوط، إدارة اؼبوارد البشرية من منظور اسًتاتيجي، ط 2
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فمثال إن معظم مداخيل األفراد اليت تعطى بشكل رواتب وأجور وتعويضات، ىي نتيجة ؼبشاركة ىؤالء 
األفراد يف االنتاج، فمشاركة األفراد أو القوى العاملة ىي الضامن األول واألقوى اليت ذبنيها اجملتمعات، 

 ..اتإذ بدوهنا ال إنتاج وال مداخيل وبالتارل ال ثرو 
 ي لوظيفة إدارة الموارد البشريةالفرع الثاني: التطور التاريخ

تشهد آثار وكتابات اغبضارات القديبة على وجود فكر يوجو اؼبوارد البشرية يف بناء ىذه 
إذل علم وفبارسات مستقلة للموارد البشرية وذلك عندما بدأت عالقات  االحتياجاغبضارات ولقد ظهر 

اعية وظهور اآلالت يف ؿبيط ال وظهر ذلك جليا منذ بداية الثورة الصنالعمل بُت أصحاب األعم
 .التارىبي إلدارة اؼبوارد البشرية؛ وفيما يلي حملة وجيزة عن التطور العمل

كبَتا حيث  ورة الصناعية تطورت اغبياة تطورا  منذ ظهور الث ،ظهور الثورة الصناعية :المرحلة األولى-أ
م وما قبلو ؿبصورة يف نظام الطوائف اؼبتخصصة وكان الصناع  18رن كانت اغبياة قبلها أي يف الق

ة وقد صاحب ظهور الثور ، يبارسون صناعتهم التقليدية يف منازؽبم مستخدمُت يف ذلك أدوات بسيطة
 :الصناعية ظهور عدة نتائج أنبها

 .التوسع يف استخدام اآلالت وإحالؽبا مكان العمل-
 .لظهور مبدأ التخصص وتقسيم العم -
 .دد كبَت من العمال يف مكان العملذبمع ع -
 إنشاء اؼبصانع الكربى اليت تستوعب اآلالت اعبديدة. -

وكانت الثورة الصناعية دبثابة نقطة االنطالق لكثَت من اؼبشاكل اليت تواجهها إدارة اؼبؤسسة 
أن العامل كان ضحية  إال، بالرغم من أهنا أدت إذل زيادة ىائلة يف اإلنتاج وتراكم السلع ورأس اؼبال

ر من ىذا التطور على أساس أنو كان يعترب سلعة تباع وتشًتى بعد أن اعتمدت اإلدارة على اآللة أكث
لكن يف اغبقيقة دل تلق االىتمام الواجب من طرف أصحاب األعمال  اعتمادىا على اليد العاملة،
لظهور نقابات صناعية وبروز ونتيجة  19ويف منتصف القرن ، اإلنتاج والذي كان نبهم الوحيد ى

ساعات ، الدور الكبَت للمفاوضات اعبماعية وجو االىتمام إذل معاعبة بعض شؤون االفراد كاألجور
  1 إخل .….ظروف العمل ، العمل

                                                
  .1 Bessyre des chourtz ch: TyPologio de pratique de la GRH revue française Gestion .Paris décembre 1987 P58   
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ولقد سانبت ىذه التطورات يف ظهور أنبية اؼبوارد البشرية وإدارهتا، فمختلف ظروف ىذه 
، سوء ظروف العمال، الضجر والروتُت يف العمل ... كلها التاآلاؼبرحلة كاالعتماد اؼبتزايد على 

 1.عوامل ساعدت يف رسم بدايات إدارة هتتم باألفراد يف العمل
وكان أول ظهور إلدارة اؼبوارد البشرية يف اؼبنظمات الصناعية يف شركة فورد لصناعة السيارات يف 

" وكانت هتتم أساسا االستخدامم "إدارة (، وكان يطلق عليها اس1914) مريكيةتحدة األاليات اؼبالو 
 2بشؤون االستخدام والتوظيف وربديد األجور.

كمدخل ؼبعاعبة   19ظهرت يف أواخر القرن : 3المرحلة الثانية : ظهور حركة اإلدارة العلمية-ب
 الربىان، التجربة، القياس، التحليل، اؼبشاكل اإلدارية باألسلوب العلمي الذي يستخدم وسائل التعريف

 [1915-1885] ويرجع ذلك إذل الرواد األوائل الذين أسسوا اإلدارة العلمية منهم فردريك تايلور
حيث توصل يف دراستو إذل ربديد معيار علمي دقيق لكل جزيئة من  ،اإلدارة العلمية والذي لقب بأب

 الوقت الضائع دبا يضمن توفَت، فيو واغبركة اليت تؤدى هبا ىجزيئات العمل من حيث األعمال اليت تؤد
واغبركات الزائدة ودراسة  أسباب التعب وإحالل التعاون بُت اإلدارة والعاملُت كأساس لتحقيق أىداف 

فضال عن إيضاح أسباب اختيار العاملُت وتدريبهم على ، اؼبنظمة وأىداف العاملُت يف الوقت ذاتو
م بتحديد األجور [ الذي اىت1919-1861ومن روادىا أيضا ) ىنري جانت (]، أساس علمي

التشجيعية والتخطيط وعملية الرقابة إلدخال اػبرائط الزمنية اليت تربط اآلالت بالزمن للكشف عن 
اغبركة ودراسة الظواىر ، كما اىتم )فرنك جلبَتت( بدراسة العمل)الوقت،  اعبهد والوقت الضائع

ب ( وقد توصل تايلور إذل وإدخال مفاىيم جديدة للتدري، النفسية كالتعب وتشجيع األجور اغبافزة
 يلى: األسس األربعة لإلدارة وىي كما اسمأسس أطلق عليها 

الصواب(  والعشوائية )اػبطأ أ وويقصد بو استبدال الطريقة التجريبية أ ،التطور اغبقيقي يف اإلدارة -
مد ىذه الطريقة وتعت، إذل الطريقة العلمية اليت تعتمد على اؼبنطقية، واليت تعتمد على التخمُت والتجربة

على اؼبالحظة الدقيقة وتقسيم وجدولة أوجو النشاط اؼبرتبطة بالوظيفة لكي يتم يف الواقع العملي 
 تبسيط واختصار األعمال اؼبطلوبة اعتمادا على ربليل اغبركات الالزمة ألداء العمل.

                                                

 .22، ص2005، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2م اؽبييت، إدارة اؼبوارد البشرية، طخالد عبد الرحي 1
 .33، ص2005، دار وائل للنشر، عمان، 1عمر وصفي عقيلي، إدارة اؼبوارد البشرية اؼبعاصرة : بعد اسًتاتيجي، ط 2
 . 34، 33: مرجع سابق، صيصالح الدين عبد الباقي، عبد الغفار حنف  3
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ؼبوارد البشرية وهبب أن األساس يف قباح إدارة ا والذي يعتربه تايلور ىو  ،العلمي للعاملُت االختيار -
يتم اختيارىم بعد التأكد من تأىيلهم اؼبناسب وتوافر القدرات واؼبهارات الالزمة لتحمل عبء 

 .لية الوظيفةو ومسؤ 
ويؤكد تايلور أن العامل لن ينتج بالطاقة اؼبطلوبة إال بعد ، بتنمية وتطوير العاملُت وتعليمهم االىتمام -

ذلك أن تدريب العامل وتطويره أمر جوىري ، والتدريب اؼبناسب عليوللعمل  االستعدادأن يكون لديو 
 بُت أجره وبُت رغبة اإلدارة للوصول إذل اؼبستوى اؼبطلوب من العمل.

العامل يف ر أنو باإلمكان التوفيق بُت رغبة تايلو ويعتقد ، التعاون اغبقيقي بُت اإلدارة واؼبوارد البشرية -
 االختياروذلك عن طريق زيادة اإلنتاجية للعامل بفضل حسن يف زبفيض تكلفة العمل و زيادة أ

ورغم ىذا فقد قوبل تايلور بنقد من طرف النقابات العمالية ألهنا خشيت أن يكون ىذا ، والتدريب
. كما أكد ماكس فيرب زبفيض أجره واألسلوب استغالل للعامل عن طريق إجهاده لساعات طويلة أ

 .1وترقية يعتمد على اعبدارة الفنية واإلدارية اختبارام [ على ضرورة وجود نظ1920- 1864]
دات كوهنا ذباىلت اعبانب وعلى الرغم من أن حركة اإلدارة العلمية القت العديد من االنتقا 
للعاملُت، إال أن ظهور ىذه اغبركة ساىم يف ظهور اغباجة إذل إدارة اؼبوارد البشرية وتطويرىا،  اإلنساين

ور وفايول وغَتنبا من رواد ىذه اغبركة دبثابة صيحة لضرورة وجود إدارات فقد كانت أفكار تايل
 اؼبوارد البشرية( لتهتم بشؤون العاملُت. إلدارة)االسم القدًن  لالستخدام

حيث أظهرت اغبرب العاؼبية األوذل :2الحربين العالميتين األولى والثانية ينالمرحلة الثالثة : ب-ج
وبتطور ، يار اؼبوظفُت قبل تعيينهم للتأكد من امكانياهتم لشغل الوظائفطرق اخت استخداماغباجة إذل 

 حركة اإلدارة وعلم النفس الصناعي ظهرت مدرسة السلوك البشري بزعامة )ماري باركر فوليت (
كما نادت ىذه االخَتة بضرورة ،  حيث ركزت على العالقات بُت األشخاص، وىدفها دراسة اإلدارة

ومن رواد اؼبدرسة السلوكية أيضا )إلتون ، اجتماعيفعو كإنسان نفسي بالفرد ودوا االىتمام
( وذباربو على مصنع ىاوثورن يف شركة واسًتن إلكًتيك األمريكية عام ELton Mayoوماي

 لدراسة أثر معنويات العمال على الكفاءة اإلنتاجية وقد خرج بالنتائج التالية : 1926
 المركزية القرارات. -
 .ذل ثقة أفضل بُت الرئيس واؼبرؤوستستند إقوة التكامل  -

                                                
1 P.G.Berger:  La gestion  moderene Théorie et pratiques، Canada, 1987, P79 . 

 .36، 35صالح الدين عبد الباقي، عبد الغفار حنفي: مرجع سابق، ص 2
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 .سلطي من حيث األثر على اؼبوظفُتالقائد الديبقراطي يفوق القائد الت -
، وبدأ بعض اؼبختصُت يف إدارة اؼبوارد البشرية يف الظهور للمساعدة يف بعض االمور مثل التوظيف    

 .إخل…األمن ، والصحية االجتماعيةالرعاية 
حيث أنشأت أقسام اؼبوارد البشرية ويف سنة ، تطورات ىامة خالل ىذه الفًتةوقد حدثت        

ويف عام ، إحدى الكليات األمريكية اؼبتخصصةأعد أول برنامج تدرييب ؼبدير اؼبوارد البشرية يف  1915
أصبح برناؾبا  1920كلية بتقدًن برنامج يف إدارة اؼبوارد البشرية ومع حلول عام  12قامت  1919
 .اؼبالئم وإلدارة اؼبوارد البشرية وعلى النحمفتوحا 

لقد تطورت إدارة اؼبوارد البشرية يف السنوات  :1 ما بعد الحرب العالمية الثانيةالمرحلة الرابعة : -د
فأصبحت اؼبسؤولية ليست فقط أعمال روتينية بل ، األخَتة واتسع نطاق األعمال اليت تقوم هبا اإلدارة

ارد البشرية ووضع برنامج لتعويضهم وربفيزىم وترشيدىم للعالقات اإلنسانية مشلت التدريب وتنمية اؼبو 
وكان  لعالقات،اغبديثة يف إدارة اؼبوارد البشرية تركز على ىذه ا االذباىاتومازالت ، وعالقات العمل

، مصطلح العلوم السلوكية الذي يدرس العوامل احملددة للسلوك اإلنساين استخدامنتيجة ذلك تزايد 
واغبضاري وأثر ىذه العوامل اؼبختلفة على ىذا  واالجتماعيمل ذلك طبعا التكوين النفسي ويش

منها يف بعض  االستفادةإذل جانب توظيف نوعا من اؼبعرفة اعبديدة اليت يبكن ، السلوك اإلنساين
 إخل .…اإلدارية وأمباط القيادة  االتصاالتؾباالت اإلدارة مثل سياسة اغبوافز ونظم 

متزايد وىذا ألنبيتها لكافة اؼبؤسسات  وهنا يف مبإدارة األفراد يف اؼبستقبل فنجد أنا إذل وإذا نظر 
وىناك العديد من التحديات اليت هبب أن تتصدى ؽبا إدارة  ،واالجتماعيةنتيجة للتغَتات االقتصادية 

غباسوب يف إقباز العديد على ا واالعتماداستخدام األوتوماتيكية  واؼبتزايد كب االذباهاؼبوارد البشرية مثل 
كما تواجو إدارة اؼبوارد البشرية كثَت من الضغوطات   ،من الوظائف اإلدارية بعد أن كان ينجزىا الفرد

وكذلك التغَت اؼبستمر يف مكونات القوى العاملة من حيث اؼبهن  واالقتصادية واالجتماعيةالسياسية 
 2والتخصصات واعبنس.

 
 

                                                

 . 95، 98سابق، ص  مرجعباقي، عبد الغفار حنفي، ال بدصالح الدين ع 7

-99ص ، 7999، الدار الجامعيت اإلسكندريت، موارد البشريتالجوانب العمليت والتطبيقيت إلدارة ال صالح الدين عبد الباقي:  2

95 . 
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 يخي لوظيفة إدارة الموارد البشرية(:التطور التار 10الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)دار الفجر للنشر  إستراتيجية الموارد البشرية، ترجمة عبد الحكم أحمد الخزامي، شلبا كبرا، المصدر: أشلوؾ تشاندا،
 77(،ص0222القاىرة،مصر، والتوزيع،

 

 المطلب الثالث: أىداؼ إدارة الموارد البشرية والعوامل المؤثرة على تطورىا
يشكل األفراد عنصرا ىاما وحيويا يف كل اؼبنظمات على اختالف أنواعها وأحجامها، ويتوقف         

ه هتم، كما أن ربقيق ىذقباح اؼبنظمة يف ربقيق أىدافها على الطريقة اليت يتم هبا اغبصول عليهم وادارا
اؼبوارد البشرية وىو ما إدارة على يف ؾبملها  تؤثراليت البيئية األىداف يعًتضو ؾبموعة من العوامل 

 ليو.سنتطرق إ
 الفرع األوؿ: أىداؼ إدارة الموارد البشرية

 )سواء كانت إنتاجية، ذبارية، تعترب اؼبوارد البشرية عنصرا ىاما وحيويا يف كل التنظيمات 
ويتوقف بقاء اؼبؤسسة وربقيق أىدافها على الطريقة اليت استخدمت  ية..اخل(،ودين حكومية، تعليمية،

 يف اغبصول على مواردىا البشرية وطريقة استغالؽبا بواسطة القيادات.
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كما هبب على  إنو من اؼبهم أن تستعمل اؼبؤسسة اؼبوارد البشرية اؼبتاحة أحسن استغالل فبكن،
د البشرية وبالطريقة اليت تستخدم وتنمى ىذه اؼبوارد سواء بتكوين اإلدارة أن تعتٍت بصفة مستمرة باؼبوار 

 .1سياسات اؼبوارد البشرية أو بالطرائق واإلجراءات اليت تستخدم فيما يتعلق بقوة العمل
إن األىداف اليت تسعى إليها إدارة اؼبوارد البشرية باؼبؤسسة ىي األىداف نفسها اليت تسعى إليها 

دبجموعة من األنشطة اؼبتعلقة باستغالل اؼبوارد لى مدير اؼبوارد البشرية القيام عو  ،2اإلدارة بصفة عامة
لكن ىذا العمل يساىم يف اقباز نفس  وىي أنشطة غَت مطبقة يف وحدات أخرى من التنظيم، البشرية،

 .3األىداف اليت يسعى اؼبديرون اآلخرون لتحقيقها
العمل  4ية إذل ربقيقها داخل اؼبنظمة أو الشركةومن أىم األىداف اليت تسعى إدارة اؼبوارد البشر 

على ربقيق الكفاية االنتاجية: إن ربقيق الكفاية االنتاجية يتم من خالل دمج اؼبوارد البشرية مع اؼبوارد 
اؼبادية اليت سبتلكها اؼبنظمة أو الشركة، لتحقيق االستخدام األفضل ؽبذه اؼبوارد ؾبتمعة، فاؼبوارد اؼبادية 

، واؼبعدات، وتكنولوجيات التصنيع... وغَتىا، كلها مدخالت للعملية  واآلالت اؼبواد اػبام اؼبتمثلة يف
االنتاجية، يستخدمها العنصر البشري داخل الشركة أو اؼبنظمة، ومن خالل كفاءة أدائو وحسن 

حملددة استخدامو ؽبذه اؼبوارد اؼبادية، ىبرج اؼبنتج يف شكلو النهائي كسلع، باؼبواصفات والكميات ا
 سلفا، وبأقل تكلفة فبكنة...

فتحقيق الكفاية االنتاجية من خالل سلع أو خدمات ذات مواصفات مطلوبة، وكميات 
ؿبددة، وبأقل تكلفة ... من مسؤوليات العنصر البشري الذي تشتملو اىتمامات إدارة اؼبوارد البشرية، 

وتدريب العنصر البشري، واؼبسؤولة أيضا  يلتأىاليت ربدد مهام الوظيفة وكيفية فبارستها، واؼبسؤولة عن 
عن ربفيزه، ورفع درجة انتمائو ووالئو للشركة أو اؼبنظمة اليت يعمل هبا، وىذه اؼبنظمة تصبح من خالل 
العنصر البشري قادرة على األداء بإنتاجية عالية، فبا يساعدىا على البقاء واالستمرار يف ظروف 

 تنافسية مغايرة.
الكفاية االنتاجية اليت هتتم بتحقيق ف ي،يق الفاعلية يف األداء التنظيمقالعمل على ربوكذا 

ـبرجات ذات كفاءة عالية من حيث الكميات واؼبواصفات وأقل تكلفة، حقا تساعد على بقاء 
واستمرار اؼبنظمة أو الشركة، ولكنها ال تكفي وحدىا لتحقيق النجاح والتميز، ومن مث القدرة الكبَتة 

                                                
 .49(،ص2000صالح ؿبمد عبد الباقي،إدارة اؼبوارد البشرية،)الدار اعبامعية،اإلسكندرية، مصر، 1

             
2
 Bélanger L.ET AL.,Gestion Stratégique Et Opération Des Ressources Humaines,)Chicoutimi,Gaéton Morin 1999(,p63. 

                3Barnard Martory,Daniel Grazer ,Gestion Des Ressources Humaines,Pilotage Social Et Performances,(Dunod,Paris, 

4éme Edition,2001) ,P108.  

 .21،22، ص ص 2010ار الفكر اعبامعي، االسكندرية، ، د1ؿبمد عبد العليم صابر، خالد عبد اجمليد تعيلب، إدارة اؼبوارد البشرية: مدخل معاصر، ط 4



 ريةػػوارد البشػػلمل اإلدارة االستراتيجية                         الفصػػل الثػػاني                                            

 88 

والبقاء واالستمرار، إذ البد جبانب الكفاية اإلنتاجية من ربقيق الفاعلية يف األداء  على اؼبنافسة
البد وأن  التنظيمي، والفاعلية تعٍت أن اؼبنتج النهائي أو اػبدمة اليت تنتجها أو تقدمها اؼبنظمة أو الشركة

ُت ؽبا، إي أن ىذه السلعة يتوافر فيها اعبودة العالية، لتحقيق الرضا اؼبنشود من قبل العمالء واؼبستهلك
أو تلك اػبدمة تكون قادرة على تلبية احتياجات ىؤالء العمالء، فضال عن ربقيق رغباهتم وتوقعاهتم 
يف السلعة أو اػبدمة ارل يستهلكوهنا، ولتعي اؼبنظمة أو الشركة أن اغبكم على توافر اعبودة العالية يف 

 -وىو األىم–يكون معتربا إذا كان من قبلها فقط، وإمبا اؼبنتج أو اػبدمة اليت تقدمها للمستهلكُت لن 
 أن يكون اغبكم جبودة السلعة أو اػبدمة صادرا عن اؼبستهلكُت أو العمالء..

دفُت األساسُت للمنظمات، يبكن بلورة أىداف إدارة اؼبوارد البشرية يف ويف ضوء ىذين اؽب
 :1اؼبنظمات اؼبعاصرة على النحو التارل

راد األكفاء للعمل يف ـبتلف الوظائف من أجل إنتاج السلع أو اػبدمات اغبصول على األف -
 .لتكاليف وربقيق اؼبيزة التنافسيةبأحسن الطرق وأقل ا

االستفادة القصوى من جهود العاملُت يف إنتاج السلع أو اػبدمات وفق اؼبعايَت الكمية والنوعية  -
 احملددة سلفا.

 قات التعاون بينهم العمل على زيادة رغبتهم يف العمل فيها.ربقيق انتماء ووالء العاملُت وتنمية عال -
 تنمية قدرات العاملُت من خالل تدريبهم ؼبواجهة التغَتات اؼبتالحقة يف البيئة التنافسية -
توفَت بيئة عمل جيدة سبكن العاملُت من أداء عملهم بصورة جيدة، وتزيد من إنتاجيتهم ومكاسبهم  -

 اؼبادية.
ية سبنع سوء استخدام العاملُت وتتفادي اؼبهام اليت تعرضهم غبوادث العمل إهباد سياسات موضوع -

 الصناعية واالمراض اؼبهنية.
ربقيق العدالة وتكافؤ الفرص عبميع العاملُت يف اؼبنظمة، من حيث الًتقية واالجور والتدريب  -

 والتطوير عندما يصبحون مؤىلُت لذلك.
 صحي جيد.يتوقع العاملون أيضا وجود ضمان اجتماعي و  -
تزويد العاملُت بكل البيانات اليت وبتاجوهنا بغرض أداء أعماؽبم وتوصيل آرائهم ومقًتحاهتم  -

 للمسؤولُت قبل ازباذ قرار معُت يؤثر عليهم.

                                                
 .34،35، ص ص2009، دار إثراء للنشر والتوزيع،  عمان، 1مؤيد سعيد السادل، إدارة اؼبوارد البشرية: مدخل اسًتاتيجي تكاملي، ط 1
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 االحتفاظ بالسجالت اؼبتعلقة بكل شخص يعمل يف اؼبنظمة ودبا ينسجم وطبيعة عملو. -
 ارد البشريةإدارة المو  على: العوامل المؤثرة الثانيالفرع 

التساؤل حول مدى تأثَت ـبتلف العوامل اؼبوجودة يف اجملتمع على إدارة اؼبوارد  كثَتا ما يتمحور
 : تصنيف ىذه العوامل إذل ؾبموعتُت ويبكن ،البشرية

وىذه العوامل تنبع من البيئة الداخلية للمؤسسة ومثال ذلك السياسات اإلدارية  :العوامل الداخلية
حجم اؼبؤسسة  ،نظرة اإلدارة العليا إذل العاملُت باؼبؤسسة وإذل إدارة األفراد ،العامة للمؤسسة

رية وتنعكس ىذه البيئة التنظيمية للمؤسسة على سياسات إدارة اؼبوارد البش، إخل…وإمكانياهتا اؼبادية 
 .ةالوضع التنظيمي للجهاز القائم بوضعية اؼبوارد البشري وعلى الوضع البشري وأيضا على

 1يلي: ىم العوامل األساسية للبيئة الداخلية اؼبباشر ماومن أ
يشكل اؼبالكون عنصر ضغط داخل اؼبؤسسة خاصة اؼبؤسسات الصغَتة ذلك ألهنم  المالكوف: -

يتدخلون بعمليات وتفاصيل أداء اؼبؤسسة باعتبار أن جزءا من مصاغبهم مرتبط باؼبؤسسة وبالتارل 
 اىهم سبثل جزء ىاما من البيئة الداخلية للمؤسسة.فإن أداؤىم وسلوكياهتم وانطباعاهتم واذب

فهي زبتلف يف اؼبؤسسة  حجم اؼبؤسسة: تتأثر سياسات وتطبيقات إدارة اؼبوارد البشرية حبجم اؼبؤسسة،
 صغَتة اغبجم عن اؼبؤسسة متوسطة وكبَتة اغبجم.

فهو  وارد البشرية،يقوم صاحب اؼبشروع باألعمال اػباصة باؼب ففي اؼبؤسسات صغَتة اغبجم غالبا ما
 وتقييم أدائهم. وربديد أجورىم، الذي يقوم باختيار العاملُت وتعيينهم،

وتتعدد وظائفها وتتعدد أعماؽبا يصبح من الضروري أن تكون ىناك إدارة  وعندما يكرب حجم اؼبؤسسة،
ياسات وازباذ واليت تقوم بوضع الس متخصصة إلدارة اؼبوارد البشرية كإدارات اإلنتاج والتسويق...اخل،

 القرارات اػباصة باؼبوارد البشرية. 
يؤثر اؽبيكل التنظيمي من حيث التنظيم البَتوقراطي أو التنظيم الشبكي أو  الهيكل التنظيمي: -

تنظيمات فرق العمل، أو اؼبؤسسات ذات الوحدات اإلنتاجية اؼبتعددة أو الفروع الدولية كل ىذا 
 ارد البشرية.يؤثر على سياسات وتطبيقات إدارة اؼبو 

                                                
 .58،ص2004القاىرة،مصر، اعبديدة، ي)اؼبعاد اؼبوارد البشرية، ةأضبد سيد مصطفى، إدار  1
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ففي ظل التنظيم البَتوقراطي يكون ىناك قدر كبَت من اؼبركزية يف ازباذ القرارات اػباصة باؼبوارد 
البشرية أما يف حالة اؼبؤسسات ذات الوحدات اإلنتاجية اؼبتعددة أو الفروع الدولية فيميل االذباه إذل أن 

 يكون ىناك قدر كبَت من الالمركزية يف ازباذ القرارات.
ومتطلباهتم وعالقتهم  وبالتارل فإن سلوكياهتم وأداؤىم يبثل العاملون القوة البشرية للمؤسسة العاملون:

 االنتماء، سبثل جزء من البيئة الداخلية للمؤسسة وبالتارل فهي ربكم الكثَت من أجواء وظروف العمل،
نموذج األساسي للبيئة اإلخالص يف العمل وىذه العوامل ترسم النمط أو ال االندفاع يف األداء،

 الداخلية.
يؤثر تاريخ اؼبؤسسة وثقافتها على سياسات وتطبيقات إدارة اؼبواد  تاريخ المؤسسة وثقافتها: -

إذ غالبا ما تقابل ىذه التغيَتات دبقاومة من جانب  البشرية خاصة يف حالة إدخال التغيَت،
 أن تؤخذ يف االعتبار عند إدخال التغيَت.وتعترب ىذه العوامل من القيود اؽبامة واليت هبب  العاملُت،

وسبثل الثقافة التنظيمية ؾبموع القيم والعادات والتقاليد وأمباط السلوك والرموز السائدة يف اؼبؤسسة واليت 
 تؤثر على سلوك وتصرفات األفراد العاملُت هبا وعلى طريقة تعامل اؼبؤسسة مع األطراف اػبارجية،

وة تؤدي إذل ربقيق أىداف اؼبؤسسة أو كنقاط ضعف ربول دون ربقيق وتعترب ىذه العناصر كنقاط ق
 أىدافها. 

سبثل الرسالة كل اػبصائص اليت سبيز اؼبؤسسة عن غَتىا من اؼبؤسسات  رسالة المؤسسة وأىدافها: -
وىي تعكس الفلسفة األساسية للمؤسسة والصورة الذىنية وما تقدمو اؼبؤسسة من  اؼبماثلة،

وتركز اؼبؤسسة على عدة أبعاد أساسية عند وضع  سواق اليت تتعامل معها،منتجات وخدمات واأل
وتستخدم األىداف كذلك يف  .اخل،العمليات، اؼبوارد واإلمكانيات..األىداف،  رسالتها من أنبها:

 تقييم الرسالة اليت تضعها اؼبؤسسة واالسًتاتيجيات اؼبختلفة.
ة وقيم ومهارات اإلدارة العليا على سياسات تؤثر فلسف اإلدارة العليا والسياسات اإلدارية: -

فكلما كان ىناك تدعيم من اإلدارة العليا ألدوار إدارة اؼبوارد البشرية   وتطبيقات إدارة اؼبوارد البشرية،
 كلما ساعد ذلك على ربقيق الفعالية والنجاح ؽبذه اإلدارة يف القيام بأدوارىا والعكس صحيح.

على كيفية ازباذ ىذه القرارات  رات اؼبختلفة اليت تواجهها اؼبؤسسة،وتؤثر قيادة اؼبؤسسة على القرا
فقد تكون بعض السياسات اإلدارية ثابتة لفًتة طويلة  وعلى السياسات واألساليب اإلدارية اؼبتبعة فيها،

 وأخرى متغَتة باستمرار حسب اؼبؤشرات اؼبستعملة من طرف متخذي القرارات.
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العامة للمؤسسة على اسًتاتيجيات  االسًتاتيجيةتؤثر  العامة للمؤسسة: االستراتيجية -
 .تشتق منها وتتكامل وتتفاعل معها وسياسات وتطبيقات إدارة اؼبوارد البشرية فهي

تتأثر سياسات وتطبيقات إدارة اؼبوارد المهارات والكفاءات الخاصة بإدارة الموارد البشرية:  -
واؼبعلومات والقوى والتأثَت والنفوذ لدى اؼبديرين  البشرية دبدى توافر اؼبهارات والكفاءات واغبماس

 والعاملُت بإدارة اؼبوارد البشرية.
كلما اثر ذلك  فكلما توافرت اؼبهارات والكفاءات لدى اؼبديرين والعاملُت بإدارة اؼبوارد البشرية،

 م هبا اؼبؤسسة. على جودة صنع وازباذ القرارات اػباصة باؼبوارد البشرية وعلى فاعلية األدوار اليت تقو 
ة ومن شبة إدارة ويقصد هبا العوامل احمليطة باؼبؤسسة واليت تتحرك فيها اؼبؤسس العوامل الخارجية: -

وال تتخذ قرارات دبعزل ، اؼبوجودة فيو ؤسسة ال تعمل دبفردىا يف اجملتمعذلك ألن اؼب ،اؼبوارد البشرية
 .1عن البيئة اليت تعيش فيها

 مالحظتها مث تقديرىا، ط اػبارجي عرب التغَتات الدائمة اليت هبب اكتشافها،احملي ةديناميكيوتظهر     
 . 2وأخذىا بعُت االعتبار ألهنا تؤثر يف كيفية أداء إدارة اؼبوارد البشرية لعملها عرب وظائفها اؼبختلفة
والقانونية، أوال: البيئة اػبارجية العامة: وىو يشمل كال من البيئة االقتصادية، االجتماعية، السياسية 

 .3والتكنولوجية...اخل
 ( يوضح العوامل البيئية اػبارجية اؼبؤثرة على إدارة اؼبوارد البشرية.11والشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .47لمي، إدارة اؼبوارد البشرية ،مرجع سبق ذكره،صعلي الس 1
 .68شحادة،ؿبمد اعبيوشي،ؿبمد الباشا، ،رياض اغبليب،مرجع سبق ذكره،ص نظمي 2

3HAFSI Taieb et TOULOUSE Jean-Marie, La stratégie des organisations :une synthèse, ed.Trancontinental,Canada,1997,p131. 
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 .55المصدر:صالح الدين محمد عبد الباقي،مرجع سبق ذكره،ص
 

فالنظام التعليمي  ،ؤثرات بالنسبة إلدارة اؼبوارد البشريةتعترب ىذه العوامل من أىم اؼب :العوامل التعليمية
الذي يبد اؼبؤسسات حباجاهتا من اليد العاملة من حيث أنواع التخصصات واألعداد اؼبطلوبة من   وى

ومن أمثلة ىذه  ،كل زبصص وتعترب العوامل التعليمية من اؼبعوقات البيئية إلدارة اؼبوارد البشرية
  :1العوامل

 .النامية مقارنة بالدول اؼبتطورةنسبة األمية بُت اؼبواطنُت يف الدول  ارتفاع -
 .َت بعض التخصصات الفنية واؼبهنيةقصور نظام التعليم عن توف  -
 .تضخم خرهبي اعبامعات عن اغباجة يف بعض التخصصات غَت اؼبطلوبة ػبطط التنمية االقتصادية  -
 .ب اغبكومياليت تقوم هبا أجهزة التدريقصور يف برامج التدريب والتنمية اإلدارية  -

وتقع على عاتق إدارة اؼبوارد البشرية باؼبؤسسات يف ىذه اغبالة مسؤولية تنمية الكفاءات اليت تتطلبها 
 .دريبية تعقد داخل وخارج اؼبؤسسةويتطلب ذلك إعداد برامج ت ،ؾباالت العمل باؼبؤسسة

على إدارة اؼبوارد البشرية  االجتماعيةؤثرات : ىناك العديد من اؼبوحضارية اجتماعيةعوامل  -
 علىوؽبذه اؼبتغَتات تأثَتا كبَت ، باؼبؤسسات وىي بذلك تواجو جزء من اؼبناخ اػبارجي الذي تعمل فيو

وعموما فإن ىذه العوامل تؤثر على أداء وظائف إدارة اؼبوارد البشرية حيث أهنا ، التخطيط طويل األجل

                                                
 .127(،ص2002إدارة اؼبوارد البشرية من منظور إسًتاتيجي،)دار النهضة العربية،القاىرة، ط،حسُت إبراىيم بلو  1

 المؤسست

 االلتصبدَخ اممانعى

  انعىامم

 انتكىىنىخُخ

 االختمبعُخانعىامم 

 انعىامم

 انسُبسُخ

 وانمبوىوُخ

 لموارد البشرية(:العوامل البيئية الخارجية المؤثرة على إدارة ا11الشكل رقم )
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اد العاملُت باؼبؤسسة واؼبديرين وكفاءاهتم وكذلك ربدد العالقة بُت األفراد ونوعية األفر  اذباىاتربدد 
 .1وأدائهم االجتماعيةودوافعهم وإمكانياهتم 

حد العوامل احملددة لنجاح اؼبؤسسات ومع ذلك أ وى االقتصاديالعوامل االقتصادية :إن اؼبناخ -
مثل اؼبستوى العام للنشاط  قتصاديةاالفالكثَت من اؼبديرين غَت مؤىلُت لدراسة وربليل العوامل 

ومن مؤشرات اليت تستقى من ، الذي يقاس بكثَت من اؼبؤشرات كالناتج القومي اإلصبارل االقتصادي
نسبة  وحجم العمالة اإلصبالية أ وى االقتصاديؾبال إدارة اؼبوارد البشرية لقياس اؼبستوى العام للنشاط 

القرارات وإال فإن  ازباذعند  االعتبارمل االقتصادية بعُت وهبب أن تؤخذ العوا، العاطلُت عن العمل
 .2اػبطر كبَتة يف عدم إدراك اؼبعٌت اغبقيقي ؽبا  احتماالت

يبثل عامال  والتزاماتالعوامل السياسية والقانونية :إن النظام السياسي للدولة وما يفرضو من قيود -
وتعيُت القادة  اختيارومثال ذلك أن ، كفاءهتا  ىاما ومؤثرا على سياسة اؼبوارد البشرية وبالتارل على

أخرى خالف الكفاءة  والقدرات وإمبا على أساس الوالء السياسي  العتباراتاإلداريُت ال ىبضع 
شكل النظام ومدى تدخلو وسيطرتو على أعمال  االعتباركذلك هبب أن يؤخذ بعُت ،  والثقة

من اغبصول على تراخيص وموافقات اعبهات  فعلى سبيل اؼبثال قبد أنو البد، وسياسات اؼبؤسسات
وأيضا على وقت واىتمام  اإلدارية اغبكومية وانعكاس تلك اإلجراءات على اؼبمارسات اإلدارية

، دارة اؼبؤسسة والسياسات الداخليةكما أن التغَتات وعدم االستقرار السياسي ينعكس على إ،  العاملُت
وانُت إنشاء ؾبالس غبل اؼبشكالت والصعوبات وىنالك تضارب بُت شركات حيث تقتضي ىذه الق
 .3اػباصة هبذه القوانُت عن طريق التطبيق والفهم اعبيد ؽبا

وىي ما تؤثر دبا تشملو من عادات وتقاليد ومعتقدات وقيم على قدرة اؼبؤسسة حيث   البيئة الثقافية:
وتتأثر ىذه   داخل اؼبؤسسة،وبكم تصرفات األفراد العاملُت هبا واليت ينقلها األعضاء من اجملتمع إذل

الظروف االقتصادية واؽبيكل  النظام السياسي، الثقافة بعدد من القوى االجتماعية مثل نظام التعليم،
وتعمل اؼبؤسسة داخل ىذا اإلطار العام لثقافة اجملتمع حيث يؤثر على اسًتاتيجيات  اإلداري للدولة،

اؼبؤسسة ومنتجاهتا  اسًتاتيجيةوهبب أن تكون  ا،اؼبؤسسة ورسالتها وأىدافها ومعايَتىا وفبارسته

                                                
 .75ص ،2001،مصر،ةاعبامعية، اإلسكندري رالدا اؼبوارد البشرية، ةإدار  ؿبمد سعيد سلطان، 1
 . 67، ص سابقمرجع  الباقي: بدصالح الدين ع 2

 . 74، ص  نفس اؼبرجع الساابق 3
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،)الطبعة ،اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية في ظل،إعادة الهيكلة،االندماج،مشاركة المخاطرعايدة سيد خطابالمصدر:
 ،بتصرف من الطالب.28ص،(1999لقاىرة،الطبعة الثانية،اؼبكتبات الكربى،ا الثانية،

حىت تكتسب اؼبؤسسة الشرعية والقبول من ذلك اجملتمع  وخدماهتا وسياستها متوافقة مع ثقافة اجملتمع،
 .1وتتمكن من ربقيق رسالتها

ة والبيئ مستوى وسيط بُت البيئة اػبارجية وىي العوامل اؼبوجودة يف البيئة الخارجية الخاصة: ثانيا:
 :2وتتكون من الداخلية،

 اؼبستهلكون؛-
 اؼبنافسون؛-
 اؼبوردون؛ -
 اؼبسانبون؛-
 العرض/الطلب على العمالة؛ سوق العمل:-
 األجهزة اغبكومية وغَت اغبكومية ذات الصلة؛النقابات و -
اعبباية،...اخل،  ؾبموع اؼبتعاملُت اؼبباشرين مع اؼبؤسسة كالبنوك واؼبؤسسات اإلدارية اؼبختلفة:-
 اؼبنظمات االجتماعية ونقابة العمال وغَتىا.و 

 (:العالقة بين البيئة الخارجية العامة والخاصة12الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .28(،ص2000يم مطر اؽبييت،إدارة اؼبوارد البشرية،مدخل إسًتاتيجي،)الطبعة األوذل ،دار حامد نعمان،عمان،األردن،خالد عبد الرح 1
 .93(،ص2002اإلسًتاتيجية،)مفاىيم ومباذج تطبيقية،الدار اعبامعية،اإلسكندرية، ةأضبد ؿبمد عوض، اإلدار  2
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بعُت االعتبار العناصر اؼبوجودة يف البيئة ؼبؤسسة كنظام مفتوح يتطلب األخذ إن اعتبار ا
وترتبط  حيث تؤثر درجة تكرار اؼبدخالت على قباح اؼبؤسسة، مدخالهتا، اػبارجية هبياكلها اؼبختلفة يف

 .1فعالية العمليات التحويلية بتوافر ىذه العناصر وجودهتا ودرجة االستمرار يف توافرىا
واؼبؤسسة يف عالقة مستمرة بالبيئة اػبارجية فبا يتطلب مراقبة ومتابعة مستمرة ؽبذه البيئة 

لكن قدرهتا على  اؼبؤسسة أن تسيطر على بيئتها الداخلية وتتحكم فيها، حيث تستطيع للتكيف معها،
لذلك هبب أن تبذل قصارى جهدىا لالندماج معها والتقليل من  التأثَت على بيئتها اػبارجية ؿبدودة،

مهما كانت طبيعة نشاطها بقدرهتا على التكيف مع بيئتها  وترتبط صحة اؼبؤسسة، هتديداهتا السلبية،
 .2اػبارجية

وكذلك كيفية تسيَت  وتؤثر التطورات اػبارجية على ـبتلف العمليات الداخلية للمؤسسة،
 مواردىا البشرية.

 :3أساسيتُت ونبا وتتطلب متابعة البيئة اػبارجية بصورة فعالة القيام خبطوتُت
 ربديد أنواع اؼبعلومات اؼبطلوب صبعها ومصادر اغبصول عليها. -
ؼبعلومات يف التحليل البيئي من خالل التعرف على ـبتلف اؼبتغَتات وكيفية االستخدام الفعال ؽبذه ا -

 تأثَتىا على اؼبؤسسة.
ونشرىا بل يتجاوز ذلك  وربويلها إذل معارف، وال يقتصر دور اؼبؤسسة اغبديثة على صبع اؼبعلومات،

 توظيف الكفاءات إذل تنظيم وتطوير طاقة مواردىا البشرية وربريرىا وتسيَتىا مستقبليا باإلضافة إذل
ويبكن  ويستمد الفرد العامل باؼبؤسسة ثقافتو وقيمو الشخصية من احمليط اػبارجي، اؼبتخصصة الالزمة،

 :4تقسيم التأثَتات اػبارجية إذل نوعُت
لدى الفرد قبل دخولو اؼبؤسسة والتأثَتات الدينية تتمثل يف التكوين اؼبتحصل  التأثَتات السابقة: -

 واالجتماعية.
وتتمثل يف الوضعية االقتصادية والسياسية والقانونية اليت تسود البلد يف الوقت  لتأثَتات اغبالية:ا -

 الراىن.
 

                                                
 .111(،ص2001مدخل متكامل،)ترصبة رفاعي ؿبمد رفاعي،دار اؼبريخ،اؼبملكة العربية السعودية،تشارلز ىل،جاريث جونز،اإلدارة اإلسًتاتيجية، 1         

 .29عايدة سيد خطاب،اإلدارة اإلسًتاتيجية للموارد البشرية يف ظل،إعادة اؽبيكلة،االندماج،مشاركة اؼبخاطر،مرجع سبق ذكره،ص2
3 Giget Marc, La Dynamique Strategique de l’Entreprise,ed.Dunod,Paris,1998,p119 

 .103سهيلة ؿبمد عباس وعلي حسُت علي،مرجع سبق ذكره،ص 4
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 ىم وظائف إدارة الموارد البشرية : أالمبحث الثاني
، وطبيعة نشاطها وحجمها، اؼبنظمة باختالفزبتلف طبيعة اؼبهام اؼبوكلة إلدارة اؼبوارد البشرية 

 : كن تصنيف ىذه اؼبهام إذلويب، ومستوى تطورىا
 .           ى تنفيذ اؼبهام الفنية لإلدارةوظائف إدارية تساعد عل - 
 .خصص وظيفة إدارة اؼبوارد البشريةوظائف فنية تتعلق بت - 

حيث أن كل وظيفة تساىم يف ، هنا مًتابطة ومتفاعلة فيما بينهاكلها تصب يف قالب واحد أل
وىذا حبكم اؽبدف الرئيسي الذي تطمح إليو كل ، غَت مباشرة واشرة أبطريقة مب سواء، وظيفة أخرى

 .ترقية العنصر البشري وأال وى، وظائف إدارة اؼبوارد البشرية
 اإلدارية إلدارة الموارد البشريةالوظائف  المطلب األوؿ:

 لي:وتنقسم الوظائف اإلدارية إلدارة اؼبوارد البشرية إذل أربعة وظائف يبكن توضيحها فيما ي
 وظيفة التخطيط-أوال

دارية األخرى من تنظيم لو األولوية على الوظائف اإلدارية األوذل و يعترب التخطيط الوظيفة اإل
، فاؼبدير ينظم ويوجو ويراقب لكي الوظائف هبب أن تعكس ىذا التخطيطرقابة الن ىذه وتوجيو و 
 .قيق األىداف طبقا للخطط اؼبوضوعةيضمن رب

األوذل لإلدارة واليت تسبق ما عداىا من الوظائف وتقوم على عملية  فالتخطيط "ىو الوظيفة
االختيار بُت البدائل إلجراءات العمل للمؤسسة ككل ولكل قسم أو جزء من أجزائها ولكل فرد من 

 .1العاملُت هبا "
 معٌت ىذا أن وظيفة التخطيط تعترب الوظيفة اإلدارية األوذل واليت تعتمد عليها الوظائف األخرى 

فهو التقرير سلفا ؼبا هبب عملو لتحقيق ىدف معُت، حيث أهنا تقوم على االختيار الواعي وىذا 
 االختيار يكون بُت ؾبموعة من البدائل.

 :2كما أن للتخطيط أنبية بالغة تتمثل فيما يلي
جل : هبب على كل اؼبؤسسات أن زبطط وذلك من اعدم التأكدضروري بسبب التغَت و  التخطيط -

زادت إمكانية  وكلما توغل اإلنسان يف تقدير أحداث اؼبستقبل ، غاياهتا وأىدافهاالوصول إذل
كلما زادت حالة عدم التأكد الذي ينوي عليو اؼبستقبل زادت البدائل و  ،الشك وعدم التأكد

                                                
 .337، ص 1998عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف، تنظيم وإدارة األعمال، الدار اعبامعية، اإلسكندرية،  1
 .275، ص 1998 ناصر دادي عدون، اقتصاد اؼبؤسسة، دار احملمدية العامة، الطبعة األوذل، اعبزائر، 2
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، وإمبا يضع أىدافو ويتوقف عند ذلك اغبد، فاؼبسَت ال يبكنو أن وقلت درجة عدم التأكداؼبمكنة 
 .ية والنتائج اؼبتوقعةلم بالظروف اؼبستقبلعليو أن يع

 : التخطيط يركز على اقباز األحداث اليت تسعى إليهايركز االنتباه على أىداف اؼبؤسسةالتخطيط  -
تفكَت دائما يف فواضعو اػبطط يكونون ؾبربين على ال ،اؼبؤسسة ووضع خطة مناسبة ؽبذه األىداف

تطويرىا يف الوقت اؼبناسب ديلها و تعػبطط دوريا و عليهم مراقبة ىذه ا ، فيجباألىداف اؼبنشودة
 .ستقبلية ودبا يضمن أىداف ؼبؤسسةسباشيا مع الظروف اؼب

: إن عملية التخطيط ترتكز أساسا على االستخدام األمثل للوسائل اؼبادية التخطيط يوفر النفقات -
 .فالتكالي الطرق لتحقيق أىداف اؼبؤسسة وذلك يؤدي إذل زبفيض أكفأالبشرية بواؼبالية و 

: أي ال يبكن الفصل بُت التخطيط والرقابة معٌت ىذا أن اؼبدير ال يبكنو التخطيط أساس للرقابة -
راقبة تصبح بال فائدة دون مراقبة أي عمل ما دل يكن ىناك برنامج زبطي ؽبذا العمل فعملية اؼب

 .1ـبططات
ية انتقال اؼبؤسسة من : دبا أن دور التخطيط يكمن يف تسهيل عملالتخطيط يقلص من اؼبخاطر -

و اغباضر إذل اؼبستقبل لذا فان التخطيط القائم على أسس علمية يقلص ـباطر ىذا االنتقال كتوجي
ن ىذا اؼبستقبل غَت ؿبدد االستغالل العقالين للموارد خاصة إذا كااجملهودات كبو ربقيق األىداف و 

 .اؼبعادل
ى األجزاء طيط يسمح لإلدارة باالطالع علفالتخاؼبتكامل عبميع أجزاء اؼبؤسسة:  ربقيق العمل -

، فالتخطي يقلل جزاء والعمل على التنسيق بينهاربقيق التكامل بُت ىذه األاؼبختلفة يف اؼبؤسسة و 
 .اليت تعًتض عمل اإلدارة يبكن من ذبنب األزماتفاجئة عن ريق التنبؤ باؼبستقبل و من اغبوادث اؼب

 .ل والتأكيد على األىداف البعيدةاكيساعد التخطيط على التخلص من أسباب اؼبش -
 : حيث يعمل على إهباد القنوات االتصالية اؼبتعدد يف كليساعد التخطيط يف عملية االتصال -

، أي أن كل مركز يف اإلدارة مسؤول عن تنفيذ اػبطة، يكون االذباىات كما يساعد يف التنظيم
 .مسؤوال عن أي اكبراف حىت يبكن ؿباسبة اؼبسؤولُت عنها

                                                
 .219 – 217، ص 1997عبد الغفار حنفي، أساسيات التنظيم وإدارة األعمال، الدار اعبامعية، اإلسكندرية،  1
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مع تطور وظيفة األفراد يف اؼبؤسسات واستحداث إدارة مستقلة ؽبا تقوم  وظيفة التنظيم:-ياثان
بالتخطيط ووضع السياسات، ورسم الربامج اؼبتعلقة باألفراد، فقد بدأ اؼبسؤولون بالتفكَت يف تنظيم ىذه 

 اإلدارة عن طريق التنظيم.
تقسيم وربديد الواجبات واؼبسؤوليات ويقصد بوظيفة التنظيم يف إدارة اؼبوارد البشرية ىو "  

والسلطات بُت األفراد، وربديد العالقات اليت تربط ىذه اؼبسؤوليات، فمدير إدارة اؼبوارد البشرية وبدد 
، عن طريق تصميم ىيكل عالقات بُت العمل، األفراد، العوامل اؼبادية دارتوإلشكل اؽبيكل التنظيمي 

  1يف اؼبؤسسة.
تجعل ربقيق غاية اؼبنظمة احملددة سابقا يف عملية التخطيط أمرا فبكنا. فالعملية التنظيمية س

 باإلضافة إذل ذلك، فهي تضيف مزايا أخرى:
توضيح بيئة العمل: كل شخص هبب أن يعلم ماذا يفعل. فاؼبهام واؼبسؤوليات اؼبكلف هبا كل فرد،  -

السلطات هبب أن تكون  وإدارة، والتقسيم التنظيمي العام هبب أن يكون واضحا. ونوعية وحدود
 ؿبددة. 

تنسيق بيئة العمل: الفوضى هبب أن تكون يف أدىن مستوياهتا كما هبب العمل على إزالة العقبات.  -
والروابط بُت وحدات العمل اؼبختلفة هبب أن تنمى وتطور. كما أن التوجيهات خبصوص التفاعل 

 بُت اؼبوظفُت هبب أن تعّرف. 
ات: العالقات الرظبية بُت الرئيس واؼبرؤوس هبب أن تطور من خالل اؽبيكل الرظبي الزباذ القرار  -

 اؽبيكل التنظيمي. ىذا سيتيح انتقال األوامر بشكل مرتب عرب مستويات ازباذ القرارات. 
دبجرد االنتهاء من صياغة خطط اؼبنظمة وبناء ىيكلها التنظيمي وتوظيف  وظيفة التوجيو:-ثالثا

لتالية يف العملية اإلدارية ىي توجيو العاملُت باذباه ربقيق األىداف العاملُت فيها، تكون اػبطوة ا
التنظيمية، يف ىذه الوظيفة اإلدارية يكون من واجب اؼبدير ربقيق أىداف اؼبنظمة من خالل إرشاد 

 اؼبرؤوسُت وربفيزىم.
قات وظيفة التوجيو يشار إليها أحيانا على أهنا التحفيز، أو القيادة، أو اإلرشاد، أو العال

اإلنسانية. ؽبذه األسباب يعترب التوجيو الوظيفة األكثر أنبية يف اؼبستوى اإلداري األدىن ألنو ببساطة 
مكان تركز معظم العاملُت يف اؼبنظمة. وبالعودة لتعريفنا للقيادة "إقباز األعمال من خالل اآلخرين"، 

                                                
 .32، ص2005، 3مصطفى قبيب شاوش، إدارة اؼبوارد البشرية، دار الشروق، عمان، األردن، ط 1
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قياديا فعاال، فحسن مقدرتو على شخص أن يكون مشرفا أو مديرا فعاال عليو أن يكون -إذا أراد أي 
 توجيو الناس تربىن مدى فعاليتو.

: الّتخطيط، والتنظيم، والّتوظيف، والتوجيو هبب أن يتابعوا للحفاظ على كفاءهتم وظيفة الرقابة -رابعا
لذلك فالرقابة آخر الوظائف لإلدارة، وىي اؼبعنّية بالفعل دبتابعة كّل من ىذه الوظائف  ، وفاعليتهم

 م أداء اؼبنّظمة ذباه ربقيق أىدافها.لتقيي
تخدم لقياس التقّدم كبو يف الوظيفة الرقابية لإلدارة، سوف تنشئ معايَت األداء اليت سوف تس

مقاييس األداء ىذه صّممت لتحديد ما إذا كان الناس واألجزاء اؼبتنّوعة يف اؼبنّظمة على األىداف، 
 ربقيقها. اؼبسار الصحيح يف طريقهم كبو األىداف اؼبخطط

و ربديد مدى الغرض األساسّي من الرقابة ىقابة مرتبطة بشكل كبَت بالّتخطيط، فوظيفة الر ف
ىذه العملّية يبكن أن ربصر يف أربعة خطوات أساسّية تطّبق على أّي شخص قباح وظيفة التخطيط، 

 ىي:  أو بند أو عملية يراد التحكم هبا ومراقبتها
أداء الناس والّسلع أداة قياس، كّمّية أو نوعّية، صّممت ؼبساعدة مراقب إعداد معايَت األداء: اؼبعيار  -

طبيعة اؼبعيار اؼبستخدم التقّدم، أو التأخر عن األىداف،  اؼبعايَت تستخدم لتحديد أو العملّيات،
أيّا كانت اؼبعايَت، يبكن تصنيفهم صبيعا إذل إحدى ىاتُت  ،يعتمد على األمر اؼبراد متابعتو

  .اؼبعايَت اإلداريّة أو اؼبعايَت الّتقنّية اجملموعتُت:
ينبغي أن ترّكز صبيعها ، و اؼبعايَت اإلداريّة تتضّمن عدة أشياء كالتقارير واللوائح وتقييمات األداءف

تعرّب عن فاؼبقاييس اإلداريّة  ،على اؼبساحات األساسّية ونوع األداء اؼبطلوب لبلوغ األىداف احملددة
 .من، مىت، وؼباذا العمل

وىي تطبق على طرق اإلنتاج، والعملّيات،  فهي ربّدد ماىية وكيفية العمل، اؼبعايَت الّتقنّيةأما 
يبكن أن تأيت اؼبعايَت الّتقنّية من مصادر داخلّية و  ،واؼبواّد، واآلالت، ومعّدات السالمة، واؼبوردين

 وخارجّية.
 متابعة األداء الفعلّي: ىذه اػبطوة تعترب مقياس وقائّي. 

إذا  ان يتناسب مع اؼبعايَت احملّددة، قياس األداء: يف ىذه اػبطوة، يقيس اؼبديرين األداء ووبّددون إن ك -
ما ، أفال حاجة الزباذ أي إجراء -خالل اغبدود اؼبفًتضة-كانت نتائج اؼبقارنة أو القياسات مقبولة 

 جراء الالزم. إن كانت النتائج بعيدة عن ما ىو متوقع أو غَت مقبولة فيجب ازباذ اإل
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 تصحيح االكبرافات عن اؼبعايَت: ربديد اإلجراء الصحيح الواجب ازباذه يعتمد على ثالثة أشياء -
  .اؼبعيار، دّقة القياسات اليت بّينت وجود االكبراف، وربليل أداء الشخص أو اآللة ؼبعرفة سبب االكبراف

 اؼبطلب الثاين: الوظائف التنفيذية إلدارة اؼبوارد البشرية
التوظيف الذي  ، فنتعرف إذلتنقسم الوظائف التنفيذية إلدارة اؼبوارد البشرية إذل اربعة وظائف 

استقطاب العاملُت داية من زبطيط اؼبوارد البشرية و بيعترب أىم وظيفة من وظائف إدارة اؼبوارد البشرية 
، كما تواؼبكافئاة التعويض العاملُت، مث وظيف تنميةتكوين و مرورا باالختيار مث التعيُت، تليها وظيفة 

 يبكن اعتبار رعاية وصيانة القوى البشرية كوظيفة من وظائف إدارة اؼبوارد البشرية.
 الفرع األوؿ: وظيفة التوظيف

 التوظيفأوال: 
تعترب سياسة التوظيف من اؼبهام األساسية والرئيسية إلدارة اؼبوارد البشرية وأكثرىا تعقيدا 

ومكلفة تقوم على تنمية وتطوير اإلمكانات اغبالية واؼبتاحة، والبحث عن  وصعوبة، فهي عملية مستمرة
مصادر جديدة وكذا ربفيز وترغيب اؼبرشحُت الذين تتوفر فيهم اؼبواصفات اؼبطلوبة على التقدم للعمل 

 باؼبؤسسة. 
 مفهـو التوظيف -7

مل واستمالتهم " التوظيف يعٍت البحث عن األفراد الصاغبُت لشغل الوظائف الشاغرة يف الع
 .1األفضل منهم بعد ذلك " واختياروجذهبم، 

( التوظيف على انو " الوظيفة الشاملة لكل وظائف اؼبستخدمُت ىف Jeah Guotويعرف )
الوظائف، مث البحث والتنقيب عن مصادر األفراد، مث  العملية اليت تبدا من ربليل مناصب العمل أو

 .2باؼبؤسسة مث ترغيبها للبقاء يف اؼبؤسسة " لتحاقلال واستقطاهباترغيب العناصر اؼبتميزة 
نشاطات إدارة اؼبوارد البشرية اؼبستمرة، حيث يقتضي  وبالتارل يبكن تعريف التوظيف بأنو أحد

القوى العاملة القادرة والراغبة يف العمل، ومن مث اختيار أحسن اؼبرشحُت  استقطابمن اؼبؤسسة 
 وتعيينهم داخل اؼبؤسسة .

 
 

                                                
 . 219، ص  1993شر، العربية السعودية مدين عبد القادر عالقي: إدارة اؼبوارد البشرية، دار زىران للن 1
 . 2001ؿباضرة يف إدارة األفراد، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة اعبزائر،  :علي عبد اهلل 2
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 التوظيف  أىمية-0
إن عملية التوظيف اعبيدة ؽبا أنبية كبَتة يف بناء قوة العمل الفعالة واؼبنتجة ومن مث استمرارية 

 وقباح اؼبؤسسة.
 : 1يلي وتربز أنبية التوظيف فيما

التوظيف اؼبخطط واؼبدروس تستطيع اؼبؤسسة من خاللو إيصال رسالتها إذل اؼبتقدمُت للعمل  -    
 .                            تكون كفاءة اؼبؤسسةملُت ألن كفاءة العا

الوسائل األفضل عند عملية البحث عن الكفاءات )اعبامعات، اؼبعاىد، اإلعالن              اختيار -    
 .                              ( اليت ربدد سياسة التوظيفإخل…واؼبكاتب اؼبختصة

 ضمان بقائها داخل اؼبؤسسة وعدم تسرهبا إذل اػبارج.  اغبصول على الكفاءات الفعالة، و  -   
 2ىناك عدة أىداف للتوظيف نذكر منها : :أىداؼ التوظيف-3
 ضبط األىداف الشخصية للعاملُت بذاتية الفرد وتشجيعو لتحقيق أىداف اؼبؤسسة، أو االعًتاف -   

                                               .وربطها بأىداف اؼبؤسسة
اءات العالية واستخدام ربضَت اإلمكانيات والتقنيات اليت تسمح للمؤسسة بتوظيف ذوي الكف -  

                                                .اؼبهارات
اإلشباع األمثل غباجات ورغبات اؼبوارد البشرية، وتشجيعهم على اؼبشاركة يف إصدار ووضع   -   

 من االقتصادي للعامل.                                 القرارات وتوفَت األ
 تأكيد وضمان الفرص لتنمية القدرات الذاتية وكفاءة العاملُت، رفع مستوى ـبزون اليد العاملة  -  

 ورفع مستوى ـبزون اليد العاملة بأقل التكاليف.     
 تحضير وتهيئة التوظيف -4
اغباجة إذل إشعار حبدوث عملية توظيف، أي أن  يعرب طلب التوظيف عن طلب التوظيف:-4-7

بعد مدة معينة حيث ربتاج  ىناك وظائف شاغرة هبب ملؤىا، وقد يكون يف بداية نشاط اؼبؤسسة، أو
 .ف عمال جدد نظرا لتطورىا وتوسعهافيها اؼبؤسسة إذل جذب وتوظي

                                                
 (.) بتصرف         88.، 87،ص 2004ضبداوى وسيلة: إدارة اؼبوارد البشرية، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية اؼبطبعة اعبهوية، اعبزائر، 1
 . 51، ص 1982 ، منصور أضبد منصور: تطور زبطيط القوى العاملة يف الدول اؼبتقدمة، الدار اعبامعية، القاىرة 2
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د البشرية للتعرف على تعترب عملية ربليل الطلب مهمة تتوؽبا  إدارة اؼبوار  :تحليل الطلب -4-0
إخل، ؽبذا هبب أن تتم ىذه العملية بدقة كبَتة وذلك باستعمال طرق …طبيعة اؼبنصب، مكانتو وأنبيتو 

 :يلي اؼبعلومات فيما معينة للحصول على اؼبعطيات اػباصة بالطلب، وتتمثل ىذه اؼبعطيات أو
                  ؟                              ماذا يعمل الفرد يف وظيفتو-  
 ؟                                                  كيف يؤدي الفرد عملو-  
 ؟                         الوظيفة مقارنة بالوظائف األخرى ما الغرض من -  
 .أي اؼبهارات اؼبطلوبة ؟ما مواصفات الفرد الشاغل للوظيفة -  
من ربليل الطلب واغبصول على اؼبعطيات  النتهاءا: عند  تحديد ودراسة المنصب -4-3

بناء ىيكل أجور ورواتب وتطبيق عملية  واؼبعلومات الالزمة، تقوم إدارة اؼبوارد البشرية بإنشاء أو
التوظيف والتحضَت لعملية التدريب والتكوين فهذه اػبطوات تساعد اؼبؤسسة بتحديد اؼبنصب الذي 

 سيشغلو الفرد مستقبال.
 ط الموارد البشريةتخطيثانيا: 

تكمن أنبية التخطيط يف فعاليتو، أي يف ربقيق األىداف نظرا للوسائل اؼبتوفرة، حيث أنو ال 
 االختياروسيلة للوصول إذل اؽبدف اؼبسطر من طرف اؼبؤسسة، ألن  يعترب ىدفا يف حد ذاتو وإمبا ىو

قا، ومن مث ضمان الوصول إذل يأيت صدفة مادل يكن التخطيط سليما ودقي األمثل للموارد البشرية ال
 .والفعالية يف القوة العاملة واالستمراراإلنتاجية 

ؿباولة لتحديد احتياجات اؼبؤسسة  "زبطيط اؼبوارد البشرية ىو :مفهـو تخطيط الموارد البشرية-7
 .1من العاملُت خالل فًتة زمنية معينة، وىي الفًتة اليت يغطيها التخطيط "

من اؼبوارد البشرية اؼبختلفة   باحتياجاهتاتقديرات وتنبؤات اؼبؤسسة  ىو "زبطيط اؼبوارد البشرية
 كما ونوعا، يف الوقت اؼبناسب واؼبكان اؼبناسب، وذلك من أجل ربقيق األىداف العامة للمؤسسة، أو

األىداف اػباصة للقطاعات العاملة هبا، وىي أيضا عملية هتدف إذل تقدير، ومن مث تدبَت العدد الالزم 
 .2ألفراد بالنوعيات اؼبناسبة خالل فًتة زمنية معينة "من ا

                                                
 .90، ص  1999، اإلسكندرية،   ةإدارة اؼبوارد البشرية ، الدار اعبامعي أضبد ماىر:  1
 .90اؼبرجع نفسو، ص  أضبد ماىر:   2
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كما يبكن تعريف زبطيط اؼبوارد البشرية على أنو ربديد احتياجات اؼبؤسسة من اؼبوارد البشرية 
الالزمة للعمل باؼبؤسسة، واغبرص على تلبية ىذه اغباجة يف اؼبكان والزمان اؼبناسبُت، لضمان أداء 

 بكفاءة وفعالية . اؼبؤسسة لواجباهتا ومهامها
 :يلي تتلخص أنبية زبطيط اؼبوارد البشرية فيماأىمية تخطيط الموارد البشرية : -0
  .زبفيض التكاليف اػباصة بالعمالة االستخدام العقالين والرشيد للموارد البشرية اؼبتاحة ومن مث -  
 مل اػباصة هبم.        التعرف على العاملُت اؼبطلوبُت لكل وظيفة وإعدادىم لشغل مناصب الع -  
 القرارات اػباصة باالستغناء والنقل، الًتقية والتدريب. ازباذيساعد زبطيط اؼبوارد البشرية على  -  
  .                       وارد البشرية والكفاءات اؼبتوفرةالتنسيق بُت حاجيات اؼبؤسسة من اؼب -  
 .تدريب وتطوير تعيُت، ،اختيارالعمليات األخرى من  يعترب زبطيط اؼبوارد البشرية أساس يف قباح -  
شرية اؼبنتجة واؼبستقرة عملية زبطيط اؼبوارد البشرية تساىم بشكل فعال يف اغبصول على اؼبوارد الب-  

 .والفعالة
 خطوات التخطيط للموارد البشرية -3

أو اؼبقدمات ينصب االىتمام يف عملية التخطيط للموارد البشرية على ؾبموعة من العوامل 
اليت  النشاطات األساسية واليت أنبها رسالة اؼبنظمة واذباىاهتا اغبالية واؼبستقبلية، إن رسالة اؼبنظمة ربدد

تزمع اؼبنظمة القيام هبا وتنفيذىا، كما وأن رسالة اؼبنظمة تقود إذل ربديد األىداف من خالل التحليل 
ل البيئة اػبارجية من حيث الفرص والتهديدات، تتطلب ربلي االسًتاتيجيةالبيئي، حيث أن األىداف 

وكذلك البيئة الداخلية من حيث نقاط القوة والضعف، ويف ؾبال خطة اؼبوارد البشرية البد من ربليل 
وأصناف الوظائف، وخصائصها لتحديد  وفحص اؼبهارات  واؼبعارف والقابليات اؼبتوفرة داخل اؼبنظمة

 وكذلك ربليل العرض اػبارجي من اؼبوارد البشرية. نقاط القوة والضعف يف ىذه اؼبوارد،
 :1ومن اؼبمكن ربديد خطوات التخطيط للموارد البشرية بأربع خطوات ىي

 التحليل البيئي وربديد اؼبوقف. -
 ربديد االحتياجات من اؼبوارد البشرية. -
 ربديد عرض اؼبوارد البشرية. -
 إعداد خطة عمل. -

                                                
 .60، ص2006، دار وائل للنشر، عمان ، 2بشرية: مدخل اسًتاتيجي، طسهيلة ؿبمد عباس، إدارة اؼبوارد ال 1
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 ثالثا: االستقطاب
ففي حالة وجود نقص يف العمالة  االستقطابطيط اؼبوارد البشرية يلي ذلك عملية بعد إسبام زب

على مدى  االستقطابتتوقف فعاليات أفراد جدد و  باستقطابعلى مستوى اؼبؤسسة عليها القيام 
مدى الًتغيب التنظيمي وقدرة اؼبؤسسة على جذب األفراد للحصول لتخطيط السليم للموارد البشرية و ا

ىي يف األساس نشاط إهبايب تتوجو بو اإلدارة إذل  االستقطابيات اؼبطلوبة منها وعملية على النوع
توافر هبا أسواق العمل احملتملة للتعرف على اؼبعروض من اؼبوارد البشرية و فرز اؼبصادر األقرب إذل أن ت

 .النوعيات اؼبطلوبة ؽبا
عدد فبكن من األفراد اؼبؤىلُت يتعلق جوىر عملية االستقطاب جبذب أكرب  مفهـو االستقطاب:

وتشجيعهم على تقدًن طلبات للعمل يف اؼبنظمة، إلتاحة الفرصة للمنظمة الختيار وتعيُت األفراد 
األكثر كفاءة، واثناء عملية االستقطاب تسعى كل من اؼبنظمة والفرد إذل ربقيق أىدافو، حيث تسعى 

نظمة، ويف نفس الوقت يسعى األفراد إذل ربقيق اؼبنظمة إذل جذب األفراد اؼبؤىلُت فقط للعمل يف اؼب
كفاءتو للعمل مستقبال يف اؼبنظمة وربقيق رغباتو يف العمل ضمن   إثباتأىدافهم الشخصية من حيث 

 1زبصصو، وؿباولة اغبصول فيما بعد على أفضل شروط التعيُت من حيث الراتب واالمتيازات األخرى.
غل الوظيفة الشاغرة بفرد فإما أن تست لالستقطابن أمام اؼبؤسسة خيارا مصادر االستقطاب:-0

إذل مصدرين رئيسيُت  االستقطابيعمل حاليا يف اؼبؤسسة وعلى ىذا يبكن تقسيم مصادر موجود و 
 :2نبا
 :اؼبصادر الداخلية بالطرق التاليةاألفراد على أساس  استقطاباؼبصادر الداخلية ويتم -2-1
موضحة معلنة لكافة العاملُت جداول الًتقية وتكون واضحة و  اؼبؤسسات بإعداد: تقوم بعض الًتقية -

 الوظائف األخرى والتقدم من الوظيفة الدنيا إذل الوظيفة العليا.ؽبم العالقة بُت الوظيفة و 
: يتم التوظيف داخل اؼبؤسسة عن طريق النقل الداخلي للموظف من وظيفة إذل النقل والتحويل -

 أخرى أو من فرع إذل آخر.
لى : قد تلجأ بعض اؼبؤسسات إذل إتباع سياسة توظيف اؼبوظفُت السابقُت عوظيف الشبو داخليالت - 

خاصة الراغبُت منهم يف العودة إذل العمل، كما أن ىناك سياسة أساس أهنم موظفون من الداخل و 
أخرى تشبو الورل إذل حد بعيد، و ىي سياسة توظيف أبناء العامُت باؼبؤسسة و قبدىا خاصة يف 

                                                
 .122، ص 2010، دار وائل للنشر، عمان، 1ؿبفوظ أضبد جودة، إدارة اؼبوارد البشرية، ط 1
 .25-24مرجع سبق ذكره ،ص ص ،صالح الدين عبد الباقي 2
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ؤسسات الصغَتة ألهنا تولد اإلحساس بالوالء فيما بينهم كما يطلق على ىذه الطريقة طريقة اؼب
 اؼبوظفون السابقون.

اؼبصادر اػبارجية : مهما كان لدى اؼبؤسسة من إكتفاء ذايت لشغل الوظائف الشاغرة من أفراد  -2-2
ارج اؼبؤسسة للحصول على بعض يعملون هبا إال أنو قد يتحتم عليها األمر يف اللجوء إذل مصادرىا خ

العاملُت ذوي الكفاءات اػباصة سواء تواجدىا يف اؼبؤسسة احمللية اليت تنشط هبا اؼبؤسسة يف مناطق 
 أخرى من الوطن.

 : نذكر منها لالستقطابومن أىم اؼبصادر اػبارجية 
 ـبتلف ىي تنتشر عربتب تدخل ربت وصاية وزارة العمل و : ىذه اؼبكامكاتب العمل اغبكومية -

أهنا تتصل  اؼبناطق اعبغرافية تقوم عادة حبصر طاليب الوظائف من اللذين يًتددون عليها، كما
اجياهتا، من العمالة فتلعب دور الوسيط بُت طاليب العمل واؼبؤسسات، وىي ح باؼبؤسسات ؼبعرفة مدى
تب ىم من ه اؼبكاالشائع أنو من يًتدد على ىذو العرض والطلب على العمل و اؼبكان الذي يلتقي في

 .ذوي اؼبهارات اؼبتواضعة
ر بعد أن على ىذه اؼبصاد االعتماد: يعترب اإلعالن من أىم اؼبصادر اػبارجية حيث زاد اإلعالن -

وقد يتم اإلعالن يف الصحف العامة أو اجملالت  االتصالوسائل  انتشرتنسبة التعليم، و  ارتفعت
 اؼبتخصصة عبذب أفضل األشخاص.

الندرة يف لة خاصة يف حاالت نقص سوق العمل و ؼبدارس: تستخدم ىذه الوسياعبامعات وا -
زبصصات معينة، حيث تتصل اؼبؤسسات ببعض طالب اؼبدارس واعبامعات يف سنواهتم النهائية بغرض 

ذا يعترب ىذا اؼبصدر  تدريبهم أثناء إجازهتم، وقبل زبرجهم لضمان إلتحاقهم بالعمل لديها بعد التخرج ل
 .ركمصدر مباش

الًتشيحات من قبل موظفي اؼبؤسسة: يف ىذا اؼبصدر يزكي العاملون يف اؼبؤسسة بعض أصدقائهم  -
باؼبؤسسة، فإن توافرت يف ىؤالء الكفاءة الالزمة لشغل الوظائف الشاغرة مت تعيينهم على أن تكون 

 التزكية صادرة من أشخاص موثق هبم.
الطلبات الشخصية السابق تقديبو، ووجود ىناك مصادر أخرى مثل: اإلعالن لطاليب العمل، و 

 مكاتب التوظيف اػباصة.
 للموارد البشرية االستخداماؼبصادر الشائعة ( 13رقم )يوضح الشكل 
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  لموارد البشرية االستقطاب: مصادر البحث و  (73)الشكل رقم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تيار ما يالئم من أفراد تتوفر فيهم بعد ما سبت عملية االستقطاب ؼبا ربتاجو من عمال يلي اخ 
شروط شغلها، و اليت يكون احتمال قباحهم فيها كبَت وتسهم تلك السياسة يف إلقاء الضوء على 
الشروط واألوضاع اليت تربر التدخل من جانب اإلدارة العليا إلعادة توزيع القوى العاملة بضمان 

اغليها، ولذا فان حسن اختيار األفراد ليس  االستمرار التناسب بُت متطلبات الوظائف ومواصفات ش
 كافيا لضمان اقباز األعمال وربقيق األىداف ولكن األىم ىو حسن تشكيل فرق العمل، لذا ال

تشمل عملية االختيار على عدد من اػبطوات اليت زبتلف من مؤسسة إذل أخرى، حيث يتم يف كل 
        خطوة أو مرحلة معرفة اؼبزيد من اؼبعلومات عن الفرد.

 : االختيار والتعيين  رابعا
حيث ال بد لإلدارة ، عملية االختيار والتعيُت تعترب من العمليات اؽبامة يف سياسات التوظيف

تعيُت و  واختيار، منصب معُت ومن اإلعداد ؽبا بالشكل الذي ينتهي بتصفية اؼبرشحُت لوظيفة أ
 .الشخص اؼبناسب ؽبذا األخَت

 
 
 

 مصبدر انجحث و اإلستمطبة نألَذٌ انعبمهخ انمطهىثخ

 مصبدر خبرخُخ مصبدر داخهُخ

 انتزلُبد  -1

 انىمم / انتحىَم  -2

  انمىظفىن انسبثمىن -3

 اإلعالن نطبنجٍ انعمم -1

مكبتت انمىي انعبمهخ انحكىمُخ  -2

 و انتىظُف انخبصخ 

ذارس أو اندبمعبد و انم -3

 انمعبهذ انفىُخ .

انطهجُبد انشخصُخ انسبثك  -4

 تمذَمهب .

 تىصُبد انعبمهُه ثبنمىشأد -5

 06، ص 0222المصدر : صالح عبد الباقي إدارة الموارد البشرية ، الدار الجامعية اإلسكندرية ، مصر ، 
756 . 
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 رمفهـو عملية االختيا-7
هنا العملية االدارية اليت دبقتضاىا يقسم اؼبرشحون إذل أيبكن تعريف عملية االختيار على        
 .1تؤجلو ووفريق ترفضو أ، فريق تقبلو اؼبؤسسة لتعيينو يف الوظائف الشاغرة، فريقُت

بُت األفراد  فعملية االختيار دبقتضاىا تستطيع إدارة اؼبوارد البشرية تقييم قدرات األفراد ومن مث تفرق
 اؼبتقدمُت لشغل وظائف معينة من حيث درجة صل

  .احيتهم لألداء الفعال ؽبذه الوظيفة
 ن نذكرىا يف النموذج التارل:يبكن أ: خطوات عملية االختيار-0
تاريخ ، وىي عبارة عن أسئلة ؿبددة وـبتصرة كمعرفة مكان إقامة اؼبتقدم للعمل :اؼبقابلة األولية-

 إخل.…مستوى التعليم ، الجتماعيةااغبالة ، ميالده
بالعمل: من خاللو تستطيع اإلدارة اغبصول على اؼبعلومات األساسية اػباصة بالفرد  االلتحاقطلب  -

 اؼبتقدم للعمل ويعترب طلب االلتحاق بالعمل القاعدة اليت يرجع إليها بعد التعيُت.
قدمها طالب الوظيفة لتحقق من صحة  الرجوع إذل اؼبصادر: فتقوم اإلدارة دبراجعة اؼبصادر اليت -

البيانات اؼبقدمة سابقا وذلك باألخذ بعُت االعتبار آراء أصحاب األعمال الذين عمل معهم ؼبعرفة 
 أخالق ومقدرة وكفاءة اؼبتقدم للعمل.

: تعترب االختبارات طريقة موضوعية للكشف عن اؼبواىب والقدرات وكفاءات الفرد على االختبارات -
 عدم قبولو.  وفهذه اػبطوة ربدد قبول اؼبرشح للوظيفة أ، بأحسن صورة إذا ما مت تعيينو أداء عملو

وىي ، اؼبقابلة الرئيسية: ؽبا أنبية كبَتة كوسيلة من الوسائل اليت تسبق عملية اختيار اؼبتقدمُت للعمل -
 من الوسائل األكثر استخداما للتأكد من صالحيات اؼبرشح.

الطيب تقرر سالمة ولياقة األفراد اؼبتقدمُت للعمل ومن مث الوقاية من  الفحص الطيب: فبالفحص -
 حوادث العمل.

التعيُت واالندماج: تصدر اإلدارة العليا قرار التعيُت للفرد وبذلك ربدد حقوقو وواجباتو والذي يتمثل -
 يف عقد العمل الذي يتم االتفاق عليو وتتمثل ؿباور االتفاق فيما يلي:

 ية العقد. تاريخ بدا -  
 مكان فبارسة الوظيفة. -

                                                
 .37، ص  2001اعة والنشر  القاىرة ، السيد عليوى : تنمية مهارات مسؤورل شؤون العاملُت ، ايًتاك للطب  1
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 اسم الوظيفة. -
 األجر. -
 مدة العقد.-
 القانون الداخلي للمؤسسة. -

، االنضباطفيبدأ خالؽبا برنامج  وىي مرحلة مهمة جدا ؛فبعد التعيُت تأيت مرحلة االندماج
تًتتب عنو مزايا   فهذا االخَت أي السلوك، األدائيوزيادة الوعي والسلوك  االستجابة ؼبتطلبات العمل

فعن طريق عملية التوظيف يتم وضع الرجل اؼبناسب يف ، كما تًتتب عنو أضرار تصل إذل حد الطرد
وذلك خبلق التجاوب اإلهبايب بُت ، كما أن التطور اغباصل يستدعي عملية التكوين،  اؼبكان اؼبناسب

 اؼبوظف وىذه التطورات.
 التكوين في المؤسسة الثاني: الفرع

األفراد وتعيينهم يف الوظائف اليت تتناسب مع مؤىالهتم وخرباهتم وتطلعاهتم،  اختيار إن عملية
ليست هناية اؼبطاف، بل ينبغي على إدارة اؼبوارد البشرية متابعة أداء ىؤالء اؼبوظفُت وإعدادىم وتدريبهم 

فعالة لزيادة قدرة  وتطويرىم، وبذلك فإن التدريب هبد اىتماما كبَتا من إدارة اؼبنظمة باعتباره وسيلة
 اؼبوظفُت على العمل بكفاءة.

تقتصر على اؼبوظفُت اعبدد الذين مت توظيفهم حديثا،  ومن اعبدير بالذكر إن عملية التكوين ال 
إذل ذلك اؼبوظفُت القدامى، كما أن عملية التدريب ليست مقتصرة على  باإلضافةلكنها تشمل 

 تويات اإلدارية دبا يف ذلك مستوى اإلدارة العليا.مستويات إدارية معينة، بل تشمل كافة اؼبس
 مفهوم التكوين -1

ألي  االسًتاتيجيةإن للتغيَتات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية اثر كبَت على األىداف 
فلجأت الكثَت من ىذه ، من على اختالف نشاطاهتا واىتماماهتا، فبا أدى إرل تقادم اؼبهارات اؼبكتسبة

دى ىذا إذل ظهور اغباجة إذل تكوين وىو األنبية الكبَتة أ القيام بنشاطات التكوين، فاؼبنظمات إذل
ؽبذا النشاط ومن ىنا ظهرت وجهات نظر الباحثُت والدارسُت ؽبذه العملية التكوينية، فمنهم من يرى 

غالو أهنا عملية تكوين اؼبهارات واؼبعارف ومنهم من يرى أهنا عملية تعلم، فكل حبسب زبصصو وانش
واذباىو اػباص، فالتكوين ىو "تلك العملية اؼبنظمة اليت تقوم على أسس علمية مضبوطة هتدف إذل 
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اكتساب الفرد اؼبعارف واؼبهارات اؼبختلفة واعبديدة واليت سبكنو من إتقان عملو وتأديتو على أحسن 
 . 1وجو"

ية التكوين البد من مراعاة إن ؼبمارسة أي نشاط تكويٍت ولنجاح وفعالمبادئ التكوين وأسسو:   -0
 :2عدة مبادئ وأسس، ونستخلص أنبها فيما يلي

اراهتا وإمبا ىو ليس التكوين أمرا كماليا تلجا إليو اإلدارة أو تتخلى عنو باختي االستمرارية: -0-7
، فبعد اختيار الفرد لشغل وظيفة معينة، تأيت عملية اإلعداد والتهيئة، حيث هتدف ينشاط ضرور 

عداد إذل تعريف الفرد بالعمل اؼبسند إليو، ويبكن إن تقوم إدارة اؼبوارد البشرية دبفردىا عملية اإل
بتخطيط وتنفيذ برامج إعداد األفراد وهتيئتهم للعمل اعبديد ولكن ؽبا مسؤولية مشًتكة وؾبهود تعاوين 

 بُت إدارة اؼبوارد البشرية وكذلك اإلدارات األخرى باؼبؤسسة .
وينية بتنظيم مقابالت الفرد اعبديد مع اؼبسؤولُت يف إدارة اؼبوارد البشرية فتبدأ العملية التك

واؼبشرف عليها إذل تنظيم وإعداد برامج تكوينية للموظفُت القدامى إلكساهبم مهارات ومعارف جديدة 
كما تعد الربامج التكوينية للعاملُت اؼبرشحُت للًتقية هبدف إكساهبم  يتطلبها التقدم التكنولوجي،

 درات ومهارات سبكنهم من النهوض دبسؤوليات وأعباء الوظائف ذات اؼبستوى األعلى للًتقية إليها.ق
إذن فمبدأ االستمرارية يتحقق بتكوين الفرد يف بداية حياتو الوظيفية واالستمرار يف تكوينو 

 خطوة خبطوة قصد تطويره وتنميتو دبا يتماشى ومتطلبات سوق العمل اعبديد.
التكوين ليس نشاطا عشوائيا أي أن ىناك ترابط أي أن ىناك ترابط وتكامل يف : التكامل-0-0

 العمل التكويٍت، ويكمن ىذا التكامل يف:
واؼبقصود ىنا األفراد اؼبطلوب تكوينهم واؼبعارف واؼبعلومات اإلهبايب، _ التكامل والتجانس والتفاعل 

 وتقييم العملية التكوينية. وتصميم براؾبها وتنفيذيها ومتابعة ،اؼبراد اكتساهبا ؽبم
 التكامل يف نتائج التكوين. _
 ،حيث يبدأ التكوين دبعاعبة اؼبوضوعات البسيطة مث يتدرج أو يتنقل إذل األكثر صعوبة التدرج:-0-3

 .3وىكذا حىت يصل إذل اؼبشكالت األكثر تعقيدا

                                                
 07منصور أضبد منصور، قراءات يف تنمية اؼبوارد البشرية ، وكالة اؼبطبوعات، الكويت، ص  1
 .357 -356، ص، ص1988صالح عبد الباقي و عبد الغفار حنفي، إدارة اإلفراد و العالقات اإلنسانية، اؼبكتب العريب اغبديث للنشر، اإلسكندرية،  2
 .13، ص2001سيد عليوة، ربديد االحتياجات التدريبية، الدار اعبامعية، القاىرة،ال 3
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وؽبذا  ارج اؼبنظمات،أي أن التكوين يتعامل مع تغَتات عديدة يف داخل وخ التغير والتجدد:-0-4
يف عادتو وسلوكو  ، فاإلنسان الذي يتلقى التكوين ىو عرضة للتغَتفهو يتصف بالتغَت والتجدد

ومهاراتو، ولذلك فإدارة التكوين مسؤولة عن ذبديد وتطوير التكوين من خالل التجديد اؼبستمر يف 
 أمباط الربامج التكوينية وأساليب اؼبستخدمة.

دارية وفنية: وذلك باعتباره عمال إداريا ينبغي إن تتوفر لو مقومات العمل التكوين عملية إ-2-5
 :1اإلداري الكفء منها

 _ وضوح األىداف والسياسات وواقعيتها.
 _ توازن اؼبخطط والربنامج.

 _ توفر اؼبوارد اؼبادية والبشرية مع الرقابة والتوجيو اؼبستمر.
 كما إن التكوين وبتاج إذل عمل فٍت يتمثل يف:

_ اػبربة اؼبتخصصة يف كيفية ربديد االحتياجات التكوينية يف اختيار األساليب وإنتاج اؼبساعدات 
 التكوينية.

 _ وكذلك اػبربة يف تنفيذ الربامج التكوينية، ومتابعة وتقييم وفعالية التكوين 
العملية  وان تتناسب، ويقصد بالواقعية إن يليب التكوين االحتياجات الفعلية لو الواقعية:-0-6

 .2التكوينية مع اؼبستويات احملددة ؽبذا العملية
 أىداؼ التكوين-3

حيث يكون لو عائد ، تم اؼبؤسسة بالتكوين ألن ما ينفق فيو يعد استثمارا يف اؼبوارد البشريةهت
 :3يلي يبكن تلخيص أىداف التكوين فيما، يف اؼبستقبل يعود على اؼبؤسسة بالفائدة يف ؾبال نشاطاهتا

 ن حاجات اؼبؤسسة من اليد العاملة ذات الكفاءة اؼبهنية اؼبطلوبة.                            ضما- 
 عملهم بالنظر إذل التغَتات التقنية والتكنولوجية.                    التكيف اؼبستمر للعمال دبراكز - 
 قدرة الفرد ومهارتو ونقص اليت غالبا ما ربدث نتيجة نقص الكفاءة التقليل من حوادث العمل - 

 .الفنية
 . ؼبكان اؼبناسب ويف الوقت اؼبناسباؼبساعدة على وضع الشخص اؼبناسب يف ا - 

                                                
 358، ص 1985،  3علي السلمي ، إدارة األفراد و الكفاءة اإلنتاجية ، مكتبة غريب للنشر ، القاىرة ، ط 1
 .14السيد عليوة، مرجع سابق، ص  2
 ) بتصرف(.102-99ضبداوي وسيلة:  مرجع سابق، ص 3
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 .                                                                لكامل بُت قدرات العمال ومعارفهمتأمُت التالؤم ا - 
 .هولة يف اؼبؤسسات اعبديدةبس االندماجمساعدة العاطلُت عن العمل يف  -
ونستطيع أن نوجز أىداف التكوين يف ، االقتصاد يف النفقات وضمان التوازن يف اؼبوارد البشرية -

   :1نقطتُت أساسيتُت نبا 
 اؼبعرفة: تظهر أساسا يف جلب ـبتلف اؼبعارف التقنية .                      -أ

 .ةف اؼبكتسبيفية تطبيق تلك اؼبعار السلوك: يظهر يف ك –ب
      خطوات وأساليب وبرامج التكوين -4
 :يتخذ التكوين اػبطوات التالية :خطوات التكوين  -4-7
 وضع خطة عمل لتحديد األىداف اؼبرجوة من التكوين.                                       -   
                              .                اؼبستعملة نظرا لألىداف اؼبسطرة ربديد الوسيلة -   
 العمل على إثارة رغبة التعلم لدى األفراد لبلوغ أىداف التكوين .                              -   
 توجيو التكوين إذل ـبتلف اؼبستويات اإلدارية من أجل ربقيق أىدافو .                         -   

الة لتحقيق أىداف واستعمال الطرق الفعّ  ؼبستمرةالتكوين ؼبواجهة التغَتات ا تطوير -  
 التكوين. 

مسايرة مستوى أداء الفرد يف منصبو :  االستثمار األمثل للمؤسسة بالنسبة للمتكونُت هبا قصد تغطية 
 تكاليف التكوين وربقيق أقصى عائد يتناسب معها .

 أساليب التكوين :-4-0  
 يففبا هبعل العامل أكثر ارتياحا ، يف نفس مكان العمل: يتم ىذا األسلوب التكوين أثناء العمل -

دراية تامة  وحيث يتم ىذا من قبل اؼبشرف اؼبباشر للعامل فبا يستوجب أن يكون اؼبشرف ذ، عملو
 ىذا التكوين أكثر فعالية .بعملو لكي يكون 

للتكاليف  باقتصاده يتميز ىذا األسلوب: يف اؼبراكز اؼبلحقة باؼبؤسسةو التكوين يف اؼبدارس اؼبهنية أ-
 ووبقق التخصص يف عمليات التكوين .، ألنو يشمل على عدد كبَت من اؼبتكونُت

                                                
9   M. Degay: la politique des ressources  humaines dans l’entreprise ,Paris, organisation 1989 , 

P 134 . 
  . 2003للمزيد أنظر إرل صبال الدين ؿبمد اؼبرسى:  اإلدارة اإلسًتاتيجية للموارد البشرية، الدار اعبامعية، مصر، 
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: يهدف ىذا األسلوب إذل تكوين العمال على مستوى أعلى من الكفاءة نظام التلمذة الصناعية -
 حيث أنو وبتوي على تكوين نظري وتطبيقي خالل فًتة معينة.، مقارنة باألسلوبُت السابقُت

 : ويتم ىنا تكوين العاملُت على ناحية من نواحي العمل مثل : احملاضراتنظام الربامج اػباصة -
 إخل .…اؼبؤسبرات ، دراسة اغباالت، التكوين التطبيقي

من بُت الربامج التكوينية ىناك برنامج أساسي يتمثل يف ربديد حاجيات اؼبوارد : البرامج التكوينية-5
ا تعترب عملية ىامة للمؤسسة بالنسبة للمؤسسة دبا أن الفعالية تكمن يف حيث أهن، البشرية التكوينية

، ألن كل قرار يتخذه العامل يعترب قرار استثمار على اؼبدى القصَت والطويل، االختيار العقالين اؼبتخذ
 : 1ويبكننا تلخيص الربامج التكوينية األخرى يف النقاط التالية

 ة.                                                           تقييم اؼبوارد البشرية التكويني -
 ربديد تكاليف التكوين .                                                                   -
 حصر اؼبرشحُت اؼبتكونُت .                                                                 -
 امج التكوينية .                                                                 تقييم الرب  -

 ةالمكافأوظيفة التعويض أو  الفرع الثالث:
من الوظائف اؽبامة إلدارة اؼبوارد البشرية، ويعود السبب يف  أةتعويض أو اؼبكافلتعترب وظيفة ا 

يشي للعاملُت، باعتباره مصدر رزقهم األساسي من ذلك ؼبا للتعويض من أثر مباشر على اؼبستوى اؼبع
باس هبا  جهة، وعلى الدولة وأصحاب األعمال من جهة ثانية، وذلك ألن التعويضات سبثل نسبة ال

 .2من تكلفة العامل يف معظم اؼبؤسسات وعلى اختالف أنواعها
د اؼببذول من وزبتص ىذه الوظيفة بتحديد ىيكل عادل لألجور أو اؼبكافآت دبا يتفق مع اعبه

اؼبوارد البشرية يف اؼبؤسسة، دبعٌت أن مدير اؼبوارد البشرية يركز على اعباب االقتصادي، ولضمان وضع 
 البد من: لألجورنظام سليم 

 ربديد نظم دفع األجور؛–تقييم الوظائف،                           -
 زاءات؛ربديد لوائح اعب -ربديد نظام دفع اغبوافز؛                 -
 
 

                                                
  ) بتصرف( . 106-102ضبداوي وسيلة : مرجع سابق، ص  1
 .181مصطفى قبيب شاويش، مرجع سابق، ص 2
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 الفرع الرابع: وظيفة رعاية وصيانة الموارد البشرية
هتتم ىذه الوظيفة برعاية وصيانة اؼبوارد البشرية من خالل توفَت الرعاية الصحية والثقافية 

 والًتفيهية واالجتماعية، وكذلك الرعاية عند ترك اػبدمة.
 : تقييم األداء في المؤسسة.المطلب الثالث

، قبلملهم مقارنة باألىداف اؼبسطرة من وارد البشرية يتمثل يف تقييم نتائج عإن تقييم أداء اؼب
كما يعد مصدرا أساسيا للتغذية ،  دورا حيويا يف تنمية العاملُت وتنمية إنتاجهم يؤديفتقييم األداء 

 العكسية.
 أىمية وأىداؼ تقييم األداء ، مفهـو :الفرع األوؿ

 مفهـو تقييم األداء-7
لتجري ، عملية يتم دبوجبها تقدير جهود العاملُت بشكل منصف وعادل وى " تقييم األداء

وذلك استنادا إذل عناصر ومعدات تتم على أساسها مقارنة ، مكافآهتم بقدر ما ينتجون ويعملون
 .1يف منصب عملهم"لتحديد مستوى كفاءهتم ، أدائهم هبا

مدى التزام اؼبوظف بسلوكيات العمل " يعرف تقييم األداء بانو العملية اليت يتم دبقتضاىا قياس 
 هبذه السلوكيات خالل فًتة التقييم ". االلتزاماؼبطلوب منو والنتائج اليت حققت من 

كما يبكن تعريفو على انو قياس ألداء العاملُت بوظائفهم اؼبسندة إليهم ومدى ربقيقهم 
وقدرات األفراد الشاغلُت ؽبذه فتقييم األداء يوضح العالقة اؼبوجودة بُت الوظائف ، ألىداف اؼبؤسسة

 الوظائف.
  أىمية تقييم األداء -0

 وتكمن ىذه االنبية يف :، مستوى الفرد واؼبؤسسةية تقييم األداء ؽبا أنبية على إن عمل
 العدالة يف معاملة صبيع اؼبوظفُت داخل اؼبؤسسة . -
أجل ترقيتهم ونقلهم إذل مراكز اؼبوظفُت ذوي اإلقبازات والكفاءات العالية من  االعتباراألخذ بعُت -

 أعلى داخل اؼبؤسسة .
والعمل على تطوير نقاط القوة ومعاعبة نقاط الضعف ، ربديد نقاط القوة والضعف يف أداء العامل -

 وإعادة النظر فيها من أجل ربسُت وتطوير األداء يف اؼبستقبل .

                                                
 . 236مهدي حسن زويلف : إدارة األفراد، مرجع سابق، ص    1
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 رد مرىون بسلوكو وإقبازاتو .صبيع اؼبوظفُت باؼبسؤولية وإدراكهم أن تقييم أداء كل فشعور  -
 ومن مث تنمية كفاءات وقدرات األفراد .، تقييم األداء يوضح مدى اغباجة إذل التدريب -
األخطاء وؿباولة  واكتشاف، خلق نوع من اغبوار واالتصال بُت اؼبوظف ورئيسو حول نتائج التقييم-

 ذبنبها يف اؼبستقبل .
 .1ييم األداء إذل ثالث أىداف أساسية ىي يبكن ربديد تقأىداؼ تقييم األداء :  -3
 اإلدارية:األىداف  -
 قرارات الًتقية والنقل وزبفيض اؼبرتبة )التنزيل(. -
 إهنائها . وقرارات ذبديد العقود أ -
 قرارات صرف اؼبكافآت التشجيعية . -
 قرارات إغباق اؼبوظفُت بربامج تدريبية وتطويرية . -
 ستقطاب واالختيار .إعادة النظر يف إجراءات اال -
 أىداف التوجيو واإلرشاد  -
 إبراز جوانب الضعف والقوة يف أداء اؼبوظفُت . -
 إعادة التأىيل .   وإرشاد اؼبوظفُت إذل الربامج التدريبية أ -
استخدام البيانات اجملمعة عن األداء لقيام اؼبؤسسة بإعادة النظر يف برامج اغبوافز القائمة وأساليب - 

 رضا والدافعية للعمل .ربسُت ال
أىداف البحث العلمي : ويبكن أن زبدم اؼبعلومات اؼبتوفرة عن تقييم االداء ألغراض البحث 

 العلمي للمؤسسة يف اجملاالت التالية :
 التحقق من صحة وسالمة عمليات اإلستقطاب واالختيار .                                        -     
 .       ج التدريبيةتقييم الربام-     
 اػبدمات والتقدم الوظيفياألجور،  الرواتب :والرضا الوظيفي مثلتقييم إجراءات وأنظمة اغبوافز -     

معلومات واقعية  استخالص واؽبدف األساسي من عملية تقييم األداء ى إنويبكن القول 
،  كس الواقع الفعلي لألداءفكلما كانت اؼبعلومات تع، وصادقة عن سلوك وأداء األفراد يف اؼبؤسسة

 كلما كانت الفرصة كبَتة لتطوير اؼبؤسسة.

                                                
  . 14فرانك الندي، جيمس آل فار : قياس أداء العمل، ترصبة وبي ؿبمد حسن، دار البحوث، الرياض ص  1
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 خطوات وطرؽ تقييم األداء  :الفرع الثاني
     7خطوات تقييم األداء : -أوال

 لتقيم األداء هبب اتباع عدة خطوات، سيتم ذكرىا يف ىذا العنصر. 
 افة األفراد الذين سيتأثروف بها رسم السياسة وإعالنها على ك -7
هبب أن تقرر االغراض اليت تستخدم من أجلها سياسة التقرير واألشخاص الذين ىبضعون    

يث حب، ذلك لتقديرات والفًتات اليت يتم فيهاواألشخاص الذين يقومون بوضع ا، لتطبيق تلك السياسة
ن سيتم األفراد الذي وأىذه السياسة إذل صبيع من يعنيهم األمر سواء القائمُت بالتقييم إبالغ هبب 

وهبب على القائمُت بالتقييم معرفة اؽبدف من السياسة والطريقة اليت هبب إتباعها يف وضع ، تقييمهم
 .قييم والغرض الذي يستخدم من أجلوكذلك هبب أن يفهم االفراد طريقة الت  ،التقييمات

 الطريقة التي ستتبع في التقييم  اختيار -0
فراد الذين واأل، يتوذل إعداد تقرير التقييمويتوقف اختيار الطريقة على الشخص الذي س

ففي حالة قلة عدد الرؤساء الذين يطلب منهم إعداد التقارير يبكن ، ستوضع التقارير عن أدائهم
اجة إذل تفسَت لكل صفة من الصفات اؼبطلوب وضع اغبتدريبهم بعناية واالكتفاء بتقارير مبسطة دون 

من الرؤساء الذين ستوكل إليهم ىذه العملية فيفضل أن  أما يف حالة وجود عدد كبَت، تقييم عنها
 تكون الصفات اؼبوجودة يف التقارير واضحة وؿبددة.

 تدريب المقومين -3
، إن النجاح يف استخدام تقارير األداء يتوقف على األشخاص الذين يوكل إليهم إعدادىا

وطريقة استخدامها ومزاياىا  باؽبدف من إعداد تلك التقارير ملمُت ولذلك من الضروري أن يكونوا
كذلك يبكن عقد اجتماع ،  وقد تعطى ؽبم مكتوبة عن كيفية إعداد تلك التقارير، والعيوب اليت تكتنفها

وقد يطلب إليهم إعداد تقرير عن شخص معروف ؽبم صبيعا مث تقارن ، تتم فيو مناقشة تلك العمليات
وذلك بقصد ؿباولة سباب اليت دعت إليها واأل االختالفالتقييمات اليت أعطيت لو ؼبعرفة أوجو 

 .صفات اؼبطلوبة ووضع التقييم عنهاالوصول إذل فهم موحد لل
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 ل النتائج تطبيق السياسة وتحلي-4
ويف الوقت نفسو هبب أن يعلم األفراد أن ، الغموض وال هبب أن رباط العملية بالسرية أ

ولذلك هبب االحتياط ، رير ىبص شخص آخردبعٌت عدم إطالع أي فرد على تق، التقارير تعترب سرية
فيجب ، موإذا تقرر مناقشتها مع األشخاص الذين خصصت ؽب، دائما حىت تظل تلك التقارير سرية

 أن يتم ذلك أيضا بعد االنتهاء من إعدادىا حىت ال تفقد أنبيتها.
ولكن هبب يف  ج اليت حصلت عليهاوبعد االنتهاء من إعداد التقارير تقوم اإلدارة بتقييم النتائ

ع ىذه العيوب إذل أن التقييم وترج، نفس الوقت التنبو إذل العيوب اليت تصاحب تطبيق ىذه السياسة
، البسيطة وولذلك فإهنا ليست بالعملية السهلة أ، عن صفات يصعب قياسها بطريقة موضوعية يوضع

 قدرات الفرد اؼبستقبلية. وولذلك تعترب التقييمات اؼبوضوعية مساعدة فقط يف إعطاء تقييم ألداء أ
 طرؽ تقييم األداء  -ثانيا

ىناك عدة طرق لتقييم األداء منها الطرق القديبة ومنها الطرق اغبديثة اليت صممت لتجنب 
 يف ىذا العنصر.أخطاء الطرق القديبة ويبكن أن نذكرىا 

 الطرؽ القديمة لتقييم األداء-7
  1طريقة الترتيب-أ

و وبدد اء اؼبوظفُت إذ يقوم رئيس القسم بإعداد قائمة بأظباء العاملُت معوىي طريقة سهلة يف تقييم أد
 .فيها أحسنهم كفاءة وأقلهم

                  2طريقة التدرج-ب
، يبثل كل تصنيف درجة معينة لألداء، وفقا ؽبذه الطريقة يتم وضع تصنيفات لألفراد العاملُت

توضع ىذه التصنيفات من ، واألداء اؼبميز، رضياؼبغَت ء واألدا، األداء اؼبرضي وتتمثل ىذه التصنيفات:
يث يوضع كل اؼبقيم ومن مث مقارنة أداء األفراد وفقا ؽبذه التصنيفات احملددة مسبقا ح وقبل اإلدارة أ

 .فرد وفقا لدرجة أدائو
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 1طريقة التدرج البياني :-جػ
اؼبسانبة يف األداء ومن مث يتم اػبصائص  وتعتمد ىذه الطريقة على ربديد عدد من الصفات أ    

حيث أن اؼبقيم يشَت على التدرج ، اػبصائص وؽبذه الصفات أ امتالكوكل فرد وفقا لدرجة  تقييم
اإلبداع ، والذي وبتوي على صفات وخصائص معينة مثل كمية اإلنتاج نوعية اإلنتاج، احملدد سابقا

ذل ما يعتقد بان الفرد العامل اؼبعُت تتوفر فيو ويشَت إ، غَتىا من اػبصائصوالتعاون و ، واؼبعرفة بالعمل
 .اإلجباري وطريقة اؼبواقف اغبرجة االختيارباإلضافة إذل طريقة  ،ىذه الصفة

 :الطرق اغبديثة يف تقييم األداء -2
 ( MBOطريقة اإلدارة باألىداؼ ) -أ

على أساس كيفية  حيث يتم تقييم األفراد، تعتمد عملية التقييم وفقا لإلدارة على أساس النتائج
ة ثانياالوذل ىي ربديد األىداف وال، ولذلك فإن ىذه الطريقة تتضمن خطوتُت أساسيتُت، اإلقباز

يتم ربديد اؽبدف باالتفاق ، و . ففي األوذل يكون ىناك لقاء لكل فرد مع رئيسو اؼبباشر2مراجعة األداء
ن وأ، فراد العاملُتة وفقا لقدرات األالىداف واقعيمن الضروري أن تكون ىذه ا، و لفًتة مستقبلية معينة

يتم ربديد وتوضيح ىذه األىداف لألفراد العاملُت ومساعدهتم على ربديد األىداف اؼبرجوة وفقا 
 وقدراهتم أيضا.، للواقع الفعلي للعمل

أما اػبطوة الثانية يلتقي الرؤساء باؼبرؤوسُت ؼبناقشة مدى التقدم يف ربقيق األىداف لكل فرد 
  ربديده من أىداف يف اؼبرحلة األوذل. ويتم تقييمهم وفقا ؼبا مت ، من األفراد العاملُت

س وكيف يبكن قيا، وتتميز طريقة اإلدارة باألىداف بأهنا ربدد بوضوح اؼبطلوب إقبازه من الفرد
تتطلبو من  ما وغَت أن من أبرز عيوب ىذه الطريقة ى، وطريقة قياس ىذا اإلقباز، ىذا اإلقباز اؼبطلوب

 3.وقت وؾبهود من اؼبدير نفسو ومن األفراد العاملُت اؼبعنيُت بعملية التقييم 

 (ACMطريقة مراكز التقييم )-ب
ث تساعد ىذه الطريقة األفراد حي، تستخدم ىذه الطريقة خاصة لتطوير اؼبديريُت وتقييم أدائهم

فبا يؤدي هبم إذل إعادة النظر فيما ىبص أدائهم ، الضعف على مستوى أدائهمو على فهم نقاط القوة 
 والعمل على تطويره .

                                                

 . 250سهيلة ؿبمد عباس: مرجع سابق، ص   1
 . 263سهيلة ؿبمد عباس، علي حسُت علي:  مرجع سابق، ص  2
3
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يف ىذه الطريقة ىي قابلية الفرد يف التأثَت يف  االعتبارإن العوامل األساسية اليت تأخذ بعُت 
وىذه العوامل ، إضافة إذل تقدير مشاعر ورغبات اآلخرين،  التعاملواؼبهارات اإلنسانية يف، اآلخرين

ولذلك فإن ىذه اؼبراكز تقيم أداء األفراد اؼبرشحُت لإلدارات العليا وفقا ، مهمة خاصة لإلدارات العليا
 اؼبستخدمة.واؼبخطط اآليت يوضح خطوات التطوير والتقييم ، لربامج خاصة يف عملية ازباذ القرارات

 (: خطوات طريقة مراكز التقييم في تقييم أداء المديرين.74رقم )الشكل 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .067صفحة ، مرجع سابق، إدارة الموارد البشرية :علي حسين، المصدر :سهيلة محمد عباس

 ربديد ىدف الربنامج

 اغبصول على دعم اإلدارة

ربديد األبعاد الضرورية 
 قييمللت

 ربليل العمل

تطور السياسة 
للحصول على 
 التغذية العكسية

تصميم األدوات  تنفيذ الربنامج
والتسهيالت 

 الالزمة

ربديد إجراءات 
 العمل

تصميم برنامج 
 تدريب اؼبقيم

 تدريب اؼبقيم

 توفَت التغذية العكسية

 تقييم اؼبشارك وفقا ؼبعايَت
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  (BARSطريقة التدرج البياني السلوكي ) -ػج
عض الوقائع السابقة يف ة لسلوكيات األفراد من خالل بىذه الطريقة تعكس اؼبستويات اؼبتباين

، وطريقة تعاملو مع العمالء طريقة تعاملو مع األجهزة، : معرفة الفرد لطبيعة واجبات الوظيفةالعمل مثل
 :دبا يليوتتميز ىذه الطريقة ، ومدى اىتمامو باعبديد يف نطاق عملو إذل غَت ذلك من الوقائع

حيث سبر دبراحل متعددة من ، داءارنة بالطرق السابقة يف تقييم األقياس مقهنا طريقة دقيقة يف الأ- 
 .                    اليت تعد موضوعا للتقييم صلة ومعرفة بالوظيفةو و القياس واالختيار من قبل خرباء ذ

السهولة ربط  نومن مث يكون م، وكذلك مباذج سلوكيات األداء، مقاييس التقييم واضحة ومتعددة - 
  1متميز (، جيد جدا، جيد، متوسط، ىذه السلوكيات باؼبقاييس اؼبستخدمة )ضعيف

 غَت أن ؽبذه الطريقة بعض العيوب أنبها :
 وربتاج إذل ؾبهود ووقت كبَت يف عملية التصميم والتنفيذ .، أهنا طريقة مكلفة ومعقدة -
 ن الوظائف اؼبتشاهبة.ل ؾبموعة م كو تتطلب الطريقة عدة مباذج للتصميم وفقا لكل وظيفة أ -

ستقبال من قبل سكرتَتة مدير ( لتقييم إجراءات االBARSويصور لنا الشكل التارل مبوذجا لطريقة )
 .عام 

 ( لتقييم إجراءات االستقباؿ من قبل سكرتيرة مدير عاـ.BARS( : نموذج )27الجدوؿ رقم )

 غوب فيهم من قبل اؼبدير .ربليل ودراسة اؼبوقف لتالقي الزائرين غَت اؼبر  -6 أداء متميز 
 الدائرة اؼبناسبة .و معرفة وتشخيص الزائرين واؼبراجعُت غَت اؼبخطط ؽبم وتوجيههم للقسم أ -5 أداء جيد 

 ومواعيد الزيارات .، ربديد جداول العمل -4 أداء متوسط
 ر.يف بعض األحيان نًتك الزائرين يف انتظار اؼبدير ؼبدة طويلة دون مرب  -3 أداء مقبول 

 تأكل. وترحب بالزائرين وىي تدخن أ -2 أداء ضعيف 
 .059ص  ،مرجع سابق،إدارة الموارد البشرية :علي حسين علي، المصدر :سهيلة محمد عباس

 
 إدارة الموارد البشريةو : التغيرات الحديثة المبحث الثالث

 أما أثر ،ؼبوارد البشريةنبا على إدارة اأثر و اػبوصصة و  ،سنتناول يف ىذا اؼببحث أثر كل من العوؼبة
 فسوف نتطرق لو يف الفصل الثالث. واالتصاللومات تكنولوجيا اؼبع
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 المطلب األوؿ : أثر العولمة على إدارة الموارد البشرية 
دولية بُت دول العادل  وإن مصطلح العوؼبة يف ؾبال األعمال يعٍت عدم وجود حوافز إقليمية أ

التجاري والثقايف وحرية االستَتاد والتصدير لتسويق اؼبنتجات على اؼبختلفة فبا يسمح حبرية التبادل 
 .1مستوى أكباء العادل وىذا يزيد من حدة اؼبنافسة الداخلية واػبارجية 

ومن منظور إداري فاؼبقصود بالعوؼبة ىي عوؼبة النشاط اؼبارل والتسويقي واإلنتاجي والتكنولوجي 
ؼبال والعمالة ومن ذلك لبلص بأن العوؼبة ىي حركة متدفقة وىي أيضا عوؼبة أسواق السلع واػبدمات وا

 ......إخل . واالستثماراتعرب اغبدود الثقافية ورأس اؼبال 
وىذا ما يتطلب من اؼبدير أن ينظر نظرة متمعنة داخل الشركة والشركات األخرى اؼبنافسة وحىت 

 :3لعدة عوامل منهانتيجة ونشأت وظهرت ىذه العوؼبة ، 2دول العادل 
 . واجز الوقت واؼبسافة بُت البلداناؼبعلومات وما ينتج عنها من إلغاء ح وثورة التكنولوجيا  -
 .السلع واألموال انتقالالتكتالت اإلقليمية اليت أزاحت اغبدود وحددت األسواق وسهلت  -
اليت فتحت األسواق لدول األعضاء وحررهتا من القيود وجعلتها أسواق  (GAAT)اتفاقية اعبات -

 ية موحدة .عاؼب
 .جية للشركات العمالقة عرب العادلالتحالفات االسًتاتي -
ومنح شهادات االعتماد لنظم ، معايَت اعبودة العاؼبية واليت ىيأت مواصفات عاؼبية لتأكد اعبودة -

 .ظم اعبودة يف الشركات عرب العادلومنح شهادات االعتماد لن، اعبودة
م اغبسابات مع علوم االتصال ويًتتب عن العوؼبة تكاليف  التجارة اإللكًتونية اليت أفرزت ذباوز علو  -

وأن جٍت العوائد وربجيم التكاليف يتطلب تفسَتا اسًتاتيجيا على اؼبستوى ، كما أن ؽبا عوائد
القومي من حيث تظافر األجهزة اغبكومية اؼبعنية على التخطيط ؼبواجهة ربديات العوؼبة وسعي 

 ن خالل تبٍت االذباىات اإلدارية اؼبعاصرة.الشركات لزيادة قدرهتا التنافسية م
السوق واهنيار حواجز  وانفتاحوإذا دل تستوعب اؼبؤسسة وإدارة اؼبوارد البشرية التحديات الناشئة 

فلن تستطيع أن تواجو اؼبنافسة وتفشل ، حرية التجارة وتدفق رأس اؼبال بُت أكباء السوق العاؼبي الواحد
 وجودىا يف ؾبال اإلدارة. يف ربقيق أىدافها بل قد ينتهي

                                                
 . 14، ص  2000، اإلسكندرية  ،رواية ؿبمد حسن : إدارة اؼبوارد البشرية، الدار اعبامعية   1
 . 20،21، ص 2001 ،اإلسكندرية  ،دل جديد، دار النهضةاة، إدارة جديدة لعأضبد سيد مصطفى : اؼبدير وربديات العوؼب  2
 . 48أضبد مصطفى:  مرجع سابق، ص   3
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وعموما فإن الوظائف الرئيسية لوظيفة إدارة اؼبوارد البشرية على اؼبستوى األسواق العاؼبية ىي نفسها 
اؼبوجودة واؼبمارسة يف الشركات ؿبليا يف التشكيل والتدريب والعالقات ... مع وجود بعض اإلضافات 

كما توجد بعض ،  ت السفر لألفراد العاملُت باػبارجتناول ترتيبا ويف بعض األنشطة كخدمات الًتصبة أ
ربليل ، قيادة تقييم األداء، أنظمة اؼبعلومات للموارد البشرية، الوظائف الرأسية كتخطيط اؼبوارد البشرية

 .1العمل 
 يلي نعرض الوظائف للموارد البشرية على اؼبستوى العاؼبي : وفيما

توقف مدى قباح اؼبؤسسات اؼبتعددة ي العاؼبي:تشكيل األفراد لضمان النجاح على اؼبستوى -
وارد البشرية وعملية عوؼبة اؼبؤسسة باختيار وتدريب إدارة اؼباعبنسيات على الكيفية اليت تقوم هبا 

حيث تلعب ، اؼبؤسسات يصاحبها عدد من اؼبديرين واألفراد اؼبتخصصُت الذين يعملون خارج الوطن
يف اؼبؤسسات اؼبتعددة و فرص النجاح للعمل خارج الوطن أاػبصائص الشخصية دورا ىاما يف زيادة 

 ومن ىذه اػبصائص:، اعبنسيات
 الصرب واؼبثابرة والذي يفيد يف النجاح عندما ال تسَت األمور على ما يرام. -
 اؼببادرة حيث ال يوجد من يبلي على األفراد ما وبدث يف اػبطوة التالية. -
 ادة درجة القبول والطرق اعبديدة يف العمل.التكييف واؼبرونة واليت تفيد يف زي -
 تدريب اؼبوارد البشرية وتنمية األفراد: -

مور اؽبامة اليت الشركات اؼبتعددة اعبنسيات من األيف و أ، تدريب العاملُت خارج وطنهم األصلي
 عتماداالوبيانات واليت من خالؽبا يقبل تفيد يف تطوير وربسُت األداء لألفراد وتوفَت قاعدة معلومات 

 على وضع خطة لتدعيم األفراد أثناء فًتة تكييف وبداية العمل وذلك لزيادة فرص قباحهم يف العمل.
 تقييم األداء يف البيئة الدولية:-

ويتفق معظم اؼبديرين على أن العوامل ، عملية تقييم األداء عرب الدول اؼبختلفة تأخذ جوانب متعددة
ىي العوامل اليت يبكن أن تفرق بُت النجاح والفشل ، ظل العوؼبة اليت هبب تقديبها يف ؾبال اؼبهام يف

 ومن ىذه اؼبهام:
 اؼبهارة اؼبختصة يف العالقات اؼبتداخلة عرب الثقافات اؼبختلفة . -
 اغبساسية لألعراف والقيم األجنبية . -

                                                
 . 393، ص 2001اإلسكندرية، ، الدار اعبامعية ، ة يرواية ؿبمد حسن : مدخل اسًتاتيجي لتخطيط  اؼبوارد البشر    1
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 يف اؼبمارسات العمالية والعالقات بالعمالء . االختالفاتفهم  -
 لظروف غَت العادية .سهولة التكيف مع ا -
 لنظام التعويضات يف ظل العوؼبة اؼبكونات اؼبعقدة  -

من التحديات اليت تواجو أصحاب العمل لتقدًن منافع ومزايا عبميع  االقتصاديةتزيد العوؼبة 
فعندما يوجد لدى اؼبؤسسة أفراد يعملون يف دول ـبتلفة فعليها ، فئات العاملُت على مستوى العادل

      ف كل ىؤالء العاملُت مث ربدد نوع ومستوى كل ميزة ومنفعة اليت ستمنحها ؽبؤالء أيضا أن تصن
 ويتطلب داخل كل تصنيف من تصنيفات األفراد:، األفراد

 ربديد كل اؼبزايا اؼبطلوبة من الناحية القانونية لكل بلد . -
 خارجها . وة يف اؼبزايا اؼبمنوحة سواء داخل اؼبؤسسة أتوفَت العدالة واؼبساوا -
 كد اؼبؤسسة لفلسفة أىداف نظام تعويضاهتا .تأ -
 .اؼبؤسسة يف بيئة العمل واألسرة زيادة تعايش -

عديدة ومن أكثر الربامج والسياسات  واجتماعيةسسة أن تقوم بتغَتات ديبغرافية هبب على اؼبؤ 
 اليت تظهر اىتماما باألسرة ىي :

 برامج إعادة توطن الزوج . -
اؼبشاركة يف  ،مرونة ويشمل اعبدول واؼبكان الذي يدار فيو وقت العمل اؼبرنثر كنظام العمل أ -

 عمل نصف الوقت.، العمل
ء متعلقا دبجرد ربقيق ذباه الظروف األسرية للفرد شييعد إظهار اغبساسية واؼبسؤولية وال 

 ىام يف اؼبوارد البشرية. استثمارفقط ولكنها عملية  االجتماعيةالعدالة 
 ألزمات ووظيفة اؼبوارد البشرية:                                                 إدارة ا -

الشركات اؼبتعددة   اؼبوارد البشرية اؼبعُت من قبلاؼبسؤول يف وأثناء حدوث األزمات فإن اؼبدير أ
وار إدارة دأىم أاعبنسيات " تتغَت أدوارىم اليت كانوا يقومون هبا وتصبح األدوار رأسية وؿبورية ومن 

وؽبذا  ، األزمات حبفظ السجالت وتكوين فريق إلدارةاؼبوارد البشرية يف ظل األزمات ىي تلك اؼبتعلقة 
اؼبؤسسات العاؼبية وإذا  والسبب الرئيسي لنم وال بد توفَت األماكن اؼبناسبة ويف الوقت اؼبناسب وىذا ى

 وفمثال بعد حرب اػبليج والغز ، ذلكمت حل ىذه اؼبشكلة فإنو يبكن التكيف مع صبيع اؼبشاكل بعد 
فإن مديري ومسؤورل اؼبوارد البشرية اؼبعنيُت بالشركات اؼبتعددة  1990العراقي على الكويت سنة 

أدوارىم اليت كانوا يقومون هبا وأصبحت ؽبم باعبنسيات والذين كانوا يعملون بالشرق األوسط تغَت 
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ؽبذه األدوار وقد طلب منهم الًتكيز على سالمة اؼبوارد أدوار رئيسية وؿبورية وكان البعض منهم مستعدا 
ويف نفس الوقت يقومون بتحديد األمور اؼبتعلقة باؼبنافع ، البشرية للمؤسسات ربت إشرافهم

  .والتعويضات واألمن ...إخل
نتيجة للتطورات اغبالية يف ظل العوؼبة اليت تواجو اؼبؤسسات من اؼبنافسة وتقدم تكنولوجي 

يقة األساسية وىي األنبية القصوى للعنصر البشري باعتباره الوسيلة الفعالة يف ربقيق اتضحت اغبق
 اإلنتاجية.

تركز على اإلنتاج فقط إذل  اقتصاديةفقد ربولت النظرة إذل اؼبؤسسات من كوهنا ؾبرد وحدات 
أس اؼبال تركز أيضا على عملية التعليم واكتساب القدرات الالزمة لتحسُت نوعية ر  اقتصاديةوحدات 

يف العامل  باالستثماراإلنتاج وذلك  تعظيمويتم ، البشري ورفع الكفاءة اإلنتاجية وتنمية اؼبوارد البشرية
 1جل توفَت قوة العمل القادرة على إنتاج اؼبزيد من السلع واػبدمات .أالبشري من 

 إدارة الموارد البشرية في ظل الخوصصة  المطلب الثاني:
ىم اؼبوضوعات اليت فرضت نفسها على الساحة يف اآلونة األخَتة أمن يعترب موضوع اػبوصصة 

حيث يرى احملللون أن اػبصخصة دبعناىا الواسع ليست فقط بيع شركات القطاع العام إذل اػبواص 
 ولكنها تلعب دورا أساسي يف مرحلة التحول ىذه لتحقيق أىداف التنمية .

د من حكومات اؼبختلفة ضرورة مواجهتها فبا ولقد فرضت ظروف العوؼبة واؼبنافسة على العدي
أدى ببعض ىذه اغبكومات ومنها اغبكومة اعبزائرية إذل خصخصة شركات القطاع العام ؿباولة بذلك 
رفع الكفاءة اإلنتاجية وربسُت أداء ىذه الشركات وجودة منتجاهتا حىت تكون قادرة على مواجهة 

 اؼبنافسة اغبادة يف ظل العوؼبة .
وأساليب واسًتاتيجيات مت بعض اؼبنظمات بإتباع فبارسات قيق ىذا اؽبدف قاويف سبيل رب

 ومن ىذه اؼبمارسات :شأهنا أن ربقق الكفاءة اؼبطلوبة من 
  .اندماج الشركات مع شركات أخرى -
 استحواذ الشركات على شركات أخرى . -
 ؿباولة بعض الشركات إعادة ىيكلتها من أجل زيادة كفاءهتا وأدائها . -
 خروج العمال من الشركات )تسروبهم بصورة هنائية ( . -

                                                
 )بتصرف(. 410- 401ابق، ص إدارة اؼبوارد البشرية، مرجع س : رواية ؿبمد حسن 1
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ومن الواضح سيًتتب على تطبيق ىذه االسًتاتيجية اعبديدة إلقاء اؼبزيد من العبء على إدارة 
كأن تقوم بتحليل وظائفها ،  لة عن اإلعداد لتطبيق ىذه االسًتاتيجيةؤو اؼبوارد البشرية فهي ستصبح مس

ماىية  وأ، استحداثها وأ حديد ماىية الوظائف اليت سيتم إلغاؤىاتقوم بت وأ، وإعادة تصحيحها
عنهم واألفراد  االستغناءفراد الذين سيتم وأيضا من ىم األ، دؾبها والوحدات اليت هبب التخلي عنها أ

وما ىي التعويضات ، وماىي الربامج الالزمة لرفع مستوى أداء األفراد ومهاراهتم، الذين سيتم تسروبهم
فراد اؼبسرحُت من اػبدمة وما إذل ذلك من األدوار اليت زبتص هبا إدارة اؼبوارد البشرية سواء  لألالالزمة 

 .1حديثةو كانت ىذه األدوار قديبة أ
 التحديات التي تواجو إدارة الموارد البشريةالمطلب الثالث: 

ري ربديات صبة، حوارل القرن، أي منذ نشوء العلم اإلدا امتدادرافقت ادارة اؼبوارد البشرية على 
سبتد حىت عصرنا اغبارل، إال أن البارز من ىذه التحديات، خصوصا تلك اليت  انعكاساهتامازالت 

ظهرت منذ حوارل عشرين سنة، ىي تلك اليت تتعلق بكيفية أداء ىذه اإلدارة لوظائفها وأدوارىا، أو 
 :2تحدياتغيَتات أو الظروف اليت أحيطت هبا، ومن أىم ىذه التلك اؼبرتبطة بالت

 التطور التكنولوجي الذي استتبع إجراء تغيَتات يف اؽبياكل التنظيمية والبناء التنظيمي للمنظمات. -
التنوع الثقايف والذي يعود إذل الفروقات اؼبدركة بُت العاملُت من حيث العمر، والتخصص يف  -

 العمل، واؼبهنة، واعبنس وغَت ذلك.
كساد، وإذا استعرضنا نتائج األزمة االقتصادية العاؼبية، الظروف االقتصادية السائدة من رواج أو   -

  يبكن أن نعرف مدى تأثَتىا على إدارة اؼبوارد البشرية.
منح العاملُت امتيازات دل تكن موجودة سابقا كالتأمُت الصحي ورعاية األطفال واؼبساعدات  -

 التعليمية، فبا أثر على زيادة تكلفة العاملُت.
، وىو ما يتطلب ضرورة توزيع ونشر اؼبعارف واألفكار اؼببتكرة بُت الفروع نشر اؼبعرفة واالبتكار -

 اؼبختلفة للمنظمة بغض النظر عن منشأىا أو مصدرىا.
انتشار تطبيق إدارة اعبودة الشاملة بعد منتصف القرن العشرين، وما صاحب ذلك من ظهور  -

 الصحيح من اؼبرة األوذل.مفاىيم جديدة كاندماج العاملُت وسبكُت العاملُت، وأداء العمل 
 اسًتاتيجية ادارة اؼبوارد البشرية واليت تعد جزء ال يتجزأ من اسًتاتيجية اؼبنظمة. ضرورة وضع -

                                                
 . 440، 439مرجع سابق، ص  :رواية ؿبمد حسن  1
 .43، ص2010، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 1ؿبمود أضبد جودة، إدارة اؼبوارد البشرية، ط 2
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االزدياد اؼبضطرد يف أعداد العاملُت يف اؼبنظمات نتيجة لكرب حجم اؼبنظمات وبروز الشركات  -
 متعددة اعبنسيات.

وخاصة بعد انتشار استخدام االنًتنت يف عقد تطور وسائل االستقطاب واالختيار والتعيُت،  -
 االمتحانات وإجراء اؼبقابالت.

وهبب أن ال يغيب عن بالنا تأثَت اؼبنافسة يف العرض والطلب على اؼبوارد البشرية يف إدارة اؼبوارد        
َت من البشرية، وخاصة بعد زيادة أعداد اػبرهبُت من ـبتلف التخصصات وارتفاع معدالت البطالة يف كث

 الدول.
ضمن ادارة اعبودة الشاملة، از إذل موقع اؼبوارد البشرية وعلى العموم يبكن التطرق بنوع من االهب

 ومن مث يتم التطرق إذل أىم النقاط اليت تشمل ربديات اؼبوارد البشرية.
 إدارة الجودة الشاملةالفرع األوؿ: 

سعت لتشمل أبعادا وؾباالت هدت العقود األخَتة تطورات عديدة يف ؾبال اعبودة واتش
جديدة ذباوزت فكرة جودة اؼبنتج أو اػبدمة لتشمل اؼبنظمة جبميع مفرداهتا وأنشطتها، وبالنظر ألن 
اعبودة ترتبط مع متغَتات عديدة على مستوى العمليات الداخلية والتنافس ورضا الزبون، لذلك قبد 

الشاملة فلسفة إدارية تعتمد على ؾبموعة من منظمات اليوم تتنافس على أساسها، وذبسد إدارة اعبودة 
 اؼبمارسات أو العناصر اؼبتكاملة مع بعضها واليت يوضحها اعبدول التارل:

 

 (: العناصر األساسية في إدارة الجودة الشاملة28جدوؿ رقم )
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ العناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

واؼبستهلك نوعان: نوع خارجي وىو الذي يشًتي منتجات الشركة، واؼبستهلك الداخلي الذي  الًتكيز على اؼبستهلك
 يأخذ خدمات من األقسام األخرى يف اؼبنظمة.

 ىن. االلتزام بالتطوير اؼبستمر للجودة وعدم االقتناع بالوضع الرا التحسُت اؼبتواصل للجودة
كل أنشطة ووظائف اؼبنظمة زبضع للتحسُت اؼبتواصل وال يقتصر االمر على جودة السلعة أو  ربسُت وتطوير كل شيء

 اػبدمة فقط.
اهباد اؼبقاييس الدقيقة واستخدام األساليب االحصائية لقياس ـبتلف العمليات يف اؼبنظمة،  اؼبقاييس الدقيقة والتغذية العكسية

 ا معايَت لتحديد اؼبشاكل وتتبعها والعمل على استبعاد اسباهبا.والعمل على مقارنته
دعم وتشجيع العملُت على تكوين 

 فرق العمل
كما يشمل التحسُت اؼبتواصل االفراد أيضا، والعمل على استخدام فرق العمل لتحقيق عملية 

كل واالسباب التحسُت اؼبتواصل كوسيلة للدعم واالسناد والتعزيز يف عمليات التعرف على اؼبشا 
 اؼبعاعبة.

 .67، ص0228، دار إثراء للنشر والتوزيع، عماف، 7إدارة الموارد البشرية، ط المصدر: مؤيد سعيد السالم،
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وتشَت نتائج االحباث اؼبيدانية اليت اقبزت خالل السنوات القليلة اؼباضية إذل أن الشركات اليت  
 هتا بأساليب علمية حققت مكاسب عديدة منها:تبنت فلسفة إدارة اعبودة الشاملة ومارست تطبيقا

 تزايد رضاء ووالء الزبائن. -
 زيادة والء العاملُت ورضاؤىم. -
 اكبسار شكاوي اؼبستهلكُت وتقليصها. -
 تقليص تكاليف النوعية. -
 زيادة اغبصة السوقية. -
 تقليص اغبوادث والشكاوي. -
 زيادة الكفاءة. -
 االنتاجية واألرباح احملققة.زيادة  -

ودة الشاملة عملية مكثفة ربتاج لتكاتف جهود صبيع العاملُت من أجل تطوير الطاقات وتعترب اعب
شباع حاجات اؼبستهلكُت وتوقعاهتم، والعمل على ربسُت السلع إالكامنة لدى صبيع األفراد هبدف 

 واػبدمات بصورة متواصلة من أجل اشباع ىذه اغباجات.
ىتمام اؼبنظمة ككل ااث تغيَت دائم للفرد كونو مركز وؼبا كانت فلسفة اعبودة الشاملة تؤدي إذل إحد

بصرف النظر عن كونو زبونا أو مديرا أو رئيسا أو مشرفا أو عامال، لذلك يتوجب على إدارة اؼبوارد 
البشرية بذل اعبهود اؼبتواصلة لتفعيل ركائز اعبودة الشاملة دبا يضمن اقبال العاملُت على تطوير اعبودة 

 1باستمرار.
 لثاني: إعادة ىيكلة اإلدارةالفرع ا

سبوع أو شهر على األكثر حىت نسمع عن حاالت اندماج أو شراء أو شراكة أال يكاد يبر 
ذبارية بُت مؤسستُت أو أكثر، فرضت مثل ىذه اغباالت على اؼبؤسسات ومنذ حوارل عشرين عاما، 

أو يبكن تسميتو إداريا، هبيكلية أو إدادة تركيبة ىيكلياهتا اإلدارية، فبا أدى بدوره إذل تنظيم اإلدارة، 
 إعادة ىيكلة اإلدارة.

فمن الطبيعي أن ربدث إعادة ىيكلة إدارة اؼبؤسسة ربديات جساما على اؼبوارد البشرية، سواء 
ما تعلق منها بالضجة اليت تتأثر يف ـبتلف اؼبستويات اإلدارية، أو باػبوف الذي ينتاب األفراد، إذ قد 

                                                
 .67مؤيد سعيد السادل، مرجع سابق، ص  1
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ن مصَتىم الوظيفي، أو عن الدور الذي سيعطى ؽبم بعد ابصار اؽبيكلية يتساءل العديد منهم ع
 يلي: اعبديدة النور، فاؼبوارد البشرية تواجو تغيَتات وربديات أبرزىا ما

 خسارة يف الوظائف أو التعويضات أو اؼبنافع اؼبعطاة لألفراد. -
 األفراد.يف أدوار ومسؤوليات  استبدااليف الوظائف، والذي يفرض بدوره  استبدال -
 نقل اؼبوظفُت جغرافيا من مكان على أخر. -
 عدم االستقرار الوظيفي، وتدين امال األفراد دبستقبل قريب زاىر. -
 تغَت اؼبناصب ومواقع النفوذ والسلطة. -
 تغَت يف الوجوه دبا يف ذلك الرؤساء واؼبرؤوسُت وزمالء العمل. -
 تغَت يف الثقافة اؼبؤسساتية مع ؾبيء قيادة جديدة. -
 يف التكنولوجيات اؼبتبعة أو اؼبستخدمة أو اؼبنوي استخدامها.تغَت  -

سياسات التحجيم يف اإلدارة أو  انعكاساتىنا بالتحديد، كمفكرين وباحثُت ومدراء عن نتساءل 
  حرمواإعادة ىيكلة األفراد، أو سواىا من التسميات على األفراد، وعلى عائالهتم، وخاصة أولك الذين 

ة ؽبذه السياسات، ويصعب عليهم بالتارل أن يبدؤوا من الصفر، ومن جديد كليا من وظائفهم نتيج
ما نطلق على مثل ىذه التحديات أوصافا كالتحجيمية أو  بالبحث عن وظائف تليق هبم، ففي

، فإهنا تبقى بنظر ىؤالء األفراد سياسات، أقل ما إليوالتهيكلية، وبغض النظر عن األسباب الداعية 
اسات جائرة، وىنا يكمن التحدي الكبَت الذي ينبغي أن نتصدى لو، إذ كيف نقول يقال فيها بأهنا سي

 .1ليهم، وفجأة نتخلى عنهم لألسباب اؼبذكورةعندما كبتاج إ لألفراد "أنتم مواردنا"
 المؤسساتية االجتماعيةالفرع الثالث: المسؤولية 

نت أو خدماتية، بل من ليس من مسؤولية اؼبدراء فقط أن وبققوا أىداف اؼبؤسسات مادية كا
واجبهم أيضا أن يكونوا مسؤولُت قانونيا وأخالقيا وسلوكيا اذباه اجملتمعات اليت تنشط فيها اؼبؤسسات 
اليت يعملون فيها، إذ يقع على عاتقهم وعاتق اؼبؤسسات إعطاء ىذه اجملتمعات شىت اؼبنافع االجتماعية 

عون دائما وبال توقف وراءىا، فإدارة اؼبوارد البشرية على جانب اؼبنافع االقتصادية الكالسيكية اليت يس
اليت وجدت لتؤدي وظائف عمالتية عدة، ىي مسؤولة بدورىا عن البحث عن مصادر اؼبنافع 
االجتماعية بصورة مباشرة أو غَت مباشرة، فمثال أن مدير األفراد سواء عمل يف القطاع العام أو يف 
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إمبا راد على أسس علمية وموضوعية ويكون جادا يف ذلك القطاع اػباص، عندما يقرر توظيف األف
يكون قد ساىم بصورة  غَت مباشرة بتقدًن اؼبنافع عبمهور اؼبستفيدين من خدمات ونشاطات ىؤالء 
األفراد، عكس ذلك، فاؼبدير الذي يوظف أفراد على أسس عائلية أو شخصانية أو عرقية أو سواىا 

ىؤالء إذل صبهور  مساوئفإنو يكون قد ساىم يف تقدًن شىت وبغض النظر عن الكفاءات اؼبطلوبة، 
دولة األشخاص مرغوبة  اؼبتعاملُت طوعا أو إكراىا مع ىؤالء األفراد، فبناء دولة القانون واؼبؤسسات ال

الناس عن ىدر أمواؽبم وكراماهتم  ابتعادجدا عبمهور اؼبتعاملُت مع اؼبؤسسات، وإن أصبل ما فيها 
كسب عطف وود األشخاص النافذين، الذين نصبوا أنفسهم قادة ومدراء يف دولة وأوقاهتم يف سبيل  

الالمؤسسات، أو ليس أيضا، من مسؤولية إدارة األفراد أن تقدم اؼبنافع والتعويضات، وأن ترقي من 
يستحق من األفراد على أسس علمية وموضوعية، وأن تتخذ شىت أنواع القرارات العادلة اليت هتم األفراد 

 .1هور اؼبستفيدين من وجودىاوصب
 الفرع الرابع: البعد األخالقي

ىو صحيح أو خطأ يف إطار السلوك  اليت ربدد ما واؼببادئسبثل األخالق ؾبموعة القواعد 
األخالقية اليت يتم تداوؽبا  واؼببادئاالنساين ضمن بيئة معينة، ويف اؼبنظمة ىناك دائما بعض القواعد 

لكننا  اػباطئو غَت رظبي، وبالرغم من صعوبة ربديد السلوك الصحيح أو بُت العاملُت بشكل رظبي أ
سطية القابلة نتفق على أن األمور غَت القانونية ىي أيضا غَت أخالقية، ولكن ماذا عن اغباالت الو 

 .للتفسَت أو التأويل
ل إن موضوع األخالق من أكثر اؼبواضيع حساسية يف اؼبنظمات اؼبعاصرة، السيما وكبن نتعام

مع ثقافات متعددة وقيم واذباىات متنوعة وتكنولوجيا مكنتنا من التواصل يف الكلمة والصورة والصوت 
بعيدا عن الرقباء، واألخالق مسألة ترتبط باعبانب الالشعوري أكثر من ارتباطها باعبانب الشعوري، 

ومعامالهتا، وىي ال تستثٍت أنبيتها يف االدارة إذا علمنا أهنا تتغلغل يف صبيع أنشطة اؼبنظمة  وتتعاظم
 أحدا مهما كان مركزه الوظيفي.

إدارة اؼبوارد البشرية قبد صعوبة فصلها عن صبيع  بأنشطةوعند اغبديث عن ارتباطات األخالق 
هبب أن تكون حاضرة يف اختيار العاملُت وربديد رواتبهم وأجورىم  فاألخالقانشطتها وفبارساهتا، 

ومعاعبة ـبتلف القضايا األخرى اػباصة بعملهم يف اؼبنظمة،  كافأهتموموتقييم أدائهم، وترقياهتم 
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ويتوجب على إدارة اؼبوارد البشرية وىي سبارس ـبتلف أنشطتها احًتام اغبقوق األساسية للعاملُت 
واغبفاظ على خصوصية وسرية اؼبعلومات الشخصية اػباصة بكل منهم، كما هبب أن تعامل صبيع 

 .1لتحيز عبهة دون أخرىالعاملُت بعدالة وعدم ا
وبغض النظر عن وجهة نظر أي منا، فإن التساؤل: ىل يتصرف العامل البشري بشكل 

 من بينها: العواملأخالقي أو غَت أخالقي، وىذا يعتمد على ؾبموعة من 
 أخالق الفرد. -
 ثقافة اؼبنظمة. -
 اؼبوضوع اؼبطروح. -

 لبشريةلموارد ادارة اإلالمبحث الثالث: اإلدارة االستراتيجية 
يصب اؼبدخل اؼبستند إذل اؼبوارد يف دراسة اؼبنظمات اؼبتعلمة اىتمامو أساسا على دراسة 

وكيفية تطويرىا، وجعلها قدرات جوىرية تنافسية، فالدراسات اغبديثة تنظر إذل  القابليات البشرية
عمال، يف الوقت الذي  اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية على أهنا من اؼبكونات اؼبركزية السًتاتيجية منظمة األ

كانت فيو تلك االسًتاتيجية نسبيا منسية من وجهة نظر اإلدارة العليا، إذ دل ينظر إليها يف أحسن 
مكتبية توثيقية تعٌت بشؤون العاملُت، من حيث  ألنشطةمؤدية  تنفيذيةاألحوال بأفضل من جهة 

مي من تغيَتات، إن التطورات اؽبائلة وعقوباهتم، وما يطرأ على وضعهم التنظي  استحقاقاهتم وترقياهتم
اليت شهدهتا بيئة األعمال، دل تدع إدارة اؼبوارد البشرية تدور يف فلك قصور النظرة ىذه، ودبطلع القرن 
اغبادي والعشرين، ظهرت اعًتافات متزايدة عن إن اؼبسار كبو اؼبيزة التنافسية سيجري إقبازه من خالل 

ة األعمال إذل مواردىا البشرية يف بناء اسًتاتيجياهتا يعٍت التفكَت بوجود العاملُت، فعليو إن استناد منظم
فاعل للعاملُت أوال وقبل وجود االسًتاتيجية، والسيما يف إطار تضاؤل التفكَت بالقدرات االسًتاتيجية 

 للموارد البشرية اليت تركز عليها عملية بناء االسًتاتيجية الكلية للمنظمة.
 االستراتيجيةيات اإلدارة أساسالمطلب األوؿ: 

السائدة على الساحة العاؼبية يف اآلونة األخَتة على اؼبنظمات  االقتصاديةلقد فرضت الظروف 
تبٍت العمل االسًتاتيجي يف كافة ؾباالت العمل سواء يف اجملال االنتاجي أو اجملال التسويقي، وكذا 

 ال من ىذه اجملاالت اسًتاتيجية خاصة هبا.اجملال اؼبارل واؼبوارد البشرية، وبالتارل أصبح لكل ؾب
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 الفرع األوؿ: مفهـو االستراتيجية
( إذل اغبضارة اليونانية وىي مستمدة من كلمة  Strategyكلمة إسًتاتيجية ) جع جذورير 

(Strategos،واليت ارتبط مفهومها بشكل صارم باػبطط اؼبستخدمة إلدارة قوى اغبرب )  ووضع
وصارت مفضلة االستخدام لدى  وحديثا أخذت ىذه الكلمة معٌت ـبتلف، ،اػبطط العامة يف اؼبعارك

 اؼبؤسسات اؼبعاصرة خاصة تلك اليت تتمتع باؼببادرة والريادة يف ؾبال نشاطها.
من  ولعل أفضل طريقة لفهم اؼبقصود يف كلمات قليلة لالسًتاتيجيةإنو ليس من السهل وضع تعريف 

ومن  ألية مؤسسة، اسًتاتيجيةاد الرئيسية اليت تتكون منها أية ىو معرفة األبع االسًتاتيجيةمصطلح 
 يلي: قبد ما لالسًتاتيجية التعريفات الشائعة

"ىي عملية ازباذ القرارات اؼبتعلقة بتخصيص وإدارة اؼبؤسسة من خالل ربليل العوامل البيئية دبا  -
 .1ة"يساعدىا على ربقيق رسالتها والوصول إذل غاياهتا وأىدافها اؼبنشود

حسب علي عبد اهلل :" يقصد هبا تلك القرارات اليت هتتم بعالقة اؼبؤسسة بالبيئة اػبارجية، فحيث و  -
القرارات جبزء من عدم التأكد، يقع على اإلدارة عبء ربقيق تكيف  ازباذتتسم الظروف اليت يتم فيها 

  . 2اؼبؤسسة ؽبذه التغَتات "
ف طويلة األجل وزبصيص اؼبوارد لتحقيق ىذه : "ىي ربديد األىداchandlerكما عرفها  -

 .3األىداف "
مسالك اليت يتم فيما  باختياركما عرفها أحد اؼبسَتين :" ىي ؾبموعة القرارات والنشاطات اؼبتعلقة  -

 . 4زبصيص ـبتلف اؼبوارد من أجل ربقيق األىداف"
اؼبستقبل ومن خاللو زبتار  ىي ذلك التصور الذي تتوقعو اؼبنظمة يف االسًتاتيجيةنستطيع القول أن 

 مسار أو مسلك لتحقيق أىدافها وذلك يف ظروف عدم التأكد واؼبخاطرة.
وانطالقا من ىذه اؼبفاىيم، فإن مفهوم اؼبنحى االسًتاتيجي إلدارة اؼبوارد البشرية يتضمن ستة 

 :5عناصر
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يتعلق باؼبوارد البشرية يف دراسة تأثَت البيئة اػبارجية: سبثل البيئة اػبارجية )فرصا أو ـباطر( فيما  -
، وقوانُت اؼبنظمة من حيث توفر العمالة أو اؼبوارد البشرية اؼبؤىلة واؼبطلوبة يف سوق العمل

العمل والعمال، والوضع االقتصادي، والعوامل الديبغرافية، والتكنولوجيا، األمر الذي قد يؤثر 
ؼبوارد البشرية، والتوظيف على قيام تلك اإلدارة دبهامها يف ؾباالت عدة منها زبطيط ا

 والتعويض، وعالقات العمال.
إدراك مدى تأثَت اؼبنافسة على اؼبنظمة: تتنافس اؼبنظمات يف ظل اؼبتغَتات البيئية اؼبختلفة  -

واؼبتعددة، منها األوضاع االقتصادية، على العمال اؼباىرة مثلما تتنافس على األسواق والعمالء، 
يف استقطاب واغبفاظ على العاملُت وربفيزىم، فبا يؤثر  ياوتلعب تلك اؼبنافسة دورا رئيس

بشكل مباشر وقوي على اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية خاصة فيما يتعلق بالرواتب، واؼبزايا 
 التوظيفية والتدريب والنمو اؼبهٍت للعاملُت.

اإلدارة  النظرة بعيدة اؼبدى: يتطلب وضع اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية أن يكون لدى تلك توفر -
نظرة بعيدة اؼبدى مرتبطة مع اسًتاتيجية اؼبنظمة، واليت تكون يف الغالب بعيدة اؼبدى، حيث ال 
زبضع تلك االسًتاتيجية للتغَت أو التعديل بشكل سريع، فهي على العكس بعيدة اؼبدى لعدة 

 سنوات يف تعاملها مع اؼبستقبل.
البشرية ازباذ العديد من القرارات الرئيسية  الًتكيز على ازباذ القرارات: تتطلب إدارة اؼبوارد -

خبصوص موارد اؼبنظمة البشرية، األمر الذي يلزم اؼبنظمة ومواردىا لعدة سنوات لكي ربقق كال 
من رسالتها وأىدافها، وتركز ىذه القرارات على اإلجابة عن السؤال التارل: ماذا هبب أن تفعل 

 اؼبنظمة لتحقيق رسالتها وأىدافها وؼباذا؟.
االىتمام بطاقات العاملُت يف اؼبنظمة: هتتم اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية بطاقات العاملُت يف  -

ذل القاعدة، ومن كافة الوجوه ويف كافة االذباىات، وبشكل من القمة إاؼبنظمة وقدراهتم 
متساو، األمر الذي قد يدفع باؼبنظمة كوحدة متكاملة كبو ربقيق أىدافها ومواجهة اؼبنافسة 

 لتعامل مع اؼبتغَتات البيئية اؼبتعددة واؼبتغَتة.وا
من التكامل مع اسًتاتيجية اؼبنظمة: هبب أن تتكامل اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية مع كل  -

الكلية للمنظمة واالسًتاتيجيات الوظيفية األخرى مثل اسًتاتيجيات التسويق، االسًتاتيجيات 
ىذا أنبية أن تلعب إدارة اؼبوارد البشرية دورا رئيسيا واالنتاج، والبحث والتطوير واؼبالية، ويعكس 

يف صياغة اسًتاتيجية اؼبنظمة وربقيق أىدافها، حيث تولد اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية من رحم 
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اسًتاتيجية اؼبنظمة ويسهم ربقيق أىدافها يف ربقيق أىداف اؼبنظمة، وىذا يتطلب توفر قدرة 
َت موارد بشرية مدربة ومؤىلة وؿبفزة لتقدًن أداء متميز، كما لدى إدارة اؼبوارد البشرية على توف

ىو اغبال على سبيل اؼبثال شركة مايكروسوفت، فإذا كانت اسًتاتيجية اؼبنظمة تتمثل يف 
اسًتاتيجية إدارة اؼبوارد البشرية من حيث التوظيف والرواتب والتدريب لتوفَت موارد بشرية مؤىلة 

 جية النمو.تتالءم أو تتوافق مع اسًتاتي
اؼبوارد البشرية هبب أن نعلم بأن اؼبورد البشري ىو  إلدارةانطالقا من وجوب وضع اسًتاتيجية 

متخذ القرار وىو منفذه، وبالتارل فإن كافة القرارات االسًتاتيجية اليت تتخذ على مستوى اؼبنظمة ؽبا 
 انعكاساهتا على اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية.

ضح لنا بأن اسًتاتيجية إدارة اؼبوارد البشرية تنبثق عن اسًتاتيجية اؼبنظمة، إي بناءا على ما تقدم يت
هبب أوال صياغة اسًتاتيجية اؼبنظمة ومن مث صياغة أو وضع االسًتاتيجيات الوظيفية األخرى مثل 

وذلك لتحقيق اسًتاتيجية التسويق واالنتاج واالسًتاتيجية اؼبالية، وبالطبع اسًتاتيجية إدارة اؼبوارد البشرية 
اسًتاتيجية اؼبنظمة، ومن الواضح أن كل ىذه االسًتاتيجيات هبب أن تتكامل مع بعضها بعضا، 

 وصوال إذل ربقيق اؼبيزة التنافسية الدائمة.
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 ةاستراتيجي: دور إدارة الموارد البشرية في صياغة (74) كل رقمش

 المنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، دار وائل 0الباري ابراىيم درة، زىير نعيم الصباغ، إدارة الموارد البشرية في القرف الحادي والعشرين، ط المصدر: عبد
 .776، ص0272للنشر والتوزيع، عماف، 

 لفرع الثاني: مفهـو اإلدارة اإلستراتيجيةا
لتحقيق أىداف  اسًتاتيجيةيكمن يف عملية تطوير  االسًتاتيجيةإن أحد مالمح اإلدارة 

تعددت التعريفات اليت تبُت معٌت اإلدارة  ولقد ؤسسة يف ضوء الظروف واؼبتغَتات البيئية احمليطة،اؼب
ىي:  االسًتاتيجية" حيث يرى أن اإلدارة Higginsومن بُت ىذه التعريفات ما قدمو " االسًتاتيجية

 طر(اؼبؤثرات البيئية اػبارجية)فرص وخا

 اسًتاتيجية اؼبنظمة

االسًتاتيجيات الوظيفية كاالنتاج  اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية
 والتسويق واؼبالية

اسًتاتيجية اغبفاظ على اؼبوارد 
 البشرية

اسًتاتيجية ربفيز اؼبوارد 
 البشرية

تقييم األداء، تصميم العمل  التوظيف بكل جوانبو
 ونظام اإلشراف

الرواتب التدريب والتنمية و 
 وتوفَت اؼبزايا الوظيفية

اسًتاتيجية اغبصول على 
 اؼبوارد البشرية
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البيئة اليت تعمل  " العملية اليت هتدف إذل ربقيق رسالة اؼبنظمة من خالل إدارة العالقة بينها وبُت
 .1فيها"

على أهنا: " تلك الفعاليات واػبطط اليت تضعها  االسًتاتيجية" إذل Thomasويشَت "
اؼبنظمة على اؼبدى البعيد، دبا يكفل ربقيق التالؤم بُت اؼبنظمة ورسالتها، وبُت الرسالة والبيئة احمليطة هبا 

 .2بطريقة فاعلة وكفؤة"
سًتاتيجية ىي: " ؾبموعة القرارات والنشاطات اؼبؤدية إذل " أن اإلدارة االGlueckويرى "

 .3تطوير االسًتاتيجيات الالزمة لتحقيق أىداف اؼبنظمة "
بأهنا: "وضع  االسًتاتيجية" فيعرفان اإلدارة Thompson and Stricklandأما "

ئم من أجل تنفيذ اػبطط اؼبستقبلية للمنظمة، وربديد غاياهتا على اؼبدى البعيد، واختيار النمط اؼبال
 .4اإلسًتاتيجية"

أضبد ماىر" ىي: "األسلوب اإلداري اؼبتميز الذي ينظر إذل اؼبؤسسة يف  ومن وجهة نظر "
كليتها نظرة شاملة وؿباولة تعظيم اؼبيزة التنافسية اليت تسمح بالتفوق يف السوق واحتالل مركز تنافسي 

 .5قوي"
ري وأشهر الكتاب يف ؾبال اإلدارة " الذي يعد أحد رواد الفكر اإلداansoffأما "
تصور اؼبنظمة عن طبيعة  "يف ؾبال منظمات األعمال على أهنا:  االسًتاتيجيةفيعرف  االسًتاتيجية

العالقة اؼبتوقعة مع البيئة اػبارجية واليت يف ضوئها ربدد نوعية األعمال اليت ينبغي القيام هبا على اؼبدى 
 .6"نظمة من ورائو ربقيق غاياهتا وأىدافهاالبعيد، وربديد اؼبدى الذي تسعى اؼب

ربديد اؼبنظمة ألىدافها وغاياهتا على  "على أهنا:  االسًتاتيجية "chandler"يف حُت يعرف 
 . 7"اؼبدى البعيد، وزبصيص اؼبوارد لتحقيق ىذه األغراض والغايات 
قبد أن بعضها يركز على  يةاالسًتاتيجإذا تفحصنا غالبية التعريفات السابقة وغَتىا يف ؾبال اإلدارة 

تصور دور اؼبنظمة على اؼبدى البعيد ويهمل العالقات البيئية ويهتم البعض اآلخر بأنبية ربديد اؼبنظمة 

                                                
 .64، ص: 2008صاحل عبد الرضا رشيد، إحسان دىش جالب، اإلدارة اإلسًتاتيجية : مدخل تكاملي، دار اؼبناىج، عمان،  -1
 25، ص:  2005 زكريا مطلك الدوري، اإلدارة اإلسًتاتيجية: مفاىيم وعمليات وحاالت دراسية، دار اليازوري، عمان، -2
 .64صاحل عبد الرضا رشيد، إحسان دىش جالب، مرجع سابق، ص:  -3
 25زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص:  -4
 .108(،ص2002دليل اؼبدير خطوة خبطوة يف اإلدارة اإلسًتاتيجية،)الدار اعبامعية،اإلسكندرية،،مصر، أضبد ماىر، 5
 .25مرجع سابق، ص:  -6
 .25، مرجع سابق ، ص: زكريا مطلك الدوري -7
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وزبصيص اؼبوارد  االسًتاتيجيةيف حُت يركز آخرون على عملية ازباذ القرارات  لرسالتها وغاياهتا
 التنظيمية .

 <<القرارات واؼبمارسات اإلدارية اليت ربدد األداء طويلؾبموعة " ىي: االسًتاتيجيةفاإلدارة 
وتطبيقها وتقويبها  االسًتاتيجيةاألجل للمنظمة بكفاءة وفاعلية ويتضمن ذلك وضع أو صياغة 

 ."باعتبارىا منهجية أو أسلوب عمل
يطة ربديد االذباه اؼبستقبلي للمنظمة وبيان ما تسعى إليو من خالل ربليل اؼبتغَتات البيئية احمل"

وازباذ القرارات اػباصة بتحديد وزبصيص اؼبوارد اؼبطلوبة لتحقيق ذلك باعتبارىا خطة شاملة  ،هبا
 . "لتحقيق األىداف من خالل إطار عام وبكم سياسات اؼبنظمة دبختلف اجملاالت

 للموارد البشرية االستراتيجيةالفرع الثالث: مفهـو اإلدارة 
ختيار العاملُت ذوي اارد البشرية بأهنا الوظيفة اليت تتمثل يف بعدما تعرفنا على مفهوم إدارة اؼبو 

الكفاءات اؼبناسبة وتسيَت جهودىم وتوجيو طاقاهتم وتنمية مهاراهتم وربفيز ىؤالء العاملُت وتقييم 
أعماؽبم والبحث يف مشاكلهم وتقوية عالقات تعاون بينهم وبُت زمالءىم ورؤسائهم وبذلك تساىم يف 

لي للمنظمة من حيث زيادة اإلنتاجية وبلوغ النمو اؼبطلوب لألعمال واألفراد، نتطرق ربقيق اؽبدف الك
 .للموارد البشرية االسًتاتيجيةإذل مفهوم اإلدارة 

 : أوال: مفهـو االدارة االستراتيجية للموارد البشرية
" تعمل  للموارد البشرية على أهنا االسًتاتيجيةلقد تعددت التعاريف وتنوعت، وتعرف اإلدارة 

العامة للمنظمة إذل  االسًتاتيجيةعلى ربقيق غاية اؼبنظمة وأىدافها ورؤيتها، وذلك من خالل ترصبة 
 : 2تفصيلية ومتخصصة يف قضايا اؼبوارد البشرية وتتضمن مايلي" اسًتاتيجية

 الغاية اليت تبتغي إدارة اؼبوارد البشرية ربقيقها بالتعامل مع العنصر البشري يف اؼبنظمة. -
 بشرية.د الرؤية اليت ربددىا اإلدارة ؼبا هبب أن تكون عليو فبارستها يف ؾبال اؼبوار ال -
احملددة اؼبطلوب يف ؾباالت تكوين وتشغيل وتنمية ورعاية اؼبوارد  االسًتاتيجيةاألىداف  -

 البشرية.
ئل لتحقيق القرارات واؼبفاضلة بُت البدا ازباذالسياسات اليت ربتكم إليها إدارة اؼبوارد البشرية يف  -

 .االسًتاتيجيةأىداف 

                                                
 77-76د.علي السلمي "إدارة البشرية اإلسًتاتيجية مرجع سبق ذكره ص  2
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لتدبَت اؼبوارد الالزمة وسد الفجوات يف اؼبتاح منها للوصول باألداء يف  االسًتاتيجيةاػبطط  -
 ؾباالت اؼبوارد البشرية إذل اؼبستويات احملققة لألىداف والغايات.

الوصول إذل و  االسًتاتيجيةمعايَت اؼبتابعة والتقييم اليت تعتمدىا اإلدارة للتحقق من تنفيذ  -
 اإلقبازات احملددة.

االسًتاتيجية للموارد البشرية "االستفادة من جهود العاملُت لتحقيق ميزة  باإلدارةكما يقصد 
 1تنافسية أو اغبفاظ على اؼبزايا التنافسية من خالل زيادة الفاعلية التنظيمية للمنظمة"

واليت تعمل على ربقيق تكيف نظام اؼبوارد ىي "عملية ازباذ القرارات اؼبتعلقة بنظام اؼبوارد البشرية 
 ،االسًتاتيجيةاؼبؤسسة وربقيق أىدافها  اسًتاتيجياتوعلى تدعيم  البشرية مع الظروف البيئية احمليطة،

واػبطط اؼبوجهة إلدارة التغيَت يف نظام اؼبوارد البشرية واليت تعمل  االسًتاتيجياتوبالتارل فهي ؾبموع 
 .2ؤسسة ؼبواجهة التغَتات البيئية"اؼب اسًتاتيجيةعلى تدعيم 

واػبطط اؼبوجهة إلدارة التغيَت يف نظام اؼبوارد البشرية واليت تعمل على  االسًتاتيجيات"ؾبموعة 
ؼبواجهة التغَتات اليت تواجو اؼبؤسسة يف ظل  االسًتاتيجيةاؼبؤسسة وربقق األىداف  اسًتاتيجيةتدعيم 

 . 3الظروف البيئية احمليطة"
اؼبؤسسة، وتتكامل وتتفاعل معها لتحقيق  اسًتاتيجيةاؼبوارد البشرية ىي جزء من  يةاسًتاتيجإن 

، أما زبطيط القوى العاملة يركز على الوظائف التنفيذية يف إدارة اؼبوارد البشرية  االسًتاتيجيةاألىداف 
 .4كتحديد االحتياجات من القوى العاملة وربديد الفائض أو العجز

اؼبوارد البشرية على أهنا عملية الربط بُت جهود زبطيط اؼبوارد البشرية  اتيجيةاسًت لذا هبب النظر إذل 
 .5للمؤسسة االسًتاتيجيةوالتوجهات 

 االسًتاتيجيةولتحقيق الفعالية عبهود إدارة اؼبوارد البشرية، فإهنا هبب أن تنخرط يف عمليات اإلدارة 
 :6هموىذا يعٍت أن مديري اؼبوارد البشرية هبب علي للمؤسسة،

                                                
1 Rober L.Mathis, John H.Jackson، 50، ص 2009، دار شعاع للنشر والعلوم، سورية، 1ترصبة ؿبمود فتوح، إدارة اؼبوارد البشرية، ط. 

لبشرية وتنمية الكفاءات على اؼبيزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية،)مدخل اعبودة واؼبعرفة، )أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم ظبالرل وبضيو،أثر التسيَت اإلسًتاتيجي للموارد ا 2
 .82(،ص2004االقتصادية،زبصص تسيَت،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت،جامعة اعبزائر،

 .154ة التنافسية،مرجع سبق ذكره،صمصطفى ؿبمود أبو بكر،اؼبوارد البشرية،مدخل لتحقيق اؼبيز  3
 .54(،ص2002علي السلمي،إدارة اؼبوارد البشرية اإلسًتاتيجية،) دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، 4
 .108،ص)1999،مانفريد ماك،دار رضا للنشر(ؿبمد مرعي مرعي،فن إدارة البشر ،نظريات جديدة وتطبيقات ناجحة ألرباب العمل يف اؼبؤسسات اؼبتقدمة، 5

6Wills T.Le Louarn J.Y ,Guerin G.,Planification Strategique Des Ressources 

Humaines ,)Presses Universitaires De Montréal,1991(,p 65. 
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 أن يسانبوا يف صياغة إسًتاتيجية اؼبؤسسة خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات العالقة بالعنصر البشري،-
 أو فيما يتعلق بتوجيو اؼبورد البشري كبو بديل اسًتاتيجي ؿبدد؛

 للمؤسسة؛ االسًتاتيجيةأن يبتلكوا معرفة تامة باألىداف -
ات اؼبطلوبة لتحقيق الدعم وتوفَت سبل النجاح للخطة معرفة نوعية اؼبهارات وأمباط السلوك واالذباى-

 اؼبختارة؛ االسًتاتيجية
وينتهجون أمباط  تنمية الربامج الالزمة لضمان أن العاملُت يبتلكون اؼبهارات واالذباىات اؼبطلوبة،-

 السلوك اؼبرغوبة.
لسياسات اػباصة هبا،  فاسًتاتيجيات األعمال اليت تتبناىا اؼبنظمة تؤثر على خطط اؼبوارد البشرية وا

كذلك البد من أن تكون اؼبسائل اؼبتعلقة بإدارة اؼبوارد البشرية جزءا من الصياغة االسًتاتيجية يف 
 اؼبنظمة ككل، ويبُت الشكل اؼبوارل العوامل اؼبؤثرة على اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية.

 البشريةللموارد  االستراتيجية(: مكونات اإلدارة 75الشكل رقم )
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 البيئة اؼبالية/ البيئة التنافسية الوضع اغبارل يف اؼبنظمة

االحتياجات من اؼبوارد البشرية 
من حيث الكم واؼبستوى 

 اؼبهاري

 اؼبوارد اؼبالية اؼبتاحة

 الثقافة التنظيمية

االسًتاتيجيات 
 يةالتنظيم

 فعاليات إدارة الموارد البشرية
 االستقطاب/االختيار والتعيُت -

 تنمية اؼبوارد البشرية -
 تعويض اؼبوارد البشرية -

 إدارة األداء -
 إدارة عالقات العمل -
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 األعماؿ واستراتيجية الموارد البشرية استراتيجيةثانيا: العالقة بين 
واسًتاتيجية اؼبوارد البشرية يف اؼبنظمة، فالشركات  قة وثيقة بُت اسًتاتيجية األعمالتوجد عال

ادة التكلفة واسًتاتيجية التميز اليت قبدىا تعتمد على إحدى االسًتاتيجيتُت ألعماؽبا ونبا اسًتاتيجية قي
 لدى شركات عديدة.

فاسًتاتيجية قيادة التكلفة تدعم القدرات التنافسية للمنظمة اليت تتبناىا على أساس تقليل 
أسعار السلع واػبدمات اؼبقدمة ورفع جودهتا، أما اسًتاتيجية التميز فتكون أكثر مالءمة لبيئات العمل 

 تتميز بسرعة التغَت وتتطلب إهباد منتجات وأسواق جديدة بشكل دائم.الديناميكية اليت 
من جانب آخر تفرض اسًتاتيجية قيادة التكلفة على الشركة تدريب العاملُت لديها دبا يالئم 
التخصصات اليت ربتاجها، كما تتطلب زبطيط موارد بشرية أوسع أفقا، وذلك لصعوبة تأمُت 

الداخلية، أما اسًتاتيجية التميز فتعد أكثر سرعة يف االستجابة الكفاءات اؼبطلوبة من اؼبصادر 
للمتطلبات اعبديدة لبيئة العمل ما هبعل زبطيط اؼبوارد البشرية يف اؼبنظمات اليت تأخذ هبذه 
االسًتاتيجية يتم ضمن حدود زمنية أقصر من تلك السائدة يف اؼبنظمات اليت تنتهج اسًتاتيجية قيادة 

 التكلفة.
شارة إذل أن من اؼبمكن للمنظمة تبٍت االسًتاتيجيتُت معا، وذلك بأن زبص بعض ذبدر اال

 .1اؼبنتجات بإحدى ىاتُت االسًتاتيجيتُت وتطبق االسًتاتيجية الثانية على اؼبنتجات األخرى
 الموارد البشرية إلدارةالمطلب الثاني: مراحل بناء استراتيجية 

اؼبوارد البشرية  إلدارةضع اسًتاتيجية مناسبة لغرض وضع اسًتاتيجية للمنظمة يفًتض أن تو 
االسًتاتيجية منهجية فكرية ومتطورة توجو  فاإلدارةيف اؼبنظمة،  االسًتاتيجياتباعتبارىا إحدى 

عمليات اإلدارة وفعالياهتا بأسلوب فعال سعيا إذل ربقيق األىداف والغايات اليت قامت اؼبنظمة من 
 أجلها.

 )األىداؼ( تراتيجية إلدارة الموارد البشريةعاد االسبالفرع األوؿ: األ
 :2يلي ىناك أكثر من بعد اسًتاتيجي إلدارة اؼبوارد البشرية وأنبها ما 

 خلق قوة عمل فعالة لديها والء وانتماء للمنظمة. -

                                                
1 Rober L.Mathis, John H.Jackson51، ص 2009، دار شعاع للنشر والعلوم، سورية، 1، ترصبة ؿبمود فتوح، إدارة اؼبوارد البشرية، ط. 
 .143، عمان، ص2010قبم عبداهلل العزاوي، عباس حسُت جواد، تطور إدارة اؼبوارد البشرية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  2
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 قوة العمل لديهم معرفة علمية وخربة يف ؾبال اؼبوارد البشرية. -
 كبَت.قوة عمل رأس مال فكري واسًتاتيجي لو عائد   -
 تعمل قوة العمل وفق معايَت كمية ونوعية ؿبددة سلفا. -
تنمية قدرات قوة العمل بصورة مستمرة من خالل تدريبهم ؼبواجهة التغيَتات التكنولوجية واإلدارية  -

 يف البيئة.
 الًتكيز على جودة األداء واإلنتاج الشاملُت لتحقيق الرضا لدى الزبون. -
 .هتيئة ضمان اجتماعي وصحي جيد -
 هتيئة فرص التقدم والًتقي لقوة العمل. -
 ابتكار وذبديد مستمر ؼبمارساهتا مع البيئة واسًتاتيجية اؼبنظمة. -
 عمل قوة العمل عمل اسًتاتيجي يسهم يف ربقيق رسالة اؼبنظمة وأىدافها. -
 رؤية جديدة معاصرة تتماشى مع اذباىات التغيَت اؼبعاصرة. -
 اؼبوارد البشرية مستمر.التحديث للربامج والسياسات يف إدارة  -
التعاون والتنسيق بُت مدير إدارة اؼبوارد البشرية وكافة اؼبديرين يف اإلدارات األخرى داخل  -

 اؼبنظمة.
 اسًتاتيجية إدارة اؼبوارد البشرية جزء من اسًتاتيجية اؼبنظمة. -

 االستراتيجيةالفرع الثاني: النموذج األساسي إلدارة الموارد البشرية 
للموارد البشرية على عدد من اؼبفاىيم الرئيسية  األساسي لإلدارة االسًتاتيجية جيقوم النموذ 

 :1يلي أنبها ما
التحدي ىو ما يهدد احتماالت ربقيق األىداف اليت تسعى إليها اإلدارة، وتركز  مفهـو التحدي: -

جو اؼبنظمة، والتقدير إدارة اؼبوارد البشرية االسًتاتيجية على أنبية اإلدراك السليم للتحديات اليت توا
رة الصحيح والواقعي لفرض التعامل مع تلك التحديات، ولعل من أىم التحديات اليت تواجو اإلدا

ىي كيفية تكوين ىيكل بشري متميز وفعال دبا يتناسب مع احتياجات  االسًتاتيجية للموارد البشرية
 اؼبنظمة وأىدافها ومبادئها.

                                                
 ، بتصرف.314، ص2010دار شعاع للنشر والعلوم، سورية،  ،1عبد اؼبنعم دنبان، مراجعة سامر قنطقجي، إدارة اؼبوارد البشرية من منظور إسالمي، ط 1



 ريةػػوارد البشػػلمل اإلدارة االستراتيجية                         الفصػػل الثػػاني                                            
 

 987 

ىي صورة ذىنية تصف اغبالة اؼبستقبلية اؼبرغوبة، إهنا القدرة على  : إن الرؤيةمفهـو الرؤية الشاملة -
للموارد البشرية إذل الواقع احمليط من زوايا  االسًتاتيجيةرؤية ما بعد الواقع، فينبغي أن تنظر اإلدارة 

 اسًتاتيجيةمتعددة لتتكون لديها صورة أوضح وأمشل ؼبا هبري حوؽبا، وتتمكن من صياغة توجهات 
الصحة والدقة واحتماالت التحقق، فبا لو افتقدت تلك الرؤية الشاملة واكبصرت فقط يف  أقرب إذل

يف تناقضها مع متطلبات بعض زوايا القضايا أو اؼبشكالت اليت تتعامل معها، وسبثل ضغوط العوؼبة 
اليت يتعُت الواقع احمللي وظروفو يف كثَت من الدول العربية واالسالمية أحد أىم ؿباور الرؤية الشاملة  

 على إدارة اؼبوارد البشرية االىتمام هبا.
 االسًتاتيجيةإدراك إدارة اؼبوارد البشرية  ضرورةمن جانب آخر يشَت مفهوم الرؤية الشاملة إذل 

وخططها وبراؾبها داخل اؼبنظمة واؼبختصة بالتسويق  واسًتاتيجياهتاؼبتطلبات عمل القطاعات األخرى 
ية وغَتىا، حىت تأيت فبارساهتا يف تكوين اؼبوارد البشرية وتنميتها وصيانتها واإلنتاج واػبدمات اإلنتاج

 متوافقة وتلك اؼبتطلبات صبيعا.
يركز ىذا اؼبفهوم على فكرة النشأة والنمو والتطور مث االضمحالل والتدىور يف  مفهـو دورة الحياة: -

 حياة أية سلعة، او مؤسسة، أو نظام أو عملية.
سبثل الكائن اغبي، وسبر بتلك الدورة، وزبتلف رة اؼبوارد البشرية وفعالياهتا اسًتاتيجيات إداف

فعاليتها من مرحلة إذل أخرى، األمر الذي ال يستقيم معو بقاءىا دون تطوير أو تغيَت، وإمبا تقضي 
 طبيعة كوهنا كائنا حيا أن تتعدل وتتطور حبسب متطلبات كل مرحلة.

للموارد  االسًتاتيجيةهوم أن ىنالك ؿبركات تستخدمها اإلدارة يوضح ىذا اؼبف مفهـو المحركات: -
وإن كانت  االسًتاتيجيةياهتا، وتتعدد احملركات االسًتاتيجية اليت تعتمدىا اإلدارة البشرية لتحقيق غا

 اؼببادئتتصف صبيعا بكوهنا تعرب عن صفات لإلمكانات أو اؼبوارد اليت تتاح للمنظمة كالتكلفة، 
 ة السوق، سياسات الدولة وقراراهتا وتوجهاهتا...اخل.حرك االسالمية،

أكانت  وسواءتعمل اؼبؤسسات اؼبعاصرة يف مناخ يتميز بالتغيَت اؼبستمر،  مفهـو إدارة التغيير: -
للموارد  االسًتاتيجيةعوامل التغيَت نابعة من داخل اؼبؤسسة أم آتية من خارجها، لذا فإن على اإلدارة 

سلوب ، وتًتكز تأثَتات التغَتات يف أاالعتبارمع تلك العوامل وأخذىا بعُت  البشرية واجب التعامل
لكشف عن الفرص يف البيئة اػبارجية واالستعداد الستثمارىا دبصادر اعملها على ضرورة قيامها ب

 ونقاط الضعف لعالجها. الكشف عن نقاط القوة يف اؼبنظمة وتنميتها وتطويرىا. القوى الذاتية لإلدارة.
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 رد البشريةع الثالث: خطوات بناء إستراتيجية إدارة المواالفر 
 يبكن اقباز عملية بناء اسًتاتيجية إدارة اؼبوارد البشرية خبمسة خطوات أساسية يوضحها الشكل التارل: 

 البشريةالموارد  استراتيجية(: خطوات بناء 76الشكل رقم )

                                        

 ا
 
 
 
 
 
 

 .76، ص0272زيع، عماف، و ، دار وائل للنشر والت7محفوظ أحمد جودة، إدارة الموارد البشرية، ط لمصدر:ا
 

 وضع رؤية ورسالة إدارة اؼبوارد البشرية. -
 اؼبشاركة -

 اؼبقارنة اؼبرجعية -

 صياغة اسًتاتيجات إدارة اؼبوارد البشرية -
صياغة االسًتاتيجيات بطريقة ؿبددة  -

 واضحة

وضع األىداف اإلسًتاتيجية للموارد  -
 البشرية

 تنفيذ االسًتاتيجيات -
 ترصبة االسًتاتيجيات إذل خطة عمل -

 ة الوقت والتكلفةإدار  -

 الرقابة االسًتاتيجية -
 وضع معايَت األداء -
 وري لألداءالتقييم ال -
 تقييم األداء اؼبتوازن -

 اسًتاتيجية التوظيف                   اسًتاتيجية التطوير                   اسًتاتيجية التعويضات -

 الخطوة األولى

 الثالثةالخطوة 

 لخامسةالخطوة ا

 عةلرابالخطوة ا

 الثانيةالخطوة 
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 :1وفيما يلي تفصيال ؽبذه اػبطوات 
رة اؼبوارد وضع رؤية ورسالة إدارة اؼبوارد البشرية: يف ىذه اػبطوة يتم صياغة رؤية إدا ة األولى:الخطو  -

اإلدارة بعد عشر سنوات أو طبسة عشر سنة، حبيث تثَت  إليوما يتوقع أن تصل ية اليت تعرب عالبشر 
طموح العاملُت يف اؼبنظمة، أما رسالة إدارة اؼبوارد البشرية فهي سبثل الغرض الذي وجدت اإلدارة 

 ألجلو، أي مربر وجودىا.
ها اليت تؤمن هبا، وتلتزم دبضامينها، عادة فلسفة اإلدارة وقيم وتعكس رسالة إدارة اؼبوارد البشرية 

 ومن األنبية دبكان أن تنسجم رؤية ورسالة إدارة اؼبوارد البشرية مع رؤية ورسالة اؼبنظمة.
ومن اعبدير بالذكر أن كافة موظفي إدارة اؼبوارد البشرية هبب أن يشاركوا يف وضع الرؤية  

ارنة مع رؤية اؼبوارد البشرية ورسالة إدارة اؼبوارد والرسالة، كما أن إدارة اؼبوارد البشرية ذبري عادة مق
البشرية يف اؼبنظمات األخرى، ومن الضروري تعميم رؤية إدارة اؼبوارد البشرية ورسالتها على اؼبوظفُت يف 

 اإلدارة.
اؼبوارد البشرية: أىداف إدارة اؼبوارد البشرية  إلدارةوضع األىداف االسًتاتيجية  الخطوة الثانية: -

ًتاتيجية ىي الغايات اليت تسعى إدارة اؼبوارد البشرية إذل ربقيقها، وذلك عن طريق االستخدام االس
األمثل للموارد اؼبتاحة ؽبا، وينبغي أن تتوفر يف أي ىدف يتم وضعو صفات أساسية ىي: ؿبددة، قابلة 

 للقياس، واقعية، تتعلق باؼبوضوع، خالل مدة ؿبددة.
ؼبنظمات الساعية للربح تعمل وفق سلسلة ىرمية من ويذكر شارلز وجاريث جونز أن ا

األىداف، حيث يتبوأ عنصر ربقيق األداء اؼبتفوق قمة األولويات، فاألىداف الرئيسية ينبغي أن تكون 
 .2مدعمة بالعديد من األىداف الثانوية

يف طموحات إدارهتا وموظفيها اليت عادة ما تفوق اؼبوارد  منظمةيتجسد سر قباح أي 
لإلدارة واؼبوظفُت وأن يكون  إؽبامات اؼبتاحة ؽبم، وبالتارل فإن اؽبدف هبب أن يكون مصدر والقدر 

 ؿبفز ؽبم لبذل مزيد من اعبهود يف أعماؽبم.

                                                
 ، بتصرف.79-77ؿبفوظ أضبد جودة، مرجع سابق، ص ص 1
، 2001تعال، دار اؼبريخ للنشر، الرياض، جونز شارلز، جاريث جونز، االدارة اإلسًتاتيجية: مدخل متكامل، اعبزء األول، ترصبة رفاعي ؿبمد رفاعي، مراجعة ؿبمد سعيد اضبد عبد اؼب 2

 .30ص 
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إدارة اؼبوارد  اسًتاتيجياتإدارة اؼبوارد البشرية: عند صياغة  اسًتاتيجياتصياغة  الخطوة الثالثة: -
أن تتوفر يف اؼبوارد البشرية اليت ربتاجها حىت تصل إذل  البشرية ينبغي معرفة الصفات اليت هبب

 اؼبوضوعة. االسًتاتيجيةاألىداف 
 اليت تقدمها بوظائفهاتتعلق  اسًتاتيجياتوبناءا عليو تقوم إدارة اؼبوارد البشرية بصياغة عدة 

 :1ومن أنبها
ينة، ويتطلب ذلك إن الشركات تنتج منتجا أو خدمة مع :2إستراتيجية تحليل الوظيفة وتصميمها -

إقباز عدد من اؼبهمات، تدمج معا لتكون وظائف، وربليل العمل أو الوظيفة ىو عملية اغبصول على 
معلومات تفصيلية عن ىذه األعمال أو الوظائف، وأما تصميم الوظيفة، فيتعامل مع ازباذ قرارات حول 

طريقة تصميم الوظيفة ارتباطا اؼبهمات اليت يفًتض صبعها مع غَتىا يف عمل معُت، وهبب أن يكون ل
نفس  إلقبازالتنظيمية، ألهنا تتطلب مهمات جديدة أو ـبتلفة، أو أساليب ـبتلفة  باالسًتاتيجيةمهما 

ضيق أو أوسع من اؼبهمات ويتبع ذلك امتالك العاملُت  نطاقاؼبهمات، وقد ربتوي األعمال على 
ة ىو أن  العديد من األعمال قد ربركت من لين اؼبهارات، وفبا ذبدر االشارة إمدى ضيق أو واسع م

الواسعة بظهور فلسفة إدارة اعبودة الشاملة وتنوع برامج  اؼباد يااؼباديات الضيقة واحملدودة اؼبهارات إذل 
 .3مشاركة العاملُت مثل حلقات اعبودة

وارد البشرية إن استقدام أفضل اؼبرشحُت لتوفَت حاجة اؼبنظمة من اؼب استراتيجية التوظيف والتعيين: -
، االسًتاتيجيةحدود ىذه  ليشكلاؼبخطط ؽبا لشغل الوظائف عن طريق الوسائل االعالنية اؼبختلفة، 

فاستقطاب االشخاص اؼبهيأين للعمل يعد يف حقيقتو اعبوىر الذي تبٌت عليو إسًتاتيجية التوظيف، 
ها البعض، ىي تقليل دوران إسًتاتيجية التطبيع االجتماعي التنظيمي كما يطلق علي أىدافولعل أحد 

 يبتد االسًتاتيجيةالعمل من خالل احملافظة على العاملُت من التسرب لشىت األسباب، إذ أن دور ىذه 
 ألبعد من عملية االختيار والتوظيف.

                                                

، ص 2009صاحل، إدارة رأس اؼبال الفكري يف منظمات األعمال، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، سعد علي العنزي، أضبد علي  1
 ، بتصرف.148-141ص

د ظهرت منذ منتصف عشرينيات القرن اؼباضي يف ذبارب ىوثورن الشهَتة، إذ  حددت فبارسات تصميم الوظيفة اليت تؤثر على أداء العاملُت، وبع 2
 من ذلكبُت "ىاكمان واولدىام" إن تصميم شكل الوظيفة يزيد من دافعية الشخص العامل.طبسُت عاما 

3 Noe R.A , Hollenbeck, Human Resource Management : Gaining Compétitive Advantage, Illinois : Richard 

D.Irwin, 1994, P57. 
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: التدريب ىو عملية نظامية لتغيَت سلوك العاملُت باذباه ربقيق أىداف استراتيجية التدريب -
دبهارات العمل اغبالية، كما أنو نشاط موجو يساعد العاملُت يف اغبصول على اؼبنظمة، وىو يتعلق 

الباحثون أن  وقد أفاد ن أجل قباحهم يف العمل،م اؼبهارات والقابليات واؼبعارف اليت وبتاجوهنا
 إسًتاتيجية التدريب يتحقق من وراءىا ما يأيت:

 سية للتعامل مع التكنولوجيا اعبديدة.التأكد من أن العاملُت يبتلكون اؼبهارات والقدرات األسا 
 .زيادة معرفة العاملُت بالثقافة واؼبنافسة اػبارجية 
  العمل بصورة فاعلة، من خالل الفرق اؼبساعدة يف  ءاهمهم لكيفية أدالعاملُت وف إدراكتدعيم

 تعزيز جودة اؼبنتج أو اػبدمة.
 .التأكيد على أن ثقافة اؼبنظمة تركز على اإلبداع والتعلم 
 مطلقة وغَت مقيدة، إذ أن التدريب يكسب العاملُت مرونة لتاليف أي  لعمل عبعل اؼبهاراتا

 احتمال.
وقد ال تعتمد اؼبنظمة وسيلة واحدة يف التدريب، إذ أن ىناك ضرورة انتقال أثر التدريب والتحقق 

ضرة، ودراسة من فاعليتو، وىذا ما يوجب التنقل بُت أساليب ـبتلفة وعلى سبيل اؼبثال أسلوب احملا
 اغبالة، وسبثيل الدور، واؼبشروعات التطبيقية وتدريب اغبساسية والتعلم االلكًتوين.

أحيانا نظام تقييم الكفاءة أو تقارير الكفاءة أو  اوىي اليت يطلق عليه  استراتيجية تقييم األداء: -
يرتبط بتقييم األداء بشكل كبَت،  ، وفبا ذبدر االشارة إليو أن ربقيق اؼبيزة التنافسية نظام تقييم العاملُت

فاؼبنظمة اليت تبحث عن اؼبيزة التنافسية من خالل  مواردىا الداخلية، واؼبتمثلة بالعاملُت ينبغي أن 
تكون لديها القدرة على إدارة وتوجيو سلوكهم بشكل فاعل، والنظر إذل تقييم األداء بوصفو وسيلة بيد 

ن توافق أنشطة وـبرجات العاملُت مع األىداف التنظيمية، اؼبديرين يستطيعون من خالؽبا التأكد م
 وتستعمل اسًتاتيجية تقييم األداء لضمان تناسق نشاطات األشخاص ونتائجهم وأىداف اؼبنظمة.

التفكَت العقالين ؼبختلف القضايا اليت  نتيجة: إن اػبطط سبثل إستراتيجية تخطيط الموارد البشرية -
لمنظمة، ويؤدي التخطيط دورا مهما يف إعداد ىده اػبطط يف ؾبال إدارة تؤثر يف األداء اؼبستقبلي ل

اؼبوارد البشرية، إذ يبثل زبطيط اؼبوارد البشرية عملية ربديد حاجات األعمال اؼبستقبلية من العاملُت 
 بالكم والنوع والوقت، يف ضوء اسًتاتيجية األعمال وعوامل البيئة اػبارجية والداخلية اؼبتعلقة هبم.
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: تشَت إذل نشاط اؼبوارد البشرية يف إطار رسم إسًتاتيجية معينة بتصميم إستراتيجية التعويضات -
 أنواع اؼبغريات اؼبادية، عبذب وإبقاء وربفيز اؼبوارد البشرية وتنفيذىا دبا يتالءم مع إسًتاتيجية األعمال.

واالنضباط والفصل من  االتصاالت اسًتاتيجياتيشار إذل  إستراتيجية العالقات مع العاملين: -
، وإن ىذه االسًتاتيجية تستهدف تنظيم عالقة العاملُت من العالقات مع العاملُت باسًتاتيجيةاػبدمة 

حيث توافر مسالك االطالع على قرارات اإلدارة، من خالل اؼبذكرات والنشرات وأية وسائل للتغذية 
لقرارات ذات الصلة بالعمل، أو حل مشاكلهم ا ازباذاؼبرتدة، اليت تسهم يف إشراك العاملُت يف عملية 

وعلى سبيل اؼبثال التسريح من  إلزاميأو ظباع مقًتحاهتم، ىذا فضال عما يضمن تركهم اؼبنظمة بشكل 
 العمل، أو طوعيا باالستقالة، أو التقاعد.

بطة مع يعترب نظام اؼبوارد البشرية ؾبموعة متكاملة ومًتا إستراتيجية معلومات الموارد البشرية: -
اليت ذبمع، وتقدم بيانات مفسرة ومناسبة)معلومات( عن نشاطات  والربؾبياتاألشخاص واألجهزة 

إدارة اؼبوارد البشرية، إذل اؼبديرين الزباذ قرارات خاصة بشكل متالئم مع إسًتاتيجية األعمال، وىو 
، وقواعد البيانات لربؾبياتوايتألف من ؾبموعة من األجهزة بوصفها وحدات اؼبعاعبة اؼبركزية والطابعات 

إدارة النظام اؼبؤلفة من القائمُت على صبع البيانات اؼبتمثلة ببيانات عن اؼبوارد البشرية فضال عن 
 وتصنيفها ومعاعبتها وتفسَتىا

بعد صياغة اسًتاتيجيات إدارة اؼبوارد البشرية هبري ابالغ  :االستراتيجيةالخطوة الرابعة: تنفيذ 
إذل إيصال  باإلضافةذ ىذه االسًتاتيجيات بتفاصيلها، حيث يتم ايصاؽبا عن تنفي اؼبسئولُت

 االسًتاتيجية العامة للمنظمة معها.
إذل  باإلضافةعن التنفيذ،  مسئولةألجل تنفيذ االسًتاتيجية فإن ىناك حاجة إذل قيادة تكون 

ظيمي مناسب وأنظمة مراقبة موارد بشرية تقوم بعملية التنفيذ، كما أن عملية التنفيذ ربتاج إذل بناء تن
 ألجل اكتشاف األخطاء وتصحيحها، وكذلك وضع اإلجراءات الوقائية ؼبنع تكرار األخطاء مستقبال.

: عملية الرقابة ىب اػبطوة األخَتة حيث يتم التأكد من خالؽبا االسًتاتيجيةالرقابة  اػبطوة اػبامسة:
 باإلضافةوتغطي عملية الرقابة األداء التشغيلي ىو ـبطط،  من أن االسًتاتيجية قد مت تنفيذىا وفق ما

إذل األداء اؼبارل وغَته، وللرقابة االسًتاتيجية عدة وسائل يبكن استخدامها من أنبها تقييم األداء 
 اؼبتوازن.

 فعال يتطلب القيام باػبطوات التالية: اسًتاتيجيإن تقييم أي نظام رقابة 
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ياهتا: اػبطوة االوذل تكمن يف دراسة الرؤية اؼبستقبلية مراجعة رؤية اؼبنظمة ورسالتها واسًتاتيج -
 للمنظمة ومراجعة رسالتها واسًتاتيجياهتا.

وضع معايَت األداء: تشَت اؼبعايَت إذل األىداف اؼبطلوب ربقيقها، وقد تكون من ىذه اؼبعايَت   -
 كمية أو وصفية ؼبستوى جودة أو وقت أو تكلفة أو حجم إنتاج.

ربديد مستوى االقباز الفعلي لألفراد أو اعبماعات أو الوحدات اإلدارية، قياس األداء الفعلي:  -
 وىذه اػبطوة تتضمن تسجيل نتائج القياس.

مقارنة األداء الفعلي باؼبعايَت اؼبوضوعة: هتدف عملية اؼبقارنة بُت األداء الفعلي واؼبعايَت  -
قد تكون ىذه  اؼبوضوعة إذل ربديد مدى أو حجم االكبرافات عن تلك اؼبعايَت، حيث

 .1االكبرافات طبيعية أو أكثر من اغبدود اؼبسموح هبا
من حيث طبيعتها  االكبرافاتيتم يف اػبطوة األخَتة التحقيق يف  اتخاذ اإلجراءات التصحيحية:

وأسباهبا ومكان ووقت حدوثها وحجمها، مث ازباذ اإلجراءات التصحيحية الكفيلة بتعديل اؼبسار، 
لك ازباذ اجراءات وقائية من شأهنا منع وقوع مثل ىذه االكبرافات أو وتتضمن ىذه اػبطوة كذ

 األخطاء يف اؼبستقبل.
ة حيث يساىم يف تقدًن اؼبعلومات اليت تستخدم ييعد تقوًن األداء عنصرا أساسيا للعملية اإلدار 

قة لفعاليات تحقيق أىداف اؼبنظمة، وبالتارل التعرف على اذباىات األداء فيها سواء السابقة أو الالحل
 .2اؼبنظمة، ودبا يبكنها من ازباذ القرارات الالزمة لتحديد مسَتة اؼبنظمة وأىدافها وبراؾبها االسًتاتيجية

عملية الرقابة على االسًتاتيجية قد تتضمن نوعا من الرقابة اؼبتعلقة أن  ومن اعبدير بالذكر
، وذلك بسبب مرور وقت سًتاتيجيةاالبتقييم بعض العوامل اليت دل تؤخذ باغبسبان عند وضع اػبطة 

ليس بالقصَت بُت وضع اػبطة االسًتاتيجية وتطبيقها وحدوث بعض التغَتات يف البيئة الداخلية أو 
  اػبارجية خالل تلك الفًتة.

  الموارد البشرية إدارة استراتيجياتالمطلب الثالث: 
تميز يف نشاطاهتا، وبالتارل فإن ىناك تسعى إدارة اؼبوارد البشرية إذل ربقيق الفعالية يف أدائها وال

إدارة اؼبوارد البشرية اليت ظهرت خالل السنوات األخَتة واليت حاولت  السًتاتيجيةالعديد من النماذج 
                                                

 ، بتصرف.79-77ؿبفوظ أضبد جودة، مرجع سابق، ص ص 1
 .241، ص 2006فالح حسن عداي، اإلدارة االسًتاتيجية: مفاىيمها ومداخلها وعملياهتا اؼبعاصرة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  اغبسيٍت 2
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االشارة  وباإلمكاناكتشاف طبيعة العالقة بُت اسًتاتيجية اؼبنظمة وفبارسات وسياسات اؼبوارد البشرية، 
أساسية الزالت تتنافس خبصوص تثبيت من يكون األفضل يف ىذا إذل ثالثة مباذج يف ىذا الصدد 

 اؼبوضوع.
 1الفرع األوؿ: نموذج التطابق األفضل

 Miles and ، ومايلز وسنوPorter يتزعم ىذا النموذج علماء بارزون مثل بورتر
Snowوبوكسال ، Boxall إذ يرى ىؤالء أن اسًتاتيجية إدارة اؼبوارد البشرية ستكون أفضل ،..

كثر فعالية يف ربقيق اؼبيزة التنافسية عند تكاملها وتطابقها مع احملتوى التنظيمي والبيئي، أي أن أداء وأ
اؼبنظمة سوف يتحسن عند حصول التطابق اؼبالئم بُت اسًتاتيجية اؼبنظمة وفبارسات إدارة اؼبوارد 

 ك اآليت:البشرية يف اؼبنظمة، ووفقا لذلك البد ل إدارة اؼبوارد البشرية من أن تدر 
الشاملة للمنظمة ومعطيات  باإلسًتاتيجيةان اسًتاتيجيتها اؼبختارة )خيارىا االسًتاتيجي( تتحدد  -

 البيئة اػبارجية.
 الشاملة للمنظمة باعتبارىا متغَتا مستقال. لإلسًتاتيجيةان اسًتاتيجيتها ىي متغَت تابع  -
هبب أن يكون لديو قدرة على التكيف أن أفضل فبارساهتا تتحقق يف ظل اؼبوقف الظريف، لذلك  -

 واؼبرونة.
ومن أجل ربقيق ىذا التطابق هبب أن سبتلك إدارة اؼبوارد البشرية القدرة على التعامل مع نوعُت 

 .2من التطابقات نبا التطابق اػبارجي )العمودي( والتطابق الداخلي)األفقي(
اسًتاتيجية إدارة اؼبوارد البشرية ىو التطابق الذي هبب ان وبص بُت  أوال: التطابق الخارجي:

وحدة األعمال( ومتغَتات البيئة اػبارجية، ويتطلب ىذا  واسًتاتيجيةالعامة للمنظمة ) واالسًتاتيجية
التوافق القدرة على التكيف واؼبرونة العالية يف فبارسات إدارة اؼبوارد البشرية السيما يف اؼبراحل األوذل من 

غبالة الالرظبية(، مث تتجو إذل أن تكون أكثر رظبية واحًتافية كلما مبت حياة اؼبنظمة )بسبب طغيان ا
اؼبنظمة وازداد عدد العاملُت فيها، وباستمرار تقدم اؼبنظمة يف مراحل النمو والنضج تكون يف امس 

 اغباجة إذل الوسائل اليت سبكنها من التغلب على مسألة التنوع والالمركزية.

                                                

 .92مؤيد سعيد السادل، مرجع سابق، ص 1
2Baird, L. and Meshoulam ,Managing two fits of strategic human resource management, Academy of Management 

Review, 1988, pp116. 
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عى أيضا بالتطابق االفقي، فيما بُت اسًتاتيجيات اؼبوارد البشرية ذاهتا  يد ثانيا: التطابق الداخلي:
كاسًتاتيجية االستقطاب واالختيار واسًتاتيجية التدريب وتنمية مهارات العاملُت، ويتبٌت ىذا النموذج 

حبكم  ألهناأو منعزل،  متجزئفكرة التجميع، أي عدم التعامل مع أنشطة اؼبوارد البشرية بشكل 
شك أن اىتمام اإلدارة هبب أن يركز  أنشطة ؾبتمعة ومتماسكة يف ؾبموعات متكاملة، وال طبيعتها

 هبايب لالسًتاتيجيات وليس السليب.على مسألة التجميع اال
 الفرع الثاني: نموذج الممارسات األفضل

على وجوب قيام اؼبنظمة باتباع أحسن  يعد ىذ النموذج نقيض النموذج السابق، حيث يؤكد
اؼبوارد البشرية، بغض النظر عن طبيعة اؼبوقف البيئي الذي توجد فيو  بأنشطةسات اػباصة اؼبمار 

، إذ أن تطبيق أحسن اؼبمارسات من شأنو ربقيق األداء األفضل للمنظمة، وتصلح ىذه الفكرة اؼبنظمة
لعاؼبي للتطبيق يف صبيع اؼبنظمات ويف أي بيئة كانت، لذلك يطلق على ىذا النموذج أيضا بالنموذج ا

أو مبوذج الطريقة األفضل، ويرى ىذا النموذج أن بعض فبارسات إدارة اؼبوارد البشرية ىي دائما أفضل 
من بقية اؼبمارسات األخرى، لذلك يتوجب على اؼبنظمة أن تبحث دائما على فبارساهتا االفضل عرب 

الكتابات فيها إذل  وترجع، وبالرغم من أن ىذه الفكرة ليست حديثة 1عمليات اؼبقارنة والتجريب
الذي قدم سبعة  ، Pfeffer سبعينيات القرن اؼباضي، إال أن أبرز الداعُت إذل ىذا النموذج ىو فيفر

فبارسات أساسية تغطي أنشطة اؼبوارد البشرية كاالختيار والتعيُت والتدريب والتعويضات، ووبقق التطبيق 
 :2نظمة، واؼبمارسات السبعة ىي كما يلياعبيد ؽبذه اؼبمارسات اؼبيزة التنافسية اؼبستمرة للم

عدم جعل الفرد ربت التهديد بفقد عملو مع أول بادرة لًتاجع األعمال،  ضماف االماف الوظيفي: -
الوظيفي شيء أساسي لو لكي يبدع يف عملو ويرتفع إذل مستوى األداء العارل اؼبستهدف، وىو  فاألمان

ئد اؼبناسب على االستثمار يف نظم وعمليات أيضا لكي يتحقق ؽبا العا لإلدارةمطلب مهم 
 االستقطاب واالختيار والتهيئة للعاملُت اعبدد الذي يهدر مع سرعة دوران العمل.

البد من اختيار أفضل األفراد من بُت اؼبرشحُت للعمل يف الشركة ودبا  اختيار أفضل األفراد للعمل: -
 ينسجم واؼبواصفات اؼبطلوبة يف ذلك العمل.

                                                

 .94مؤيد سعيد السادل، مرجع سابق، ص 1
2Pfeffer,J, The Human Equation ; Building Profits by putting People First, Boston ; Harvard Business School 

press. 1998. 
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) أو  حبيث تتحمل مسؤولية كاملة عن صبيع العمليات اـ فرؽ العمل ذاتية االدارة:ستخدا -
اؼبشروعات(، ويساىم يف ذلك تكامل اؼبسؤولية وذبمع اػبربات بُت أفراد الفريق الواحد، إذل جانب 

ما يكون  بأفضلاؼبزايا األخرى اليت يتمتع هبا الفريق من حيث التعاون واغبرص على ربقيق األىداف 
نظرا للمصلحة اؼبشًتكة بُت األعضاء، الذين تتم مكافاهتم على أساس األداء اعبماعي والنتائج الكلية 

 اليت وبققها الفريق.
ودبا ينسجم أو يتكافأ مع األنبية النسبية لألعمال  ربط الرواتب والمكافآت بنتائج أداء المنظمة: -

السائدة يف  واؼبكافآت السوق ومستويات الرواتب اليت يقوم هبا األفراد يف اؼبنظمة، وندرة خرباهتم يف
 اؼبنظمات اؼبنافسة.

يف ضوء احتياجاهتم اليت يشعرون هبا، والعمل على اقناعهم بأنبية  توفير التدريب الكثيف للعاملين -
 التدريب.

أمام  متساوينلكي يشعر اعبميع أهنم  تقليل الفروقات الدالة على تباين المناصب الوظيفية: -
دارة ومطالبُت بتقدًن األفكار واؼبقًتحات اليت من شأهنا اؼبسانبة يف تطوير األداء وحل مشكالتو، اإل

 وأن ىذه اؼبسانبات الفكرية ليست وقفا على االدارة العليا فقط.
التقليدية اليت ترى يف كل حبسب متطلبات األداء والتجاوز عن العقلية  التشاركية في المعلومات: -

 لفئة ؿبدودة من كبار العاملُت. إالهبب االطالع عليها  ال اراإسر اؼبعلومات 
والزال أنصار ىذا النموذج يبحثون عن اي اؼبمارسات أو االنشطة األفضل اليت هبب الًتكيز 

يواجهون بسؤال مهم من قبل أنصار النموذج السابق وىو:  والزالواعليها لغرض ربقيق اؼبيزة التنافسية، 
وأفضل من وجهة من؟ ويف أي نشاط تكون؟ وىل ىذا النشاط عرضة األفضل؟،  ماذا نعٍت باؼبمارسة

 للتغيَت؟، مث كيف يبكن ربط اؼبمارسة األفضل مع مسألة تكوين اؼبيزة التنافسية يف اؼبنظمة؟.
إن الدراسات الزالت أغلبها ينفذ يف إطار مبوذج التطابق األفضل وليس اؼبمارسة األفضل، 

ديد من األمور هبب أن تتهيأ ؽبا إدارة اؼبوارد البشرية لكي تكون قادرة على ىذا وىذا يعٍت أن ىناك الع
التكامل االفقي بُت االنشطة اؼبختلفة فيها، أخَتا أذا كانت أسهل طريقة لتكوين نظرية يف إدارة اؼبوارد 

ر أن الواقع البشرية ىي أن نفًتض أن اؼبنظمة ال يوجد غَتىا يف بيئة معينة، فان اغبقيقة الزالت تؤش
أكثر صعوبة وتعقيدا، وتنشأ ىذه الصعوبة من تعدد السلع اليت تنتجها اؼبنظمة وتعدد األقسام اليت 
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يبتلك كل منها اسًتاتيجيتو اػباصة، وبالتارل البد من االبتعاد عن الفكر اؼبثارل عند التفكَت يف التطوير 
 .1اغبقيقي إلدارة اؼبوارد البشرية

 قاعدة المواردالفرع الثالث: نموذج 
يركز ىذا النموذج على العالقة بُت موارد اؼبنظمة ويف مقدمتها اؼبوارد البشرية والقدرة على ربقيق 
اؼبيزة التنافسية، فاؼبوارد البشرية ىي أىم موارد اؼبنظمة، وبالتارل ينبغي سبكُت اؼبوظفُت وربفيزىم على 

 فضل.األداء، واستخدام موارد اؼبنظمة اؼبتاحة بالشكل األ
يعمل النموذج على استغالل الكفاءات يف اؼبنظمة: اؼبوارد والقدرات، فاؼبوارد إما أن تكون 
ملموسة كاؼبوارد البشرية واؼبالية والتكنولوجية، وإما ان تكون غَت ملموسة كاؼباركة التجارية والسمعة، 

ظمة لتنسيق وإدارة اؼبوارد ومن ناحية أخرى فإننا نعٍت بالقدرات اصبارل اؼبهارات اليت سبتلكها اؼبن
 .2بكفاءة

على دور جديد للموارد البشرية كشريك اسًتاتيجي يف  Barney and Wrightؤكد ي
تساىم يف بناء اؼبيزة التنافسية  ظمة، ويضيف الكاتبان بأن اؼبواردبناء واحملافظة على اؼبيزة التنافسية للمن

 :3للمنظمة واغبفاظ عليها إذا كانت تتصف دبا يلي
: تستطيع اؼبوارد البشرية إضافة قيمة للمنظمة من خالل اتباع طرق ف تكوف ذات قيمةأ -

 جديدة تؤدي إذل زبفيض التكاليف أو زيادة االيرادات.
: ينبغي على إدارة اؼبوارد البشرية أن هتتم باستخدام الطاقات القصوى للموارد أف تكوف نادرة -

 ربقيق اؼبيزة التنافسية.البشرية اليت تتمتع خبصائص فريدة وذلك ألجل 
: فاؼبشكلة تتلخص يف إمكانية التقليد من قبل اؼبنظمات األخرى، تكوف سهلة التقليد أال -

 شك سوف يؤثر على اؼبيزة التنافسية يف ىذا اجملال. والذي ال
ن لضمان استمرار تأثَت إدارة اؼبوارد البشرية يف اؼبيزة التنافسية فإن اؼبنظمة ربتاج إذل أ التنظيم: -

 تكون اػبصائص الثالثة األوذل منظمة بشكل جيد.

                                                

 .96مؤيد سعيد السادل، مرجع سابق، ص  1
 .71، مرجع سابق، ص ؿبفوظ أضبد جودة 2

3Barney, J.B. and P.M. Wright,”On Becoming a Strtegic Partner: The Role of Human Resources in Gaining 

Competitive Advantge”, Human Resources Management, Reading: Mass Addison-Wesley, pp145-164.   
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ويبكن القول أن الًتكيز األول السًتاتيجية إدارة اؼبوارد البشرية وفقا ؽبذا النموذج ينصب على سبكُت 
على التعامل اؼببدع مع خصائص موارد اؼبنظمة من أجل ربقيق  العاملُت يف اؼبنظمة وربفيزىم

واستغالل الفرص البيئية ومواجهة أخطارىا بكفاءة عالية، والبد من االستخدام االفضل ؽبذه اؼبوارد 
اعتبار أي انفاق على اؼبوارد البشرية ىو دبثابة استثمار لو عائد كبَت، اي أن حسن تعليم العاملُت من 
 قبل اإلدارة وإكساهبم اػبربات واؼبهارات السيما تعليمهم كيفية التنسيق بُت معارفهم ومهاراهتم اؼبتنوعة
وتكاملها مع نظم اؼبعلومات، ىو دبثابة موجود اسًتاتيجي يصعب تقليده من قبل اؼبنافسُت، على 

ىذه اغبالة تعليم العاملُت كيفية التعامل معو سبيل اؼبثال إذا كان أحد اؼبوارد دو قيمة عالية يتوجب يف 
 .1ماره بشكل جيدحبذر، وان كان نادرا هبب التعامل معو حبكمة والًتكيز على استخدامو واستث

إدارة اؼبوارد البشرية ىي دبثابة ركائز أساسية  السًتاتيجيةن اؼبكونات األساسية أ إذلىذا النموذج  
تقوم عليها اسًتاتيجية اؼبنظمة، وتساىم يف ربقيق أىدافها من خالل اغتنام الفرص البيئية ومواجهة 

اليت يتحدد بآدائها األداء الكلي للمنظمة أىم مورد سبلكو اؼبنظمة ىو اؼبورد البشري كما   ـباطرىا.
 2 وقباحها على اؼبدى البعيد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 97مؤيد سعيد السادل، مرجع سابق، ص 1
 .111، ص2005اؼبوارد البشرية اؼبعاصرة: بعد اسًتاتيجي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، عمر وصفي عقيلي، إدارة  2
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 خالصة الفصل الثاني:
من خالل ىذا الفصل وانطالقا من مصطلح إدارة اؼبوارد البشرية بكل ما يعنيو من مفاىيم 

القا من ىذه النقطة وانط ،فمن كلمة إدارة واليت تعٌت تسيَت وحسن تنفيذ ىذه اؼبوارد ،وأفكار ورباليل
وجب على اإلدارة أن تلعب الدور اؼبنوط هبا باعتمادىا على ما تتوفر عليو من إمكانيات مادية وبشرية 

باإلضافة إذل ذلك العمل على مواكبة التطور الذي مس  ،ومعنوية وربسن استغالؽبا أحسن استغالل
نيات حديثة يف ؾبال التسيَت الفّعال وتق ،ـبتلف اجملاالت وذلك بإدخال أساليب ومناىج وطرق عصرية

الذي أضحى من أىم الدعائم اليت تستند  وتبدأ ىذه اػبطوات بضرورة الًتكيز على العنصر البشري
وكفاءهتا اإلنتاجية، ولقد لوحظ ذلك من خالل سعي إدارة اؼبؤسسة  مرد وديتهاإليها اؼبؤسسة يف رفع 

ية اؼبوارد البشرية، من خال تسطَت عدة اسًتاتيجيات اليت إذا مت وإدارة اؼبوارد البشرية إذل رفع كفاءة وفعال
 إذل ربقيق ما تصبو إليو.تطبيقها تؤدي بالضرورة 

غَت أن إدارة اؼبوارد البشرية ذبد صعوبة يف تطبيق ىذه االسًتاتيجيات وقد تكون ىذه العراقيل 
ة ووحداهتا من خالل عدم التجاوب معها، أو من طرف اإلدار  من طرف العمال وذلك من خالل

نقص اؼبوارد اؼبادية اؼبخصصة لذلك، خاصة ما تعلق باسًتاتيجيات التنمية أو عدم وجود رغبة لدى 
 وذلك من خالل عدم تسطَت اسًتاتيجية جيدة. يف رفع الكفاءة اؼبسئولُت

 ورغم ىذا فإن ىذه االسًتاتيجيات تؤدي دورا أساسيا يف تطوير وتنمية اؼبوارد البشرية، من
االستقطاب، االختيار  اسًتاتيجياتخالل توعية العمال بضرورة االستجابة مع االسًتاتيجيات اؼبطبقة )

 والتعيُت، اغبوافز، األجور...( ألن ذلك يعود بالنفع عليهم.
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 مقدمة الفصل الثالث
كبسػو يو  كلمػ  يي يػ   دحيػ  ال ككػا ،تصػاؿواالتكنولوجيا اؼبعلومػات بكبن اليـو يف عصر عرؼ 

ىػذا اخريػَت  ،ذي تعيش فيوػوباعتبار اؼبؤسسة كظػػاـ مفتوح تؤثر وتتأثر باحمليط ال ،إال وقبده فبزوجا بالتقنية
نػا يف الفصػا الينػا  ي ر  اد يىػ  واػا ا اؼبؤسسػة  مػػحػوإدارة اؼبػوارد البرػر ة  أ ،لو عػدة متريػَتات ومػؤثرات

ور العمليػػة اندار ػػة وؽبػػذا ػؿبػػ وو مػػا كعلػػ  يف انكسػػاف ىػػ ،امػػن هَتىػػا وتػػؤثر يف بقيػػة الواػػا  رتتػػأثر ي ينػػ
ومعارفو دبػا  تمايى مع تريَتات احمليط إذا مػا يرادت يي مؤسسػة الولػوؿ إِف السػب   ،وجب تطو ر قدراتو

 الؿ ىذا الفصا سوؼ كتطرؽ إُف ثالث كقاط يساسية ى :ػوعليو ومن ري ،افسيةوربقي  اؼبيزة التن
 تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ  مدريا اسًتاتيج  ندارة اؼبعرفة. - 
 إدارة اؼبوارد البرر ة والتكنولوجيا اعبد دة. - 
 الواا ا االلكًتوكية ندارة اؼبوارد البرر ة. - 
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 إلاداةة المعرفة استراتيجيتكنولوجيا المعلومات واالتصال كمدخل  ل:و المبحث األ
سبينا اؼبعرفة الصفة اخساسية اؼبميزة للمجتمع انكسا ، إذ من ريالؽبا ربققت ربوالت عميقة 
مست وهطت تقر بًا  ا مناح  اغبياة، فاؼبعرفة وبال ر ب ى  إحدى اؼبكتسبات اؼبهمة لالقتصاد 

  يضحت يف ىذا االقتصاد الصاعد اعبد د احملرؾ اخساس  للمنافسة واجملتمع على حد سوا ، حي
االقتصاد ة بإضافتها قي  ىا لة للمنتجات االقتصاد ة من ريالؿ ز ادة انكتاجية والطلب على التقنيات 

 واخفكار اعبد دة، وقد وا بت ىذه اؼبنتجات فعلياً التريَتات الينور ة يف  ا اخسواؽ والقطاعات.
اغباِف بعصر اؼبعرفة و تس  بسمات ر يسية ذبعلو ـبتلفًا إُف حد بعيد عما سب  من   عرؼ العصرو 

الصناعة باعتبارىا النراط انكسا  اخساس  يو عصور سادت فيها فلسفات وتوجهات تعرب عن الزراعة 
 يف تلك العصور. 

استينمار قدراتو الذىنية وتتبلور السمة احملور ة لعصر اؼبعرفة يف االىتماـ اؼبكينا بانكساف وتنمية و 
وتفرع عن تلك السمة احملور ة االىتماـ بالعل  ، تنمية باجملتمعيو واعتباره اخساس يف ربقي  يي تقدـ 

والبح  العلم   أساس خي عما، واالىتماـ بتنمية الًتا   اؼبعريف باعتباره الينروة اغبقيقية للمجتمع، 
البرر واؼبنظمات وما  ت  هبا من يكرطة وما  تحق  ؽبا من  واعتبار اؼبعرفة ى  اؼبعيار اخى  يف تقيي 

 إقبازات.
فاؼبعرفة  ،الدولةيو اؼبنظمة يو ويلبحت اؼبعرفة اؼبصدر اغبقيق  للسلطة اليت  تمتع هبا انكساف 

النزعة السياسية ى  مصدر السلطة اغبقيق  يف عصر وؾبتمع يو اؼبنصب انداري يو وليست اؼباؿ 
تب على ذلك االىتماـ بتكاما مصادر اؼبعرفة وتنظيمها وتنميتها، وارتفاع ينبية وقيمة اؼبعرفة. وقد تر 

اخعماؿ ذات احملتوى اؼبعريف، واذباه النسبة الريالبة من يفراد اجملتمع إُف االيترياؿ هبا ريالة يف لناعات 
ؼبتقدمة اقتصاد اً اػبدمات اليت يلبحت سبينا النسب اخعلى يف تكو ن الناتج القوم  انصباِف للدوؿ ا

 وتقنياً ومعرفياً.
وقد ا ترفت اندارة ينبية اؼبعرفة يف بنا  وتنمية القدرات احملور ة لألفراد واعبماعات واؼبنظمات 
والدوؿ، ومن مث اىتمت ببنا  برامج تنمية وتوايا اؼبعرفة لتحقي  ربسُت مستمر يف العمليات واخكرطة 

 وو ًتتب على ذلك يف  صبح زبلي  اؼبعرفة ى، ت وريدمات جد دةانكتاجية واػبدمية، وا تراؼ منتجا
العما اخ ينر ينبية وجدوى يف اؼبنظمات اؼبعالرة، وتصبح مرار ة صبيع يفراد اؼبنظمة يف تكو ن وتنمية 

 وتوايا واستينمار الرليد اؼبعريف ى  ظبة التقدـ اغبقيق .
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الذاتية للفرد وبُت اؼبعرفة اػبارجية اليت يو لكامنة  ما تبينت اندارة  ذلك ينبية التمييز بُت اؼبعرفة ا  
تأتيو من مصادر بيئية ريارجة عنو، وضرورة اؼبزج بينهما حي  ال هٌت نحدانبا عن اخريرى، وحي  

 وبدث التقدـ اؼبعريف كتيجة االحتكاؾ والتمازج بُت ىذ ن النوعُت من اؼبعرفة.
ولحيح، واستينمارىا بكفا ة وفعالية من ريالؿ   ما يف امتالؾ وحيازة وسا ا اؼبعرفة بركا موجو

دمج اؼبهارات ويدوات اؼبعرفة الفنية واالبتكار ة والتقاكة اؼبتطورة، ال بد ويف  ركا إضافة حقيقية 
 التحوؿ إُف االقتصاد اؼببٍت على اؼبعرفة. ولالقتصادات العربية وقاعدة لالكطالؽ كب

يف        ما  تجلى و وى ،ة إُف اقتصاد مبٍت على اؼبعرفةمن اقتصاد مبٍت على الصناع قتصاداال كتقااو 
                حضارةحىت ولا عصركا ىذا بعصر  ،التطور اؽبا ا يف ؾباؿ تكنولوجيا انعالـ واالتصاؿ

وما كتج عنها من تطور يف يكظمة اؼبعلومات )اخكظمة اؼبساعدة يف ازباذ القرارات واخكظمة  ،اؼبعلومات
 )التجارة انلكًتوكية(. تريَت يف مبط التبادؿوال ،اػببَتة(

يف ؾبتمع اليـو  االسًتاتيج ى : "اؼبورد ( John, Naisbitt)فها العاَف الرب طا  فاؼبعلومات  ما  عرّ   
 1وإكتاج اؼبعرفة قد يلبح مفتاح انكتاجية واؼبنافسة وانقباز االقتصادي". ،ال ريظباؿ فقط
 .ومات واالتصال واقتصااد المعرفةل: تكنولوجيا المعلو المطلب األ

 اقتصااد المعرفة ل:و الفرع األ
 : نشأة اقتصااد المعرفةال: أو   

سوؼ كعمد لفه  كرأة "اقتصاد اؼبعرفة" الولوج إُف تلك اؼبراحا الينالث اليت مّيزت تطور اجملتمعات      
الزراع  إُف اجملتمع  ما  طل  عليها الطالحًا تسمية "التحوالت الينالث"، فمن اجملتمعيو البرر ة 

 الصناع  ولوالً إُف اجملتمع اؼبعريف. 

   :"اقتصااد الطبيعة"أو ل: المجتمع الزةاعي و التحول األ -
ؿ و قد  ركا ولا اؼبرحلة اليت اعتمد فيها انكساف بركا يساس  على الطبيعة بالتحوؿ اخ     
 عتمد على الطبيعة ومواردىا بركا  من التحفظ، باعتبار يف انكساف ومنذ كزولو على اخرض  اف ابعض

 ة ربواًل، با ى  امتداد طبيع ، وكتاج فطري و اتلقا  ، وبذلك فليست مرحلة اجملتمع الزراع  من ىذه الز 
 للسلوؾ البرري.

                                                

  .26، 25،ص1992قاكوف العقوبات وـباطر تقنية اؼبعلومات، مكتبة اآلالت اغبد ينة، يسيوط، مصر،  :ىراـ ؿبمود فر د 1
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ىذا من كاحية عل  التار خ البرري عموماً، ولكن للتأر خ االقتصادي معا َت يريرى اعُتِمد عليها      
ؿ، فخالؿ قروف و ورة الزراعية واليت يقببت ؾبتمعها الزراع  باعتبارىا التحوؿ اخلولا مرحلة ما بالين

طو لة من الزمن َف  تركا باؼبفهـو االقتصادي ذلك التكتا البرري الذي قد  عترب ؾبتمعًا وبما يف 
دومًا طياتو بذور مبوذج اقتصادي متكاما، فعدد السكاف  اف قلياًل ومبعينراً والنراط االقتصادي  اف مع

 ز حدود اال تفا  الفردي. و اوال  تج
وعندما بديت تتجلى مالمح تكتالت برر ة منظمة تعتمد على كراط الزراعة  أساس لتوفَت ما      

ربتاج إليو ليسد ضرور اهتا من اغباجيات اليومية من ريالؿ دورة كراط اقتصادي زراع  منظمة، بدي 
ن، باعتبار تلك اؼبرحلة الينورة الزراعية اليت يقببت ؾبتمعها عمدا  التأر خ االقتصادي مسارى  يف التدو 

 ؿ يف اا اقتصاد الطبيعة.و الزراع  بولفو التحوؿ اخ
ؿ ما بديت على ضفاؼ اخهنار الكربى يف اؼبنطقة القر بة من اؼبنطقة يو وبديت ىذه الينورة      

حي  الًتبة اػبصبة واؼبتجددة،  -اخلفرهنر النيا ودجلة والفرات وانكدوس واعباكح والنهر -االستوا ية 
وبذلك تركلت لدى تلك اجملتمعات اروؼ تال مت بوجو رياص مع ولا اجملتمع الزراع  وى  
اغبقبة اليت ظباىا اؼبؤرريوف بينورة العصر اغبجري اغبد   واليت دامت على مدى آالؼ السنُت منذ العاـ 

 ؽ ـ(. 61111آالؼ قبا اؼبيالد ) 61
ذلك التحوؿ إُف اجملتمعات الزراعية اؼبستقرة )بعد يف  اكت اجملتمعات زراعية ومبعينرة  وقد  اقًتف    

ومتنقلة عرب مناط  اخرض( بالتسارع يف ز ادة اؼبهارات التقنية، ومن مث اتسع كطاؽ تركيا اغبجر 
من  لصناعة اخدوات واخسلحة وازداد يسلوب لناعتها لقال،  ذلك فإف امتالؾ حيواكات يليفة عزز

مهارات ربو ا لوؼ اؼبايية إُف يلياؼ لصناعة النسيج، ويدى التقدـ يف استخداـ النار والتحك  فيها 
إُف ابتكار القما ن واخفراف لصناعة اآلجر والسَتاميك، مث بعد ذلك لتركيا اؼبعادف وهتيأت لإلكساف 

مث تركيلها على ىيئة يدوات  تقنيات لناعة اخدوات اؼبعدكية واستخراج اؼبعادف من رياماهتا الطبيعية
وهَت ذلك من مصنوعات  ر دىا، وىكذا يلبحت اجملتمعات البرر ة يف وضع يُبهد غبدوث ربوؿ عمي  

 آرير  نتقا هبا إُف بدا ة اجملتمعات اغبضار ة  عرب اقتصاد اآللة من ريالؿ الينورة الصناعية. 
 . "اقتصااد اآللة"أو التحول الثاني: المجتمع الصناعي 

ؿ والينا  )من الزراعة و مع الكينَت من الدراسات التارىبية يف عملية االكتقاؿ عرب التحولُت اخذبُ  
 إُف الصناعة(  اف كتاجاً طبيعياً غبزمة من اخسباب سبحور ينبها حوؿ: 

 تضخ  عدد السكاف يف اؼبناط  اآلىلة. -
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 رور ات العيش.ؿبدود ة اؼبصادر الطبيعية وعجزىا عن توفَت الكميات الكافية من ض -
 التما ز الرد د للمناط  اآلىلة من حي  اؼبزا ا الطبيعية اؼبتوفرة. -
 تعقد يمباط اغبياة وبروز رهبات يريرى َف  كن الناس وب  هبا من قبا. -
 اهور العد د من مصادر الطاقة اعبد دة. -

 صطلح عليو بعملية فكاف ضرور ًا على سكاف تلك اغبقبات من الزمن، اللجػو  إُف ما يبكن يف     
التصنيع بدؿ عمليات الزراعة والصيد، ولن  كوف استعماؿ مصطلح التصنيع كافذ اؼبعٌت إف َف كقركو 
دبفهـو اآللة، فاآللػة يساس اؼبصنع واؼبصنع عمود الصناعة، والصناعة ربدد معدالت ومستو ات التصنيع، 

 صاده اؼبيكاكيك .بُت طياتو اقت يع يقبب ؾبتمعو الصناع  الذي وبتو والتصني
  ."اقتصااد المعرفة"أو التحول الثالث: المجتمع المعرفي 

لقد يكلت اغبرب العاؼبية اليناكية كقطة اكعراج يف مسَتة البرر ة صبعا ، فبمجرد ولفها حربًا فقد 
، تسببت يف ترييَت الكينَت من وقا ع ومظاىر العاَف، واقتصاد ًا وبعد النظر إليها  قدر ُقدر على البرر ة

يو التكنولوجية يو  عتربىا الكينَت من اؼبختصُت كقطة التحوؿ الينال ، والذي سبينا يف الينورة العلمية 
 اؼبعرفية. ومن يى  ما ميز ىذا التحوؿ عما سبقو، كذ ر النقاط التالية:

 اكدماج العلـو يف منظومات انكتاج وربوؿ اؼبعرفة إُف قوة منتجة. -
الد االريًتاع وتطبيقو على يرض الواقع: فف  حُت  اف الفارؽ بُت تقلص اؼبسافة الفاللة بُت مي -

اهور االريًتاعات وذبسيدىا على واقع اغبياة العامة للناس وبتاج إُف سنُت طو لة من الزمن، يلبح ذلك 
الفارؽ يف اا الينورة اؼبعرفية ال  تعدى بأقصى تقد ر بعض من السنوات، فل  سبض سوى طبسة سنوات 

اكزستور حىت ع  استعمالو لناعيا،  ما يف الدارة اؼبتكاملة َف ربتاج سوى لينالث عن ا تراؼ الًت 
 سنوات لتدريا سوؽ انكتاج واغبياة العامة للناس.  
 قوؿ: إف متوسط طوؿ اؼبدة بُت ا تراؼ  6856ويف ىذا السياؽ،  تب "داكييا بيا" عاـ 

 6771الثُت عاما يف الفًتة ما بُت عام  مبتكر تكنولوج  جد د وبُت إدراؾ إمكاكيتو التجار ة  اف ث
 يعواـ.  8، مث إُف 6834و 6868عاماً يف الفًتة ما بُت عاـ  65، مث البفض إُف 6868و
إُف مرحلة  68 و 67ربوؿ مبط انكتاج العلم  والتقٍت، من مرحلة انبداع الفردي ريالؿ القركُت  -

ؿ والينا   اف اخفراد و عٌت يكو ريالؿ التحولُت اخ: دبرر نانكتاج اعبماع  واؼبؤسسايت ريالؿ القرف الع
ى  يساس االريًتاع واالبتكار، يما يف اا التحوؿ الينال  فقد يلبحت اؼبؤسسات واعبامعات 

 واعبمعيات العلمية...اٍف ى  الرا دة يف إكتاج الصناعات االبتكار ة والتكنولوجية.
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كتاج: فخالؿ مرحلة الزراعة  اكت وسا ا انكتاج توماتيك  على وسا ا ودورات انو طريياف الطابع اخ -
ال تتعدى حدود بعض اخدوات البسيطة، وبظهور الصناعة ربولت تلك اخدوات إُف آالت ضخمة 
تعما دبصادر الطاقة التقليد ة  الفح  والبخار...، ولكا الينورة اؼبعرفية طورت تلك اآلالت ويدريلت ما 

توماتيكيا دوف اغباجة إُف  يو التررييا لآللة فألبح كظاـ تررييلها  دعى بالعقوؿ انلكًتوكية ضمن كظاـ 
  ينَت من اليد العاملة.

 السيطرة على الالمتناىيات الينالثة: فقد مكنت التكنولوجيا من التحك  يف ثالث ال متناىيات ى :-
يف يو ، سواً  يف الطبيعة اعبامدة  الذرة وانلكًتوف...اٍف : الصريرالسيطرة على الالمتناىيات يف -

 الطبيعة اغبية  اػبلية واعبينات والرفرات الوراثية... اٍف.
 الفضا ، وكرر اخقمار الصناعية فيو...اٍف. ومينا هز  : الكربالسيطرة على الالمتناىيات يف  - 
السيطرة على الالمتناىيات يف التعقيد: و قصد هبا السيطرة الذاتية الكاملة على اآلالت ودورات  -

توماتيكية واغبواسيب...اٍف، و ذلك السيطرة على التفاعالت اؼبعقدة للنس  و طر   اخانكتاج عن 
 االجتماع  عن طر   يبكات اؼبعلومات واالتصاؿ.

على يساس ما تقدـ ومن كاحية التأر خ االقتصادي فقد ربط اؼبؤرريوف تطػور اجملتمع البرري بينالث       
"ثورة الصناعة" ومن مث  و يسية، فمن "ثورة الزراعة" كبمراحا يساسية يكلها اكفجار ثالث ثورات ر 

 .ما  عرؼ بالتحوؿ الينال يو فية" اؼبعرفة باعتبارىا يساس "الينورة اؼبعر 
 ثانيا: مفهوم اقتصااد المعرفة.

لقد استخدمت عدة تسميات لتدؿ على اقتصاد اؼبعرفة  اقتصاد اؼبعلومات، واقتصاد االكًتكت      
القتصاد االفًتاض ، االقتصاد االلكًتو ، االقتصاد الربك  واقتصاد واالقتصاد الرقم ، ا

تستخدـ إُف اقتصاد اؼبعرفة. ويف الريالب الالملموسات...اٍف، و ا ىذه التسميات إمبا ترَت يف  ليتها 
يو بطر قة متبادلة، فبا  بُت يف مسالة ربد د تعر ا جامع ماكع ؽبذا االقتصاد َف تلقى إصباعًا بعد بُت 

عرض يى  تلك التعار ا على سبيا اؼبيناؿ ال اغبصر واليت  ؿو ااط الباحينُت واؼبنظر ن، وعليو سنحس
 :مفهـو اؼبصطلحتبُت بآرير يف يو بركا  لتاو ح

كظاـ اقتصادي يبينا فيو العل  الكيف  والنوع  عنصر انكتاج اخساس  والقوة  واقتصاد اؼبعرفة ى -
 الدافعة نكتاج الينورة. 

معدؿ انكتاج، بركا مرتفع على  وذلك االقتصاد الذي  عما على ز ادة مب وة ىاقتصاد اؼبعرف -
 اؼبدى الطو ا بفضا استعماؿ واستخداـ تكنولوجيا انعالـ واالتصاؿ.
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اقتصاد جد د فرضتو طا فة  و: اقتصاد اؼبعرفة ىًتاتيج  العريب فقد عرفو  ما  ل يما التقر ر االس -
 رفة وتكنولوجيا اؼبعلومات ومن يى  مالؿبو التجارة االلكًتوكية.جد دة من اخكرطة اؼبرتبطة باؼبع

: مبط اقتصادي متطور قا   على االستخداـ الواسع النطاؽ يما ساؼب  صباؿ فقد عرفو بأكو -
جو النراط االقتصادي وريالة يف التجارة يو للمعلوماتية ويبكة االكًتكت يف ـبتلا 

وانبداع والتطور التكنولوج  ريالة ما  تعل  بتكنولوجيا انلكًتوكية، مرتكزًا بقوة على اؼبعرفة 
 1انعالـ واالتصاؿ.

: ذلك االقتصاد اؼببٍت يساسًا على إكتاج وكرر والتنمية االقتصاد ة فعرفتو بأكوف و ايما منظمة التع -
 2واستخداـ اؼبعرفة واؼبعلومات.

: كرر اؼبعرفة وإكتاجها ريف بأكواالقتصاد اؼبع 1112وعرؼ بركامج اخم  اؼبتحدة انمبا    -
وتوايفها بكفا ة يف صبيع ؾباالت النراط اجملتمع  االقتصادي واجملتمع اؼبد  والسياسة واغبياة 
اػبالة ولواًل لًتقية اغبالة انكساكية باطراد، يي إقامة التنمية انكساكية، و تطلب اخمر بنا  

 برر ة. الناجح للقدرات ال قدرات البرر ة اؼبمكنة، والتوز عال

يما "مٌت مؤسبن" فقد عرفتو بأكو : االقتصاد الذي  دور حوؿ اغبصوؿ على اؼبعرفة واؼبرار ة فيها  -
واستخدامها وتوايفها وابتكارىا، هبدؼ ربسُت كوعية اغبياة بكافة ؾباالهتا من ريالؿ ريدمة 

توايا معلوماتية ثر ة، وتطبيقات تكنولوجية متطورة واستخدـ العقا البرري  ريس اؼباؿ و 
يف طبيعة احمليط االقتصادي وتنميتو  االسًتاتيجيةالبح  العلم  نحداث ؾبموعة من الترييَتات 

ليصبح ي ينر استجابة واكسجامًا مع ربد ات العوؼبة وتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت وعاؼبية 
سانبة يف ريلقها اؼبعرفة، والتنمية اؼبستدامة، فاجملتمع اؼببٍت على امتالؾ زماـ اؼبعرفة وعلى اؼب

وتعميقها وتطو ر فروعها اؼبختلفة  كوف مؤىاًل ي ينر من هَته للسَت يف ر ب التقدـ ودريوؿ عاَف 
سع يبواهبا، على  افة اخلعدة االقتصاد ة والعلمية والينقافية واالجتماعية يو العوؼبة من 
 والسياسية. 

                                                
واقع واآلفاؽ، اؼبلتقى الدوِف حوؿ : اؼبعرفة الر يزة اعبد دة والتحدي  ماؿ منصوري، البنية التحتية القتصاد اؼبعارؼ يف الوطن العريب: الو عيسى ريليف   1

 .69، ص: 2005كوفمرب  12/13التنافس  للمؤسسات االقتصاد ة،  لية العلـو االقتصاد ة والتسيَت، جامعة بسكرة، اعبزا ر،  وم : 
 .25، ص: 2007ُف، و للنرر والتوز ع، عماف، الطبعة اخي، اؼبنهج واقتصاد اؼبعرفة، دار اؼبسَتة و افا زة عز و عبد الرضباف اؽبامش   2
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ربقي  التنمية فعاال للمعرفة من يجا استخدامًا : االقتصاد الذي وبق  و عرفو البنك الدوِف بأكو -
االقتصاد ة واالجتماعية، وىذا  تضمن جلب وتطبي  اؼبعارؼ اخجنبية، بانضافة إُف تكييا 

 وتكو ن اؼبعرفة من يجا تلبية احتياجاتو اػبالة.

وىناؾ تعر ا  قرف اقتصاد اؼبعرفة باقتصاد اؼبنتجات الذ ية، يي يف ىذه اؼبنتجات ى  بعض  -
صاد اؼبعرفة القا   على تكتا اؼبعلومات وترا مها يف جهاز الكمبيوتر الذي  قـو بدوره مالمح اقت

 ما  تعاطى معها  ،بتحليلها وتنسيقها ليتعاطى مع يحداث الواقع دبا  تناسب معها سباما
 1.انكساف الرايد

اح ؽبذا االقتصاد يما التعر ا اآلرير فإكو  قرف اقتصاد اؼبعرفة باؼبعلومات واخفكار اليت تعد اؼبفت -
فتكنولوجيا اؼبعلومات ى  العنصر احملرؾ وعنصر االستينمار الذي هبب يف  نهض و ستمر 

 للحفاظ على التطورات اؽبا لة اليت حدثت يف االقتصاد العاؼب  واستمرارىا. 

االقتصاد الذي  ركا فيو إكتاج اؼبعرفة وتوز عها  ذلك ويبكن القوؿ بأف اقتصاد اؼبعرفة ى ذلكل
اؼبستداـ وػبل  الينروة وفرص التوايا يف  ا اجملاالت. إكو  وستخدامها، ى  احملرِّؾ الر ي  لعملية النموا

 قـو على يساس إكتاج اؼبعرفة )يي ريلقها( واستخداـ شبارىا وإقبازاهتا، حبي  تركا ىذه اؼبعرفة )سواً  
اؼبعرفة يو ات والربؾبيات وهَتىا، ما  عرؼ باؼبعرفة الصروبة اليت ترتما على قواعد البياكات واؼبعلوم

 الضمنية اليت يبينلها انفراد خبرباهت  ومعارفه  وعالقاهت  وتفاعالهت ( مصدراً ر يساً لينروة اجملتمع ورفاىيتو.
          اقتصػػػػاد اؼبعرفػػػػة ىػػػػو:" كظػػػػاـ اقتصػػػػادي يبينػػػػا فيػػػػو العلػػػػ  الكيفػػػػ  والنػػػػوع  عنصػػػػر انكتػػػػاجكػػػػو ي مػػػػا 
وعلػػػػى ىػػػذا اخسػػػػاس ىبتلػػػػا ىػػػذا االقتصػػػػاد عػػػػن  ،الر يسػػػػية نكتػػػػاج الينػػػروة "والقػػػػوة الدافعػػػة  ،اخساسػػػ 

 جو ينبها:و االقتصاد ات اخريرى يف العد د من اخ
فعلى عك  اؼبوارد اخريرى اليت  ، تس  اقتصاد اؼبعرفة بكوكو اقتصاد وفرة ي ينر من  وكو اقتصاد كدرة -  

 واالستخداـ وتنترر باؼبرار ة.تزداد اؼبعرفة باؼبمارسة  ،تنفذ من جرا  االستهالؾ
 ، سػػمح اسػػتخداـ التقنيػػة اؼبال مػػة خبلػػ  يسػػواؽ ومنرػػآت افًتاضػػية تلريػػ  فيهػػا حػػدود اؼبكػػاف والزمػػاف -  

ذلك التجارة انلكًتوكية اليت توفر الكينَت من اؼبزا ا منهػا زبفػيض التكلفػة ورفػع الكفػا ة والسػرعة يف  ؿومينا

                                                
 .15، ص: 2007ُف، و كاد ا الليين ، االقتصاد اؼبعريف، دار لفا  للنرر والتوز ع، عماف، الطبعة اخو ىاي  الرمري  1

 

 Carl SHapro: Informatin rales castragic guide to the networ economy,New york, MITpress 
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( ىبػػػػتلط دبصػػػػطلحُت آريػػػػر ن نبػػػػا البياكػػػػات knowledgeعرفػػػػة )ويف الواقػػػػع فػػػػإف مصػػػػطلح اؼب ،التاؼبعػػػػام
(data( واؼبعلومات )information). 

ويف يثنػػا   ،ولفهػػ  االريػػتالؼ بػػُت اؼبصػػطلحات الينالثػػةم كفػػًتض يف مر ضػػا  ػػزور الطبيػػب اؼبعػػاًف 
 فػالبعض مػن ىػذه ،من اؼبعلومات روبصا منو الطبيب على قد ،منو عرض يكواه عن اؼبرض الذي  عا 

إال يف ىناؾ معلومػات يريػرى ليسػت ؽبػا عالقػة  ،اؼبعلومات تكوف ىامة بالنسبة للطبيب لترخيص اؼبرض
و ػربط الطبيػب بػُت مػا حصػا  ،(dataومػن مث تصػبح بالنسػبة للطبيػب دبينابػة بياكػات ) ،اؼبرض بترخيص 

وولػا  تمكن مػن ترػخيص اؼبػرض( لد ػو لعلػو  ػknowledge base) من معلومػات بقاعػدة اؼبعرفػة عليو
فإكػػو قػػد  ،وعنػػدما ال هبػػد الطبيػػب اؼبعلومػػات الكافيػػة الػػيت سبكنػػو مػػن ترػػخيص اؼبػػرض ،اؼبناسػػب العػػالج

وذلػك سػعيا منػو للحصػوؿ علػى قػدر مػن اؼبعلومػات قػد تسػاعد  ، طلب من اؼبر ض إجرا  بعض التحاليا
و رػػَت  ،اؼبخػػربي بعػػد ربطهػػا بنتػػا ج التحليػػا ،عػػدـ تأ يػػد افًتاضػػاتو بعػػد ترػػخيص اؼبػػرضيو علػػى تأ يػػد 

 ذلك إُف يف الطبيب  نتقا يف حر ة د ناميكية بُت البياكات واؼبعلومات
و تبُت منو يف البياكػات ىػ  رمػوز ؾبػردة  ػت  ربو لهػا عػن  ،(17واؼبعرفة  ما  وضح الركا رق  ) 

عرفػػػة يي إُف رمػػػوز ذات داللػػػة اسػػػتنادا إُف معػػػا َت تتيحهػػػا قاعػػػدة اؼب ،عمليػػػات طر ػػػ  عمليػػػة الترػػػرييا إُف
دبػػا  تػػيح  ،والقػػي  تإذف  قصػػد باؼبعرفػػة تفسػػَت اؼبعلومػػات عػػن طر ػػ  اػبػػربات واؼبهػػارات والقػػدرا ،القا مػػة

الفهػػ  الواضػػح للحقػػا   والطػػرؽ واخسػػاليب واؼببػػادئ وإمكاكيػػة تطبيقهػػا عنػػد فبارسػػة اخعمػػاؿ واخكرػػطة 
 ذات العالقة.

 لمعرفةالعالقة بين المعلومات والبيانات وا (:17شكل ةقم )ال
 
 
 
 
 

 :اؼبداريا النظر ة كقال عنو إدارة اؼبعرفة اؼبفهـو عن العلواني: 
MC dermott : why information technology inspired but cannot deliver knowledge  

management, California  management, review   vol41, 1999, p103.  
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 :"االقتصااد القائم على المعرفة"وطلحي: "اقتصااد المعرفة" التمييز بين توظيف مص
يو االقتصاد القا   على اؼبعرفة  ولقد عرّب بعض االقتصاد ُت على اقتصاد اؼبعرفة بداللة يريرى يال وى

االقتصاد اؼببٍت على اؼبعرفة، ولكن حبك  تسارع التحوالت االقتصاد ة والتطورات التكنولوجية فقد عما 
 :ُت الداللتُت اؼبختلفتُت للمصطلح االقتصاد ُت على إعادة النظر والتمييز بُت ىاتبعض الباحينُت
ما  تعل  باقتصاد ات عمليات اؼبعرفة ذاهتا، يي إكتاج ولناعة اؼبعرفة و االقتصاد اؼبعريف ى لى:و الداللة األ

يو   والتطو ر وعمليات البح  والتطو ر، سواً  من حي  تكاليا العملية اؼبعرفية مينا تكاليا البح
ان راد الناتج من يو إعداد اػبربا  وتدر به  من جهة، وبُت العا د يو تكاليا إدارة اخعماؿ االسترارة 

هَتىا يو الفندقية يو ىذه العملية باعتبارىا عملية اقتصاد ة ؾبردة مينلها مينا اقتصاد ات اػبدمة السياحية 
 1.من جهة يريرى

اد القا   على اؼبعرفة"  نصب إُف معٌت ي ينر اتساعاً ورحابة حبي  ترما تعبَت "االقتص لداللة الثانية:ا
يف داللتها حج  قطاعات اؼبعرفة واؼبعلومات واالستينمارات داريا كسيج االقتصاد، و ذلك مدى تريلريا 

 اؼبعرفة والتكنولوجيا يف اخكرطة انكتاجية.
صاد اؼبعريف، يي يكو  عتمد على تطبي  فاالقتصاد القا   على اؼبعرفة  عترب مرحلة متقدمة من االقت

ج بُت تكنولوجيا اؼبعلومات مع و ااالقتصاد اؼبعريف يف ـبتلا اخكرطة االقتصاد ة واالجتماعية مينا التز 
قطاعات متعددة  االتصاالت مينا: )ترخيص اخمراض عن بعد، إجرا  العمليات اعبراحية عن بعد، 

(  لها ذبعا االقتصاد مبنيًا على اؼبعرفة والعل ، فالدوؿ انكتاج عن بعد، عقد اؼبؤسبرات عن بعد...
الصناعية الكربى اليت استفادت من منجزات الينورة العلمية التكنولوجية وسخرهتا يف لناعات تولد ؽبا 

ما يو معارؼ ومكترفات جد دة وتقنيات متطورة قد وللت إُف مرحلة االقتصاد اؼببٍت على اؼبعرفة، 
ما بعد االقتصاد اؼبعريف، يما الدوؿ اليت تسعى إُف إكتاج اؼبعرفة من ابتكار  يبكن يف كسميو مرحلة

 2وا تساب وكرر واستعماؿ وزبز ن للمعرفة فه  مازالت يف طور االقتصاد اؼبعريف.

 :سمات وخصائص االقتصااد المعرفي
آرير القدرة على االبتكار، إذ ال  دبعٌتيو  تس  اقتصاد اؼبعرفة بالقدرة على توليد واستخداـ اؼبعرفة،               

يبينا فقط اؼبصدر اخساس  للينروة، وإمبا  ُعد يساس اؼبيزة النسبية اؼبكتسبة يف االقتصاد اعبد د، فاؼبعرفة 
                                                

العربية اؼبتحدة،  عبد اػبال  فاروؽ، اقتصاد اؼبعرفة يف العاَف العريب مركالتو ... ويف  تطوره، مكتب كا ب ر ي  ؾبل  الوزرا  لرؤوف انعالـ، انمارات 1
 .26، ص: 2005ُف، و الطبعة اخ

 .239-238، ص: 2000ُف، و ، عماف، الطبعة اخؿبمد عواد الز ادات، اذباىات معالرة يف إدارة اؼبعرفة، دار الصفا  للنرر والتوز ع 2
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ى  الوسيلة اخساسية لتحقي   فا ة عمليات انكتاج والتوز ع وربسُت كوعية و مية انكتاج وفرص 
اؼبنتجُت، وبركا عاـ  تميز يو فة سواً  بالنسبة للمستهلكُت االريتيار بُت السلع واػبدمات اؼبختل

 1االقتصاد اؼببٍت على اؼبعرفة باآليت:
التعلي  يو االتصاؿ يو ال سبينا اؼبسافات ي ًا  اف يبعادىا يي عا   يماـ عملية التنمية االقتصاد ة  -

 االكدماج الكاما يف اجملتمع بركا عاـ.يو قباح اؼبرروعات يو 
متاحة بركا متزا د لكافة اخفراد و ت  توفَتىا بصورة تتواف  واالحتياجات الفرد ة  إف اؼبعرفة -

 واالجتماعية دبا يبكن  ا فرد من ازباذ القرارات بصورة ي ينر حكمة يف  افة ؾباالت اغبياة.
 مبتكر ؽبا.يو إف  ا فرد يف اجملتمع لي  ؾبرد مستهلك للمعلومات، ولكنو ي ضاً لاكع  -
عرفة اقتصاٌد منفتح على العاَف، خكو ال  وجد اقتصاد يبكنو ريل  واحتكار اؼبعرفة إف اقتصاد اؼب -

 ستورد اؼبعارؼ اعبد دة من اآلرير ن،  ما يف اؼبناخ االقتصادي على اؼبستوى يو دوف يف  رارؾ 
الكل  يف االقتصاد اؼببٍت على اؼبعرفة هبب يف  كوف مرجعًا لالستينمار يف اؼبعرفة واؼبعلومات 

يمر يف ها ة اخنبية، خف ضماف ديبومة االقتصاد اؼببٍت على اؼبعرفة  ودرة على االبتكار، وىوالق
 قتض  ضرورة ترجيع االستينمار يف اؼبستقبا، والذي قد تكوف معدالت العا د عليو منخفضة 

 وؿبدودة، ولذا ربتاج مينا ىذه اجملاالت إُف دع  السياسة االقتصاد ة يف الدوؿ اليت تسعى كبيو 
 2ربقي  االقتصاد اؼببٍت على اؼبعرفة.

و تميز اقتصاد اؼبعرفة دبجموعة من السمات واػبصا ص اخريرى اليت سبيزه عن االقتصاد التقليدي، 
لت ظبات وريصا ص اقتصاد اؼبعرفة، وجدكا يكو ال ىبرج عن و اومن ريالؿ مراجعتنا لألدبيات اليت تن

 :ةالصفات التالي
 الفكري.ة باعتبارىا ريس اؼباؿ اؼبعريف و االستينمار يف اؼبوارد البرر  يكو  ينيا اؼبعرفة  رتكز على -
 اؼبتخصصة يف التقنيات اعبد دة.تماد على لقوى العاملة اؼبؤىلة واؼبدربة و االع -
التدر ب اؼبستمر ن وإعادة التدر ب، اليت تضمن للعاملُت موا بة التطورات اليت اعتماد التعل  و  -

 ربدث يف مياد ن اؼبعرفة.

                                                
، 2004ايب،  والبحوث انسًتاتيجية، يبعرفة، مر ز انمارات للدراسات و تنمية اؼبوارد البرر ة يف االقتصاد اؼببٍت على اؼب وسا ضبد انبراىي ، التعلي  و  1

 .103-102ص: 
 .24-19ص:  2009ازوري للنرر والتوز ع، عماف، اخردف، ُف، دار اليو د سليماف، اقتصاد اؼبعرفة، الطبعة اخاو صباؿ د 2
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ا  كظاـ معلومايت فا قة ايا تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت توايفا  تصا بالفعالية لبنتو  -
 الدقة واالستجابة.السرعة و 

 اكتقاؿ النراط االقتصادي من إكتاج ولناعة السلع إُف إكتاج ولناعة اػبدمات اؼبعرفية. -
 التنمية.محرؾ للترييَت و التطو ر  تفعيا عمليات البح  و  -
 تنوعت  فا اهت  وريرباهت .اؼبعرفة  لما ارتفعت مؤىالهت  و  صناعارتفاع الدريا ل -
التريَت،  تطور لتلبية احتياجات متريَتة، ويبتاز باالكفتاح واؼبنافسة العاؼبيةم يكو مرف يد د السرعة و  -

 اقتصاد مفتوح بالكاما. وإذ ال توجد حواجز للدريوؿ إُف اقتصاد اؼبعرفة، با ى
توليد منتجات فكر ة معرفية جد دة َف تكن اخسواؽ تعرفها اد و لك القدرة على االبتكار وإهبيب -

 من قبا.
ػبل  واؼببادرة الوع  اندرا   بأنبية االريًتاع و ارتباطو بالذ ا  وبالقدرة االبتكار ة وباػبياؿ، وبا -

يفضا، وتفعيا ذلك  لو نكتاج ي رب يف الك  وي ينر يف  وواؼببادية الذاتية واعبماعية لتحقي  ما ى
 دة اخدا ، ويفضا يف ربقي  انيباع.جو 
 .إاداةة المعرفة :الفرع الثاني

قػػػػػد يدى التطػػػػػور اؽبا ػػػػػا يف تقنيػػػػػة اؼبعلومػػػػػات ومػػػػػا لػػػػػاحبها مػػػػػن طفػػػػػرات تقنيػػػػػة فباثلػػػػػة يف ؾبػػػػػاالت ل
ضاع والعالقػات و انلكًتوكيات واالتصاالت والبيولوجيا اغبيو ة، فضالً عن الترييَتات اعبذر ة يف النظ  واخ

واالقتصاد ة واالجتماعية وبروز مػا  سػمى بالنظػاـ العػاؼب  اعبد ػد، إُف اىتمػاـ مكينػا بانكسػاف  السياسية
والتنميػػػة البرػػػر ة باعتبارنبػػػا ها ػػػة  ػػػا تقػػػدـ اقتصػػػادي ومػػػادي. وبػػػنف  اؼبنطػػػ  فػػػإف االىتمػػػاـ بانكسػػػاف  

نكتػػػاج  تمتػػػع  مصػػػدر للفكػػػر وانبػػػداع زبطػػػى دبراحػػػا النظػػػرة التقليد ػػػة لػػػو باعتبػػػاره عنصػػػر مػػػن عنالػػػر ا
 ُف.و بقدرات جسماكية ومهارات  دو ة فنية بالدرجة اخ

ومن مث لار االىتماـ بالعل  والبح  العلم  ر يزة يساسية يف اؼبنظومة العاؼبيػة اعبد ػدة، ويلػبح كتػاج 
عصػػر يو العقػا انكسػا  وتػرا   انبػداع العلمػػ  والتقػٍت متمػينالً فيمػا  سػمى "اؼبعرفػػة" ظبػة العصػر اعبد ػد 

ؼبعرفػػػػة. و عػػػػرب در ػػػػر عػػػػن تلػػػػك التحػػػػوالت اؼبؤد ػػػػة إُف بػػػػزوغ وسػػػػيطرة اؼبعرفػػػػة تػػػػدرجاً واكتقػػػػاالً مػػػػن عصػػػػر ا
 اؼبعلومات  ما  ل :

مػػدى لػػعوبة عملػػو، وحجػػ  يكػػواع اؼبعلومػػات الػػيت  سػػتخدمها  وإف اؼبعيػػار اخىػػ  لتقيػػي  اؼبػػد ر ىػػ -
 و نتجها.

 إف اؼبعلومات ربا ؿبا السلطة اآلف. -
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 عرؼ اؼبد ر ما حولو، با هبب عليو ي ضاً معرفة كفسو.ال  كف  يف   -
اسػػػتخداـ السػػػلطة، إُف كظػػػاـ  قػػػـو علػػػى يو امػػػر و إف العػػػاَف  تحػػػوؿ اآلف مػػػن كظػػػاـ  قػػػـو علػػػى اخ -

 اؼبعرفة.
وقد يدريا در ػر تعبػَت "عمػاؿ اؼبعرفػة" للداللػة علػى التحػوؿ اعبػذري الػذي وبػدث يف ـبتلػا ؾبػاالت 

اؼبهػارات اليدو ػة، بػا اؼبسػلحوف باؼبعرفػة يو ف لػي  مػن  سػتخدموف السػلطة العما حي  ر يزة النجاح اآل
 من باحينُت وريربا  ومصممُت يف فروع العل  واؼبعرفة اؼبختلفة  وافوهنا لتحقي  يىداؼ منظماهت .

وكتيجػػة ؽبػػػذا التحػػوؿ فقػػػد زادت كسػػبة اؼبرػػػتريلُت يلػػػحاب اؼبعرفػػة يف ـبتلػػػا اؼبنظمػػات عػػػن هػػػَتى ، 
ن  بايروف ما  سميو اخكرطة اؼبعرفية وى  اؼبصػدر اغبقيقػ  للقػدرة التنافسػية خي منظمػة وىؤال  ى  الذ 

 عػدد مظػاىر ينبيػة ىػذه اخكرػطة اؼبعرفيػة وآثارىػا يف اؼبنظمػػات  وحيػ  ترػكا منهػا قػدراهتا اخساسػية وىػ
 التاِف: واؼبعالرة على النح

اً يف سلسلة القيمػة خي منظمػة سػوا  يف إف اخكرطة اؼبعرفية ربتا اخما ن اخ ينر حساسية وتأثَت  -
 اػبدمات.يو ؾباالت انكتاج السلع  

اخجػػػدر بػػػاندارة يف تر ػػػز اىتمامهػػػا علػػػى تنميػػػة اخكرػػػطة اؼبعرفيػػػة ومػػػن مث "القػػػدرات اخساسػػػية"  -
لتكػػوف علػػى مسػػتوى متميػػز فيمػػا تبايػػره مػػن يعمػػاؿ وإال فإهنػػا زبسػػر  ينػػَتاً إذا بايػػرت يكرػػطة ىنػػاؾ مػػن 

ا يفضػػا منهػػا، واخجػػدر يف تػػتخلص منهػػا وتعتمػػد علػػى تلػػك اؼبنظمػػات اخعلػػى سبيػػزاً يف اغبصػػوؿ  بايػػرى
 على ما ربتاجو من تلك اخكرطة. وىذا ما  عرب عنو "باالستناد إُف الريَت".

إف االسػػػتينمار اخمينػػػا لتلػػػك اخكرػػػطة اؼبعرفيػػػة هبػػػب يف  تجػػػو إُف الولػػػوؿ بالنرػػػاط إُف مسػػػتوى  -
 ذلك اؼبستوى الذي يبيز اؼبنظمة وال ذبار ها فيو يي منظمة يريرى. ووى "اخحسن يف العاَف"

إف إعماؿ ىذا الفكر  تطلب بالضرورة مراجعة  املة لكا اؼبفاىي  واخس  والقي  واخفكػار الػيت  -
قامت عليها اؼبنظمات سػابقاً والػيت ربػددت علػى يساسػها العالقػات واغبػدود بػُت الصػناعات والقطاعػات 

  االقتصاد الوطٍت.اؼبختلفة يف
وقػػد يػػػهدت  ،تعػػد إدارة اؼبعرفػػة مػػن يحػػدث اؼبفػػاىي  اندار ػػػة والػػيت مبػػت اخدبيػػات اؼبتعلقػػة هبػػا مػػا 

ؼبقصػود بػإدارة ا فمػا ،السنوات اؼباضية اىتماما متزا ػدا مػن جاكػب قطػاع اخعمػاؿ لتبػٍت مفهػـو إدارة اؼبعرفػة
                                                      بنػػػػػػػػػػا يف كبػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػا كقصػػػػػػػػػػده باؼبعرفػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػًتض  ،اؼبعرفػػػػػػػػػػةف قبػػػػػػػػػػا تعر ػػػػػػػػػػا مصػػػػػػػػػػطلح "إدارة اؼبعرفػػػػػػػػػػة"
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و ضػػيا يبكػػن ولػػا  ،ا للحقيقػػة"اؼبعرفػػة علػػى يهنػػا:" مصػػطلح  سػػتخدـ لولػػا يي منّػػ  عػػرؼ الصػػباغ
               "ؾبموعػػػػػة مػػػػػن النمػػػػػاذج الػػػػػيت تضػػػػػا ريصػػػػػا ص متعػػػػػددة وسػػػػػلو يات ضػػػػػمن كطػػػػػاؽ اؼبعرفػػػػػة علػػػػػى يهنػػػػػا

 .الصباغيف منتجات يو  ،يف وثا  ريزهنا يو ويبكن للمعرفة يف تسجا يف يدمرية اخفراد  ،ؿبدد
 :1مباادئ إاداةة المعرفة -

 :ئ ندارة اؼبعرفة تتمينا فيما  لىيبكن وضع عررة مباد 
  :(ت ذكيةولكنها ليسعرفة مكلفة )إاداةة الم ل:و المبدأ األ -

فهناؾ عد د من  ،لب اندارة الفعالة استينمار يلوؿ يريرىاؼبعرفة سبينا يلال من يلوؿ اؼبنظمة وتتط
 اخمواؿ ترما ما  لى :يو  ةالعمال ارة اؼبعرفة ربتاج إُف استينمار يفاخكرطة اؼبرتبطة بإد

  .   وكقلها إُف كظ  اغباسب اآلِفإعداد الوثا اغبصوؿ على اؼبعرفة: -
 .تنقيحعملية التأليا والتجميع والالقيمة اؼبضافة للمعرفة ريالؿ  -

 وتقسي  اؼبعرفة وتصنيا اؼبسانبات اعبد دة للمعرفة  مداريا تطو ر -

 .ؼبعلومات وتطبيقات توز ع اؼبعرفةتطو ر البنية اخساسية لتكنولوجيا ا -

 .ل  واؼبرار ة واالستخداـ للمعرفةتعلي  العاملُت اػب -

  حيػػ  مػػاى ،عرفػػة فقػػط تعػػدى إدارة اؼبولكػػن بينمػػا إدارة اؼبعرفػػة ذات تكلفػػة مرتفعػػة فػػإف اؼبػػردود  
حالػػػة عػػػدـ قػػػدرة العػػػاملُت علػػػى انجابػػػة عػػػن  اؼبعرفػػػةف  ػػػ  تتكلػػػا اؼبنظمػػػة يف يفتكلفػػة اعبهػػػا والقصػػػور 

 .عيفة اعتمادا على اعبها باؼبعرفةازباذ قرارات ضيو تساؤالت العمال . 
ر تلػػػك ؿ قيػػػاس تكلفػػػة عػػدـ تػػػوافو اربد ػػػد قيمػػة للمعرفػػػة ي ضػػػا فإكنػػا كسػػػتطيع يف كبػػ وإذا رهبنػػا يف 

 .اؼبنتجات واػبدمات إُف اعبودة يفاؼبعرفة، سباما مينا ربد د قيمة اعبودة فإف اؼبنظمة ربدد تكلفة االفتقار 
ما كبح  عن تتطلب اندارة الفعالة للمعرفة حلوال سبزج بُت اخفراد والتكنولوجيا عند المبدأ الثاني: -

 تأليفها يفيو يريرى من اؼبعلومات  يكواع كطاؽ حدود بيئية وذبميع ذلك مع فه  وتفسَت اؼبعرفة يف
 .ذلك هبا يف ى ول اخداة اليت وفإف العنصر البررى ىييكاؿ متنوعة من اؼبعرفة 

حالػػة اغبصػػوؿ علػػى  ت واغبواسػػب اآلليػػة تعتػػرب جيػػدة يفوعلػػى اعباكػػب اخريػػر فػػإف كظػػ  االتصػػاال 
ي ينر قدرة من البرر  وى اغباسب اآلِف، ومن مث فريَت بسرعةتت واليت وتوز ع معرفة ذات ىيكا عاِفربو ا 

 .ذلك يف
                                                

  ،106، ص2000عماد عبد الوىاب الصباغ: كظ  اؼبعلومات، مكتبة دار الينقافة للنرر والتوز ع، عماف، اخردف. 
 .20-16ص.-، ص2007ؿبمود عبد العز ز رفاع ، االدارة االسًتاتيجية للمعرفة، بدوف دار النرر، القاىرة،  1
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  سػمح باسػتخداـ اخفػراد يمػن إدارة اؼبعرفػة بالقػدر الػذ ئػ مث فاخمر  تطلب تكػو ن مػز ح بي ومن 
 طرؽ مكملة لبعضها البعض.                        والتكنولوجيا يف

 :ةة المعرفة ذات صبغة سياسية علياإادا المبدأ الثالث: -
، حيػ  البػد مػن إصبػاع يعلػى  التػزاـ سياسػ  ا ال يك فيػو يف إدارة اؼبعرفػة ىػرب قوة وفباؼبعرفة تعت

،  مػػا تتحػػدد ي ضػػاً سياسػػات اؼبعرفػػة الالزمػػة ضػػرورة تبػػٌت مػػداريا إدارة اؼبعرفػػة آرا  اؼبػػد روف والقػػادة حػػوؿ
 .للمعرفة لإلدارة الفعالة

 :  عرفةالفعالة للمعرفة مديرون للم تتطلب اإلاداةة المبدأ الرابع: -
، فػػال دا  الواػػا ا التنظيميػػة اعبوىر ػػةزبصػص اؼبػػوارد الر يسػػية لألعمػػاؿ مينػػا العمػا وريس اؼبػػاؿ خ

يبكػػػػن إدارة اؼبعرفػػػػة بصػػػػورة جيػػػػدة إال بعػػػػد يف ربػػػػدد بوضػػػػوح اؼبسػػػػئوليات خدا  الواػػػػا ا للمجموعػػػػات 
 .ية باؼبنظمةالر يس

صبع وتصنيا اؼبعرفة  وموعات ىهبب يف تؤد ها بعض ىذه اجمل ومن بُت الواا ا واؼبهاـ اليت 
 .وانريادات الستخداـ تلك اؼبعرفةوإكرا  بنية يساسية تكنولوجية موجهة باؼبعرفة وإعطا  النصا ح 

. ـ اؼبعرفة بواسطة اآلرير نؾبرد تسهيا عملية اػبل  والتوز ع واستخدا و ما يف ىدؼ اؼبنظمة ى 
يخص  ييفعاؽب  معاف ضمنية ي ينر من ييو ماهت  بانضافة إُف يف مد روا اؼبعرفة هبب يال ربما  ل

 يف دوره  كوف إككار الذات. وذلك يف ي ينر اؼبؤىالت ينبية ؼبد ر اؼبعرفة ى، آرير
ا وضع مباذج للمعرفة و ذلك وضع ريرا ط للمعرفة ي ينر منه  فوا د إدارة اؼبعرفة ى المبدأ الخامس: -
مة فإهنا ، حينما  ت  إدارة اؼبعرفة باؼبنظللمعرفة  اؽبرمالتدرج  اخسواؽ ي ينر منها فوا د يف فوا د يف  ى

ضا بتبادؽبا حاؿ يف رفة ولكن هالبية اؼبنظمات تكوف يفللمع  ىيكليو   تلجأ إُف ريل  مبوذج ىرم
 .عا لد ها رؤ ة لرهبات اؼبستهلكُتهب يالسوؽ ووضع ريرا ط ؽبذه اؼبعرفة بالقدر الذ اؼبعرفة اؼبتوافرة يف

ولكنو   رير طة وردبا  كوف ذلك هَت منطق توليا عملية كرر اؼبعرفة يف يرور  ما يكو من الض 
  ظا ي ينر فا دة للمستخدـ من مبوذج للمعرفة الفرضية ره  يف اخريَت ي ينر فهمًا عن طر   القا مُت

 .ما  ت  تطبيقو  امالً ولكن كادراً  نحداثعلى ا
 ا  كوف فردى ولكنو اخ ينر احتماالً كراط ردب وو الحظ يف وضع رير طة للمعرفة التنظيمية ى 

 .لتحقي  يفضا ولوؿ ؽبذه اؼبعرفة
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 تسػػػا ؿ ة، فريالبػػػا مػػا هػػَت طبيعيػػ اؼبعرفػػة هالبػػػاً مػػا تكػػوف يفعػػػاالً مرػػػار ة واسػػتخداـ : المبدددأ السددااد  -
ف تلػك اؼبعرفػة ورد ذات قيمة فكيػا ييػارؾ يحػداً يفاؼبعرفة يكو إذا  اكت اؼبعرفة اؼبتاحة لد نا م  حامل
سػػتخدـ اؼبنظمػػة آريػػر ن ـبػػاطرة حيػػ  ت يف ريلػػ  اؼبعرفػػة فلمػػاذا يضػػع وايفػػيت  ىػػ  اكػػت وايفػػيت  وإذا

 فبدالً مٍت
يف و ىػػ  ة فإكنػا كفػًتض يف االذبػاه الطبيعػوضػع يفضػا  مػػد روف للمعرفػ يف ككػوف يف فػإذا رهبنػا يف 

 . فته  ويف  نظروا برك إُف اآلرير ناؼبعرفة معر    درير حامل
يف تتػػػوافر اؼبعرفػػػة إُف النظػػػاـ وكبحػػػ  عػػػن اؼبعرفػػػة مػػػن اآلريػػػر ن فيجػػػب وحػػػىت يبكػػػن إدريػػػاؿ ىػػػذه  

 . اؼبعرفة من ريالؿ تقيي  اخدا  واؼبكافآت ؽبؤال  دافعية عالية لدى حامل
ذات قيمػة لػو ذبعلػو  ومن مث مرػار ة واسػتخداـ اؼبعرفػة ال تكػوف منحػة مػن العامػا بقػدر مػا تكػوف 

 . مدفوعاً لذلك
 :  يمعرفة تعنى تحسين عمليات العمل المعرفإاداةة الالمبدأ السابع:  -

ا واسػتخدامها دبكاف توجيو وربسُت عملية إدارة اؼبعرفة عمومػاً ولكػن اؼبعرفػة  ػت  توليػدى يمن الضرور  
و ر اؼبنػػػتج ، تصػػمي  وتطػػػاحملػػددة مينػػػا حبػػوث السػػػوؽ بعػػض عمليػػػات العمػػا اؼبعػػػريف ومرػػار تها بكينافػػػة يف

فػإذا حػدثت ، امػرو ر ػة مينػا التسػعَت وإعػداد اخطابع اؼبعػامالت التجا ريلب عليها  والعمليات اخريرى اليت
 .العمليات الر يسية ؽبذه اخعماؿ ينات هبب يف ربدث يفإدارة اؼبعرفة فإف التحس ربسينات حقيقية يف

قمػػة والقاعػػدة تطػػوؿ الطبقػػة الوسػػطى بػػُت ال الػػيت  فػػإف ي ينػػر مػػداريا التحسػػُت فعاليػػة ىػػوعمومػػاً  
اػبػالؽ  تطلػب يقػا تػدريا مػن القمػة إُف القاعػدة  اؼبعرفػة، ذلػك يف العمػا اؼبعػريف  ملؿبققة استريالؿ حػا

 .رفة بصورة ي ينرو تطلب عمليات تطبي  اؼبع
 : ل إلى المعرفة يمثل نقطة البدايةالوصو المبدأ الثامن:  -

ة لمعرفػولكػن اندارة الناجحػة ل ي، ذلػك يف الولػوؿ ضػرور لػي   افيػاً إذا مت الولوؿ إُف اؼبعرفػة فهػذا 
، وحػػىت كعػػرؼ اؼبسػػتهلكُت يػػز يبينػػا اكترػػاراً لعصػػر اؼبعلومػػات، ذلػػك يف الًت تتطلػػب ي ضػػاً الًت يػػز وااللتػػزاـ

 .ؾبرد متلقُت ػبدماتنا ومنتجاتنا  صبحوف ي ينر من يجيداً فيجب تر يز اؼبعرفة عليه  بالقدر الذ
تلخيص و تابة التقار ر لآلرير ن وحىت تكوف اؼبعرفة ي ينر فعالية ومشوالً فيمكن ربقي  ذلك من ريالؿ 

ىػذه   ، وريػالؿ التفاعػا اؼبرػًتؾ مػع حػاملريالؿ استخداـ تلك اؼبعرفة وي ضاً ريالؿ استقباؿ تلك اؼبعرفة
 . كتلقاىا معرفة ضمنية لرية ريصولاً إذا  اكت اؼبعرفة اليت، و عترب ذلك ذات ينبية بااؼبعرفة
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 هما إُف الوال ػػػات اؼبتحػػػدة لتلقػػػى اؼبعرفػػػة السػػػيارات لػػػد  تو وتػػػا وكيسػػػاف يرسػػػلتا مصػػػمم فرػػػر يت 
 واؼبصادقة الود ة مع يرا ح العمال  اؼبستهدفُت. يالضمنية بواسطة االريتالط الود

 :فة عملية مستمرة وليست لها نهايةإاداةة المعر المبدأ التاسع:  -
التمو ػػػا ومػػػن مث ال إدارة يو تعتػػرب مهػػػاـ إدارة اؼبعرفػػة ليسػػػت ؽبػػا هنا ػػػة مينلهػػػا مينػػا إدارة اؼبػػػوارد البرػػر ة 

هبعػا إدارة اؼبعرفػة لػي  ؽبػا  يالػذ وسػبب واحػد ىػ ،ما  ػت  إدارة اؼبعرفػة بصػورة  ليػةعند   وجد وقت هنا 
، مػداريا إدارة التكنولوجيػا اعبد ػدةذلػك يف ، تتريػَت دا مػاً  الػيت  يف تصػنيفات اؼبعرفػة اؼبطلوبػة ىػ وهنا ة ى

، وتريَت اؼبنظمات من اسًتاتيجياهتا وىيا لها التنظيميػة تريَت، اىتمامات العميا عادة ما تالقضا ا التنظيمية
 دد لد ه  حاجات متجددة للمعرفة ، فاؼبد روف واؼبهنيوف اعبتأ يد الدا   على اؼبنتج واػبدمةوال

 اعتبارىػا عنصػر الوقػت يف  عػٌت يف اؼبنظمػات هبػب يال تأريػذ يفبيئة اؼبعرفػة  ىذا الترييَت السر ع يف 
، ومن مث هبب وقت فإف البيئة َف  عدؽبا وجودال  ، فعندما  نتهاذج اػبالة ببيئة اؼبعرفةط والنموضع اػبرا 

 و رما ؿباذ ر االستخداـ ؽبذه البيئة.  ايف  كوف توليا البيئة سر ع
  :  يتتطلب إاداةة المعرفة تعاقد معرف المبدأ العاشر: -

املُت باؼبعرفػػة يكػػو ىػػا اؼبعرفػػة لػػد ها اسػػتخداـ لػػحيح للعػػ معظػػ  اؼبنظمػػات والػػيت مػػن هػػَت الواضػػح يف
، مػاذا تعػرؼ لو ة لػدى العامػافيو العاملُت وؽبا عقوؿ  ىا  ا اؼبعرفة يف ،يبتلكها العاملوف يـ  ستأجروهناف

اروف يثنػػػػا  يدا هػػػػ  لػػػػدى اؼبسترػػػػ ترػػػػت  مػػػػن اسػػػػطواكة اغباسػػػػبف مػػػػاذا عػػػػن اؼبعرفػػػػة الػػػػيت عػػػػن اؼبعرفػػػػة الػػػػيت
  الستراراهت ف

، ذلػػػك يف ىػػػؤال  العػػػاملوف  نقلػػػوف ربػػػتفظ دبعرفػػػة العػػػاملُت لػػػد ها مػػػات مػػػا يف عد ػػػد مػػػن اؼبنظ 
اخحػػػواؿ ىنػػػاؾ بعػػػض اؼبنظمػػػات تػػػؤدى  ي إُف واػػػا ا جد ػػػدة ومنظمػػػات جد ػػػدة، علػػػى يبسػػػرعة ي ػػػرب

معرفػة متاحػة لػدى العػاملُت حيػ   يعمليػة توثيػ  يوايفة االستخالص للمعرفة بصورة جيػدة  مػا تػؤدى 
بحت اؼبعرفػة مػورداً ي ػرب قيمػة ، فػإذا يلػة حػىت بعػد تػرؾ ىػؤال  لواػا فه نظمتًتا   ىذه اؼبعارؼ لدى اؼب

 .  يز ي رب ؼبرروعية إدارة اؼبعرفةاؼبنظمات فإكنا يبكن يف كتوقع رؤ ة تر  يف
 أنواع المعرفة:

 توجد عدة يكواع للمعرفة، سيت  ذ رىا يف ىذا العنصر. 
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 :الضمنية المعرفة -1
والػيت ىػ  يف حقيقػة اخمػر توجػد يف  Know-How (Skills) ؼبهػاراتبا وتتعلػ  اؼبعرفػة الضػمنية    

وقػد تكػوف تلػك اؼبعرفػة فنيػة  ،ربو لهػا لآلريػر نيو واليت من هَت السهولة كقلهػا  داريا عقا وقلب  ا فرد
 .ةيإدرا يو 
 :الظاهريةة المعرف -2

الكتيبػات اؼبتعلقػة  ومنهػا اؼبعلومػات الظاىر ػة باؼبعلومػات اؼبوجػودة واؼبخزكػة يف يريػيا اؼبنظمػة وتتعلػ 
كن لألفراد داريا اؼبنظمة وىف الريالب يب معا َت العمليات والتررييا ،اؼبستندات ،وانجرا ات ،بالسياسات

وقػد  ،مػن ريػالؿ النػدوات اللقػا ات والكتػبصبيع اؼبػوافُت  ليها واستخدامها ويبكن تقاظبها معإالولوؿ 
 We can" نقدول أنندا نعدرأ أكثدر ممدا يمكدن أن" اؼبعرفػة عنػدما قػاؿ  بػُت كػوعُت مػن Polanyi ميػز

Know more than we can tell"  الضػمنية يف   ة وضػع اؼبعرفػةبوىف ذلػك إيػارة لػروبة بػالطبع لصػعو
 . لمات منطوقة

 :من ينبها واليت ،واؼبعرفة كتاج لعنالر متعددة

لية يو ديبها دوف يحكاـ وتقاؼبوضوعية الريَت مًتابطة  ت  إبرازىا  ؾبموعة من اغبقا   :البيانات -أ
ربليلها ووضعها يف إطار واضح  ،تنقيحها ،البياكات معلومات عندما  ت  تصنيفها وتصبح ،مسبقة
 .للمتلق  ومفهـو
صػػداقية و ػػت  تقػػديبها عبػػارة عػػن بياكػػات سبػػنح لػػفة اؼب اؼبعلومػػات ىػػ  يف حقيقػػة اخمػػر :المعلومددات -ب

 ،لريػػرض اؼبقاركػػةيو كاكػػة اؼبعرفػػة عنػػدما تسػػتخدـ للقيػػاـ تطو رىػػا وترقػػى ؼب فاؼبعلومػػات  ػػت  ،لريػػرض ؿبػػدد
 فاؼبعلومات ى  بياكات ،كقاشيو اؼبرار ة يف حوار يو  ،لريرض االتصاؿيو  ،مسبقة وؿبددة وتقيي  كتا ج

اؼبعلومػات  ويبكػن تقػدم ،ال مكاكيػة اسػتخدامها الزبػاذ قػرارتوضح يف إطػار وؿبتػوى واضػح وؿبػدد وذلػك 
 .آرير ؿبادثة مع طرؼيو  ،لورة ،ها الركا الكتايبيف ييكاؿ متعددة ومن

لقدرة على لنع معلومػات مػن البياكػات الػيت  ػت  اغبصػوؿ  اؼبعرفة جباكب اؼبعلومات ربتاج :القدةات -ج
وقػد مػنح اب بعػض اخفػراد القػدرة علػى  ،يبكن اسػتخدامها واالسػتفادة منهػا عليها لتحو لها إُف معلومات

 تػوفر مػن  والقػدرة علػى ربليػا وتفسػَت اؼبعلومػات ومػن مث التصػرؼ بنػا ا علػى مػابطر قػة إبداعيػة  التفكػَت
للتعاما مع اؼبعلومات عند ذ كسػتطيع  َف  توافر لدى اخفراد القدرات والكفا ات اخساسية إذا ،معلومات

 .مفقودة ر اخساسية للمعرفةأو القوؿ يف يحد احمل
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وسبينػػػػا  ،فاؼبعرفػػػػة وثيقػػػػة الصػػػػلة باالذباىػػػػاتوالقػػػػدرات  للبياكػػػػات واؼبعلومػػػػات بانضػػػػافة :االتجاهددددات -اد
لػػذا  رػػكا  ،هبػػة يف التفكػػَت والتحليػػا والتصػػرؼالػػيت تػػدفع اخفػػراد للر و  احملر ػػات الر يسػػية يحػػداالذباىػػات 

 وإهبػػاد الرهبػػة ،اخفػػراد ز فضػػوؿيػػفربعنصػػراً يساسػػياً ندارة اؼبعرفػػة وذلػػك مػػن ريػػالؿ  عنصػػر االذباىػػات

  .1اؼبنظمات د  نقص العد د منيىذا بالتأ و  ،وربفيزى  لإلبداع
 حيػػ  ،سػػت تعر فػػاً ندارة اؼبعرفػػةيو تقػػدـ اؼبدرسػػة العليػػا ندارة اخعمػػاؿ يف جامعػػة تكسػػاس يف و 

  تنظيمهػػػػاو  استحصػػػػاؽباو  ،"العمليػػػػات النظاميػػػػة نهبػػػػاد اؼبعلومػػػػاتاؼبعػػػػرؼ علػػػػى يسػػػػاس يهنػػػػا : تعػػػػرؼ إدارة
تسػػاعد إدارة اؼبعرفػػػة و  ،العامػػا يف اؼبنظمػػة يف ؾبػػػاؿ عملػػو فػػػردعرضػػها بطر قػػػة ربسػػن قػػدرات الو  ،تنقيتهػػاو 

 ما تساعد بعػض فعاليػات إدارة اؼبعرفػة  ،لذاتيةاؼبنظمة يف اغبصوؿ على الفه  اؼبعم  من ريالؿ ريرباهتا ا
الػػتعل  و  ،اسػػتخداـ اؼبعرفػػة خيػػيا  مينػػا حػػا اؼبرػػا او  ،ريػػزفو  ،اؼبنظمػػة علػػى استحصػػاؿ اىتمػػاـيف تر يػػز 

 ، مػػا إهنػػا ربمػػ  اؼبػػوارد الذىنيػػة مػػن االكػػدثار ،لػػناعة القػػراراتو  ،التخطػػيط انسػػًتاتيج و  ،الػػد ناميك 
 2".تيح مروكة ي ربتو  ،تضيا إُف ذ ا  اؼبنظمةو 

 الفرع الثاني: إاداةة المعلومات
و هت  ىذا الفرع  ،تنظيماو  إدارة اؼبعلومات ى  حقا علم  يف طر قو إُف يف  صبح ي ينر ييوعا

وكقا اؼبعلومات  ،السر ة للمعلوماتوتوفَت اخماف و  ،داريا اليت تولا إُف اؼبعلوماتالعلم  بضماف اؼب
   اسًتجاعها عند الطلب.وريزف اؼبعلومات و  ،إ صاؽبا إُف من وبتاجهاو 

ي ينر  استخداـيدوات تكنولوجيا اؼبعلومات لتوفَت  استخداـإدارة اؼبعلومات ى  العملية اليت تتضمن و 
    اخفراد يف ربقي  يىدافه . يو  ،اؼبنظمةيو  ،علومات اؼبتاحة ؼبساعدة اجملتمع فا ة لكا اؼبفاعلية و 

        اؼبعلومات الصوتية و  ،برؾبيات اغباسوبو  ،تتعاما إدارة اؼبعلومات بركا عاـ مع الوثا  و 
 ،تهادقو  حداثتهاو  ،إدارة اؼبعلومات حوؿ فاعلية اؼبعلومات اىتماـ تمر ز و  ،ذلكما إُف و  ،الصور ةو 

 ومن الواضح يف ،التطبيق  العلم  الفرع فهمها ى  ليست اؼبوضوعات اؼبر ز ة ؽبذاو  ،وسرعة ذبهيزىا
مسانبتها يف  اعبيدة دوراً مهماً تلعبو يف فعاليات اؼبعرفة اؼبختلفة يف اجملتمعات من ريالؿ تندارة اؼبعلوما

                                                
 :2005 :بن مرزوؽ العتييب سعد  1

http://www.alnoor-world.com/learn/topicbody.asp?TopicID=119&SectionID=1 
2
 Graduate School of Business, University of Texas at Austin , what is Knowledge 

Management?, 2005 [Available at http://www.bus.utexas.edu/ kman/answers. htm#whatkm] 

 

http://www.alnoor-world.com/learn/topicbody.asp?TopicID=119&SectionID=1
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 ،ضماف اكسياب اؼبعرفة فيهارا ز اؼبعرفة و وتطو ر م ،تصنيفهاوصبع اؼبعرفة و  ،ريل  قواعد بياكات اؼبعرفة
 استخدامو يف اخدبيات اؼبختلفة لعل  اكترر ،علم   مصطلح ،إدارة اؼبعلوماتو  ،وما إُف ذلك

تتعل  عملية "إدارة  ،يف اعباكب التطبيق و  التخصصات العلمية من وهَتنبا ،اخعماؿ وإدارة ،اؼبعلومات
 ،إ صاؿ اؼبعلوماتو ب  و كتاج يف إ استخدامهاو ظ  اؼبعلومات اؼبعلومات" يف الوقت اغباضر يساسًا بن

إكتاج و  عدد من التكنولوجيات ذات العالقة دبعاعبة البياكات استخداـتفه  و    ما  تعل  بدراسة 
 ،إدارة اخريياو  ،إدارة الوثا   ،مينا ،ىناؾ عدد من اؼبصطلحات الفرعية ،يف ىذا السياؽو  ،اؼبعلومات

التطبيق  ندارة  االىتماـما إُف ذلك اليت تركا جواكب و  ،مصادر اؼبعلوماتوإدارة اجملموعات و 
 .1اؼبعلومات

 المعرفةإاداةة و إاداةة المعلومات  بين العالقةالفرع الثالث: 
ذلػك  و بػدو  ،"إدارة اؼبعلومػات"وة اؼبعرفػة" ىنػاؾ يي اريػتالؼ بػُت "إدار  وبالنسبة للعد ػد ن ال  بػد   

تعتػرب اؼباسػحة الضػو ية  . فبالنسبة ؼبسوق  تكنولوجيا اؼبعلومػاتتُتااؼبعلومهَت ياً حُت ىبص اؼبوضوع منطق
(scanner ىػػ  تكنولوجيػػػا ر يسػػية ندارة اؼبعرفػػػة خهنػػا ضػػػرور ة لتقاسػػ  اؼبعرفػػػة. لػػذلك فمعظػػػ  الػػػذي )

 معلومات. يف حقيقتو إال إدارة ومعرفة ما ى رار إليو  إدارة 
 ،معلومػػػات إدارة واؼبعلومػػػات( ىػػػيو عامػػػا مػػػع اخيػػػيا  )البياكػػػات يف الت يبكػػػن القػػػوؿ يف ىػػػذا اجملػػػاؿو  

رسػػػومات و فػػػإف إدارة اؼبعلومػػػات تتعلػػػ  بالوثػػػا     مػػػا ييػػػركا سػػػابقاً و  ،إدارة معرفػػػة والعمػػػا مػػػع البرػػػر ىػػػو 
 ،ىػػػ  تعػػػٍت ضػػػماف تػػػوفَت اؼبػػػدارياو  ،رمػػػوز الػػػربامجو  ،ؿ انلكًتوكيػػػةو ااعبػػػدو  ،التصػػػمي  اؼبسػػػند باغباسػػػوب

مػن  يف حػُت يف إدارة اؼبعرفػة ،مع التمينيا الواضح واعبل  ى  تتعاما حصر او  ،اػبزفو  ،قاؿكتاالو  ،اخمنيةو 
 ،الػػػذ ا   ،القػػػدرة علػػػى التكيػػػا  ،خػػػاطرسػػػرعة اؼب ،االبتكػػػار  ،ز القيمػػػة يف اخلػػػالةسبيّػػػ الناحيػػػة اخريػػػرى

 ،رفػة بػالتفكَت النقػديهتػت  إدارة اؼبعو  ،ى  تسعى إُف تفعيا إمكاكيات اؼبنظمػة يف ىػذه اعبواكػبو  ،التعل و 
تعلػػ  و الػػتعل  الفػػردي  تسػػندو ىػػ  تػػدع  و  ،اؼبرػػار ةو  فو اوالتعػػ اؼبهػػاراتو  ،اخمبػػاطو  العالقػػاتو  ،االبتكػػارو 

حػػػىت و  النجاحػػػاتو ترػػػجع مرػػػار ته  يف اػبػػػربات و تقػػػوي التعاضػػػد بػػػُت يفػػػراد اجملموعػػػات و  ،اجملموعػػػات

                                                
                                  : 2005موقع للبحوث اؼبنرورة 1

http://www.arabcin.net/arabic/5nadweh/pivot_3/knowledge_management.htm                               
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 ،اؼبرػار ة يف احملتػػوىو  احملادثػة   ترػجيعو  ،تصػاؿاالقػد تسػتخدـ إدارة اؼبعرفػة التكنولوجيػا لز ػػادة و  ،الفرػا
 اؼبر زي ندارة اؼبعرفة. االىتماـلكن التكنولوجيا ال تركا ؿبور و  ض حوؿ اؼبعا و االتفو 

يمػػا سػػكا ـر فيبػػُت يكػػو وجػػد الكينػػَت مػػن اغبػػاالت الػػيت اسػػتبدؿ اخفػػراد فيهػػا  لمػػة "معلومػػات" بكلمػػة   
فهنػػاؾ جػػز   بػػَت مػػن  ،اغبػػاؿ مػػع اؼبعلومػػات ولكػػن لػػي   مػػا ىػػو  ، أكػػو لػػي  ىنالػػك يي فػػارؽو معرفػػة" "

ريػػة اخفػػراد الػػيت تتػػوافر يف يدمو  ،ىػػ  اؼبعرفػػة هػػَت القابلػػة للتمينيػػاو  ،اؼبعرفػػة اؼبفهومػػة ضػػمنياً )معرفػػة ضػػمنية(
يسػػ  مهمػػة  يدوات إدارة اؼبعلومػػات اعبيػػدة ىػػ و الدراسػػات اؼبتنوعػػة يف مهػػارات و تبػػُت البحػػوث و  ،فقػػط
 ،اؼبتمينلػة يفو  ،ترتما على مهارات اؼبعلوماتيُت )يمنا  اؼبكتبات على سبيا اؼبينػاؿ ال اغبصػر(ى  و  ،للريا ة

 لكػػنو  ،إدارهتػاو اؼبكػاكز  اسػػتخداـو  ،النصػية إدارة قواعػد البياكػاتو  تكرػػاو  ،عيتهػاويو تصػنيا اؼبعلومػات 
 فه  ربتاج ي ضاً إُف:  ،إدارة اؼبعرفة تذىب يبعد من ذلك

  اؼبعرفة اؼبتاحة.  استخداـتساعدى  يف و اخفراد   رارؾ فيها عمليات -   
 اؼبعرفة من "العارؼ" إُف اؼبستخدـ.  اكسيابكظ  تتيح  -
 معرفة جد دة. استخداـو عمليات ترجع تطو ر  -
 اؼبرار ة يف اؼبعرفة. و ثقافة ربفز انبداع  -
 لي  مستنفذ(.و فه  يس  اقتصاد ات اؼبعرفة )مورد متناـ  -
 .اؼبنظمةو ر القدرات تطو طرؽ لقياس  -

 : تأثير تقنية المعلومات على تكوين المعلومات والحصول على المعرفةالمطلب الثاني
تسػػاى  تقنيػػة اؼبعلومػػات يف تكػػو ن اؼبعرفػػة يف اؼبؤسسػػة بواسػػطة اؼبعلومػػات اؼبتػػوافرة علػػى الرػػبكة العاؼبيػػة    

  يف معاعبػة البياكػات الػيت تولػد اؼبعلومػػات وبالتػاِف فػإف التقنيػػة تسػاى ،و ػذلك الرػبكة احملليػة ،للمعلومػات
 ومن مث تكو ن اؼبعرفة اليت تدع  متخذي القرار داريا اؼبؤسسة.

 واالتصال وجواد األسواق االفتراضية تل: تدعم تكنولوجيا المعلوماو الفرع األ
 يػػػػةالتجػػػػارة انلكًتوكيو  (Virtual Markets)تػػػػدع  تقنيػػػػة اؼبعلومػػػػات تأسػػػػي  اخسػػػػواؽ االفًتاضػػػػية   

(E.commerce)  ت  مػػا تعػػزز العالقػػا ،ريارجيػػةيو الػػيت سبكػػن اؼبنظمػػة مػػن إهبػػاد يسػػواؽ يريػػرى داريليػػة
يف تطػػػػور الرػػػػبكة العاؼبيػػػػة للمعلومػػػػات منػػػػذ بدا ػػػػػة و إف سػػػػرعة النمػػػػػو  ،التجار ػػػػة بػػػػُت اؼبنظمػػػػة وعمال هػػػػا

التجػػػػػارة يدى إُف التطػػػػػور يف ؾبػػػػػاؿ  6882يف عػػػػػاـ  ( www )التسػػػػػعينات وبدا ػػػػػة اسػػػػػتخداـ اؼبتصػػػػػفح 
إُف يف التجػػػػارة  إضػػػػافة ،سػػػػانبت ىػػػػذه التقنيػػػة يف تقػػػػدمها انلكًتوكيػػػة والػػػػيت تعتػػػػرب إحػػػػدى اجملػػػاالت الػػػػيت
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الذي يدى بدوره إُف إحػداث ترييػَتات جذر ػة  ،الرقم  اغبد   قتصادلالة تعترب حجر اخساس انلكًتوكي
 وسر عة داريا اؼبنرآت على مستوى العاَف.

 المعلومات واالتصال على العمالءوجيا الفرع الثاني: تأثير تكنول
إف اسػػػتخداـ تقنيػػػة اؼبعلومػػػات بفاعليػػػة سبكػػػن اؼبنظمػػػة مػػػن ربقيػػػ  فػػػرص سبكنهػػػا مػػػن سػػػهولة االتصػػػاؿ   

 ،الػػذي وبػػدث بواسػػطة يدوات االتصػػاؿ اؼبوجػػودة علػػى الصػػفحة انلكًتوكيػػة للمنظمػػةو بعمال هػػا تفاعليػػا 
التسػػػػد د وطلػػػػب  ،  رهػػػػب يف تنفيػػػػذىا سػػػػوا  الرػػػػرا وبالتػػػػاِف  ػػػػتمكن العميػػػػا مػػػػن إجػػػػرا  العمليػػػػات الػػػػيت

 .بياكات من اؼبنظمةيو معلومات 

يف اؼبنظمػات الػيت ترهػب يف تأىيػا العالقػة مػع  1 ( wills Fuerst and Choobineh ) رػَت 
  عمال هػا تفاعليػاً بواسػطة وسػػا ا االتصػاؿ هبػب انجابػػة علػى  يفيػة تطبيػػ  واسػتخداـ  كظػ  اؼبعلومػػات ف

ف. إف اؼبنظمػػة حباجػػة ماسػػة إُف ت  اسػػتخداـ ىػػذه الػنظ  يف اؼبنظمػػةتطبيػػ  ىػػذه الػنظ ف مػػىت سػػيي ػن سػػيت  
إعػػػادة تنظػػػي  وترػػػكيا معلوماهتػػػا حػػػىت تسػػػاى  يف تطػػػو ر وجػػػودة لػػػياهة القػػػرار و ػػػذلك كرػػػر اؼبعلومػػػات 

لػػك خف تقنيػػة اؼبعلومػات تػؤدي ريػػدمات جليلػة للعمػال  وذ ،نظمػة لأليػػخاص اؼبسػتفيد ن منهػا داريػا اؼب
وىػػذا مؤيػػر قػػوي ن ريػػالؿ مسػػتوى عػػاؿ مػػن التقنيػػة " مػػن ريػػالؿ " مسػػتوى عػػاؿ مػػن االتصػػاؿ وبػػدث مػػ

علػػى يف تقنيػػة اؼبعلومػػات تػػػؤدي دوراً مهمػػاً يف اؼبنظمػػة عنػػػدما  ػػت  توايفهػػا ػبدمػػػة اخكرػػطة الػػيت بػػػدورىا 
 مػا يف  ،  الوقػتسبكن العمال  من سػرعة االتصػاؿ باؼبنظمػة واغبصػوؿ علػى احتياجػاهت  وبالتػاِف تػوفر ؽبػ

اسػػتخداـ تقنيػػة اؼبعلومػػات بفاعليػػة تػػؤدي إُف ز ػػادة فػػرص اؼبنظمػػة يف السػػوؽ وتقو ػػة العالقػػة مػػع عمال هػػا 
 مػػا يف فرػػػا اؼبنظمػػػة يف    ،للمعلومػػػات علػػػى الرػػبكة العاؼبيػػػة بواسػػطة االتصػػػاالت التفاعليػػػة الػػيت ربػػػدث

ات الػػيت وبتػػاج وبتػػوي علػػى اؼبعلومػػالػػذي  (Web، Site) تصػػمي  لػػفحات الرػػبكة العاؼبيػػة للمعلومػػات
واللوف ... اٍف سوؼ  ؤدي إُف فرػا اؼبنظمػة يف   يسعارىا  ،موالفاهتا ،: لورة السلعةإليها العمال  مينا

 سبكُت الروابط مع العمال  .
يلػػبحت الرػػبكات اغباسػػبية يف   ،وللداللػػة ي ينػػر علػػى يف العػػاَف قػػد توجػػو إُف ؾبتمػػع معػػريف فعػػال

وزاد ىػػذا االرتبػػاط مػػع ىػػذه  ،االقتصػػاد ة واالجتماعيػػة والينقافيػػة واغبياتيػػة ،نكسػػاكية ينػػَت مػػن النرػػاطات ا
 .الربكات من قبا اخفراد واؼبؤسسات واؼبنظمات

                                                
1  Wells, J., Fuerst, W. & Choobinech, Managing information technology (IT) for one-to-

one customer interaction.  Information & Management , 1999, P35 (1), 53-62. 
 



 لمواةاد البشريةل ستراتيجيةاال اداةةاإل التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال في استخداماتالفصل الثالث                 
 

 677 

 .ةالمطلب الثالث: تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال على مختلف جوانب المؤسس
 .القوى العاملةو  ل: التأثير على إنتاجية المؤسسةو الفرع األ

 .: التأثير على إنتاجية المؤسسةالو أ
 ،اؼبؤسسػاتو مػؤريرا يف تكنولوجيػا اؼبعلومػات تػؤثر تػأثَتا يساسػيا يف مبػ تي ػدت العد ػد مػن الدارسػا  

 تكنولوجيا اؼبعلومات إدرياؿ ترييَتات تنظيمية وإدار ة مرافقة. إادخالريالة عندما  راف  
لػدى اؼبؤسسػات الػيت اسػتينمرت يف  نيبكػ فقد تبنت عدة دراسات يف معدؿ انكتاجيػة  ػاف يعلػى مػا 

يف اؼبعلوماتيػػة  إال يف ىػػذه الدراسػػة بينػػت يف االسػػتينمار ،ويف توز ػػع اندارة والتنظػػي  ،تكنولوجيػػا اؼبعلومػػات
وبالتػػاِف  ،يف انكتػػاج لػػن  ػػؤدي إُف ز ػػادة ؿبسػػوبة  دوف يف  رافقػػو إعػػادة توز ػػع وربسػػُت يف اندارة والتنظػػي

 اسػػػػًتاتيجيات :يف تحقػػػػ  عنػػػػدما  رافقهػػػػا اسػػػػتينمارمػػػػن تكنولوجيػػػػا اؼبعلومػػػػات تفػػػػإف االسػػػػتفادة القصػػػػوى 
 ويعماؿ جد دة. ،وىيكليات جد دة ،جد دة
 .التأثير على القوى العاملة :ثانيا
مػػن  ،إدريػػاؿ متطلبػػات جد ػػدة حػػوؿ القػػوى العاملػػةو لتكنولوجيػػا اؼبعلومػػات واالتصػػاؿ تػػأثَت آريػػر ىػػ     

حيػػػ  يف معػػػدؿ اخجػػػر  ،املُت يف مهػػػن ىػػػذا القطػػػاع ز ػػػادة  بػػػَتة كسػػػبياىػػػذه الترييػػػَتات ز ػػػادة يجػػػور العػػػ
يف   6887دوالر لعػػػػاـ  4711يف الصػػػػناعات اؼبنتجػػػػة لتكنولوجيػػػػا اؼبعلومػػػػات واالتصػػػػاالت  ػػػػاف  يالسػػػػنو 

دوالر يف القطاعػػات  26311يي يعلػػى مػػن معػػدؿ اخجػػر السػػنوي البػػال   ،الوال ػػات اؼبتحػػدة اخمر كيػػة
ارتفعػػػت اخجػػػور للعػػػاملُت يف الصػػػناعات  6881ومنػػػذ سػػػنة  ،%74لػػػى  بنسػػػبة يي اخجػػػر يع ،اخريػػػرى

َف ترتفػػػع اخجػػػور يف الصػػػناعات اػبالػػػة  ،سػػػنو ا باؼبقابػػػا %4.7اؼبنتجػػػة لتكنولوجيػػػا اؼبعلومػػػات دبعػػػدؿ 
.إضافة إُف يف إدريػاؿ تكنولوجيػا اؼبعلومػات يف القطاعػات اخريػرى عػن طر ػ  %2.5اخريرى بأ ينر من 

هبعػا ىػذه القطاعػات  ،ات وبرؾبيػات ي ينػر تعقيػدا وتطػورا مػن التجهيػزات اؼبسػتعملة سػابقاستعماؿ ذبهيزا
 ما وبتاج إُف تدر ب مستمر ؽبذه القوى العاملة  تناسب مػع تطػور  ،حباجة إُف عمالة يعلى ريربة وتعلما

 .التجهيزات والربؾبيات
 .التأثير على تطوير المنتج وعمليات التسويق الفرع الثاني:

 .التأثير على تطوير المنتج :الأو 
 مػػا  ،ا ترػػفت اؼبؤسسػػات يف ىػػذه التكنولوجيػػا يبكػػن اسػػتخدامها لتطػػو ر منتجػػات وسػػلع جد ػػدة     

وبالفعػػا فقػػد طػػورت الكينػػَت مػػن اؼبؤسسػػات  ،يبكػن اسػػتخدامها لتطػػو ر ريطػػوط انكتػػاج وعمليػػات انكتػاج
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وقػػد سػػاعد اهػػور  ،ؾبيػػات حاسػػوبيةبر يو منتجػػات جد ػػدة تتضػػمن داريلهػػا عنالػػر وذبهيػػزات معلوماتيػػة 
فػػػالكينَت مػػػن اؼبؤسسػػػات تسػػػتعما  ،يف كرػػػر معلومػػػات البحػػػ  والتطػػػو ر العلمػػػ  والتكنولػػػوج  ،االكًتكػػػت

اػبدمػػػة مػػن ريػػػالؿ يو االكًتكػػت مػػػن يجػػا ز ػػػادة مبيعاهتػػا مػػػن ريػػالؿ التحسػػػُت التػػدرهب  اؼبسػػػتمر للسػػلعة 
 واليت تستعما يف: ،االكًتكتاستينمار اػبربات والبحوث اؼبختلفة اؼبنرورة عا يبكات 

 تنسي  وتصمي  اؼبنتج. -
 زبفيض تكلفة إدارة اؼبرروع. -
 زبفيض تكلفة إدارة اؼبخزوف. -

 تقدم التدر ب الفعاؿ للعماؿ واؼبوافُت.-
 .قالتأثير على عمليات التسوي :ثانيا

علػػى  واالطػػالعيبكػػن اليػػـو لكينػػَت مػػن اؼبسػػتهلكُت يف  ينػػَت مػػن دوؿ العػػاَف الػػدريوؿ إُف االكًتكػػت 
كًتكػػت يلػػبحت مكاكػػا للتسػػوؽ يبكػػن مػػن فاخ ،موالػػفات وعػػرض يي مػػن السػػلع الػػيت  رهبػػوف يف يػػرا ها

ويف الكينػَت  ،مث القياـ بعمليات الررا  عرب االكًتكت ،ريالؽبا للمستهلك اؼبفاضلة بُت العد د من العارضُت
وكيػػة تػػأثَتا  بػػَتا علػػى يسػػعار ـبتلػػا  ػػ  يثػػرت التجػػارة انلكًت  ،مػػن اخحيػػاف  ػػت  الػػدفع عػػرب ىػػذه الرػػبكة

حيػػ  يبكػػن للمرػػًتي يف  ػػتفحص السػػلعة وـبتلػػا موالػػفاهتا ويسػػعارىا يف  ػػا بقػػاع  ،السػػلع واػبػػدمات
اؼبعػارض( وي ينػػر مػػن  ،الز ػػارات ،العػاَف وبسػػرعة وتكلفػة قليلػػة باؼبقاركػة بالوسػػا ا السػابقة التقليد ػػة )السػفر

فتسها ىذه البوابات عمليات التسػوؽ  ،ًتكت لتسهيا العمليةذلك فقد اهرت بعض الربؾبيات على االك
 ،وتقػػـو ىػػذه الربؾبيػػات بانحبػػار عػػرب االكًتكػػت يف العد ػػد مػػن اؼبواقػػع وبسػػرعة فا قػػة ،والتسػػو   انلكػػًتو 

 ،((BOTSوتسمى ىذه الربؾبيػات باؼبرػًتي الرقمػ   ،باحينة عن يفضا سعر ويفضا موالفات للمرًتي

فاؼبصػنعُت ومقػدم  اػبػدمات  ،فإف االكًتكػت يلػبحت وسػيلة ىامػة للتسػو   عاؼبيػا ومن وجهة كظر البا ع
مػػػع إمكاكيػػػة الصػػػػياكة  ، عرضػػػوف اآلف علػػػى االكًتكػػػت معلومػػػػات وموالػػػفات ويسػػػعار وريػػػدمات لسػػػػلعه 

التطبيقية و لها عن بعد بواسطة  ـو ذلك التدر ب عن بعد مع  ا اللواز  ،باخكًتكتباالستعاكة  واالطالع
 كت.االكًت 
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 .إاداةة المعرفةو تخفيض مصاةيف المؤسسات على  تأثيرالفرع الثالث: 
 .تخفيض مصاةيف المؤسساتعلى : الأو 

يو تعػد عمليػة إعػداد ولػياكة مواقػع التجػارة علػى الو ػب ي ينػر اقتصػاد ة مػن بنػا  يسػواؽ التجز ػة  
تر يب ذبهيزات باىظػة يو لًتوهبية، لياكة اؼبكاتب، وال ربتاج اؼبؤسسات إُف انكفاؽ الكبَت على اخمور ا

ىنػػاؾ حاجػػة يف اؼبؤسسػػة السػػتخداـ عػػدد  بػػَت مػػن اؼبػػوافُت  والػينمن تسػػتخدـ يف ريدمػػة الزبػػا ن، وال تبػػد
للقيػػاـ بعمليػػات اعبػػرد واخعمػػاؿ اندار ػػة، إذ توجػػد قاعػػدة بياكػػات علػػى االكًتكػػت ربػػتفظ بتػػار خ عمليػػات 

ذلػػػك لرػػػخص دبفػػػرده اسػػػًتجاع اؼبعلومػػػات اؼبوجػػػودة يف قاعػػػدة البيػػػع يف اؼبؤسسػػػة ويظبػػػا  الزبػػػا ن، و تػػػيح 
البياكػات لػػتفحص عمليػػة البيػػع بسػػهولة وحػػىت تكػػاليا اؼبخػػزوف تػػنخفض، فاالحتفػػاظ بكميػػات قليلػػة مػػن 

 1.ي ضاة بو، وتقليا تكلفة االحتفاظ بو اؼبخزوف  ؤدي إُف تقليا اؼبخاطر اؼبرتبط
 ة المعرفة.تأثير تكنولوجيا المعلومات على إاداة : ثانيا

إدارة اؼبعرفة ى  التجميع اؼبنظ  للمعلومات من مصادر داريا اؼبنظمة وريارجو وربليلهػا وتفسػَتىا 
واسػتنتاج مؤيػرات ودالالت تسػػتخدـ يف توجيػو وإثػػرا  العمليػات مػػن اجػا ربسػػُت اخدا  واالرتقػا  بػػو إُف 

وجػػو مػػن قبػػا اؼبنظمػػة إُف التقػػاط يعلػػى مسػػتو ات مػػن االقبػػاز،  مػػا عرفػػت بأهنػػا اعبهػػد اؼبػػنظ  الػػواع  واؼب
ؿ واؼبرػػػار ة بػػػُت يفػػػراد ويقسػػػاـ و اوصبػػػع وتصػػػنيا وتنظػػػي  وريػػػزف  افػػػة يكػػػواع اؼبعرفػػػة وجعلهػػػا جػػػاىزة للتػػػد

وقػد اىػت  البػاحينوف بتقصػ   2ووحدات ىذه اؼبنظمػة دبػا  رفػع مسػتوى  فػا ة ازبػاذ القػرار واخدا  التنظيمػ 
كظػػ  تكنولوجيػا اؼبعلومػػات واالتصػػاالت، والػػيت يبكػػن الوقػػوؼ  ؾبػاالت اسػػتفادة إدارة اؼبعرفػػة مػػن تطبيقػػات

 عليها  التاِف:
اؼبنظمة مػع اؼبتعػاملُت معهػا يو ظبحت تكنولوجيا اؼبعلومات باتصاؿ اؼبؤسسة  سرعة جمع المعلومات:* 

يف اقصر وقت فبكن واغبصوؿ علػى اؼبعلومػة يف الوقػت اؼبناسػب وبالقػدر الكػايف الػذي يبهػد الزبػاذ القػرار 
اغبكػي  الػذي ىبػدـ الريا ػة اؼبسػتهدفة، و عتػرب االقػًتاع واالسػتفتا  االلكػًتو  وانحبػار عػرب ؿبر ػات البحػػ  

 اؼبختلفة من بُت يى  اخدوات اؼبستخدمة يف ىذا اجملاؿ. 
إف معاعبػة البياكػات لكػ  تصػبح معلومػات ذات فا ػدة يبكػن االعتمػاد  معالجة المعلومات والبياندات:* 

ة االسػػػػًتاتيجيات وربقيػػػػ  اخىػػػػداؼ اؼبنرػػػػودة  تطلػػػػب القيػػػػاـ بسلسػػػػلة مػػػػن انجػػػػرا ات عليهػػػػا يف لػػػػياه

                                                
 .68، 67اعبزا ر: د واف اؼبطبوعات اعبامعية، ص ص  ،راىي  خبيت، التجارة انلكًتوكيةإب 1
 5،ص2004كيساف  29-28يف العاَف العريب، جامعة الز توكة اخردف  عبد الستار حسن  وسا إدارة اؼبعرفة من اجا البقا  والنمو، مؤسبر إدارة اؼبعرفة 2



 لمواةاد البشريةل ستراتيجيةاال اداةةاإل التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال في استخداماتالفصل الثالث                 
 

 686 

 1والعمليػػات علػػى بياكػػات ؿبػػددة تتعلػػ  باؼبوضػػوع اؼبػػراد التعػػرؼ عليػػو مػػن اجػػا التولػػا إُف كتػػا ج ؿبػػددة
 و عترب اغباسوب يداة فعالة يف اقباز ىذه اؼبهمة كظرا التصافو بػ :

 .ياكاتتسجيا وحفظ    ىا ا من الب -
 اغبفاظ على البياكات من الضياع. -
 منع االزدواجية يف تسجيا البياكات مع سهولة الفرز والتصنيا. -
 سرعة ودقة وجودة اخدا . -
يمػػػػا معاعبػػػػة اؼبعلومػػػػات فهػػػػ  مصػػػػطلح عػػػػاـ للتعبػػػػَت عػػػػن فعاليػػػػات اغباسػػػػوب الػػػػيت ربػػػػوؿ يي كػػػػوع مػػػػن   

 ػت  تنظػي  البياكػػات واؼبعلومػات يف يػكا ـبتلػا مػػا  قػديو اؼبعلومػات إُف كػوع يريػر تسػها االسػػتفادة منػو 
   2 ساعد على إكرا  معلومات جد دة

بعػػػد اغبصػػػوؿ علػػػى اؼبعرفػػػة مػػػن اػبػػػربا  واؼبصػػػادر اؼبوثوقػػػة  ػػػت  سبينيلهػػػا يف قواعػػػد بياكػػػات  خدددزن المعرفدددة:* 
لألجهػػزة يف التصػػريَت يلػػبح السػػمة اؼبميػػزة  ومسػػتقلة بالنسػػبة لكػػا ؾبػػاؿ معػػريف، وفبػػا سػػاعد علػػى ذلػػك ىػػ

الرػر ط السػمع  وبػُت سػعة يقػراص الليػزر يو  ووالعتاد، حي  َف  عد ىناؾ ؾباؿ للمقاركة بُت سػعة الفيػد 
اخقراص اؼبدؾبػة الػيت تتسػع ؼبػا  ز ػد عػن عرػرة يالؼ لػفحة يف القػرص الواحػد، فضػال عػن تكنولوجيػا يو 

ت( دوف يف  ػػؤثر ذلػػك علػػى )لػػورة، لػػو  ضػػريط البياكػػات لتقليػػا السػػعات الكبػػَتة للملفػػات هػػَت النصػػية
 الصوت ومستو اتو. يومعاَف الصورة وتر يبها 

يتاحػػت يػػبكة االكًتكػػت وبروتو والهتػػا العد ػػد مػػن يدوات االتصػػاؿ والتفاعػػا  مشدداةكة ونشددر المعرفددة:* 
وتوايا الكينَت منها يف ؾبػاؿ كقػا اؼبعلومػات واؼبعػارؼ، حيػ   سػمح الرب ػد االلكػًتو  بتػوفَت إمكاكيػات 

مػػػع اجملتمعػػػات االفًتاضػػػية واالسػػػتفادة مػػػن ريػػػربات يفرادىػػػا اؼبتخصصػػػُت، وتبػػػادؿ اآلرا  معهػػػػ   االتصػػػاؿ
وطلػػػػب اؼبسػػػػاعدة وتقػػػػدم النصػػػػح وانريػػػػاد  مػػػػا ظبحػػػػت اؼبػػػػؤسبرات التفاعليػػػػة بإتاحػػػػة الفرلػػػػة للمحادثػػػػة 

ي ػرب مػن اؼبروكػة يف بُت اؼبتلقُت وبعضه  يف الوقت اغبقيق ، فبا  ػوفر قػدرا يو والتفاعا بُت احملرر واؼبتلقُت 
 االتصاؿ وإعطا  اعبميع فرلة اؼبرار ة يف ربصيا اؼبعرفة وإبدا  اؼبالحظات.

ىذا بانضافة إُف دور الربكة الداريلية اػبالة )االكًتاكت( يف تبادؿ اؼبعرفة وكررىا، وىػ  يػبكة 
يف االتصػػػاؿ بػػػُت اؽبيئػػػة تعتمػػػد علػػػى يػػػبكة االكًتكػػػت وبنيتهػػػا اخساسػػػية يو اؼبنظمػػػة يو ريالػػػة باؼبؤسسػػػة 

يعضا ها دوف هَتى  وسبكينه  من اؼبرار ة يف اخعمػاؿ اؼبرتبطػة بالبياكػات واؼبعلومػات والوثػا   وتتبػع سػَت 
                                                

 .175عينماف  وسا، تكنولوجيا التسو  ، دار اؼبناىج، اخردف ص 1
 .18، ص2004عمار عبد الوىاب، عل  اؼبعلومات، دار الينقافة للنرر والتوز ع، اخردف،  2
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اخكرػػطة اؼبختلفػػة، وعػػادة مػػا وبمػػى ىػػذا النػػوع مػػن الرػػبكات دبػػا  سػػمى حػػا ط الصػػد الػػذي يبينػػا الػػدع  
 .1االكًتكت بالدريوؿ إليها اخمٍت لتامُت البياكات واالتصاالت وعدـ السماح ؼبستخدم 

ومػن جهػة يريػرى  عتػرب التعلػي  االلكػًتو  مػن بػُت يىػ  تطبيقػات تكنولوجيػا اؼبعلومػات واالتصػاؿ 
االكًتاكػػت يف ز ػػادة مهػػارات العػػاملُت وتلقيػػنه  يو الػػيت يبكػػن اسػػتخدامها باالعتمػػاد علػػى يػػبكة االكًتكػػت 

 النقاش التفاعلية وتزو دى  بالكتب االلكًتوكية.وحلقات  والعد د من اؼبعارؼ من ريالؿ مؤسبرات الفيد 
 .إاداةة المواةاد البشرية والتكنولوجيا الجديدة المبحث الثاني:

يبرزىػػا العمػػا  لعػػاّ و عػػدة لػػور لػػو قتصػػادي اعبد ػػد إف لتكنولوجيػػا اؼبعلومػػات واالتصػػاؿ يف الواقػػع اال     
 .معلومات اؼبوارد البرر ةكظاـ  بانضافة إُف ،اؼبنظمة االفًتاضية ،االفًتاض  عن بعد

 .المنظمة االفتراضيةو ل: العمل االفتراضي عن بعد و المطلب األ
 .ل: العمل االفتراضي عن بعدو الفرع األ

انكًتكػػت بػػدي عػػاَف و تصػػاعد العصػػر الرػػبك  و االتصػػاؿ و مػػع تطػػور التكنولوجيػػات اعبد ػػدة لإلعػػالـ       
فػاليـو  ػا اخعمػاؿ تتنػاف  يف  ،العػػػاَف االفًتاضػ و وىػالزاؿ  توسػع باسػتمرار آال و  تصػاعد و آرير  تنامى 

 ،2العػػػػاَف االفًتاضػػػ  اؼبصػػػنوع مػػػن اؼبعلومػػػاتو  ، لمسػػػو اؼبػػػد روفو عػػػاؼبُت العػػػاَف اؼبػػػادي للمػػػوارد الػػػذي  ػػػراه 
يف  تصػػلوا و حيػ  جعلػػت ىػػػػذه التطػػورات مػن اؼبمكػػن لػػبعض العػػاملُت مػػن يف  ػؤدوا يعمػػاؽب  مػػن منػػازؽب  

حيػ   ُعػرؼ مكػاف العمػا يف ىػذه اغبالػة  ،اتصػاالت إلكًتوكيػة مينػا الرب ػد انلكػًتو  دبكاتبه  عن طر  
مصػػطلح  قػػًتح بأكػػو مػػن اؼبمكػػن لعمػػا اؼبكتػػب مػػن يف  ػػؤدى يف يي موقػػع و ىػػو  ،3مكتػػب افًتاضػػ بأكػػو 

ي ينػػػر مػػن مواقػػػع اؼبنرػػػأة الينابتػػة عػػػن طر ػػػ  يو جريػػرايف افًتاضػػػ  طاؼبػػػا يف ىػػذا اخريػػػَت مػػػرتبط دبوقػػع واحػػػد 
لقػػػد اهػػػر مفهػػػـو اؼبكتػػػب االفًتاضػػػ  ريػػػالؿ السػػػبعينيات بظهػػػور و  ،كنولوجيػػػات االتصػػػاالت إلكًتوكيػػػةت

حيػ  يلػبح مػن اؼبمكػن لألفػراد  مػن  ،السػعر  معدات اتصػاالت البياكػات اؼبنخفضػةو اغباسبات اؼبصريرة 
لترػرييا اؼبػربؽ يف  كف   الفًتة اسػتخدـ مصػطلح او  ،الرر ة يف   عملوا داريا منازؽب   دوف االكتقاؿ إُف 

(Teleprocessing) مػا اهػر ي ضػا بعػد ذلػك مصػطلح العمػا عػن بعػد  ،البياكات اتصاالت يف ولا 

                                                

 .12، ص2007، اخردف، ؿبمد عبد اغبميد، االتصاؿ على يبكة االكًتكت، عل  الكتب 1
 .355، 2004اؼبركالت"، دار اؼبر خ للنرر، الر اض، و الواا ا و  ةاالسًتاتيجيقب  عبود قب :  اندارة انلكًتوكية " 2
ص ،  2000 ،رصبة سرور عل  إبراىي  سرور، كظ  اؼبعلومات اندار ة، ترصبة سرور عل  إبراىي   سرور، دار اؼبر خ للنرر، الر اض :رايبوكد مكليود 3

595.  
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الػػػػذي  صػػػػا الطر قػػػػة اؼبناسػػػػبة الػػػػيت  سػػػػتطيع العػػػػػاملوف و  (Telecommuting)القػػػػا   علػػػػى اغباسػػػػوب 
 1"االكتقاؿ"  هبا إلكًتوكيا إُف العما.

ضػػػياع الوقػػػت         ،ؼبؤسسػػػة إُف التخفػػػيض مػػػن التكػػػالياهتػػػدؼ عمليػػػة التبػػػادالت االفًتاضػػػية داريػػػا او 
حيػ   سػمح العمػا االفًتاضػ  بتبػادؿ اؼبعلومػات  ،الطاقة من ريػالؿ التقليػا مػن كسػبة اكتقػاالت العمػاؿو 

فإمكاكيػات التصػو ر البيػا   ،2اؼبسػتديبة لتقػدـ اخعمػاؿو باؼبتابعة اؼبنسقة و بالقياـ بالعما عن بعد  ،مبايرة
اغباسػػبات الرخصػػية و  ،اخمبػػاطو ليليػػة ذبعػػا مػػن السػػها إدمػػاج بياكػػات مػػن ـبتلػػا اخكػػواع اخدوات التحو 

قػػػدرات عاليػػػة لػػػارت مكوكػػػا ال يبكػػػن االسػػػترينا  عنػػػو يف و اؼبتمتعػػػة بإمكاكيػػػات و اؼبتصػػلة ببعضػػػها يػػػبكيا  
 3 ،لعػاَفبانضافة إُف يبكة انكًتكت اليت تربط اغباسبات الرخصية بعضها ببعض حػوؿ ا ،البيئة اؼبكتبية

ربقيػ  و بالتاِف يبكن للمكتب االفًتاض  من يف  تريلب بااللكًتوكيػات علػى القيػود الطبيعيػة ؼبوقػع العمػا و 
 4العد د من اؼبميزات اغبقيقية:

حيػ   عمػا  ،من ريالؿ العما االفًتاض  ال ربتاج اؼبنرػأة يف  كػوف لػد ها سػعة مكتػب  بػَتة -
التوسػيع و  اؼبمكن تقليا تكاليا تأجَت اؼبكتباعلُت من ج ،بعض اؼبوافُت يف مكاف آرير ريارج اؼبكتب

 فيو.
تسػتطيع الرػر ة  ،حي  يكو بدال من توفَت معػدات مكتػب لكػا عامػا ،التقليا من تكلفة اؼبعدات -

اقتسػػػاـ معػػػدات ي ينػػػر بػػػنف   (Telecommuters)مػػػن ريػػػالؿ العػػػاملُت عػػػن بعػػػد علػػػى اغباسػػػوب 
 اؼبنطقة احمللية مواردى . الطر قة اليت  قتس  هبا اؼبرار وف يف يبكة

ز ػػادة تر يػػز االكتبػػاه علػػى يػػبكة االتصػػاالت حيػػ  هبػػب يف  ظػػا العػػاملُت عػػن بعػػد علػػى جهػػاز  -
علػى عكػ   ،ملمُت بكافػة اؼبعلومػات اؼبتعلقػة بالتعليمػات اعبد ػدة (Telecommuters)اغباسوب 

 عن طر   اؼبالحظة.و العما التقليدي الذي  ت  فيو توليا اؼبعلومات ي ينر عرب ؿبادثات هَت رظبية 
 ،الرػتا    اليت تكػوف كاذبػة عػن عوالػا و  سمح العما االفًتاض  من التقليا من توقفات العما  -

لػوا إُف مواقػع عملهػ  حيػ   كػوف مػن اؼبسػتحيا للعػاملُت يف  نتق ،مػا يػابو ذلػكو اخعالَت  ،الفيضاكات
 الذي يبكن يف  ؤدي إُف توقا يكرطة الرر ة. و 

                                                
1

 .598، 597، ص :مرجع ساب رايبوكد مكليود 
2
 Myriam BARNI 9 Manager une équipe à distance, Editions d’organisation, Paris, 2003, p 53. 

، ص 2001القاىرة،    : دبيك -  ة ندارةانكًتكت"، مر ز اػبربات اؼبهنيو التعلي  عن بعد "تنمية اؼبوارد البرر ة باستخداـ الكمبيوتر  : عبد الرضبن توفي  3
95. 

 .599، 598ترصبة سرور عل  إبراىي  سرور، مرجع ساب ، ص   :رايبوكد مكليود 4
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يبكػػػن العمػػػا االفًتاضػػػ  اؼبنرػػػأة مػػػن تعيػػػُت عػػػاملُت ال تكػػػوف لػػػد ه  فرلػػػة عمػػػا يف الظػػػروؼ العاد ػػػة   -
 اؼبسنُت من ريالؿ العما يف منازؽب .و  اخفراد اؼبعاقُت 

فهمهػػا يف بعػػض التػػأثَتات هنػػا تفعػػا ذلػػك مػػع فإ ،اؼبكتػػب االفًتاضػػ  ةاسػػًتاتيجيعنػػدما تنػػتهج اؼبؤسسػػة و 
 1تكوف سلبية بطبيعتها:يبكن يف 

 .ال: الشعوة بعدم االنتماءأو 
فإهن   فقدوف الرػعور بػأهن  جػز   ،عندما ال  كوف العاملوف يف اتصاؿ مباير  وم  مع زمال ه  يف العما

 ىاـ من اؼبنظمة. 
  .ثانيا: الخوأ من فقدان العمل

 ،اؼبنرػػأة هػػ   ػػؤدى بطر قػػة مسػػتقلة عػػن عمليػػاتوف فكػػرة لػػدى العػػاملُت بػػأف عمليبكػػن بسػػهولة يف تتكػػ
 وبالتاِف يبكن ؽب  من يف  صبحوا من ضحا ا االسترينا  انلكًتو . ،يهن  مكلفُت ؽباو 

 .ثالثا: معنويات منخفضة
هيػاب و ىػ يحد ىػذه العوامػاو  ،حي  يكو يبكن لعدد من العواما من يف  نتج البفاضا يف معنو ة العاملُت

بانضػافة إُف يف الرواتػب  ،النظػرا و التريذ ػة اؼبرتػدة اؼبوجبػة الػيت تػأيت مػن التػداريا وجهػا لوجػو مػع اؼبرػرفُت 
 اليت تدفع إُف اؼبنتقلُت برقيا سبيا إُف االلبفاض عن تلك اليت تدفع للعاملُت يف مواقع ثابتة  اؼبكاتب.

 .ةابعا: خالفات عائلية
يف حالة ما إذا  اكػت ىنػاؾ ريالفػات عا ليػة  ،را على يدا  عملو بالكفا ة الالزمةال  كوف اؼبنتقا برقيا قاد

 يف منزلو.
   2المعرفة اقتصاادمحرك ةبح في  االفتراضيةالفرع الثاني: المنظمة 

 ،ة الررسػػةَتات اؼبتالحقػة واؼبنافسػػة العوؼبػوالترييػػ كظػرا للضػريوط الرػػد دة الناذبػة عػػن التعقيػد والسػرعة      
 مػػػػن ؾبػػػػاالت اخعمػػػػاؿ بتكػػػػو ن يػػػػكا جد ػػػػد "هػػػػَت عػػػػادي" مػػػػن اؼبنظمػػػػات  طلػػػػ  عليػػػػو قامػػػػت الكينػػػػَت

الػػػػدمج  ييػػػكاؿحػػػىت يو وىػػػػى زبتلػػػا عػػػن اخيػػػػكاؿ التقليد ػػػة مػػػن اؼبنظمػػػػات  ،"االفًتاضػػػية"اؼبنظمػػػات 
ؿ ذبػػػػػاه و تتوجػػػػو يف اؼبقػػػػاـ اخ ،منظمػػػػات مركػػػػة قصػػػػػَتة العمػػػػر فهػػػػ  ،الرػػػػػرا ةيو اؼبعروفػػػػة مينػػػػا التحػػػػالا 

                                                

 .600، 599رايبوكد مكليود، ترصبة سرور عل  إبراىي  سرور: مرجع ساب ، ص 1
 قياس القيمة االقتصاد ة خدا  العاملُت، - د االستينمار يف ريس اؼباؿ البرري: عاارباد اػبربا  واالسترار وف الدوليوف 2

 . )بتصرؼ(68-59، ص2004إ ًتاؾ للنرر والتوز ع، مصر، 
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هَتىػا يو التكلفػة يو ولي  على سابقة اػبػربة  اعبدارةوتقـو ىذه اؼبنظمات على  ،اؼبنتجاتيو اؼبرروعات 
" مػػن صبيػػع يكبػػا  االفًتاضػػيةوتر ػػز علػػى يػػبكات اخعمػػاؿ اؼبكوكػػة مػػن التحالفػػات " ،مػػن اؼبعػػا َت التقليد ػػة

و عتمػػػد  ،عي والتػػػد منظمػػات البحػػػاث والتصػػػمي  والتسػػو   –اؼبنافسػػػُت  –العػػاَف والػػػيت تتضػػمن العمػػػال  
عبػػارة عػػن ؾبموعػػة مػػن فػػرؽ  فهػػ  ،االتصػػاالتيسػػاس عمػػا ىػػذه اؼبنظمػػات علػػى اؼبعلومػػات وتكنولوجيػػا 

وقػػد يعطيػػت ؽبػػذه اؼبنظمػػات يػػرعية قاكوكيػػة مػػن ريػػالؿ  ،العمػػا الػػيت تعمػػا معػػا منفصػػلُت عػػن بعػػض سبامػػا
 قيادهتا للمبدعُت ؿبليا ودوليا.

 :االفتراضيةالحقيقة  -1
وقػد  ينػر اغبػد   عنهػا اليػـو فكػا منػا  سػمع  ، اغبقيقػة سبامػا هػَت يكػو هػَت حقيقػ  وى   ا ما  بد   

... و ػػا  ػػـو  االفًتاضػػيةوالعمليػػات اعبراحيػػة االفًتاضػػية ويمػػا ن العمػػا  االفًتاضػػيةعػػن الفصػػوؿ الدراسػػية 
و عتػػرب ىػػذا اؼبوضػػوع ربػػوال سػػر عا هػػَت متالحػػ  خريػػذ هبػػا اؼبفهػػـو الػػذي  ،جد ػػد افًتاضػػ  يػػ   ضػػاؼ 
وقػد بػدي العػاَف  ،وفقػا ؽبػا اولألبد اخساليب اليت كعما وكتعل  وكتسوؽ وكعيش  ا يبعاد حياتنػ  ع سوؼ 

 نموذج  صلح لتحد ات ىذا القرف اؼبعقدة والػيت تتضػمن توقعػات العمػال    االفًتاضية درؾ ينبية اؼبنظمة 
 هَتىا.وضريوط الوقت...و  العاؼبيةؼبؤ دة للمنافسة  هَت اؼبسبوقة والبدا ا هَت

 :االفتراضيةالمنظمة  -1
مػػن اجملموعػػات  ( خبلػػ  ربالفػػات مػػع عػػددLeadتقػػـو اؼبنظمػػة اخساسػػية ) االفًتاضػػ يف النمػػوذج   

ريدمػة يو زبلػ  منػتج يو لك  تصػم   ،واليت سبتلك يفضا اعبدارات يف العاَف ،ريارجيايو اؼبتواجدة داريليا 
 هَت مسبوقة يف زمن قياس  وبأقا التكاليا.

" حي  يكو ال  عترب منظمة حقيقية متجاكسة ولكنو "ىجُت" مػن اجملموعػات افًتاض لتحالا "وىذا ا
ولػػػػي  مػػػػػن يىػػػػػدافه   ،واخفػػػػراد مػػػػػن ـبتلػػػػا الصػػػػػناعات واػبػػػػدمات تتضػػػػػمن اؼبنافسػػػػػُت واؼبػػػػورد ن ي ضػػػػػا

يسػية يف وتبدي اؼبنظمة الر  ،اؼبهمة اكتها يجلو دبجرد   نته ربالا مؤقت قصَت العمر  وبا ى ،االستمرار ة
 " يريرى... وىكذا.افًتاضيةالتفكَت يف تكو ن منظمة " 

لكوهنا )هَت حقيقية( ال سبتلك جوىرا حقيقيا مينػا اؼبنظمػات  االفًتاضيةوقد  ضن البعض يف اؼبنظمة  
فاؼبنظمػػة التقليد ػػة ىػػ  تنظػػي  وضػػع يساسػػا لتنسػػػي   ،الصػػحيح سبامػػا ووالعكػػ  ىػػ ،التقليد ػػة )اغبقيقيػػة(

 االفًتاضػيةوىذا التعر ا  نطبػ  سبامػا علػى اؼبنظمػة  ،املُت بو نقباز ىدؼ ؿبدد مرًتؾوتوحيد جهود الع
فهنػاؾ الكينػػَت مػػن اؼبنظمػات التقليد ػػة الػػيت تفرػا يف إهبػػاد مبػػط  ،علػى اؼبنظمػػة التقليد ػػة اكطباقػػوي ينػر مػػن 
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 ايمػ ،اؼبصػاٌف ربلتضػاقد  رييب عن العاملُت هبا اؽبػدؼ اؼبرػًتؾ كتيجػة يو  ،ؿبدد لتنسي  اعبهود بداريلها
تكاتا صبيع اعبهود نقباز  وخف يساس وجوىر وجودىا ى ،فيصعب حدوث ذلك االفًتاضيةيف اؼبنظمة 

 ي ضا وجودىا عند ربقي  ىذا اؽبدؼ. و نته اؽبدؼ اؼبرًتؾ 
 والمنظمة الحقيقية: االفتراضيةالفرق بين المنظمة  -3
وتتحمػا اؼبنظمػة اغبقيقيػة  ،تذ ر ره  يهنا تنتج وتطورمصروفات إدار ة  االفًتاضيةال تتحما اؼبنظمة  -  

 تطور.يو َف تنتج  ومصروفات  ومية حىت ول
يمػػػػا يف اؼبنظمػػػػة  ،اغبػػػرة إرادهتػػػػ ىػػػػدؼ بكامػػػا يو حػػػوؿ فكػػػػرة  االفًتاضػػػػيةهبتمػػػع اخفػػػػراد يف اؼبنظمػػػة  -  

ي  مػن يجػا يي قيمػة والرعور باخماف ولػ واالجتماع اغبقيقية فيجمع العاملوف من يجا اؼبر ز الوايف  
 معنو ة.

يمػػا يف  ،علػػى ذبميػػع وتنسػػي  جهػػود العػػاملُت ىػػدؼ اؼبرػػروع االىتمػػاـ نصػػب  االفًتاضػػيةيف اؼبنظمػػة  -  
 ،اؼبنظمة اغبقيقية  ت  بذؿ الكينَت من اعبهػود غبفػز العػاملُت علػى اخدا  وفػض النزاعػات ومعاعبػة اخريطػا 

 از.وتقليص النفقات على حساب الوقت اؼبطلوب لإلقب
 :االفتراضيةالعمليات التشغيلية  -4

تتطلػػب   وىػػ ،االفًتاضػػيةوالتكنولوجيػػا نبػػا قلػػب العمليػػات الترػػرييلية  االفًتاضػػية االتصػػاالتتعتػػرب   
 وتقـو ىذه الينقافة على ما  ل : ،هبا حرفيا وااللتزاـثقافة ريالة راسخة هبب تعلمها 

ولكػػػػن  نصػػػػب  ،اؼبنظمػػػػةيو ؼبرػػػػروعات بػػػػاؼبوقع   ال هتػػػػت  فػػػػرؽ عمػػػػا ايػػػػحب: االفًتاضػػػػيةمهػػػػاـ العمػػػػا  -
 ،العػػاَف   فمػػد ر اؼبرػػروع  كػػوف مسػػؤوال عػػن فر ػػ  العػػاملُت اؼبػػوزعُت حػػوؿ  ،فقػػط علػػى اعبػػدارة اىتمامهػػا

وال توجػػد يي  ،يػبكة إلكًتوكيػة وقػد ال  ػراى  إطالقػػا يثنػا  تأد ػة يعمػاؽب  ؿوالػذ ن  رتبطػوف معػا مػن ريػػال
تكمن يف النتيجة ولي  يف تكلفػة  االفًتاض حي  يف قيمة العما  ،ا ه جاكبو خد نمراقبة ميو مالحظة 

 اخدا .
 ،بأسػػػلوب  ضػػػمن التػػػزامن يف حر ػػػة الولػػػوؿ إُف اؼبعلومػػػات انلكًتوكيػػػة االفًتاضػػػيةتصػػػمي  العمليػػػات  -

وهبذا يبكن للناس يف ترى مدى التطور يف اؼبرػروع مػن ريػالؿ اؼبرػار ة  ،ولي  ؾبرد تدف  تلك اؼبعلومات
ض حػػوؿ اغبلػػوؿ يثنػػا  او والتفػػ ،وبػػذلك يبكػػن للمسػػانبُت فيػػو التنبػػؤ باؼبرػػكالت ،للحظيػػة يف اؼبعلومػػاتا

 جر اف العما.
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 :االفتراضية االتصاالت
وىػػػػذا  ،الرخصػػػػية انلكًتوكيػػػػة االتصػػػػاالتؿ علػػػػى و  كػػػػوف الًت يػػػػز يف اؼبقػػػػاـ اخ االفًتاضػػػػيةيف البنيػػػػة 

                    واؼبرػػػػػػػػػػػػػػار ة يف اؼبعلومػػػػػػػػػػػػػػػات واؼبعرفػػػػػػػػػػػػػػػة  تضػػػػػػػػػػػػػػمن بنػػػػػػػػػػػػػػػا  وتبػػػػػػػػػػػػػػػادؿ واسػػػػػػػػػػػػػػتخداـ وتوز ػػػػػػػػػػػػػػػع وتسػػػػػػػػػػػػػػػجيا
 ىنا تعترب عما يف حد ذاتو ولي  الريرض منها مساعدة وتدعي  العما. واالتصاالت ،والتعل 

 :االفتراضيةالتكنولوجيا 
ولكنهػػا ترػػكا طاقمػػا  ػػامال مػػن انمكاكيػػات الػػيت ذبعػػا العمػػا  افًتاضػػ التكنولوجيػػا عمػػا  ال تعتػػرب

فكػا مراحػا العمػا  ،واالتصػاالتبػدوف تكنولوجيػا اؼبعلومػات  افًتاضػ فال  وجد عمػا  ،كنافب االفًتاض 
 ػػت  بناؤىػػا علػػى يسػػاس )البنيػػة التحتيػػة( لرػػبكات اخعمػػاؿ وكظػػ  اؼبعلومػػات وبػػرامج احملا ػػػاة  االفًتاضػػ 

 وحر ة الولوؿ إُف قواعد البياكات. االتصاالتوتطبيقات 
 .م معلومات المواةاد البشريةالثاني: قاعدة بيانات نظا المطلب

    رػػػػَت مفهػػػػـو قاعػػػػدة البياكػػػػات إُف ؾبموعػػػػة اؼبوضػػػػوعات الػػػػيت وبتػػػػوي عليهػػػػا كظػػػػاـ معلومػػػػات اؼبػػػػوارد
اؼبوضػػوعات الػػيت  ػػت  تكو نهػػا مػػن معلومػػات يو ىػػ  ربتػػوي علػػى العد ػػد مػػن ملفػػات البياكػػات و  ،البرػػر ة

داريػػا قاعػػدة  (Data Field)ؾبػػاؿ البيػػاف يبينػػا و  ،الػػيت تتعلػػ  دبجػػاالت ؿبػػددةو السػػجالت يو العػػاملُت 
  1الفئة الوايفية.و اؼبرتب و رق  الضماف االجتماع  و كوع البياف مينا: االس  يو البياكات عنصر 

   يبكػػػن يف ربتػػػػوي قاعػػػػدة بياكػػػات كظػػػػاـ معلومػػػػات اؼبػػػوارد البرػػػػر ة علػػػػى بياكػػػات ال تصػػػػا العػػػػاملُتو      
ن يف بيئة اؼبنظمة ي ضا وتكوف العنالر البيئية ىػ  تلػك الػيت اخفراد اؼبوجود و إمبا تصا اؼبنظمات و  ،فقط

حيػػ  ربتػػوي معظػػ  قواعػػػد بياكػػات كظػػاـ معلومػػات اؼبػػػوارد  ،بػػأريرىيو تػػؤثر علػػى اؼبػػوارد البرػػر ة بطر قػػػة 
بياكػػات تصػػا و إضػػافة إُف بياكػػات هػػَت العػػاملُت  ،البرػػر ة علػػى بياكػػات ريالػػة بالعػػاملُت اغبػػالُت باؼبنرػػأة

 2للعما.يفراد متقدمُت 
اؼبػوارد البرػر ة مػن ريػالؿ االتصػاؿ يف تسػيَت و حي   تجلى استخداـ التكنولوجيات اعبد دة لإلعػالـ 

 Système de Gestion de base de données) االرتباطيػةاسػتخداـ كظػاـ تسػيَت قاعػدة البياكػات 

relationnelles SGBDR)  .للز ادة من فعالية كظاـ معلومات اؼبوارد البرر ة 
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 ،ؿو ااعبػػد  اػػا ىػػذه النوعيػػة مػػن قواعػػد البياكػػات  ػػت  زبػػز ن اؼبعلومػػات يف ملفػػات منفصػػلة ترػػبويفو   
حيػػػػ   ػػػػت  االحتفػػػػاظ  ،اؼبوقػػػػع...يو رقػػػػ  اؽبو ػػػػة و ؾبػػػػاالت مينػػػػا االسػػػػ  يو يبكػػػػن ربطهػػػػا بعنالػػػػر عامػػػػة 

 ،آريػر ػت  االحتفػاظ باؼبعلومػات اؼبتعلقػة براتبػو يف ملػا و باؼبعلومات الرخصية للمواا يف ملا ريػاص 
 جتماع االاعبمع بينهما من ريالؿ رق  الضماف يو إال يف ىذ ن النوعُت من البياكات يبكن ربقي  الربط 

الػذي  ػت  فيػو االحتفػاظ بكافػة اؼبعلومػات اؼبتعلقػة و ىبتلا ىذا اؽبيكا عن ىيكا اؼبلػا التقليػدي و  ،مينال
 1اؼبواا.يو بالعاما 

  االرتباطيةت مبوذج لقاعدة البياكا( 18اعبدوؿ رق  )يبينا و 
 .(: نموذج لقاعدة البيانات االةتباطية90ةقم) الجدول
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يو اسػػًتجاع اؼبعلومػػات وفقػػا خي ؾبػػاؿ و مػػن زبػػز ن  االرتباطيػػةلبياكػػات  مػػا يبكػػن ؼبسػػتخدم  قواعػػد او 
ربقيػ  يو حي  يف القدرة على دمػج  ،قواعد البياكات اؼبختلفةيو  اعبداوؿؾبموعة من اجملاالت اؼبدوكة يف 

 اسػػتطالع جز ئػػات ؿبػػددة منهػػا  عتػػرب مفيػػدا للريا ػػة يفيو متنوعػػة  اوؿالػػربط بػػُت البياكػػات اؼبتػػوافرة يف جػػد
يف ربسُت فعالية كظاـ معلومات اؼبوارد  االرتباطيةلقد ساعدت قواعد البياكات و ؾباؿ إدارة اؼبوارد البرر ة. 

إضػػافة إُف يهنػػا تػػوفر عػػدد هػػَت ؿبػػدود مػػن  ،سػػر عة لتنظػػي  البياكػػاتو بسػػيطة و البرػر ة باعتبارىػػا يداة سػػهلة 
مت تطو رىػػا ؼبتابعػػة تكػػاليا بػػرامج لػػياكة  حيػػ  ربتػػوي قواعػػد البياكػػات الػػيت ،االرتباطيػػةؾبػػاالت البياكػػات 

الػػػيت يبكػػػن و الػػػربامج التدر بيػػػة علػػػى العد ػػػد مػػػن اؼبعلومػػػات اؼبنفػػػردة عػػػن العػػػاملُت يو اغبػػػوافز يو العػػػاملُت 
و مػا مكنػت تكنولوجيػا االرتبػاط ي ضػا مػن تأسػي   ،الدمج بينها وفقا لرهبة اؼبسػتخدـيو طالع عليها اال
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فعلػى سػبيا اؼبينػاؿ فػإف اؼبػػوافُت  ،علػػى عالقػة بأكرػطتهايو ة تابعػة للمنظمػة قواعػد بياكػات يف مواقػع ـبتلفػ
يو موقػػع مػػا نحػػدى الرػػر ات العموميػػة يبكػنه  الػػدريوؿ علػػى قواعػػد البياكػػات يف يي موقػػع يو يف مصػنع 

حي  ترػتما ىػذه اخريػَتة علػى  ػا اؼبعلومػات الػيت وبتاجهػا اؼبسػئولوف  ،فرع آرير يف يي مكاف يف العاَف
توجػػد معظػػ  قواعػػد و  .1ر ػػز الر يسػػ  السػػتخدامها يف ازبػػاذ قػػرارات ذات الصػػلة بػػإدارة اؼبػػورد البرػػرييف اؼب

بياكات كظاـ معلومات اؼبوارد البرر ة يف اغباسبات اؼبر ز ة للمنظمة إال يف قواعد بياكػات يريػرى قػد توجػد 
 2اػبدمة. ريارج مرا زيو بعضها قد  كوف يف يجزا  التررييا و يف وحدة اؼبوارد البرر ة 

تسػػيَت قاعػػدة  الػػيت ظبحػػت باسػػتخداـ كظػػاـو االتصػػاؿ و فمػػن ريػػالؿ التكنولوجيػػات اعبد ػػدة لإلعػػالـ 
  .االرتباطيةالبياكات 

 (Système de Gestion de base de données relationnelles SGBDR) 
بالتػػػػاِف وضػػػػع  ػػػػا و  ،مت صبػػػػع قواعػػػػد بياكػػػػات اؼبػػػػوارد البرػػػػر ة يف قاعػػػػدة موحػػػػدة ،يف إدارة اؼبػػػػوارد البرػػػػر ة 

كظػػاـ  فعاليػةو فبػا سػاعد علػػى ز ػادة  فػا ة  ،متخػذي القػرارو اخساسػية يف ريدمػة اؼبػػدرا  و  اؼبعلومػات اؼبهمػة
 معلومات اؼبوارد البرر ة.

 .المواةاد البشرية من خالل الكفاءات لتحقيق القيمة إاداةة: لثالثا طلبمال
 ة يف اؼبنظمػات فبعػد يف  اكػت الوايفػة ىػ  اؼبعيػار إف اغباجة إُف اؼبروكة قد هَتت مكاكة اؼبوارد البرر 

 ،يف كفػ  الوقػت ،وحا ؿبلها مفهـو الكفػا ة الفرد ػةيلبحت اليـو هَت مال مة  ،اؼبعتمد يف ربليا العما
فاؼبػد ر عليػو يف  فكػر ي ينػر يف مسػا ا  ،تتريػَت ي ضػا مػن حيػ  طبيعتهػا يففإف إدارة اؼبوارد البرػر ة عليهػا 

 و" مػػػا ىػػػيو   اغبػػػاملُت ؼبعػػػارؼ و فػػػا ات متنوعػػػة ف" اخفػػػرادكبفػػػز  ،رب وككػػػوفكػػػد ،مينػػػا "  يػػػا كواػػػا
انجابػػة علػػى ىػػذه انيػػكاليات سبكػػن  .والػػتعل  ف" االبتكػػار والتصػػمي  التنظيمػػ  الػػذي ىبػػدـ الدافعيػػة كبػػ

 .3اؼبنظمة من ربقي  القيمة واؼبيزة التنافسية
 ااد إلى إاداةة الكفاءات.اةة األفر ل : إاداةة المواةاد البشرية من إادو الفرع األ

هػا بريػرض الرر ات تسعى لتحقي  مرار ة ي ينػر فعاليػة مػن جاكػب العػاملُت في يفترَت الكتابات إُف 
 ،وىػػذه اؼبرػػار ة اؼبرجػػوة تتطلػػب اػػروؼ عمػػا يفضػػا تتطلػػب التنميػػة والتػػدر ب ،ربسػػُت قػػدرهتا التنافسػػية
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اؼبنظمػات حباجػة إُف إعػادة التفكػَت  ،ارباريتصػلتفكَت يف اخفػراد داريػا اؼبنظمػة وريصولا طر قة جد دة ل
 .1حوؿ مواردىا البرر ة وإُف تنمية  فا اهت 

 ػػػػرى بوضػػػػوح يف إدارة اؼبػػػػوارد البرػػػػر ة قػػػػد تطػػػػورت مػػػػع تعقػػػػد البيئػػػػة وقػػػػد  ،واؼبالحػػػػظ لبيئػػػػة اخعمػػػػاؿ
ا يلػػبحت ىنػػاؾ يربػػع مبػػاذج يساسػػية يف تسػػيَت اؼبػػوارد البرػػر ة وىػػذه النمػػاذج هبػػب النظػػر إليهػػا علػػى اهنػػ

مكملػػػة لبعضػػػها وىػػػ  اكعكػػػاس لإلكرػػػرياالت الػػػيت سػػػادت  ػػػػا مرحلػػػة مػػػن اؼبراحػػػا الػػػيت مػػػرت وسبػػػر هبػػػػا 
َت اؼبػػوارد البرػػر ة ال  نظػػر إليهػػا كظػػرة تارىبيػػة فقػػط بػػا كظػػرة وايفيػػة ياكطالقػػا مػػن ىػػذا فػػإف تسػػ ،اؼبؤسسػػة

ؿ و موذج اخفػػالن ،اكػػب بعضػػها الػػبعض يف كفػػ  اؼبؤسسػػةوىػػذه النمػػاذج يبكػػن يف تتواجػػد إُف ج ،ي ضػػا
عواما إكتاج هبب تقليص  قـو على التنبؤ والكفا ة واخفراد ما ى  إال و  ستند إُف مبادئ " التا لور ة " فه

فهذه الرؤ ة الرقابة تلعب  ،مكاكة الفرد يف اؼبؤسسة تعتمد على التقسي  اخفق  والريس  للعما ،تكاليفه 
 ف يبكن استبداؽب  .دورا يساسيا يف ربقي   فا ة اؼبنظمة واالفراد إذ

النمػػوذج الينػػا   قػػػـو علػػى مبػػادئ حر ػػػة العالقػػات انكسػػػاكية يف اػػا ىػػذا النمػػػوذج  عتػػرب االفػػػراد  
حي  اف الكفا ة ال يبكن التعامػا معهػا بصػورة منفصػلة  ،باؼبؤسسة موردا ىبتلا عن باق  اؼبوارد اخريرى

ت االفػػراد فمػن اؼبهػػ  جػدا يف كبقػػ  التوافػػ  انعتبػار حاجػػا بعػػُت عػن اؼبػػوارد البرػر ة إذ ال بػػد مػػن االريػذ 
 على مستوى اؼبؤسسة بُت اغباجات التقنية واغباجات النفسية للموارد البرر ة .

           وانعػػػػػػػػًتاؼ هبػػػػػػػػذا اؼبنطػػػػػػػػػ  يدى إُف تطػػػػػػػػور التسػػػػػػػػيَت انداري البسػػػػػػػػػيط لألفػػػػػػػػراد وإثرا ػػػػػػػػو بواػػػػػػػػػا ا     
 .التنمية والتدر ب والعالقات االجتماعية ،انتصاؿ

اخفراد  ركلوف موارد اؼبؤسسػة  ،النموذج الينال   قودكا إُف تسيَت ي ينر حداثة لتسيَت اؼبوارد البرر ة      
وهبػػػب إعطػػػا  اؼبكاكػػػة اؼبر ز ػػػة ؽبػػػذا اؼبػػػورد يف اؼبنظمػػػة فػػػإُف جاكػػػب اغباجػػػة إُف العدالػػػة والكفػػػا ة تضػػػاؼ 

وتسيَت اؼبوارد البرػر ة هبػب يف يبكػن  ،االفعالية فاخجَت هبب يف  درؾ مسانبتو يف عما اؼبؤسسة وتطورى
اؼبؤسسػػة يف إطػػار و مبمػػن اسػػتخداـ القػػوة انبداعيػػة لكػػا يجػػَت وبالتػػاِف فػػإف اخجػػرا   لعبػػوف دورا مهمػػا يف 

فبوجب قدرة اخجػَت علػى التجد ػد والرقابػة الذاتيػة واؼببػادرة وازبػاذ القػرارات  ػتمكن  ،البيئة اليت تتواجد هبا
ىػػدؼ اندارة إذف  تمينػػا ربر ػػك اؼبػػوارد البرػػر ة يف اؼبؤسسػػة وهبػػذا مبػػر إذف مػػن  ،ظمػػةمػػن بنػػا  وتطػػو ر اؼبن

منط  الرقابة إُف منط  اؼبسانبة . النموذج الرابػع  تضػمن ضػرورة فهػ  سػلوؾ اؼبتعػاملُت يف اؼبؤسسػة حيػ  
 اغبسػػػباف اف تسػػػيَت اؼبػػػوارد البرػػػر ة ال  تعلػػػ  فقػػػط بالكفػػػا ة والعدالػػػة والفعاليػػػة هبػػػب يف كأريػػػذ ي ضػػػا يف

                                                
1

 .)بتصرؼ( 364-362، 2002/ 2001امعية، انسكندر ة مدريا إسًتاتيج  لتخطيط وتنمية اؼبوارد البرر ة، الدار اعب : ة حسنو ار   
  Charon J.I , Serpari S : Organisation et gestion de L’etreprise Epreuve n°3, Paris, 2001 
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اخىداؼ الذي  سعى اخفراد إُف ربقيقها فاؽبدؼ  تمينا يف ربقي  كوع من التوحيد بػُت يىػداؼ اؼبؤسسػة 
 .يلبح إذف عنصر يساس  وىذا النموذج ي ينر تكامال من النماذج السابقة اوفوالتع ،ويىداؼ االفراد

 بناء تسيير المواةاد البشرية باعتمااد عدة نماذج:(11الشكل ةقم)
 

 6النموذج   2النموذج      
    الكفا ة    الفعالية      

 
 1النموذج          3النموذج         
 العدالة    ف أو التع    

 
 .668ص ،مرجع ساب  :يابوكية  ريبةو  عبد الفتاح بوطبخ  المصدة:

 
كػػػػا و عتػػػرب يلػػػحاب ىػػػذا انذبػػػاه يف النظػػػرة لألفػػػراد  مػػػورد برػػػري ال تػػػؤدي إُف اسػػػتخداـ ىػػػؤال  ل

وىػذا ما قلػا مػن قيمػة  ،االحتياجػات وتػتحك  فيػو اؼبنظمػة فاؼبورد  سحب منػو لتلبيػة ،كياهت  الفكر ةإمكا
ومػػن مث البػػد مػػن ربسػػُت  ،وعلػػى إدارة كفسػػو ،والتفكَت برػػكا يفضػػاو العنصػػر البرػػري القػػادر علػػى النمػػ

من ريالؿ قدراتو الفكر ة  ،فهاواعتباره ير كا يبكنو دع  اؼبنظمة لتحقي  يىدا ،النظرة إُف العنصر البرري
 القابلة للتنمية .

فبػػا  فػػتح اجملػػاؿ ؼبفهػػػـو  ،لة يف مسػػتو ات التعلػػي  واؼبعيرػػػةمث إف ىػػذا االذبػػاه تدعمػػو التطػػػورات اغبالػػ
 وإبراز واستخداـ االستعدادات اؼبستقبلية لألفراد باعتبارى  ير ا  .

و تحمػػػػا اؼبسػػػػؤولية عػػػػن القػػػػرارات الػػػػيت  ،رفػػػػالفرد لد ػػػػو االسػػػػتعداد وانمكاكيػػػػات خف  تصػػػػرؼ و بػػػػاد   
 إذا وجد ؿبيطا مرجعا . ، تخذىا

ييارات إحدى الدراسػات يف اخفػراد اؼبعػرفيُت يبيلػوف إُف تنميػة اسػتعدادهت  الكامنػة إذا تػوفرت  فقد      
 . ةويريَتا اؼبكافآت اؼباد ،فإقباز اؼبهاـ ،مث انستقاللية ،الرخص و العواما الدافعة التالية : النم

فالرػػػر ات الناجحػػػة مسػػػتقبال ىػػػػ  تلػػػك الػػػيت سػػػتحفز اخفػػػػراد علػػػى تعضػػػي  اسػػػتخدامه  لقػػػػدراهت       
وىػذا مػا فرض االىتمػاـ  ،يي تلك اليت سػتطور وتتبػٌت مػداريا جد ػدة لتنميػة االفػراد اؼبعػرفيُت ،ومعارفه  
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يف و اعد اخفػراد علػى النمػبتعبَت آريػر الكفػا ات الػيت تسػيو اؼبهارات والقدرات  ،ي ينر باؼبعارؼ اؼبتخصصة
مػػػن ريػػػالؿ التحفيػػػز  ،هت  الكامنػػػةداوضػػػرورة إتاحػػػة الفرلػػػة ؽبػػػؤال  حػػػىت  سػػػتخدموا اسػػػتعدا ،زبصصػػػاهت 

 .الدا  
إدارة الكفػػػػػا ات الػػػػػيت ىػػػػػ  سػػػػػَتورة يو إذف سػػػػػوؼ كنقػػػػػا إُف إدارة انمكاكيػػػػػات احملتملػػػػػة لألفػػػػػراد  

 لى :تقـو يساسا ع ،متكاملة ومستمرة لتدعي  الطاقات البرر ة
 .الًت يز على اندارة الذاتية لألفراد بدال من استخدامه   مورد -
الكفػػػا ات لػػػدى اخفػػػػراد والتعػػػرؼ عليهػػػا ؼبسػػػاعدهت  علػػػى اسػػػػتخدامها يو إدراؾ انمكاكيػػػات احملتملػػػة  -

 وتنميتها .
 .اؼبستمر )االستمرار ة ( و التوجو بالنم -
 ،ؿ تنمية  فا اهت  ومن مث ربقيػ  مصػاٌف اؼبنظمػةالعما على ربقي  توقعات اخفراد ومصاغبه  من ريال -

 خف ذلك  نم  لد ه  ح  اؼبسؤولية والوال  .
العمػػا علػػى ربػػػد   وتطػػو ر السياسػػػات واؽبيا ػػا التنظيميػػة باسػػػتمرار اسػػتجابة غبر يػػػة البيئػػة وبرػػػكا  -

 للمسانبة بفعالية يف اؼبنظمة . ،يبكن اخفراد من إبراز  فا اهت  وقدراهت  الكامنة
 البشرية. باألنشطة األخرى للمواةادالكفاءات وعالقتها  الثاني: سيروةة إاداةة الفرع

إف حجػػػ  وينبيػػػة التطػػػورات التكنولوجيػػػة واغباجػػػة إُف إجػػػرا  دورات تكو نيػػػة متكػػػررة قػػػد يدى إُف  
 تقيي  اخفراد وتوليا الواا ا . ،تريَت عمي  يف التفكَت حوؿ التدر ب

زىػا باعبماعيػة افيا لإلستجابة لعدـ انستقرار اؼبعالر يف اػروؼ العمػا وسبيىذا النراط اخريَت َف  عد  
 1.فبا  فرض على اؼبنظمات وضع إدارة تقد ر ة للواا ا والكفا ات  ،وسيادة السلو يات

 و ما ىػ ،2وعلى ىذا فإف سَتورة اندارة التقد ر ة للواا ا والكفا ات تتضمن اؼبراحا اخساسية التالية 
 . (68)ركاموضح يف ال

 

 

 

 

                                                
1 Charon J.L ; Separis S : Organisation et gestion de L’entreprise Epreuve n°3, Paris ,2001, P80 . 
2 Brilman Jean : Les meilleurs pratiques du management , 3éme éd ; Editions d’organisation, 

Paris , 2001, P402. 
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 ( : تمثيل لسيروةة اإلاداةة التقديرية للوظائف والكفاءات10الشكل )

 
 
 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
                               

Source: Hormer: Gestion des Compétences , édition d organisation    paris,p 36. 

 
توز ػع التكػو ن حسػب  ،: مػن اعباكػب الكمػ  )ىػـر اخعمػار تحليل الوضعية الحاليدة للمنظمدة -6

بانضػػػػافة إُف  ،مقاركتػػػػو مػػػػع اؼبنافسػػػػُت ،مسػػػػتوى اؼبكافػػػػآت ( وإذا يمكػػػػن ،ربليػػػػا التػػػػدفقات ،اؼبسػػػػتو ات
 مرجعية للكفا ات لكا منصب عما .يو وىذا لوضع فهرس  ،اعباكب النوع  للموارد

: إقامػة عالقػات مػن ريػالؿ العمػا تنميػة 1ميناؿ عن مرجعيػة الكفػا ات اؼبطلوبػة لرػريا منصػب قيػادي
 ،فكػػَت بأسػػلوب ربليلػػ الت ،اػبػػربة اؼبهنيػػة ،اؼببػػادرة ،الرقابػػة الذاتيػة ،الينقػػة بػػالنف  ،الفهػػ  اؼبتبػػادؿ ،اآلريػر ن

 ...إٍف . ،دبروكة  التصرؼ ،القدرة على توجيو اآلرير ن ،التوجو بالعمال  ،والتعاوفالعما ضمن الفر   
                                                

1Hormer P : Gestion des Competences, Edition d’orgnisation , Paris, 2001 , p34 .   

 ربليا البيئة  ربليا اخكرطة 

 وضع مرجعيات الكفا ات

 ؼبستقبلية التنبؤ بالواا ا ا

 تقيي  االكبرفات الكمية والنوعية 

 ازباذ انجرا ات التصحيحية 

 التكو ن الفردي واعبماع    النقا الوايف   التوايا 
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ربليا البيئة الداريلية واػبارجية اليت يبكنها ترييَت ؿبتوى الوايفة مينػا : التقنيػات  ، ما  رما التحليا
 متطلبات العمال  ....إٍف . ،اؼبنافسة ،اعبد دة

: تتطلػب ىػذه اؼبرحلػة وضػوح الرؤ ػة وانسػًتاتيجية  التنبؤ بالوظائف المستقبلية وتقيديم اإلنحرافدات -1
وتوضػػػػػع قا مػػػػػة الواػػػػػا ا اؼبسػػػػػتهدفة  ،برػػػػػكا  ػػػػػايف حػػػػػىت تػػػػػت  ترصبتهػػػػػا إُف احتياجػػػػػات مػػػػػن الكفػػػػػا ات

جػودة واؼبطلوبػة مث تستنتج االكبرافات بػُت الكفػا ات اؼبو  ،والواا ا اخ ينر حساسية ،بالكفا ات اؼبطلوبة
 مستقبال .

:  ػػػػت  وضػػػػع ريطػػػػط العمػػػػا حيػػػػز التنفيػػػػذ لتحقيػػػػ  يىػػػػداؼ إدارة  إتخدددداذ اإلجددددراءات التصددددحيحية-2
 :1وتتمينا ىذه اػبطط يساسا يف ،الكفا ات

 فإهنا تكوف ـبَتة بُت : ،: حىت تكتسب اؼبنظمة  ا الكفا ات اليت ربتاجها التوظيف
 ن اخفػػػراد العػػػاملُت يف تكػػػو يو  ،مػػػن ريػػػارج اؼبنظمػػػة ، اتتوايػػػا اخفػػػراد الػػػذ ن يبتلكػػػوف ىػػػذه الكفػػػا

وعنػدما تعتمػد علػى التوايػا اػبػارج  سػوؼ تتحمػا كفقػات إضػافية وتقلػا مػن إمكاكيػة الًتقيػة  ،اؼبنظمة
 سبت .و داريليا واليت قد تعما  حافز للعاملُت اغباليُت ل

لتنظيمية واضػحة ريالػة إذا تعلػ  اخمػر إف مزا ا اكتقاؿ اخفراد بُت اؼبنالب والوحدات ا النقل الوظيفي :
وؽبػػػذا الريػػػرض  ػػػػت  إكرػػػا  بعػػػض اؼبنالػػػب تسػػػػمى  ،وهتيئػػػة اخفػػػراد للمنالػػػػب العليػػػا بتحضػػػَتيو بالًتقيػػػة 

وىػػذه الواػػا ا تعػػد فبوكػػا يساسػػيا بالكفػػا ات الػػيت تسػػاعد  ،"واػػا ا انكتظػػار" مينػػا اؼبكلػػا بالدراسػػات
 اخفراد على يريا منالب اؼبسؤلية .

در ب اؼبتعلػػػ  بػػػإدارة الكفػػػا ات إُف اعبمػػػع بػػػُت تكييػػػا اخفػػػراد مػػػع يمبػػػاط التسػػػيَت اعبد ػػػدة وبتػػػاج التػػػ
 وربضَتى  للمستقبا .

 ،: يف إدارة الكفػا ات ال بػػد مػن ربػػط اؼبكافػأة دبجموعػة مػػن الكفػا ات لػػدى اخفػراد العػػاملُت المكافدتت
   فػػا اهت  اغباليػػة وا تسػػاب  مػػن يجػػا دفعهػػ  إُف تػػدعي ،درجػػة الػػتحك  فيهػػاو وتنوعهػػا  ،حسػػب طبيعتهػػا

ومػن يجػا اغبفػاظ 2ومرار تها مع زمال ه  لتكو ن  فا ات صباعية  ، فا ات جد دة ربتاج إليها اؼبنظمة
 على اخفراد اخ فا  حىت ال  تحولوا إُف اؼبنظمات اؼبنافسة .

 
                                                

1
 Dolan S , AL: la gestion des RH , 3 éme éd , Pearson Education , Paris , 2002, P310. 

2 Dion E , richbe N : remuneration des competences , cooperation et creation de valeurireflection 

a partir d’une etude de cas , Gestion des competences et Knoledge management, editions liaisons 

,paris , 2002, p308 
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 .ةاد البشريةتنمية المواعلى إاداةة و  واالتصال أثر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات: الفرع الثالث
 ز ػػػد عملياهتػػػا الترػػػرييلية  و قػػػدرة اؼبرػػػار ع علػػػى االبتكػػػار مػػػن وبسػػػن تطبيػػػ  تكنولوجيػػػا اؼبعلومػػػات 

 التسو قية فعالية. و إسًتاتيجياهتا  وعملياهتا اندار ة و  فا ة 
 :1يى  التطبيقات اؼبلموسة لتكنولوجيا اؼبعلومات يف اندارة والتدر ب

التطػػو ر انداري يف   و ر ب دورا يساسػػيا يف عمليػػة التػػد-ICT–تصػػاؿ االو تلعػػب تقنيػػات اؼبعلومػػات  -ي  
  ا مرحلة من اؼبراحا التالية:

 مرحلة ربد د االحتياجات. -
 تصمي  الربامج اؼبناسبة.و مرحلة زبطيط -
 مرحلة تنفيذ الربامج.-
 اؼبراجعة.و مرحلة التقيي  -
 مرحلة التحسُت والتطو ر.-
 .ربليا البياكاتو ات ازباذ القرار ىذا بانضافة إُف -

مػن اؼبمكػن يف تػت  و ربليلهػا، و إف يثر تكنولوجيا اؼبعلومات على ىذه اؼبراحا  كمػن يف دقػة ربد ػدىا -ب
بتكلفػة يقػػا،ومن و  ػذلك إمكاكيػة االسػتفادة مػن اػبػربات يف يمػا ن يريػرى و سػرعة عاليػة و بدقػة و عػن بعػد 

 اؼبمكن انيارة ىنا إُف التطبيقات اؼبلموسة التالية:
 On-lineالتصاؿ اؼبباير ا-
 On line formesتعبئة ـبتلا النماذج إلكًتوكيا -
 انكًتكيت و االكترار السر ع باستخداـ الرب د انلكًتو  -
 اؼبعلومات و الربامج و اؼبروكة يف تعد ا اػبطط -
 E-Learningالتعل  عن بعد -
نعك  إهبابا على ازباذ القرار اؼبناسػب يف  فا ة عالية، وسرعة ربيينها فبا  و ربليا ـبتلا البياكات بدقة -

 التوقيت اؼبناسب. 
 سيحدثها تطبي  تكنولوجيا اؼبعلومات يف مفهـو اندارة والعما:و التريَتات اخساسية اليت يحدثها  

                                                

 .197ـ، ص2006 ُفو التوز ع "ؾبد"، الطبعة اخلنرر و اة، اؼبؤسسات اعبامعية للدراسات و ؼبتوسطاة و الصريَت  تنمية اؼبؤسساتو كبيا جواد، إدارة  1
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 ػػذلك إعطػػا  التوجيػػو و * ترييػػَت يسػػاليب العمػػا، فاسػػتخداـ التكنولوجيػػا اغبد ينػػة تسػػمح بالعمػػا عػػن بعػػد 
 الكلفة.و على  ا من عنصري الزمن عن بعد فبا  نعك  

 بالتاِف اؼبساعدة يف ازباذ القرارات السليمة.و ؿ اؼبعلومات ضمن اؼبؤسسة يو * سرعة تد
* ترييػػَت اؼبهػػارات، فوجػػود  ػػ  ىا ػػا مػػن اؼبعلومػػات الػػيت  صػػعب التعامػػا معهػػا بسػػهولة  تطلػػب مهػػارات 

 ريالة يف االكتقا .
 * ترييَت اػبطط.

 الفكر ة.و منو إُف اخعماؿ انبداعية و ن قيود اخعماؿ الروتينية * ربر ر العنصر البرري م
 اؼبوثوقية .و * ز ادة ينبية سر ة اؼبعلومات 

التريػػػَتات يف يسػػاليب العمػػا مػػػع و التريػػَتات اخساسػػية اؼبطلوبػػة مػػػن اؽبيا ػػا التنظيميػػة للمنظمػػات 
يػػػة يف ربو ػػػا مػػػدريالهتا إُف تسػػتخدـ اؼبنظمػػػات العد ػػػد مػػػن اخكػػواع التكنولوج ، حبيػػػ ضػػاع اعبد ػػػدةو اخ

ـبرجػات. ولقػد وجػد يف ىنػاؾ عالقػات قو ػة مػا بػػُت حجػ  العمليػات انكتاجيػة ومػا بػُت اؽبيكػا اؼبتبػػع يف 
اؼبؤسسة  ما وجد يف  فا ة اؼبنظمة وفاعليتها تعتمد بدرجة  بَتة علػى مػدى التناسػب مػابُت التكنولوجيػا 

 .1ؼبنظمةاؼبستخدمة يف اؼبنظمة واؽبيكا التنظيم  لتلك ا
وعػػػادة مػػػا  ال ػػػ  اؽبيكػػػا اؼبيكػػػاكيك  اؼبؤسسػػػات الػػػيت تسػػػتخدـ تكنولوجيػػػا بسػػػيطة، بينمػػػا  ال ػػػ  اؽبيكػػػا  

العضػػوي اؼبؤسسػػات الػػيت تسػػتخدـ تكنولوجيػػا معقػػدة. وبالتػػاِف فػػإف يىػػ  التريػػَتات اخساسػػية اؼبطلوبػػة مػػن 
 اؽبيا ا التنظيمية للمؤسسات يبكن تلخيصها يف:

 ير ة. يو تنظيمية لتكنولوجيا اؼبعلومات ضمن  ا مؤسسة إكرا  وتأسي  وحدة  -
إعادة النظر يف اؽبيكا التنظيمػ  حبيػ  تبقػى اؼبؤسسػة قػادرة علػى العمػا ضػمن يسػ  تنافسػية وإكرػا   -

 .الزبوفو التخطيط انسًتاتيج ، والتوجو كبو وحدات جد دة تر ز على التسو   واؼببيعات 
تقػػػدـ التكنولػػػوج  وتسػػػاى  يف االسػػتفادة العظمػػػى مػػػن التطبيقػػػات إهبػػاد ىيا ػػػا تنظيميػػػة تتوافػػػ  مػػع ال -

  ذلك توسيع اؼبرار ة يف ازباذ القرارات.و اعبد دة، وتتناسب مع يساليب العما اغبد ينة 
   .لكترونية إلاداةة المواةاد البشريةالوظائف اال: لثالمبحث الثا

ريالػػػة تكنولوجيػػػات الرػػػبكات و  ،االتصػػػاؿو إف التطػػػور يف ؾبػػػاؿ التكنولوجيػػػات اعبد ػػػدة لإلعػػػالـ    
تسػػيَت اؼبػػوارد البرػػر ة داريػػا  تطػػور طػػرؽو اكت( كػػتج عنػػو ربػػوؿ ان سػػًت و انكًتاكػػت  ،اؼبعلوماتيػػة )انكًتكػػت

                                                

 .19، ص 2009ُف، و ، دار الرا ة للنرر والتوز ع، عماف اخردف، الطبعة اخ« -اؽبيكا التنظيم  للمنظمة–ىندرة اؼبنظمات »زاىر عبد الرحي  عاطا،  1
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اسػػػػتخداماتو يف ـبتلػػػػا و  ،(e-GRH)اهػػػػور مفهػػػـو التسػػػػيَت انلكػػػًتو  للمػػػػوارد البرػػػر ة  و اؼبؤسسػػػات 
يو ؿ ىػػذا اؼببحػػ  التطػػرؽ إُف بعػػض اسػػتعماالت سػػيت  مػػن ريػػالو  ،ؾبػػاالت كرػػاط وايفػػة اؼبػػوارد البرػػر ة

 التدر ب انلكًتو .و اؼبتمينلة يف التوايا و واا ا التسيَت انلكًتو  للموارد البرر ة 
 .(e-GRH)ل: التسيير اإللكتروني للمواةاد البشرية و المطلب األ

يطا  سػػاعد اؼبػػػوافُت يف لقػػد تزا ػػدت ينبيػػػة اسػػتخداـ اغباسػػوب يف إدارة اؼبػػػوارد البرػػر ة باعتبػػاره وسػػػ     
يف الوقػػػت اؼبناسػػػب  تطلػػػب مػػػن اندارة و معطيػػػات دقيقػػػة  إذ يف اغباجػػػة لتػػػوفَت ،اقبػػػاز مهػػػامه  اؼبرسػػػومة

 تطو ر يكظمة اؼبعلومات اؼبتعلقة بإدارة اؼبوارد البرر ة فيها.
دارة االتصػػػاؿ يف ؾبػػػاؿ انو  ضػػػاع اعبد ػػػدة الناذبػػػة عػػػن اسػػػتخداـ تكنولوجيػػػا اؼبعلومػػػاتو ففػػػ  ضػػػو  اخ

          يبكػػػػػن ولػػػػػا اندارة انلكًتوكيػػػػػة علػػػػػى يهنػػػػػا منهجيػػػػػة إدار ػػػػػة جد ػػػػػدة تقػػػػػـو علػػػػػى االسػػػػػتيعاب  ،العامػػػػػة
االتصػػاالت يف فبارسػػة الواػػا ا اخساسػػية لػػإلدارة يف منظمػػات و االسػػتخداـ الػػواع  لتقنيػػات اؼبعلومػػات و 

 .الترييَت اؼبستمرو عصر العوؼبة 
 1وني للمواةاد البشريةل:خصائص التسيير االلكتر و الفرع األ

 فيما  ل : ريصا ص التسيَت االلكًتو  للموارد البرر ةيبكن تلخيص و 
 سػػتوعب تقنياتػػو و  ،مبػػط جد ػػد مػػن الفكػػر واؼبمارسػػة اندار ػػة  تبػػٌت معطيػػات عصػػر اؼبتريػػَتات السػػر عة 

 و طب  آلياتو الفعالة. ،اؼبتجددة
 انكًتكػػػت و  عصػػػر العوؼبػػػةو اؼبعلومػػػات و عرفػػػة فبارسػػػة إدار ػػػة جد ػػػدة تسػػػتوعب اؼبعػػػا  اغبقيقيػػػة لعصػػػر اؼب
 االتصاالت.و 
  بنا  فكري جد د ىبالا البنػا  الفكػري لػإلدارة التقليد ػة الػذي سػاد يف عصػر الينػورة الصػناعية والػذي

التوجهػػػات الػػػيت تنرػػػأ عػػػن حر ػػػة اؼبتريػػػَتات التقنيػػػة توجهػػػات إدار ػػػة تتعامػػػا مػػػع الفػػػرص و و  رػػػما يفكػػػار 
انقليميػة جد ػدة علػى اؼبسػتو ات العاؼبيػة و  عالقػات عمػاو مؤسسػات و ن كظ  ما  نبع  عنها مالعلمية و و 

 واحمللية.
  تعامػػا مػػع  ػػػا و  ،اؼبعنو ػػةو البرػػر ة و اؼباد ػػة و إطػػار إداري متكامػػا  رػػما عنالػػر اؼبنظمػػات اؽبيكليػػػة 

 منها دبنط  جد د ىبالا منط  اندارة التقليد ة.

                                                
 .323، ص 2001التوز ع، القاىرة، دار هر ب للطباعة والنرر و  اندارة اؼبعالرة،ريواطر يف : عل  السلم  1
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عػن مبػوذج اندارة  يزىػادبجموعػة مػن السػمات اخساسػية الػيت سببالتاِف فإف اندارة انلكًتوكيػة تتميػز و      
تعكػػػ  ىػػػذه السػػػمات اػبصػػػا ص النابعػػػة مػػػن ارتبػػػاط اندارة انلكًتوكيػػػة بتقنيػػػات اؼبعلومػػػات و  ،التقليد ػػػة

 1 ما توضح احملتوى التقٍت الفا   اعبودة ؽبذا النموذج انداري اؼبستحدث. ،ُفو االتصاالت بالدرجة اخو 
لتسػػيَت انلكػػًتو  للمػػوارد البرػػر ة علػػى يكػػو ؾبمػػوع سياسػػات تسػػيَت اؼبػػوارد البرػػر ة  عػػرؼ ؾبػػاؿ ا

ريالػػػػة تكنولوجيػػػػات انكًتاكػػػػت الداريليػػػػة و االتصػػػػاؿ و الػػػػيت تسػػػػتخدـ التكنولوجيػػػػات اعبد ػػػػدة لإلعػػػػالـ و 
 عػػرؼ التسػيَت انلكػػًتو  للمػػوارد و  ،االسػتفادة منهػػاو ذلػػك مػن يجػػا وضػػع تطبيقػات د نامكيػػة و العموميػة 
االتصػػاؿ للز ػػادة مػػن فعاليػػة ُف التكنولوجيػػات اعبد ػػدة لإلعػػالـ و بأكػػو عمليػػة اللجػػو  إ (e-GRH)البرػػر ة 

 ،التسػػيَت االجتمػػاع  ،ؼبوافيهػػا: التوايػػا وايفػػة اؼبػػوارد البرػػر ة يف تسػػيَت اؼبراحػػا اؼبتعلقػػة باغبيػػاة اؼبهنيػػة
 2...تالتقاعداو تسيَت اؼبهارات  ،اخجور

تسيَت انلكًتو  للموارد البرػر ة عمليػة عبػو  اؼبؤسسػات إُف التكنولوجيػات وبالتاِف فإكو  قصد بال
 3االتصاؿ يف تسَتىا ؼبواردىا البرر ة معتمدة يساسا على:و اعبد دة لإلعالـ 

  معاعبتهػػا مػػن ريػػالؿ إمكاكيػػة اغبصػػوؿ عليهػػا مبايػػرة مػػن و اؼبرػػار ة يف تبػػادؿ معلومػػات اؼبػػوارد البرػػر ة
 .اؼبسَتو طرؼ  ا من اؼبواا 

 .القياـ بوضع ىيكا تنظيم  جد د للز ادة من فعالية وايفة اؼبوارد البرر ة 

 الفرع الثاني: مجاالت استعمال أنظمة الحاسوب في إاداةة المواةاد البشرية
 يبكن تلخيص ؾباالت استعماؿ يكظمة اغباسوب يف إدارة اؼبوارد البرر ة فيما  ل :و 
 .اإلاداةةو ال: السجالت أو 

 مػا  ػؤدي إُف  ،اعبهػد مػع الز ػادة يف الدقػةو اسوب يف ميػداف اندارة إُف تػوفَت الوقػت  ؤدي استخداـ اغب
الذي  ساعد بدوره عملية ازباذ القرارات الالزمة  ،إمكاكية ذبميع التقار ر يف يقا وقت فبكنو ز ادة الرقابة 

 الزماف اؼبناسبُت.و يف الوقت 
 .ثانيا: إاداةة المرتبات

 اغباسوب يف ىذا اجملاؿ:من فوا د استخداـ يكظمة و 
 لرفها يف الوقت اؼبناسب.و مستحقات العاملُت و السرعة يف إعداد مكافآت و ازد اد الدقة  - 

                                                

 .327عل  السلم : مرجع ساب ، ص   1

2
 Ibid, p 66. 

3
 Ibid, p 70. 
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  فروعها.يو إمكاكية مقاركة ما تدفعو اؼبؤسسة من رواتب لإلدارات اؼبختلفة يف  افة وحداهتا 
 زات اؼبقًتح منحها للعاملُت.االمتياو ات و اؼبساعدة يف ازباذ القرارات السر عة فيما  تعل  بالعال 
  يف يقصػر  ،إف وجػدت ،ا ترػاؼ اخريطػا و تيسَت إجرا  التحليالت احملاسبية الالزمة لرواتب اؼبوافُت

 العما على تصحيحها.و وقت 
 .التعيينو ثالثا: االختياة 

 التعيُت فوا د  بَتة منها: و إف الستخداـ يكظمة اغباسوب يف ؾباؿ االريتيار 
 اسػتعادة ىػذه اؼبعلومػات عنػد اغباجػة بأسػرع و  ،ن  افة اؼبريػحُت للواػا ا اؼبختلفػةزبز ن اؼبعلومات ع

 وقت فبكن.
 الػػػذي  ػػػؤدي إُف السػػػرعة يف ازبػػػاذ  ،إجػػػرا  اؼبقاركػػػة بػػػُت مػػػؤىالت اؼبريػػػحُت الريتيػػػار اؼبريػػػح اؼبناسػػػب

 زبفيض التكاليا اؼبكتبية.و القرارات 
 .ةابعا: برامج إعدااد المهاةات

تػػػوفَت الوسػػػػا ا و وب يكظمػػػة إعػػػداد اؼبهػػػػارات يف عمليػػػة ربد ػػػد يىػػػدافها  سػػػاعد اسػػػتخداـ اغباسػػػ
         و  ػػا حسػػب زبصصػػ ،الػػذي تكػػوف كتيجتػػو توز ػػع العػػاملُت يف الواػػا ا اؼبناسػػبة ؽبػػ و  ،الالزمػػة لتحقيقهػػا

 مهاراتو اؼبكتبية.و 
خدامو يف إمبػا يبكػن اسػتو إال يف استخداـ اغباسوب ال  قتصر على اجملػاالت السػابقة الػذ ر فقػط 

تػػػدر ب القػػػوى و تطػػػو ر و تقيػػػي  يدا  العػػػاملُت  ،ؾبػػػاالت يريػػػرى يف إدارة اؼبػػػوارد البرػػػر ة مينػػػا كظػػػاـ التقاعػػػد
 العاملة...
كظػرة يػاملة عػن مسػانبات التكنولوجيػات اعبد ػدة لإلعػالـ واالتصػاؿ  (11) عط  الرػكا رقػ  و 

 يف عملية التسيَت انلكًتو  للموارد البرر ة.
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االتصال في عملية التسيير و : مساهمات التكنولوجيات الجديدة لإلعالم (29)الشكل ةقم
 اإللكتروني للمواةاد البشرية.

 

 
M.FABRE, B.MERCK, M-A.PROUST،[ F.RID، source : M.ROMANE Equipes RH acteurs de 

la stratégie l’e-RH : mode ou révolution, Editions d’organisation, Paris, 2003, p 70. 

 .(e-recrutement)المطلب الثاني: التوظيف اإللكتروني 
االتصاؿ على عملية التوايا داريا اؼبؤسسػات يدى إُف و إف إدرياؿ التكنولوجيات اعبد دة لإلعالـ 

اؼبسػَت اؼبكلػا بعمليػة التوايػا يو بػُت اؼبؤسسػة  ريل  عالقة مبايرة ماو القضا  على اغبواجز البَتوقراطية 
حيػ  يبكػن ؽبػذا اخريػَت الػدريوؿ  ،لرريا اؼبنصب من ريالؿ استخداـ يػبكة انكًتكػت الرخص اؼبتقدـو 

ليػػػة التوايػػػا بطر قػػػة سػػػهلة إُف اؼبوقػػػع انلكػػػًتو  للمؤسسػػػة واالتصػػػاؿ مبايػػػرة  باؼبسػػػَت اؼبسػػػئوؿ عػػػن عم
 عتػرب مػػن التطبيقػػات اخ ينػػر اكترػػارا  (e-recrutement)وبالتػػاِف فػػإف التوايػػا انلكػػًتو   ،سػر عةو 
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اؼبؤسسػػة حيػػ  يبػػنح للمسػػئولُت اؼبكلفػػُت بعمليػػة التوايػػا يداة تسػػاعدى  يف التسػػيَت الكلػػ  ؼبختلػػا  يف
 1عمليات التوايا التقليد ة.

 ل: فوائد التوظيف اإللكترونيو الفرع األ
 2ؿ توضيح مفهـو التوايا انلكًتو  من ريالؿ التعرؼ على بعض فوا ده:و اسنحو 
 .المترشحو ا بين المسير ال: تدعيم العالقة المباشرة مأو 

ؿ االسػتعماالت يو إف وضع اؼبؤسسة نعالكات عن منالبها الراهرة عرب يػبكة انكًتكػت تعتػرب مػن 
لقػػػد يدت ىػػػذه العمليػػػة إُف التخفػػػيض مػػػن تكػػػاليا اتصػػػاؿ و  ،ؼبواقعهػػػا انلكًتوكيػػػة عػػػرب يػػػبكة انكًتكػػػت

امج تسػيَت اؼبػوارد البرػر ة للمسػَت إمكاكيػة حي  يكو من ريالؿ توفَت بػر  ،اؼبؤسسة باؼبًتيحُت بنسبة معتربة
اسػػػػتطاعت  ،انكًتكػػػػت وضػػػػعها مبايػػػػرة داريػػػػا موقػػػػع اؼبؤسسػػػػة عػػػػرب يػػػػبكةو تولػػػػيا الواػػػػا ا الرػػػػاهرة 

فعمليػة تولػيا  ،اؼبؤسسة من التخفيض من كسبة التكاليا الالزمة خدا  ىذه الوايفة بالطر قة التقليد ة
انضػػافية عمػػا تكػػوف عليػػو مػػن و هنيػػة باؼبعلومػػات اخساسػػية الوايفػػة الرػػاهرة عػػرب يػػبكة انكًتكػػت تكػػوف 

ومػػن جهػػة يريػػرى فػػإف اؼبًتيػػح  سػػتطيع مػػن  ،ريػػالؿ اسػػتخداـ طػػرؽ انعػػالف التقليد ػػة ) اعبرا ػػد مػػينال(
اؼبباير على إعالكات التوايا عػرب موقػع اؼبؤسسػة اغبصػوؿ علػى معلومػات جد ػدة فيمػا  االطالعريالؿ 

و مػا  سػمح التوايػا  ،بتحػد   إعالكاهتػا  ػا مػا تطلػب اخمػر ذلػك حيػ  تقػـو اؼبؤسسػة ، تعل  بطلبػو
بالتاِف ضماف  تقدـ سوى اؼبًتيحُت الػذ ن و انلكًتو  من التقليا من عدد الوسطا  يف عملية التوايا 

 طموحاهت .و  روف بأف اؼبنصب الراهر  تناسب مع مهاراهت  
 .ثانيا: القضاء على الحواجز الجغرافية

يف  ػػػا اؼبواقػػػع اعبريرافيػػػة عػػػرب ؿبر ػػػات و ذاتيػػػة انلكًتوكيػػػة للمًتيػػػح االكتقػػػاؿ بسػػػهولة يبكػػػن للسػػػَتة ال
بالتػػاِف إمكاكيػػة اغبصػػوؿ عليهػػا مػػن طػػرؼ مسػػَتي اؼبػػوارد البرػػر ة ريػػالؿ و البحػػ  داريػػا يػػبكة انكًتكػػت 

ة علػى عكػ  انعالكػات التقليد ػ ،عملية حبينه  عن مًتيحُت  ناسبوف اؼبنالب الراهرة اؼبوجػودة لػد ه 
علػى ن التوايا انلكًتو  من التريلب  ما يبكّ  ،اليت  طلع عليها سوى قرا هاو اليت تنرر يف اعبرا د مينال 

الطلػػػػب لأل ػػػػدي العاملػػػػة النػػػػاج  عػػػػن اغبػػػػواجز اعبريرافيػػػػة مػػػػن ريػػػػالؿ السػػػػماح و العػػػػرض  لتقػػػػا اعقبػػػػات 
 ب يريا.التقدـ بطلب منصو للمًتيحُت عرب صبيع يكبا  العاَف من تقدم سَتهت  الذاتية 

                                                
1
 M.FABRE, B.MERCK, M-A.PROUST, F.RIDET, M.ROMANET, Op.Cit, p 95. 

2
 Olivier LAGREE, Laurent MAGNE:  e-Management comment les nouvelles technologies 

transforment le rôle du manager, Dunod, Paris, 2001, p 77-79. 
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 .ثالثا: ظهوة سوق اداخلية للتوظيف
اؼبًتيحُت من ريالؿ استخداـ التكنولوجيات اعبد دة و بُت اؼبسَت ن  إف سهولة إقامة عالقة مبايرة ما

التوايػػػا انلكػػػًتو  تعػػػود بالفا ػػػدة علػػػى السػػػوؽ الداريليػػػة للعمػػػا مػػػن ريػػػالؿ تقػػػدـ و االتصػػػاؿ و لإلعػػػالـ 
فػػػرص التوايػػػا اؼبعروضػػػة داريػػػا موقػػػع الرػػػر ة عػػػرب يػػػبكة مػػػواف  الرػػػر ة للًتيػػػح بعػػػد اطالعهػػػ  علػػػى 

 إرساؿ سَتهت  الذاتية انلكًتوكية مبايرة ؼبد ر ة اؼبوارد البرر ة.و انكًتاكت 
 .االختياةو ةابعا: أتمتة بعض أنشطة التقييم 

تسػػػتخدـ إدارة اؼبػػػوارد البرػػػر ة ؾبموعػػػة مػػػن بػػػرامج تسػػػيَت اؼبػػػوارد البرػػػر ة تسػػػمح ؽبػػػا بػػػإجرا  عمليػػػات 
  انكًتاكػػػػت يو ربليػػػا ملفػػػػات اؼبًتيػػػحُت اؼبقدمػػػة عػػػرب يػػػبكة انكًتكػػػت و ليػػػة مػػػن ريػػػالؿ دراسػػػة يو ميػػػة يقيت
بالتػاِف التقليػا و  ،اؼبؤسسػة يػحُت للحضػور دبقػرليػة دوف يف  تطلػب اخمػر اسػتدعا  اؼبًت يو إجرا  رييارات و 

 االريتيار النها ية. و من عددى  يف عملية التقيي  
 ات للمترشحين.خامسا: إنشاء قاعدة بيان

للسػػػػػَتة الذاتيػػػػػػة للمًتيػػػػػحُت تسػػػػػمح بإعػػػػػداد ملفػػػػػػات  (Codifier)إف اؼبعاعبػػػػػة اؼبعلوماتيػػػػػة واؼبرػػػػػفرة 
حي  يف تواجد مسػاحات افًتاضػية داريػا  ،مستحدثة يبكن استخدامها بطر قة فعالة يف عملية التوايا

بالتػاِف فإكػو  ػت  و  ،بايػرةموقع اؼبؤسسة ـبصصػة للمًتيػحُت سبكػنه  مػن ربػد   ملفػات سػَتهت  الذاتيػة م
 ربد   اؼبعلومات دوف تكاليا تسيَت إضافية بالنسبة للمؤسسة.

 التوظيف اإللكتروني أادوات: الثانيالفرع 
 سػػػػتخدـ التوايػػػػا انلكػػػػًتو  ؾبموعػػػػة مػػػػن اخدوات السػػػػتقطاب اخ ػػػػدي العاملػػػػة قػػػػد تكػػػػوف تابعػػػػة 

الػػػيت يبكػػػػن و  ،حلػػػوؿ ريارجيػػػػة تلجػػػأ إليهػػػاعبػػػارة عػػػن يو للمؤسسػػػة إذا ظبحػػػت إمكاكياهتػػػا اؼباد ػػػة بػػػػذلك 
  1تلخيصها فيما  ل :

 .غير تابعة للمؤسسة (Job Boards)ال: مواقع توظيف أو 
                    ار حبػػػػػػػػػػينه  ػإطػػػػػػػػػػ إُف يػػػػػػػػػػبكة انكًتكػػػػػػػػػػت يف اؼبريػػػػػػػػػػحُت سبينػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػذه اؼبواقػػػػػػػػػػع كقطػػػػػػػػػػة ولػػػػػػػػػػوؿو          

                                       ة انكًتكػػػػػػػػػػػت قبػػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػُت اؼبواقػػػػػػػػػػػع الكػػػػػػػػػػػربى للتوايػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػرب يػػػػػػػػػػػبكو  ،منصػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػن
( cadre employ، cadre online, job pilot, monster)،  بانضػافة إُف مواقػع متخصصػة تعػػرض

ذه ػتقػـو ىػو  ،الطػَتافو الػذي  تخصػص يف ؾبػاؿ اؼبعلوماتيػة  abjobفرص عما يف ؾبػاالت ؿبػددة  موقػع 

                                                
1
 M.FABRE, B.MERCK, M-A.PROUST, F.RIDET, M.ROMANET, Op.Cit, p 96. 
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اهتا علػى اؼبؤسسػات ؼبسػاعدهت  علػى ػرض ريدمػػذلػك لعػو اتب توايػا ػاؼبواقع بإقامة عالقة يرا ة مع مكػ
ذلػػك و اؼبتوسػػطة إُف مينػػا ىػػذا النػػوع مػػن اؼبواقػػع و قػػد تلجػػأ اؼبؤسسػػات الصػػريَتة و  ،تسػػيَت عمليػػة التوايػػا

ريالػػػة إذا  اكػػػت ال سبتلػػػك موقػػػع و  ،حجػػػ  اؼبهػػػارات الداريليػػػة... ،خسػػػباب عد ػػػدة تتمينػػػا يف التكػػػاليا
 كت.توايا عرب يبكة انكًت 

 .ثانيا: مواقع خاصة بالمؤسسة تحتوي على مجال خاص بعملية التوظيف
 مػػػا يبكػػػن يف ربتػػػوي علػػػى تطبيقػػػات يو  يبكػػػن يف ربتػػػوي ىػػػذه اؼبواقػػػع علػػػى ؾبػػػرد إعالكػػػات توايػػػا 

يف ىػػذه اغبالػػة  بانضػػػافة إُف و  ،دراسػػة طلبػػات اؼبًتيػػحُت عػػػرب الرػػبكةو ريالػػة بتسػػيَت عمليػػة التوايػػػا 
للمؤسسػػػة مػػن تعر ػػػا اؼبًتيػػحُت الػػػذ ن  رهبػػوف يف اغبصػػػوؿ علػػى منصػػػب يػػػريا  عمليػػة التوايػػػا يبكػػن

بالتاِف فإف مينػا ىػذا اؼبوقػع انلكػًتو   عتػرب  ػذلك  و  ،كتا جها االقتصاد ةو ريدماهتا  ،منتجاهتا ،بنراطاهتا
الػػػذ ن يبكػػػن يف  كوكػػػوا  ػػػذلك زبػػػا ن ؽبػػػا يف و تسػػػو   لصػػػورة اؼبؤسسػػػة اذبػػػاه اؼبًتيػػػحُت و  نقطػػػة اتصػػػاؿ 

 مػػػػا يف موقػػػػع  ،تفاعليػػػػةو اؼبؤسسػػػػة مرخصػػػػة و يف ىػػػػذه اغبالػػػػة تكػػػػوف العالقػػػػة بػػػػُت اؼبًتيػػػػح و  ،سػػػػتقبااؼب
تقػدـ بطلػب عمػا يف  ولػو التوايا عرب يبكة انكًتكت  سمح للمًتيح بػأف  كػوف لػو ملػا وحيػد حػىت 

 يف منالب ـبتلفة. و عدة وحدات من كف  الرر ة 
لبرػػػر ة مػػػن التخفػػػيض مػػػن الوقػػػت الػػػذي  ػػػاف  قضػػػيو لقػػػد ظبػػػح التوايػػػا انلكػػػًتو  ؼبد ر ػػػة اؼبػػػوارد ا

الرب ػػػد يو اؽبػػػاتا  ،تصػػػنيا طلبػػػات الترػػػرييا الػػػيت  اكػػػت تتلقاىػػػا عػػػرب الرب ػػػدو معاعبػػػة و موافوىػػػا يف فػػػرز 
فمػػن ريػػالؿ التوايػػا انلكػػًتو  تسػػتطيع  مد ر ػػة اؼبػػوارد البرػػر ة  ،الػػيت  اكػػت ذبيػػب عليهػػاو انلكػػًتو  

كوعية يحسن عن طر   القضا  علػى العمليػات اندار ػة و فعالية ي رب ذات و تقدم ريدمة توايا متكاملة 
اريتيػػار و تػػرؾ اجملػػاؿ ؼبػػواف  إدارة اؼبػػوارد البرػػر ة للًت يػػز علػػى تولػػيا اؼبهػػاـ و الػػيت ال تنػػتج قيمػػة مضػػافة 

إُف يو  مػػػػا يبكػػػن ندارة اؼبػػػػوارد البرػػػر ة يف تلجػػػػأ إُف ـبتصػػػُت يف التوايػػػػا ريػػػارج اؼبؤسسػػػػة  ،اؼبريػػػحُت
 ASP Resources Humans (Application Solution Provider معلوماتيػة ريػارج اؼبؤسسػةحلػوؿ 

Resources Humans)،     قابلػة لالسػتعماؿ مبايػرة تُقػًتح للمؤسسػات و وى  عبػارة عػن حلػوؿ جػاىزة
حيػػػ  تتػػػوُف ىػػػذه اؼبؤسسػػػات  امػػػا عمليػػػة التوايػػػا عػػػرب يػػػبكة انكًتكػػػت  ،الػػػيت ىػػػ  حباجػػػة للتوايػػػا

 ،على اؼبواقع اليت تعرض مًتيحُت  بحينوف عن العمػا االطالعتيار...( السيما عن طر   االري ،)البح 
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تصػػػنيا السػػػَتة الذاتيػػػة ترتيػػػب و  ،وضػػػع االريتبػػػارات ،تقػػػدم النصػػػا حو  مػػػا تعػػػرض ريػػػدمات االسترػػػارة 
  1بانضافة إُف تقدم اؼبعلومات انضافية الالزمة للمًتيحُت. للمريحُت
 اإللكترونيلتي تقدمها شبكة اإلنترنت في عملية التوظيف اإلضافات ا: الثالثالفرع 

 ،حيػػػاؼبًت يبكػػن تلخػػيص انضػػػافات الػػيت تقػػدمها يػػػبكة انكًتكػػت يف عمليػػػة التوايػػا بالنسػػبة لكػػػا مػػن 
 2مد ر ة اؼبوارد البرر ة:اؼبسَت و 

 .حشللمتر ال: بالنسبة أو 
  طلػػب توايفػػو داريػػا اؼبؤسسػػة متابعػػة تقػػداؼبكاؼبػػات اؽباتفيػػة اؼبتعػػددة ؼبو اكتهػػا  عهػػد اؼبراسػػلة التقليد ػػة 
 .(Workflow)ىذا راجع الستخداـ تكنولوجيا تدف  العما و 
  ؾباالت عما اؼبؤسسة.و االستقاللية يف عملية معرفة الواا ا الراهرة 
 .تقيي  الوايفة اؼبقًتحة ؼبعرفة مدى تناسبها مع مهاراتو 
 لرر ة ؼبعرفة ما إذا  اف اؼبنصب  ناسبو يـ ال.إمكاكية إجرا  اريتبارات ذبر بية مبايرة عرب موقع ا-
  رد مؤ د من طرؼ اؼبؤسسة.يو ضماف اغبصوؿ على إجابة 

 .ثانيا: بالنسبة للمسير
 وجػػود يػػروط يو سػػَتات ذاتيػػة  ينػػَتة   بعػػدـ وجػػود يػػروط اريتيػػار  افيػػة و اكتهػػا  التناقضػػات فيمػػا  تعلػػ

 عدـ وجود سَتات ذاتية  افية.و اريتيار  ينَتة 
 الترييػػػَت يف يػػػروط و السػػػَتات الذاتيػػػة الػػػيت تناسػػػب منصػػػب الرػػػريا  ،اقػػػًتاح منالػػػب الرػػػريا اغبر ػػػة يف

 االريتيار.
  االريتيار.و توفر لو يدوات التحليا 
  إمكاكية اغبصوؿ على عروض من طرؼ اؼبًتيػحُت دوف وجػود منالػب عمػا مقًتحػة تتعلػ  دبهػارات

 معينة.
 .ثالثا: بالنسبة لمديرية المواةاد البشرية

 تصنيا السَتة الذاتية للمًتيحُت.و هاـ اندار ة اؼبتعلقة بًتتيب اكتها  اؼب 
  تزو ػػده بوجهػػات كظػػر يف و ترصبتهػػا يف يػػكا مهػارات و تقػدم النصػػا ح للمسػػَت فيمػػا  تعلػ  باحتياجاتػػو

 اؼبدى البعيد.
                                                

1
 Olivier LAGREE, Laurent MAGNE9 Op.Cit, pp 82, 83. 

2
 Ibid, p 85. 
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  االتصػػػػػاؿ يف عمليػػػػػة و اخكظمػػػػػة الػػػػػيت تعتمػػػػػد علػػػػػى التكنولوجيػػػػػات اعبد ػػػػػدة لإلعػػػػػالـ و إدارة اخدوات
 ا.التواي

 الذي  اكت تؤد و يف ؾباؿ التوايا. (Secrétariat)اكتها  دور اخماكة 
 . (e-formation)المطلب الثالث: التكوين اإللكتروني 

االتصػاؿ يف تسػيَت اؼبػوارد البرػر ة يدى إُف تػوفَت فػػرص و إف اسػتخداـ التكنولوجيػات اعبد ػدة لإلعػالـ 
 .(e-learning)يو  (e-formation)انلكًتو   تدر بية جد دة تلخصت يف عملية التكو نو تكو نية 

علػػى يكػػو عمليػػة  Cisco Systemsحيػػ  تعرفػػو يػػر ة  ،لقػػد تعػػددت تعر فػػات التكػػو ن انلكػػًتو و 
إدارة العمليػػة  ،كرػػر احملتو ػػات يف ييػػكاؿ ـبتلفػػةو التكػػو ن باسػػتخداـ يػػبكة انكًتكػػت اؼبعتمػػدة علػػى بػػ  

فعمليػػػة التكػػػو ن  ،تنميػػػة احملتو ػػػاتو وجػػػود ـبتصػػػُت يف تطػػػو ر  ،ؾبموعػػػة اؼبتػػػدربُت عػػػرب الرػػػبكةو التكو نيػػػة 
بتكػػػاليا  سػػػر عةو ػػػت  ذلػػػك بطر قػػػة الػػػتعل  و انلكػػػًتو  تز ػػػد مػػػن إمكاكيػػػة ولػػػوؿ اؼبػػػوافُت إُف التكػػػو ن 

  1بانضافة إُف إيرا ه  يف العملية التكو نية. ،منخفضة
داـ تكنولوجيات الربكات التكو ن انلكًتو  على يكو عملية استخ Elliot MASIE عرؼ و 

   2إدارة العملية التكو نية.و كرر  ،الريتيار
 مػػا  عػػرؼ التكػػو ن انلكػػًتو   ػػذلك علػػى يكػػو ؾبموعػػة التكنولوجيػػات الػػيت تسػػمح بػػالتعل  عػػن طر ػػ  

 تػػػيح فرلػػػة  ووىػػػ ،انكًتاكػػػت...( ،انكًتكػػػت ،اسػػػتخداـ وسػػػا ا انعػػػالـ انلكًتوكيػػػة )اخقػػػراص اؼبضػػػريوطة
 عػػػرب ة للمواػػا مػػػن ريػػالؿ جهػػازه اؼبعلومػػايتدروس تكػػوف متاحػػيو ي عػػن طر ػػ  ؿباضػػػرات الػػتعل  الفػػرد

 ،احملاضرات عػن بعػد ،بانضافة إؿ إمكاكية مرار تو يف اخقساـ  االفًتاضية ،انكًتاكتيو يبكة انكًتكت 
تفاعليػة يـ استعمالو لكا الوسا ا اؼبستخدمة يف عملية التعلي  عن بعد سػوا  ي اكػت و قاعات احملادثة... 

التعلػػػػػػػػي  اؼبعتمػػػػػػػػد علػػػػػػػػى جهػػػػػػػػاز الكمبيػػػػػػػػوتر و  وييػػػػػػػػرطة الفيػػػػػػػػد  ،(Cd-rom)ال: اخقػػػػػػػػراص اؼبضػػػػػػػػريوطة 
(L’enseignement assisté par ordinateur)،  ففػ  ؾبتمػع العوؼبػة ويف اػا اؼبنافسػة الرػد دة يلػبح

السػػػر ع وبتكػػػاليا يقػػػا كظػػػرا للتقػػػادـ  تػػػدر ب موافيهػػػا بسػػػرعةو مػػػن تكػػػو ن  مػػػن الضػػػروري للمؤسسػػػات
وبالتػاِف فقػد ظبحػت  ،ضرورة ذبد دىا باعتبارىا ميزة تنافسية للعد د مػن اؼبؤسسػاتو مهاراهت  و ؼبعلوماهت  

                                                
1
 Séverine GOTTRAND, Vanessa QUEANT:  Le e-learning comme innovation en Ressources 

Humaines, université de Lille1, 2003, (www.univ-lille1.fr), consulté le 24/11/2004, p 8. 
2
 Ibid, p 7. 
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يلػػبح و  ،ربػد   طػػرؽ التػدر ب داريػا اؼبؤسسػاتو االتصػػاؿ مػن ذبد ػد و التكنولوجيػات اعبد ػدة لإلعػالـ 
 1التدر ب عملية مستمرة بالنسبة للمواا.و التكو ن 

بػُت ىػدؼ اغبصػوؿ علػى  و  الطرؽ اعبد دة للتعلي  اليت ذبمع مػن جهػة مػا ض  التكو ن انلكًت 
الفػػرص اؼبتاحػػة مػػن و مػػن جهػػة يريػػرى اػبػػدمات و  ،تنميػػة اؼبهػػارات اؼبرػػًتؾ لكػػا يكظمػػة التعلػػي و اؼبعػػارؼ 

تػأيت ىػذه الطػرؽ سػوا  مكػاف طػرؽ التػدر ب التقليد ػة و  ،االتصػاؿو طرؼ التكنولوجيات اعبد دة لإلعػالـ 
مرػػخص حسػػب حاجػػات اؼبػػوافُت بريػػض النظػػر عػػن و دعيمها فهػػ  تسػػمح بتكػػو ن مسػػتمر بريػػرض تػػيو 

مػػن ريػػالؿ  (Synchrone)يبكػػن للتكػػو ن انلكػػًتو  مػػن يف  ػػنظ  بطر قػػة متزامنػػة و  ،2اغبػػواجز اعبريرافيػػة
يعضػا  القاعػة االفًتاضػية عػن طر ػ  اسػتخداـ تكنولوجيػا يو اؼبتكػوف و بػُت اؼبكػوف  وجود عالقػة مبايػرة مػا

يو  ،ادثػػػة عػػػرب الرػػػبكة داريػػػا قاعػػػة ؿباضػػػرات تكػػػوف مػػػزودة بػػػأجهزة  مبيػػػوتر مرتبطػػػة بعضػػػها بػػػبعضاحمل
يو  ،احملاضػرات عػن بعػد  ،(Classe Virtuelle Synchrone)باسػتخداـ تكنولوجيػا القاعػات االفًتاضػية 

ة  مػػػػا يبكػػػػن يف تكػػػػوف العمليػػػػة التكو نيػػػػ ،مبايػػػػرة ملفػػػػات رقميػػػػةو عػػػػن طر ػػػػ  تبػػػػادؿ رسػػػػا ا إلكًتوكيػػػػة 
مػػػػن ريػػػالؿ االعتمػػػػاد علػػػى اؼبكػػػػوكُت ؼبتابعػػػػة  ،(Asynchrone)انلكًتوكيػػػة منظمػػػػة بطر قػػػة هػػػػَت متزامنػػػة 

فػػػالتكو ن  ،يعمػػػاؿ اؼبػػػوافُت عػػػن طر ػػػ  اؼبراسػػػلة الريػػػَت مبايػػػرة باسػػػتخداـ تكنولوجيػػػات الرب ػػػد انلكػػػًتو 
 سػػػمح بالقيػػػاـ و  الصػػػورة  عتػػػرب ي ينػػػر تفاعليػػػةو انلكػػػًتو  مػػػن ريػػػالؿ اسػػػتخدامو لتكنولوجيػػػات الصػػػوت 

بأحبػػاث واسػػعة مػػن ريػػالؿ اسػػتخداـ يػػبكة انكًتكػػت بانضػػافة إُف إجػػرا  تطبيقػػات متعػػددة تعتمػػد علػػى 
 3 .التبادؿ السر ع للمعلومات  العما اعبماع  مينالو التقيي  الذايت 
 ل: فوائد التكوين االلكترونيو الفرع األ

 4يبكن تلخيص فوا د التكو ن انلكًتو  باآليت:
 التجارب ما بُت اؼبوافُت.التطبيقات و  ،ملية تبادؿ اؼبعارؼتدعي  ع 
  إمكاكية تعرؼ  ا اؼبرار ُت يف عملية التكو ن انلكًتو  على اخسئلة اؼبطروحة سابقا من طرؼ

 انجابات اؼبناسبة ؽبا.و زمال ه  
                                                

1 Charlotte FILLOL:  Le e-learning dans la stratégie de formation des entreprises, Cahier de recherche du 

CREPA n°85, (www.dauphine .fr/crepa), Consulté le 20/12/2004, p 7, 8.  
2
 Assaâd EL AKREMI, Nabila BEN NAOUI, Chiha GAHA:  L’acceptation de la formation 

électronique par les salariés : importance de l’utilité et de la facilité d’utilisation perçues, 

(www.e-rh.org), consulté le 21/12/2004, p1 
3
 Patrice ROUSSEL: Pour un développement de la e-formation dans le prolongement du e-

management, Note du LIRHE n°354, (www.univ-tlse1.fr/lirhe), consulté le 21/11/2004, p 4-10. 
4
 Ibid, p 10. 
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 لمؤسسػة السػماح لكػا اؼبػوافُت مػن الولػوؿ إُف اؼبعػارؼ اؼبخزكػة يف يريػيا اؼبكتبػة انلكًتوكيػة ل
 انطالع عليها من ريالؿ موقع اؼبؤسسة عرب الربكة.و 

  يبكػػػػن تريَتىػػػػا      ،بطر قػػػػة فرد ػػػػةو  سػػػػاعد علػػػػى وضػػػػع يدوات تكػػػػو ن سػػػػهلة االسػػػػتعماؿ عػػػػن بعػػػػد
 ترخيصها حسب حاجات اؼبوافُت.و 

  بنا ة باستخداـ وسا ا تقيي  ذاتية.و تنظي  تريذ ة عكسية فور ة 
 رػػار ُت يف عمليػػة التكػػو ن يف الوحػػدات اؼبختلفػػة للرػػر ة  سػػمح باتصػػاؿ العد ػػد مػػن اؼبػػوافُت اؼب

 مػػػا  سػػػمح ؽبػػػ  بػػػالتعرؼ ي ينػػػر و  ،ز ػػػادة تبػػػادؿ اؼبعلومػػػات فيمػػػا بيػػػنه و عػػػن طر ػػػ  الرػػػبكات اؼبعلوماتيػػػة 
 بعضه  ببعض.

 الفرع الثاني: مزايا التكوين االلكتروني
   1بالتاِف فإف للتكو ن انلكًتو  مزا ا عد دة كذ ر منها:

 .النسبة للمؤسسةال: بأو 
 . التخفيض من تكاليف العملية التكوينية:1

 الذي  عترب من يى  اهبابيات عملية التكو ن انلكًتو  مقاركة بالعملية التقليد ة من ريالؿ:و 
  إ وا ه .و التخفيض من بعض التكاليا اؼبرتبطة بالعملية التكو نية مينا تكاليا تنقا اؼبتكوكُت 
 ات عن طر   استخداماهتا اؼبرًت ة ما بُت عدد  بَت من اؼبتدربُت.االستريالؿ الفعاؿ للتطبيق 
  التسػػػيَت اخمينػػػا للػػػزمن مػػػن ريػػػالؿ زبفػػػيض التكػػػاليا اؼبتعلقػػػة بالوقػػػت الػػػذي  قضػػػيو اؼبواػػػا يف

 العملية التكو نية.
 وبالتاِف فػإف التكػو ن انلكػًتو  ىبفػض مػن التكػاليا انصباليػة اؼبتعلقػة بالعمليػة التكو نيػة مػن ريػالؿ

ترتكػػػػز علػػػػى تػػػػدر ب يو التكػػػػو ن عػػػػرب الرػػػػبكات للمػػػػوافُت بطر قػػػػة تعتمػػػػد يو تفضػػػػيا التكػػػػو ن الػػػػذايت 
 اؼبوافُت يف اجملاالت ذات القيمة اؼبضافة اخ رب.

 يسمح بمرونة أكبر للمؤسسة:. 1
حيػػ  تعتػػرب ىػػذه اؼبيػػزة إهبابيػػة  ، سػػمح التكػػو ن انلكػػًتو  بػػأف  كػػوف مكػػاف التكػػو ن هػػَت مػػادي      

حيػ  يبكػن ؼبسػَت ها مػن التأ ػد  ،لنسبة للمؤسسػات العماليػة الػيت تواػا عمػاؿ عػرب صبيػع يكبػا  العػاَفبا

                                                
1
 Séverine Gottrand et Vanessa QUEANT, Op.cit, p 15-17. 
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َت متماثػػا عػػرب ويف  كػػوف ىػػذا اخريػػ ،اؽبػػدؼ منهػػايو الرسػػالة اؼبػػراد إ صػػاؽبا و مػػن ؿبتػػوى العمليػػة التكو نيػػة 
 صبيع يكبا  العاؿ

 . تحسين صوةة المؤسسة:2
االتصػػاؿ يف ؾبػػاؿ التكػػو ن  سػػمح للمؤسسػػة مػػن و دة لإلعػػالـ إف اسػػتخداـ التكنولوجيػػات اعبد ػػ

و ػػت   ،إُف االحتفػػاظ بإطاراهتػػايو ريالػػة إذا  اكػػت هتػػدؼ إُف اجتػػذاب إطػػارات جد ػػدة  ،ربسػػُت لػػورهتا
 التنمية اؼبستدامة ؼبهاراهت . وذلك عن طر   اقًتاح برامج تكوف موجهة ي ينر كب

 للمتكونثانيا: بالنسبة 
 ية العملية التكوينية. الزياادة من فعال6

  سمح التكو ن انلكًتو  من الز ادة من فعالية العملية التكو نية لألسباب التالية:
 يف  ،العمػايػ  تسػمح ؽبػ  بػالتكوف ريػالؿ سػاعات ح ،تكوف العملية التكو نيػة متاحػة لكػا اؼبػوافُت

 يف يي مكاف  كوف مزودا بنقطة اتصاؿ بربكة انكًتكت.يو اؼبنزؿ 
 ؿباضػراتو يف يو حيػ   سػتطيع متابعػة دروسػو  ،ا من إدارة العمليػة التكو نيػة بكػا مروكػةيبكن للموا

 الوقت الذي  ر ده دوف وجود حواجز تتعل  بالزمن.
  يبكػػن تكيػػا العمليػػة التكو نيػػة بسػػهولة مػػع االحتياجػػات اػبالػػة بكػػا مواػػا عػػن طر ػػ  اسػػتخداـ

ة التكو نيػػػػة يبكػػػػن يف  رػػػػخص بسػػػػهولة حسػػػػب  مػػػػا يف ؿبتػػػػوى العمليػػػػ ،الوسػػػػا ا التفاعليػػػػة اؼبعلوماتيػػػػة
 وتَتة تعل   ا واحد منه .و احتياجات  ا متدرب مع اخريذ بعُت االعتبار مستوى 

  مكملػػػػة و  سػػػػاعد اؼبتػػػػدربُت علػػػػى التوسػػػػع يف دراسػػػػاهت  مػػػػن ريػػػػالؿ اغبصػػػػوؿ علػػػػى معلومػػػػات إضػػػػافية
 ت.باستخداـ مواقع تعاًف كف  ؿبتو ات العملية التكو نية عرب يبكة انكًتك

  اآلرا  مع اؼبتكوكُت اآلرير ن مبايرة عرب قاعات احملادثة.و  سمح بتبادؿ اؼبعلومات 
 النراط اؼبهٍت يف كف  الوقت.و بُت العملية التكو نية   سمح بالتوفي  ما 

 ثالثا: بالنسبة للمكونين
 تتمينا مزا ا التكو ن انلكًتو  بالنسبة للمدرب فيما  ل :

  ٍت بطر قة د نامكية.إمكاكية إثرا  احملتوى التكو  
  سهولة عملية التقيي  عن طر   استخداـ اريتبارات اخسئلة اؼبتعددة اػبيارات(QCM) .التفاعلية 
 .إمكاكية إجرا  عمليات تقويبية مستمرة 
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  البيداهوج  للعملية التقويبية بسهولة. ىربد   احملتو 

 الفرع الثالث: عيوب التكوين االلكتروني
فعاليػة التكػو ن انلكػًتو  كػذ ر و  ا توجد ؾبموعة من العيوب اليت تعي  عما إُف جاكب  ا ىذه اؼبزا

 1منها:
 ال: مشكالت البنية الفنية األساسية للتدةيب باستخدام الشبكاتأو 

اؼبطػػػػػوروف لتقػػػػػدم الػػػػػربامج التدر بيػػػػػة الفعالػػػػػة الػػػػػيت تفػػػػػ  و إُف جاكػػػػػب اعبهػػػػػود الػػػػػيت  بػػػػػذؽبا اؼبصػػػػػمموف 
هبػػػػب علػػػػػيه   ،ز ػػػػادة انكتاجيػػػػة يف اؼبنرػػػػأةعلػػػػى رفػػػػع مسػػػػتوى اخدا  و  وتسػػػػاعد ،باحتياجػػػػات اؼبتػػػػدربُت

فبيػزات الػربامج و  إمكاكياهتػاو اعبواكػب الفنيػة لػنظ  الكمبيػوتر والرػبكات متطلبػات وفهػ  طبيعػة و  باسػتيعا
 التطبيقية اؼبستخدمة للولوؿ إليها.

 استيعاب الطرق الجديدة للتعلمو ثانيا: الحاجة إلى فهم 
بالتػاِف علػيه  إتقػػاف و  ،نلكػًتو  بالنسػػبة للمػوافُت طر قػة جد ػػدة َف  ألفوىػا مػن قبػػايبينػا التػدر ب ا

التفاعػا مػع بػاق  اؼبرػار ُت يف  ،اؼبهػارات اعبد ػدة مينػا اسػتخداـ اؼبتصػفحو استخداـ العد ػد مػن اخدوات 
 الربكامج باستخداـ يدوات َف  عهدوىا من قبا ...

 ثالثا: الحاجة إلى فريق متعداد المهاةات
فػػػربامج التػػػدر ب باسػػػتخداـ الرػػػبكات تتطلػػػب تػػػوافر فر ػػػ  عمػػػا زبتلػػػا مهاراتػػػو عػػػن تلػػػك اؼبطلوبػػػة 

لػػذلك هبػػػب مراعػػاة اريتيػػػار الفر ػػ  اؼبسػػئوؿ عػػػن التػػدر ب باسػػػتخداـ  ،لتصػػمي  بػػرامج التػػػدر ب التقليد ػػة
ليػػة التػػدر ب عنا ػػة فا قػػة حػػىت ال يبينػػا ىػػذا الفر ػػ  عا قػػا يساسػػيا يمػػاـ ربقيػػ  فعاو الرػػبكات بدقػػة يػػد دة 

 باستخداـ الربكات.
 ةابعا: االعتمااد على المواةاد الخاةجية

                     يحياكػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػا تعتمػػػػػػػػػػػػد اؼبنرػػػػػػػػػػػػأة يف تقػػػػػػػػػػػػػدم براؾبهػػػػػػػػػػػػا التدر بيػػػػػػػػػػػػة بوضػػػػػػػػػػػػعها يف مواقػػػػػػػػػػػػع منرػػػػػػػػػػػػػآت
عػػدـ ضػػماف اسػػتمرار ة تواجػػد ىػػذا و اخمػػر الػػذي هبعلهػػا ربػػت سػػيطرة ىػػذه اؼبنرػػأة  ،يريػػرى علػػى الرػػبكة

روع التػػػدر يب اؿ الوقػػػت مفتوحػػػا يمػػػاـ اؼبتػػػدربُت فبػػػا  ػػػؤدي إُف وجػػػود ثريػػػرة قػػػد تقضػػػ  علػػػى اؼبرػػػاؼبوقػػػع طػػػو 
 ضػػػيع علػػػى اؼبتػػػدربُت فػػػرص االسػػػتفادة مػػػن اعبهػػػود الػػػيت  بػػػذؽبا فر ػػػ  العمػػػا يف ىػػػذه الػػػربامج و  ،بأ ملػػػو
 اؼبتطورة.

                                                

 بتصرؼ.61 -59، ص 2003ربد ات اؼبستقبا، مر ز اػبربات اؼبهنية لإلدارة "دبيك"، القاىرة، و اندارة انلكًتوكية عبد الرضبن توفي :  1
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 :لفصل الثالثا خالصة
          عرفػػػة تػػػتلخص يف لػػػعوبة التولػػػا  واؼبلػػػالع إُفلعقػػػود ريلػػػت  اكػػػت مرػػػكلة البػػػاحينُت والسػػػاعُت 

وتوفرىػا لػدى  اكترػارىا وسػرعة ،اؼبتطػورة اؿػػػواالتصات ػػػومع اهور تكنولوجيا اؼبعلوم ،ة اؼبطلوبةػػاؼبعلوم ُفإ
الصػػحيح للمعلومػػة  االريتيػػاروؿ ػػػػػػح رفة تتمحػػورػػػػػػتريػػَت اغبػػاؿ ويلػػبحت مرػػكلة البػػاحينُت عػػن اؼبع ،العامػػة

 .(االكًتكت) يف يبكة اؼبعلومات الدوليػة وريالة ،وسط    ىا ا
 ، ػػا فػػرد  إُف وولػػلها ،اؽبا لػػة واالتصػػاالتوبػػالتزامن مػػع ثػػورة اؼبعلومػػات  ،الؿ العقػػد اخريػػَتػػػػػوري 

رفػػػة واقتصػػػاد اؼبعإدارة   علميػػػة جد ػػػدة مينػػػػابَتود تعػػػاػػػػػػاهػػػر إُف الوج ،مؤسسػػػة يف اجملتمػػػع بتكلفػػػة معقولػػػة
ا ػػػػوداري ،االفًتاضػية ةباؼبؤسسػ عػرؼ  اهػر مػا اؼبعرفػة اقتصػادويف اػا  ،اٍف..... ،ؾبتمعات اؼبعرفةاؼبعرفة و 

تقػدم  إُفات حػد    سػعى ػػػكظاـ معلوم اـاستخد و ػػذا ،إُف الوجود العما االفًتاض اهر  اخريَتةىذه 
ظبػػح  اػػػػػوىػػذا م ،مواردىػػا البرػػر ة اذبػػاهريػػيدة  تقػػرارا ازبػػاذ ىعلػػ معلومػػات ذات قيمػػة لػػإلدارة تساعدىػػػا

الؿ ػػػػػمن يف تلعب دورا يساسيا يف ربقي  يىداؼ اؼبؤسسة انسػًتاتيجية مػن ري لوايفة إدارة اؼبوارد البرر ة
 ىعلػ واالتصػاؿاؿ تكنولوجيػا اؼبعلومػات ػػػػحيػ  مت إدري ،وتطبيقاتػو اؼبختلفػة انلكػًتو التسػيَت  إُفاللجو  

 ؼ بػ:فألبح اليـو ما  عر  ،والتكو ن ،التوايا ،التسيَت ا من:
 التسيَت انلكًتوىن. -
 التوايا انلكًتوىن. -

 التكو ن انلكًتوىن. -
 
 



 الفصل الرابع:
 

الرياض  -التعريف بالمؤسسة  
مطاحن الحضنة   -سطيف

.بالمسيلة  
 



  

 - 222 - 

ــــــ الرابعالفصل   مطاحن الحضنة ضمن مجموعة الرياض سطيف الصناعة الغذائية، ــــــ
 تمهيد: 

لواقع قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر  من ادلوضوع سنتطرق التطبيقيقبل التطرق للجانب 
دلعرفة مدى تأثَت تكنولوجيات  التطبيق العمليلغرض و أىم مبلزلو، من خبلل التطور ادلرحلي لو و 

ادلؤسسات البارزة على قمنا باختيار أحد  االعبلم واالتصال على االدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية،
فبأخذ نبذة عن  ،ادلنطقةحيث تعترب مؤسسة مطاحن احلضنة اليت تنشط على مستوى ، الساحة

 .بعض ما يتعلق هباو ادلؤسسة األم 
تعريج عن ادلؤسسة زلل ك ىيكلها التنظيميو إبراز مهام مصاحلها نشأة الشركة التابعة و  مث تناول       

 .كذلك خصائص وشليزات منتجاهتاو ريف منتجاهتا ما يتعلق بقنوات تصو ، الدراسة
 حيث مت جتزئة ىذا الفصل إذل ثبلثة مباحث كما يلي:

 ادلبحث األول: واقع الصناعة الغذائية يف اجلزائر. -
 .سطيف الرياض مبجموعة تعريف :الثاين ادلبحث -        
 .: تعريف مبؤسسة مطاحن احلضنة بادلسيلة الثالثادلبحث  -        
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ــــــ الرابعالفصل   مطاحن الحضنة ضمن مجموعة الرياض سطيف الصناعة الغذائية، ــــــ
 المبحث األول: واقع الصناعة الغذائية في الجزائر 

 االقتصادية النواحي كل من رىو وضع متد أمام نفسها بعد االستعمار اجلزائر وجدت
 حدثت اجلزائر استقبلل الفرنسي كما انو وبعد لبلقتصاد يف أغلبيتو وتابع والسياسية، واالجتماعية

 سارع حيث ادلدن، وواألرياف ضل القرى سكان من فىجرة اآلال بينها من منتظرة غَت أمور
 مستوى أي فإذل ،لتداركلومستعجلة  مدروسة غَت وسياسات إجراءات بعدة بالقيام آنذاك ادلسؤولُت
 الفًتة من الزمن. ىذه كل بعد الغذائية اجلزائرية الصناعة وصلت

 الجزائر في الغذائية الصناعات تطور مراحل حول تاريخية لمحة :األول المطلب
 مزرية، حالة اجلزائري االقتصاد عرف   (1962-1979)ادلرحلة يف أي االستقبلل بعد

 بسيطة احملاوالت كانت ىذه ورغم أن الوطنية، للصناعة إرادية سياسات بوضع السلطات سارعت
 قاعدة للصناعات بناء شهدت اليت ادلرحلة ىذه وخبلل ،1للصناعة بداية شكلت أهنا إال وارجتالية

ىو  من ذلك اذلدف وكان قسنطينة، سلطط يف ادلربرلة ادلشاريع بعض أساس على مبنية غذائية،ال
 قرهبا من بسبب وىذا فرنسا، يف األم للشركات التابعة الغذائية الصناعات من إنتاج وحدات إنشاء
 الصناعيةالفروع  باقي غرار على الفرع ىذا عرفها اليت التنظيمات جانب إذل الزراعية، اخلام ادلواد

 الوطٍت.  الًتاب عرب الغذائية السلع وتوزيع إلنتاج شركات إنشاء ومت األخرى،
مستوى  حتسُت إذل مباشرة ترمي كانت االستقبلل بعد التنمية أىداف أن ذلك إذل باإلضافة       
مثلة مت ادلرحلة ىذه يف التصنيع سياسة كانت وذلذا التصنيع، طريق عن البطالة مشكلة وحل ادلعيشة

فرع  وخاصة اخلفيفة الصناعات على منصبا االىتمام جعل ما كثيفة عمالية إسًتاتيجية إتباع يف
 حتظى الصناعة جعل الذي األمر واقتصادية، اجتماعية أعلية من يكتسيو وما الغذائية الصناعات

 سوى جيةاإلنتا طاقتها من تستغل دل أهنا من بالرغم ادلرحلة ىذه خبلل الدولة طرف من باىتمام
 :أعلها ذكر ؽلكن سلتلفة لعوامل نتيجة ،%50

                                                
1
 .3ص ، 2002 توبراجلزائر،أك الصناعة، وزارة منشورات الصناعة، وزير رسالة ،الجزائرية الصناعة تاريخ جعبوب، اذلامشي 
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 .ادلال رأس نقص - 

 .ادلدربة الفنية العاملة اليد قلة -
 .الزراعية منها وباخلصوص الصناعة ذلذه ادلمونة األولية ادلواد نقص -

النموذج  اجلزائر تبنت الدولة، رأس على التنفيذي اجلهاز وتغَت 1965 سنة أحداث وبعد
أن  فيو الشك وشلا "ادلصنعة الصناعات" نظرية أسس على الصناعي القطاع قواعد وأرست االشًتاكي

-1967سنة ) بُت ما جزائري دينار مليار 50 بضخ قامت حيث جبارة كانت الدولة دهو ج
 اجلديد التوجو أن إال ، الغذائية الصناعات فروعو ابرز من يضم والذي الصناعي ( للقطاع1977

 من كهدف الثقيلة الصناعات على تعتمد صناعية اسًتاتيجية ترسيخ وضل انك للدولة اجلزائرية
 الصناعات وباخلصوص الثقيلة الصناعات قطاع وعرف االقتصادية التنمية دلسَتة األىداف األساسية
 لتمويل مالية موارد على احلصول أجل من وىذا عالية، استثمارية مبالغ على البًتولية االستحواذ

 مستوى على ليس اختبلالت لبلستثمارات التوزيع ىذا عن ونتج واالجتماعية، صاديةالتنمية االقت
 فرع وأعلل الصناعي القطاع يف حدث كما نفسو، القطاع فروع بُت حىت بل القطاعات فحسب

 إمجارل من %5 نسبة معظمها يف تتجاوز ال استثمارية اعتمادات على حصل الغذائية الذي الصناعة
 الغذائية للسلع الكلي الطلب تغطية يف سليب انعكاس اإلعلال ذلذا وكان ناعية،االستثمارات الص

 نسبة 40%يتعد ال األوذل الدرجة من الضرورية السلع من كثَت يف احمللي وكان اإلنتاج الضرورية،
 الكلي. للطلب تغطية

الدولة  ماراتاستث تدفق عن ادلتولد للعائبلت النقدي للدخل السريع والنم تأثَت بادلقابل صلدو 
وخبلل  ، 8.1 %الثبلثي ادلخطط خبلل النقدي الدخل ىذا ولنم السنوي ادلعدل بلغ حيث ادلتزايدة
 دخول يف السريع والنم ىذا ويعرب  17.6% الثاين الرباعي وخبلل ، 10.6% األول الرباعي
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 االستهبلكية للسلع طلبها على وبالتارل الشرائية قدرهتا يف سريع ارتفاع عن العائبلت النقدية 

  .1الغذائية السلع وباخلصوص
لو،  الكافية االستثمارات حجم ينل دل الذي الفبلحي القطاع بإعلال ادلرحلة ىذه دتيزت كما

احلاالت  بعض يف وتسبب األولية بادلواد الغذائية الصناعات فرع إمداد على سليب انعكاس ذلذا وكان
 .عاتمستود إذل وحتويلها إنتاجية مؤسسات غلق إذل

 إصبلح إذل هتدف تنموية سلططات عرفت واليت (1980- 1989)  الثانية ادلرحلة أما
 يف وباخلصوص السابقة، التنموية ادلخططات يف ادلعتمدة اإلسًتاتيجية عن الناجتة االختبلالت بعض

 دتكن جديدة استثمارية سياسة الدولة واعتمدت الفبلحي، والقطاع اخلفيفة الصناعات جانب إعلال
 للصناعة بالنسبة أما والري، الزراعي القطاعُت يف التنمية وتشجيع األساسية، اذلياكل ترقية قطاع من
 تستلزم وال كبَتة، أموال رؤوس تتطلب ال اليت وادلتوسطة الصغَتة للصناعات أعطت األولوية فقد

 أكرب على ولاأل اخلماسي ادلخطط خبلل الغذائية الصناعات واستحوذت للتطور، تكنولوجيات عالية
 للسلع ادلتنامي الطلب مواجهة قصد وىذا األخرى، الصناعية بالفروع مقارنة من االستثمارات، مبلغ

 .الغذائية
 على ناجتة مالية بصعوبات الثاين النصف يف اصطدمت التخطيط من ادلرحلة ىذه أن إال

 البعض إلغاء ومت ادلربرلة ريعادلشا من الكثَت تعطيل يف تسبب شلا احملروقات، أسعار من اهنيار األخص
 الصناعية ادلزروعات بعض اختفاء ادلرحلة ىذه عرفت كما الغذائية، الصناعات فرع منها وخاصة

 لزراعة بالنسبة احلالىو  كما منها بعض يف رىو وتد الشمس، وعباد السكري، وخاصة الشمندر
 .2الطماطم والزيتون

على  حتسنا ىناك فإن سنوية نمويةت سلططات عرفت اليت 1995-1990كما أن مرحلة 
مادة  توفَت عملية يف تساىم مطاحن إلنشاء اخلاص للقطاع رلال فتح وكذلك احلبوب إنتاج مستوى

                                                
1
 اجلزائر، جامعة دكتوراه، أطروحة ،-الجزائر حالة دراسة -الفالحي بالقطاع وعالقتها الغذائية للصناعات واالجتماعية االقتصادية األهمية رزاق،ال عبد فوزي 

  57-33ص ص ، 2007
2
 .98-53فوزي عبد الرازق ، نفس ادلرجع، ص ص:  
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الطماطم  إنتاج رلال يف حتسن جانب إذل السابقة، السنوات خبلل ندرة تعرف كانت اليت السميد، 

لطلب  تغطية من تتمكن دل الدولة أن إال إليو، أشرنا الذي ادللحوظ التحسن ورغم احلليب، وكذلك
 دوالر. ملياري من أكثر الدولة خزينة سنويا يكلف الذي الستَتاديف ا واستمرت السلع ذلذه ادلتنامي

أما يف الفًتة احلالية فإن إنتاج الصناعة الغذائية يف تطور ملحوظ نتيجة اإلصبلحات ادلنتهجة 
، انطبلقا من احلاجة ادلعيشي للمواطن توىادلسو من طرف الدول ونتيجة للحرص على حتسُت 

أن  صلد ،الديوان الوطٍت لئلحصاء وبالرجوع إذل إحصائياتلغذاء، حيث كما ل األساسية األوذل لديو
 إنتاج الصناعات الغذائية يف حتسن مستمر.

ادلنتوج  على االعتماد اإلنتاجية الوحدات من كثَت يف يتحقق دل الزال ذكرنا ما خبلل من
الصلب  القمح يف ادلتمثلة احلبوب وباخلصوص اخلارج من االستَتاد إذل الدولة تلجأ دائما بل ،الوطٍت
 وأ الطازج سواء احلليب مادة جانب إذل اجلزائري اجملتمع يف الواسع االستهبلك ذات وىي واللُت،
 دلو  الدولة كاىل على عبًئا العمومية ادلؤسسات وأصبحت مستمر، عجزا يعرف كان الذي اجلاف

 ىيكلة إعادة اتفاقية وإبرام الدورل النقد صندوق لشروط الرضوخ سوى خيار من أمام اجلزائر يعد
 .الفًتة ىذه بعد ادلتخذة السياسات حول الديون، وإعادة جدولة االقتصاد
 الجزائر في الغذائية الصناعات قطاع : المطاحن ضمنالثاني المطلب

 سنة من تذبذبا شهدت وقد الغذائية، ادلنتجات من واسعة رلموعة الغذائية الصناعات تضم
العام،  القطاع وباخلصوص يواجهها اليت الصعوبات خبلل من وىذا اإلنتاج، وظل حيث من إذل أخرى

اخلاص  القطاع إذل الفروع سلتلف يف اجملال فسح أين اجلديد، احمليط مع التكييف على قدرتو وعدم
 الوطٍت. االقتصاد يف خاصة مكانة يتبوأو  أكثر ليربز ادلتوسطة ادلؤسسات طريق عن

متخصصة  مطاحن طرف من احلبوب طحن عملية عن الناجتة السلع ادلطاحن فرع يضم
 ,Semoulerie ) ، كمدخبلت لتستعمل مصنعة نصف مواد العملية ىذه عن وينتج

Minoterie)لُتوال الصلب القمح بتحويل وذلك النهائي لبلستهبلك موجهة مواد إنتاج لعمليات 
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 حىت ادلطاحن فرع على العام القطاع سيطرة واستمرت الفرينة،و  السميد سلعة احلصول على أجل من 

 : كالتارل وىي يةهو ج مؤسسات مخسة عن طريق ، 1993 سنة
 ؛ سطيف الرياض -
 ؛ اجلزائر الرياض -
 ؛ قسنطينة الرياض -
 ؛ تيارت الرياض -
 .بلعباس سيدي الرياض -

مت  1997و 1993 سنيت وبُت الفرع ىذا يف يستثمر اخلاص طاعالق بْدا 1993 سنة بعد
يف  ادلتخصصة ادلؤسسات عدد أصبح حيث ،اخلاص للقطاع التابعة ادلؤسسات من العديد إصلاز

 ذلذه اإلنتاج قدرة كانت واخلاص، العام للقطاع تابعة وحدة 74 للحبوب األورل التحويل عملية
 من سنويا طن 1.500.000و السميد مادة من وياسن طن 2.750.000 حبوارل تقدر الوحدات

 .1الفرينة مادة
 ادلتزايد  الوحدات لعدد نظرا اخلاص القطاع يف اإلنتاج سعة حيث من تطورا األخَت ىذا عرف

-1997 الفًتة خبلل إنشاؤىا مت اليت - التحويل، كمية حيث من كبَتة زيادة إذل أدى شلا  "
 من التطور ىذا على الوقوف وؽلكن الرياض، مؤسسة طرف من راحملتك العام بالقطاع مقارنة 2004

 فهناك العام للقطاع بالنسبة أما الوطٍت، الًتاب عرب بادلطاحن اخلاصة الوحدات عدد خبلل معرفة
 فإن ولئلشارة الوطٍت الًتاب عرب موزعة مطحنة 350 بلغ عددىا اخلاص القطاع بينما مطحنة،80

 2,7 إذل 2004 سنة إنتاجها سعت وصلت حيث 1995 سنة لقب موجودة تكن دل ىذه ادلطاحن
 السميد من قنطارا مليون 1,3 مقابل الفرينة من قنطارا مليون 4,8و السميد من مليون قنطارا

                                                
1
 Réseau Maghrébin D'études Economique, Les Industries Agro-alimentaires Dans Les Pays Du Maghreb, 

Collection études sectorielles Algérie, 1998, p115 
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 للمواطن كلغ 128و 100 بُت تستهلك اجلزائر أن العلم مع العام، للقطاع الفرينة من مليون 1,2و 

  .1الدقيق من سنة/
اليت  الرياض مؤسسة طرف من احملتكر والدقيق للسميد العمومي القطاع يف اإلنتاج رىو تد إن

 اخلاص، القطاع مؤسسات قبل من قوية منافسة تواجو حيث ومعوقات مشاكل األخرى، ىي تعرف
 إذل ارتفعت فقد الصلب القمح مبعاجلة يتعلق فيما أما اإلنتاجية، طاقتها وأ عددىا حيث من سواء

 اللُت، القمح على قولو ؽلكن الشيء نفسو  الضعف يفوق مبا 1999 بسنة مقارنة 2003 غاية سنة
 انتقل حيث ، 1998 عام يف اجلاىزة القدرات مرات أربع يفوق مبا القطاع ىذا قدرات حيث زادت

 .20032   سنة 29100 إذل 1998 سنة الصلب القمح من معاجلا قنطارا 5100 .من 
 الوطني االقتصاد في يةالغذائ الصناعات أهمية :الثالث المطلب

 وديناميكية حيوية واألكثر احلساسة اإلسًتاتيجية القطاعات بُت من الغذائية الصناعات تعد
يتميز  أصبح الذي الغذاء توفَت يف وكذلك للدولة الثروة تكوين يف تشارك فهي الوطٍت، يف االقتصاد

 .الوطٍت االقتصاد بو يتأثر ما أبرز ومن الثمن، باىظة بفاتورة
  :3أعلها أسباب لعدة احليوي القطاع ىذا اجتاه ادلتنامي احلكومي االىتمام يعود
 ؽلكن اليت ال الوعلية ادلصطلحات تفادي أردنا إن ىذا للوطن، الغذائي األمن ؽلثل القطاع ىذا ألن -

 .الذايت كاالكتفاء والدولية احمللية الظروف ىذه يف بلوغها اجلزائر مثل لدولة حاليا
أي  % 31.5 تقريبا دتثل فهي فقط الصناعة قطاع يف الغذائية الصناعات ألعلية لنسبةبا أما -

 .)للصناعة ادلضافة القيمة من (دينار مليار 145 تقريبا
 ما جدا، مبقدار مهمة الوطٍت لبلقتصاد ادلضافة القيمة يف الغذائية الصناعات قطاع مشاركة ألن -

 .قطاع احملروقات خارج ادلضافة القيمة من % 38.5 ؽلثل ما أي دينار مليار 627 يعادل

                                                
1
 785ص سابق، مرجع الرزاق، عبد فوزي 

2
 .الوزارة من معلومات حسب ، الصناعة وزارة 

3
 ادلنافسة ، حول الرابع الدورل ادللتقى ،والمأمول قعالوا بين الجزائر في الغذائية الصناعات مؤسسات في واإلبداع المنافسة استراتيجية ثريا، ادلاحي 

 .3، ص 2010 نوفمرب الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة العربية، الدول يف احملروقات قطاع خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية واالسًتاجتيات
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 وضع إسًتاتيجية الدولة على ػلتم خاصة، قيمتها يف التزايد يف تستمر اليت الغذائية الفاتورة ارتفاع - 

 الواردات عبء اخلفض من أجل من ونوعا كما احمللية الغذائية ادلؤسسات أداء يف للرفع تنافسية
 الواردات من % 28 الغذائية ؽلثل الصناعات فرع أن كما ات،ادلدفوع ميزان يف التوازن وحتقيق

 مثل الواسع االستهبلك ذات من ادلنتجات غالبا الغذائية الواردات ىذه وتتكون الكلية، الصناعية
 .والزيت السكر القمح،

 :ما يلي الغذائية الصناعات فرع يف الوطٍت االقتصاد بو يتأثر ما أبرز من
 والتشغيل ةالغذائي الصناعات -أوال

 الببلد، تعرفو بدأت الذي واألمٍت السياسي االستقرارىو  2004-2000 الفًتة ميز ما إن
 الدولية، البًتولية السوق أسعار وتطور ارتفاع خبلل من مناسب مارل ظرف من االستفادة إذل جانب
 سنة يف % 47,5 مقابل ، 2000 سنة يف % 19,8 إذل ادلديونية خدمة نسبة اطلفاض أدت إذل
 الكربى االقتصادية التوازنات اسًتجاع إذل العمومية بالسلطات أدت الظروف كل ىذه 1998

 من الوطٍت االقتصاد وحترير االقتصادية اجلوانب مجيع ليشمل اإلصبلح مسار على تكثيف والًتكيز
 للثروة. الرئيسي ادلصدر تصبح بأن اجلزائرية ادلؤسسة دتكُت أجل

وادلتوسطة  الصغَتة ادلؤسسات أن الفًتة ىذه خبلل احلكومة تربتاع الربنامج ىذا خبلل من
وذات  النشيطة والصغَتة ادلتوسطة ادلؤسسات تعداد أن حبيث اجلزائر، يف للشغل أساسيتُت فاعلتُت

 كذلك وتشكل دائمة شغل دلناصب السريع لئلنشاء األصلح الوسيلة دتثل للنمو، ىائلة إمكانيات
 من نقف أن وؽلكن العامة، للسلطات الرئيسية االنشغاالت أحد ؽلثل يالذ التشغيل وسيلة جتديد

 االقتصادية القطاعات أىم خبلل من اجلزائر يف الشغل عادل تطورات أىم على اجلدول التارل خبلل
الذي يربز تطور معدل التشغيل حسب الفروع االقتصادية  (10رقم) اجلدول موضح يفىو  كما

 .2012-2010للفًتة 
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 0200 -0202 للفترة االقتصادية الفروع حسب التشغيل معدل متوسط : تطور ( 10 ) رقم جدول 

 التغير النسبة المئوية التشغيل 
 0202 0200 0200 0202 0200 0200 % 

 1,3 6,7 6,4 5, 6 6687 6599 6576 ادلناجمو      الطاقة 
 2,2 34,7 33,2 33,3 34825 34062 33821 العمومية واألشغال البناء

 2,6- 13,1 13,1 13,4 13135 13480 13667 مواد البناء
 2,4- 7,4 7,5 9,4 7461 7648 9611 ولصيدالنية الكيميائية

 1,9 19,8 19,0 18,8 19854 19486 19169 الصناعة الغذائية
 31,5- 7,4 10,6 10,9 7421 10832 11075 ادلبلبسالنسيج و 
 7,2 1,6 1,4 1,3 1590 1483 1367 األحذيةاجللود و 

 5,3 9,5 8,8 6,3 9506 9025 6431 الورق وغَتىاو اخلشب 
  100 100 100 100479 102615 101708 المجموع

 2014الديوان الوطٍت لئلحصاء  :ادلصدر
 قطاع بعد الثانية ادلرتبة ػلتل الغذائية الصناعات فرع أن نبلحظ السابق اجلدول خبلل من

 وىذا التشغيل، متوسط معدل حيث من القطاعات بُت توازنو على وحافظ العمومية، واألشغال البناء
 إنشاء خبلل الفًتة من ىذه خبلل القطاع ىذا يف لبلستثمار االجتاىات إذل اعتقادنا حسب يرجع

 ادلواد على للطلب ادلتزايد نظرا الغذائية، الصناعات قطاع داخل الفروع مبختلف ادلتوسطة ادلؤسسات
 تشجيع جانب الببلد، إذل عرفتها اليت التنمية مراحل خبلل بالندرة تتميز كانت اليت الغذائية والسلع
 من الغذائية واردات ادلنتوجات ؽليز دلا نظرا الصناعي، القطاع من الفرع ىذا يف لبلستثمار الدولة
 مليار 3 من أكثر إذل2000 سنة خبلل دوالرا مليار 2,6 من تصاعديا منحٌت تشهد واليت ارتفاع
 . 2004 سنة يف دوالرا

حسب  مرتبة أساسية أنشطة أربعة يف العمال عدد حيث من الغذائية الصناعات فرع يرتكز
 – ادلطاحن – ومشتقاتو احلليب ) وىي العمال عدد على استحواذه حيث من نشاط كل مساعلة

 سنة تقدر  مساعلة نسبة مثلت حيث ،( والفواكو اخلضر حفظ – الغازية وادلشروبات ادلياه ادلعدنية
 القطاع أن إذل نشَت كما الفرع، داخل التشغيل من % 68 قدره وظل مبتوسط  2002و2001
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 الفًتة خبلل قدرت حيث القطاع، ذلذا الشغل مناصب إحداث يف كبَتة ساىم بفعالية اخلاص 

 النشاطات شلارسة يفضل اخلاص القطاع أن رغم أنشئت جديدة تعترب مناصب وىي   75% بنسبة
 25 نسبة فإن حادة منافسة يواجو الذي العمومي القطاع بينما النشاطات اإلنتاجية، ضعو  التجارية

 التقاعد. عملية عن الناجتة ادلناصب بعض توظيف إذل تعود التشغيل عملية يف ساعلت اليت %
 :المضافة والقيمة الغذائية الصناعات-ثانيا

من و أ اخلام اإلنتاج حيث من اءسو  ملحوظا، تطورا اجلزائر يف الغذائية الصناعات شهدت لقد
السياسية  باالختيارات الرتباطو يعود وىذا الوطٍت، االقتصاد يف ادلضافة القيمة يف مساعلتو خبلل

واليت  والصغَتة، ادلتوسطة ادلؤسسات تطوير وإسًتاتيجية العمومية السلطات تبنتها اليت واالقتصادية
حساسية  يبُت ما وىذا النهائي، االستهبلك أجل من ةادلستورد وخاصة احمللية ادلوارد حتويبلت حتقق
 ؽلكن من ال ادلرحلة، ىذه خبلل ادلسجلة النتائج إن األولية، ادلواد وأسعار عرض تغَت اجتاه الفرع ىذا

 يراوح مكانو بقي الذي العام القطاع غرار على اخلاص القطاع لعبو الذي الفعال الدور إعلال خبلذلا
وإنشاء  خلق يف وباألخص الدولة، باشرهتا اليت االقتصادية صبلحاتاإل أثر على نسجل حيث

وحدة  35 2 نسجل احلصر، ال ادلثال سبيل على األنشطة، بعض يف وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات
 1995 سنة قبل اخلاص القطاع نشاط كان أين الوطٍت، الًتاب مستوى على اخلاصة ادلطاحن من

كل  تغطية تستطع دل واليت الرياض مؤسسة يف وادلتمثلة عامةال ادلطاحن على ويقتصر منعدما،
 حوارل الصناعي القطاع مستوى  على  الغذائية  الصناعات  مساعلة وكانت الوطنية، االحتياجات

%111. 
 واليت ؽلكن الغذائية للصناعات ادلضافة والقيمة اخلام اإلنتاج على أثرىا كان ادلعطيات ىذه كل      

 (.11رقم ) اجلدول خبلل من أكثر نوضحها أن
 
 

                                                
1
 centre nationale d’étude et d’analyses pour la population et le développement : cité :ceneap @ wissal.dz . 
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 0200-0220للفترة  المضافة القيمة تطور يمثل جدول:   ( 11 )رقم الجدول 

 المجموع القطاع الخاص القطاع العام السنوات
2002 32251,9 80542,8 112794,7 
2003 28361,5 90024,3 118385,8 
2004 26364,0 100512,4 126876,4 
2005 24699,4 112853,5 137552,9 
2006 24723,8 119299,9 144023,7 
2007 24144,4 127987,8 152132,2 
2008 24240,1 139920,0 164160,1 
2009 25995,7 161550,8 187546,5 
2010 27586,1 169955,5 197541,6 
2011 32058,8 199787,7 231846,5 
2012 33930,8 232206,7 266137,5 

 .2014 ئلحصاء،ل الوطٍت الديوان :المصدر
ادلضافة،  القيمة يف الفرع ذلذا اخلاص للقطاع الفعالة ادلساعلة أن نبلحظ اجلدول خبلل من

سببها  كان للقطاعُت، العام اجملموع خبلل من ادلسجلة الزيادة أنو العام،  القطاع تقهقر جانب إذل
قطاع اخلاص يف يف ال 2007إذل  2006 سنة من القيمة يف ارتفاعا نسجل حيث اخلاص، القطاع

 إذل العام للقطاع بالنسبة اإلنتاج يف رىو التد ويعود حُت تقهقر للقطاع العام يف نفس الفًتة،
 :يلي فيما تتمثل واليت تواجهو الصعوبات اليت

 .احلديثة لآلالت منطقي استثمار خبلل من جتديد إعادة إذل حتتاج القدؽلة اإلنتاج أدوات إن -
أدوات  ترك ما ىذا مؤسساتو، أغلب يف النشأة حديث يعترب والذي صاخلا القطاع مع مقارنة - 

 تستخدم مبعايَت ال الصيانة أن كما عالية، تكنولوجيا االستخدام ىذا مع لكن حديثة، نسبيا اإلنتاج
 .حديثة
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 الجزائري: االقتصاد في الغذائية الصناعات مساهمة -ثالثا 

 يساىم الغذائية الصناعات قطاع أن جلزائريةا الرمسية السلطات عن الصادرة التقارير تشَت 
وترقية  وادلتوسطة الصغَتة وادلؤسسات الصناعة وزير كشف فقد الوطٍت، االقتصاد يف فعال بشكل

 دراسة زللىو  2014 أفق يف الغذائية الصناعات لتطوير االسًتاتيجي العمل سلطط أن االستثمار
 بادلائة 40 بنسبة أي عامبل، ألف 140 من أكثر لتشغ الصناعات الغذائية أن إذل مشَتا ومناقشة،

 .1مؤسسة 17100 مستوى على الصناعة قطاع يف العاملة اليد من
 البطالُت من كبَتة أعداد امتصاص يف فعال بشكل يساىم القطاع ىذا أن يبُت األمر ىذا إن

 حيث الدولية، للسوق اجلزائر تبعية يبلحظ لقطاع ذلذا التجارة اخلارجية مستوى على لكن اجلزائر، يف
 سنة دوالر مليار 5.8 فقد بلغت الغذائية ادلنتجات من الواردات فاتورة أن ادلصدر ذات يبُت

 بُت الشاسع الفارق فهذا ، 41 دوالر مليون 114 بـ: قدرت الصادرات أن حُت يف 2009
 ىذا ويتبُت لغذائية،ا ادلنتجات من الذايت االكتفاء حتقيق يف اجلزائر عجز يبُت الواردات والصادرات

والزراعة  األغذية منظمة تقرير يشَت ادلعيشي ألفراد ىذا البلد حيث ادلستوى خبلل من النقص
FAO  2010و 2000سنة  بُت السكان رلموع إذل التغذية ناقصي نسبة أن 2010لسنة  

 .2   %5كانت دتثل 
 سطيف الرياض بمجموعة تعريف :الثالث المبحث

 الشركات ىيكلة ادلتضمن 27/11/1982يف  ادلؤرخ 82/ 376لتنفيذي طبقا للمرسوم ا      
 ،والكسكسى الغذائية العجائنو  وادلطاحن للمسامد الوطنية الشركات ىيكلة الوطنية دتت إعادة

 بلعباس، ض الريا ، اجلزائر الرياض ىيو  الوطٍت الًتاب كامل عرب كربى مخس شركات عنها انبثقتو 
 مال برأس أسهم ذات شركة األخَتة ىذه وتعترب سطيف، والرياض طينةقسن الرياض الرياض تيارت،

 ومت 1990 سنة أفريل 02 يوم أسهم ذات شركة إذل وحتولت ، دج 4.054.530.000يقدر بـ: 

                                                
1
، رللة الباحث ، جامعة قاصدي الجزائرية الغذائية الصناعات حالة إلى اإلشارة مع – الغذائي األمن تحسين في الزراعي التسويق دوربن تفات عبد احلق،  

 .77، ص 2972 -98مرباح ورقلة، العدد 
2
 .51 ص ، 2010 روما ،العالم في لغذائيا األمن انعدام حالةوالزراعية، األغذية منظمة تقرير 
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 يف سطيف الرياض جملمع الصناعي النشاط يكمنو  ، 1997 أكتوبر يف شركات تابعة إذل تفريعها 

 غذائية، عجائن دقيق، مسيد، ) ادلشتقة ادلواد تسويقو  إنتاجو (  اللُتو  ) القمح الصلب احلبوب  حتويل
 كسكسي(.

 سطيف الرياض مجموعة بها مرت التي التاريخية المحطات أهم :األول المطلب
 والتخطيط االشًتاكية مبرحلة مرت حيث عمومية، اقتصادية كشركة سطيف الرياض ظهرت        

 لينتهي 1988 سنة االستقبللية مث الثمانينات، بداية يف ويةالعض واذليكلة السبعينيات، ادلركزي يف
 .رلموعة بتكوين 1997 أكتوبر 01 يف األمر هبا
 شركة بينها ومن الرياض، شركات عرفت 1988 ادلؤسسات استقبلل قانون صدور عند        

 وحدات مع اإلنتاجية الوحدات دمج ادلرحلة ىذه يف مت كما ادلارل التطهَت عمليات الرياض سطيف
 واالنشغال الثانوية الوظائف عن والتخلي التجارية، اإلنتاجية بالوحدة يسمى ما التوزيع وخلق

 ختضع مساعلة شركة إذل سطيف الرياض شركة حتولت اإلصبلحات ىذه بسبب بالوظائف األساسية،
 100.000.000 بـ: قدر مال برأس 1990 أفريل  02 من ابتداء التجاري أحكام القانون إذل
 للصناعات ادلساعلة صندوق ؽلتلك حيث للسهم، دج 100.000 سهم بـ: 1000 أي دج

 للمناجم ادلساعلات صندوق سهم، 250 ادلتنوعة الصناعية صندوق ادلساعلات سهم، 350 الغذائية
 اليت األحداث أىم ومن سهم، 200 للخدمات ادلساعلات سهم وصندوق 200 ادلياهو  واحملروقات

 :يلي ما طيفس الرياض على مرت
دج            10.000.000 من سطيف الرياض لشركة االجتماعي ادلال رأس رفع مت 1992 سنة يف  -
 . دج 550.000.000 إذل
إذل  دج 550.000.000 من لشركة االجتماعي ادلال رأس رفع 1993 مارس 3 يف  -

 .االحتياطات إدماجو  نقدية أسهم إصدار طريق دج عن 850.000.000
والغذائية  والزراعية الصناعية ادلساعلات صندوق فائدة إذل كليا ادلال رأس حول 1994 ماي 4 يف -

 .لدولة ادلنقولة األموال بتسيَت ادلتعلق95/25 األمر مبوجب
 الزراعية العمومية القابضة الشركة فائدة إذل كليا الشركة أسهم حتولت 1997 أفريل 28 يف -

 دج 400.000.000 إذل دج 850.000.000 من ادلال سرأ رفع مت حيث األساسية، الغذائية
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 .1997 أكتوبر 1 من ابتداء اجملموعة تشكلت - 

التنظيم  جلنة على التأشَت بطلب مرفقة اإلعبلمية ادلذكرة عرض بعد اجملموعة مال رأس رفع مت -
تأشَتة  على واحلصول ادلوافقة ودتت لبلدخار العلٍت اللجوء طريق عن وذلك البورصة، ومراقبة عمليات

 مليون بفتح األم الشركة قامت مباشرة  بعدىا /01 98رقم  حتت 1998 جوان 27 يف اللجنة
  .سهم لبلكتتاب

  بتاريخ منعقدة جلسة يف الدولية دلساعلات الوطٍت اجمللسر قرا خبلل من              
 يف القيم ةببورص سطيف الرياض ادلسماة العمومية الشركة إدخالادلتمثل يف  05/02/1998

 العادية غَت العامة اجلمعية مداوالت انعقاد بعد ادلال االجتماعي، مث سرأ زيادة طريق عن اجلزائر،
 طريق عن ادلال رأس لرفع العام اإلطار حددت اليت  29/04/1998سطيف يف  الرياض جملموعة
، امسية ىي صداراإل موضع األسهم إن لبلدخار، وقبول األسهم يف التسعَتة ، حيث العلٍت اللجوء

 دج. 2300:  قدر بـ إصدار بسعر وقابلة للتنازل لبلكتتاب كلية عادية ، زلررة
  5000.000دج أي  5000.000.000 إذل سطيف رياض مال رأس رفع فعبل مت 

، كما 1999أفريل  14دج للسهم الواحد يف  2300قيمة إصدار و دج  1000 امسيةسهم بقيمة 
 وأ اخلسارة دون اخلروج إذل بادلساعلُت أدى ،شلا 2006للشركة األم يف مت تعديل القانون األساسي 

دج،   4.054.530.000يقدر بـ:  مال رأس سطيف ذات رياض رلموعة فأصبح زلقق ربح
 للمصارف البنوك الشبابيك يف إضافية تتم مصاريف دون ادلقدمة والتسديدات االكتتاب وعملية
 :التالية ادلالية
 اخلارجي. اجلزائر بنك  -                الريفي والتنمية الفبلحة بنك 
 اجلزائري ادلركزي البنك -                           .احمللية التنمية بنك. 
 الفبلحي لتعاون الوطٍت الصندوق -         .واالحتياط لتوفَت الوطٍت الصندوق. 
 اجلزائري الشعيب القرض. 

 سطيف الرياض مجموعة عن عامة معلومات :الثاني المطلب
 :يلي فيما سطيف الرياض رلموعة عن ادلعلومات أىم تقدمي ؽلكن
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 نشاطاتها :الو أ
عبارة  وىي ومشتقاهتا، احلبوب من الغذائية الصناعية بادلؤسسة سطيف الرياض الشركة تسمى         

 02/04/1990دج، أنشأت بتاريخ   000 530 054 4قدره: مال برأس أسهم ذات شركة عن
 يتمثل ادلوضوع االجتماعي جملموعة الرياض سطيف يف :و 
ادلراحل  كافة على والتوزيع التسويق الًتقية، التوضيب، التحويل، اإلنتاج، الصناعية، والتنمية البحث-

 .الغذائية الصناعية للمواد
 .الغذائية الصناعات وعتاد التجهيزات وصيانة التموين -
 الغذائية مبا الصناعات منتجات وترقية التجارية، ،التكنولوجية ناعية،الص التنمية اسًتاتيجية تطبيق -
 .تابعة شركات إنشاء وأ/و أخرى شركات مع الشراكة يف الدخول ذلك يف

اجلزائري  احلبوب قطاع بتحويل اىتمت حيث نشأهتا، منذ كبَت دورا اجملموعة لعبت عامة بصفة      
 والتجارة على العمل عبلقات وتطوير للمستهلكُت، ليةعا جودة ذات مستمرة خدمات بتوفَت وكذلك
 إنتاجو  طحن احلبوب ىي سطيف الرياض رلموعة دتارسها اليت األنشطة أىمو  الوطٍت، ادلستوى
 اليت البضائع األخرى وكل الطحُت بقياو  الكسكسي، الغذائية، العجائن الدقيق السميد، وتسويق

 .الغذائية الصناعة ختص
 سطيف الرياض جموعةم إمكانيات :ثانيا
 ذات أسهم تابعة شركات 08 طرف من سطيف الرياض جملموعة التحويلي النشاط شلارسة خبلل من
 معتربة من كميات اجلزائري للسوق بذلك موفرة اللُت،و  الصلب القمح حتويل يف ختتص منها 7

 :يلي كما اإلنتاج
 .الصلب القمح من السميد من يوم /طن 3170-
 .اللُت القمح من الدقيق من يوم /طن 130 -
 .الغذائية العجائن من يوم /طن 60 -
 .الكسكسي من يوم /طن 12 -
 .األمعاء دلرضى موجهة غلوتُت بدون العجائن من يوم /طن 6 -
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 ( farine l’actée infantile ). لؤلطفال اللبٍت الدقيق من يوم /طن 6 - 

 أسطول توسيع إذل سعت اهتا،نشاط وتطوير تدعيم من سطيف الرياض رلموعة تتمكن حىت 
 من األسطول ىذا يتكون حيث الصنع، التام ادلنتوج وسوق باحلبوب ادلطاحن أجل دتوين النقل من

 :يلي كما طن مقسمة 4641 :ـب تقدر محولة ذات عربة نقل 412
 .احلبوب لنقل سلصصة طن 1324 حبمولة عربة  87-
 .الصنع تامة تادلنتوجا لنقل سلصصة طن 3317 حبمولة عربة  331-

 وادلستعملون ادلستهلكون ازون،اخلب ،بالتجزئة ادلوزعون ،باجلملة ادلوزعون يف يتمثلون اجملموعة زبائن
 .اآلخرون

 وادلطاحن للمسامد الوطنية الشركة ىيكلة إعادة إثر سطيف الرياض شركة إنشاء منذ          
 قطاعال يف احتلتها اليت ادلكانة خبلل نم ىاما دورا لعبت ،)مسباك (الكسكسيو  والعجائن الغذائية

 ادلستهلكُت إذل عالية جودة ذات مستمرة خدمات بتوفَت وذلك اجلزائر، للحبوب يف التحويلي
 . والعائبلت

 .سطيف الرياض لشركة اإلداري والهيكل التابعة الشركات :ثالثا
 : التابعة الشركات -1

الرياض  اعتمدت السوق، يف ادلستمرة التغَتاتو  للتحوالت مراعاةو  التنموية سياستها إطار يف 
 8 األخَت على ىذا وػلتوي لرأمساذلا مردودية بضمان تسمح اليت األساليب من مجلة على سطيف
تابعة ) موزعة على عدة واليات منها : سطيف ، ادلسيلة ، برج بوعريريج ، جباية ، بسكرة ،  شركات
وىي موضحة يف اجلدول رقم  التجاري اجلزائري ونالقان شروط حسب مساعلة شركات ،كلها1ورقلة(

(12.) 
 االجتماعي ماذلا رأس من  20% حبدود مساعلات ذلا سطيف الرياض شركة أن كما 

 شركة يف  7.69% حدود يف مساعلات أيضا دتلك كما البليدة، بوالية اذلندسة الصناعية لشركة
 اجلزائر للتسوية .

 
                                                

  1 2881أفريل  3إبتداءا من  2823نوفمرب  33بتاريخ  23/463مرسوم تنفيذي رقم : :  
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 مشتقاتها سطيفو الحبوب و ال اإلجمالي لمؤسسة الصناعة ( : توزيع رأس الم12الجدول رقم )
  هاتوزيع رأسمال الموقع  اسم المطحنة 

 دج  628.000.000 سيدي عيش مطاحن الصومام
 دج 627.000.000 برج بوعريريج مطاحن البيبان

 دج 479.000.000 ادلسيلة  مطاحن احلضنة 
 دج 265.000.000 سطيف  مطاحن اذلضاب العليا

 دج 261.000.000 تقرت  ن الواحاتمطاح
 دج 235.000.000 القنطرة مطاحن الزيبان

 دج 81.000.000 - مطاحن سيدي عيسى
 دج 42.000.000 - نقل الفوارة

 دج 4.000.000 - الفبلحة اجلنوبية
 دج 3.500.000 سطيف صور مي

  .لةادلالية دلؤسسة مطاحن احلضنة ادلسيو مصلحة احملاسبة  ،: وثيقة المصدر
 : للمجموعة اإلداري الهيكل -2

معرفة أن الشركة عمومية أي تابعة إال وسيلة لئلعبلم يسهل ىو ما  اإلدارياذليكل التنظيمي 
تنبثق عنها شركات فرعية و شركة األم الىي و تسمى ىذه الشركة رياض سطيف و إذل مؤسسات الدولة 

 شركة النقل . و  ،شركة الفبلحة  ،صناعية الصيانة الو شركة االصلاز و  ،تتمثل يف شركة طحن احلبوب 
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 مشتقاتها سطيفو الحبوب و لمؤسسة الصناعة  اإلداري( الهيكل 21شكل رقم)
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وثيقة ، ادلصلحة التجارية دلؤسسة مطاحن احلضنة ادلسيلةالمصدر                      

 
 

مومية الزراعيةالشركة القابضة الع  
الغذائية األساسية   

شركة مساعلة –الرياض سطيف   

الشركات التابعة 
 للشركة

الصيانة و االصلاز  طحن احلبوب
 الصناعية

لفبلحةا  النقل 

مطاحن اذلضاب العليا/ش 
 م/ سطيف  

 

 

صور مي / ش م /  
سطيف          

الزراعة اجلنوبية 
ورقلة    

 نقل الفوارة/
     ش م/

AGE 
البليدة     ش م/     

مطاحن البيبان/ش م/    
 برج بوعريريج 

 مطاحن الصومام/ ش م / جباية 

طاحن احلضنة / ش م /  م
ادلسيلة    

 مطاحن الواحات / ش م / ورقلة 

 مطاحن الزيبان / ش م / بسكرة 
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 مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة تعريف ب:  الرابعث المبح 

سطيف ألهنا ذلا طاقة الرياض مشتقاهتا و احلبوب و تعترب من أىم الشركات التابعة دلؤسسة الصناعة     
 كذلك اجملاورة .و تقوم بتلبية االحتياجات احمللية و إنتاجية كبَتة 

 نبذة عن مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة:  المطلب األول
نتناول يف ىذا ادلطلب نبذة عن ميدان الدراسة، مؤسسة مطاحن احلضنة ادلوجودة على             

 مستوى مركز والية ادلسيلة.
 نشأة مطاحن الحضنة بالمسيلةأوال: 

يف  ، 19971يف الثاين من شهر أكتوبر  ،أنشأت الشركة التابعة مطاحن " احلضنة " بادلسيلة     
مشتقاهتا بسطيف إذل رلمع "الرياض و الصناعات الغذائية من احلبوب إطار إعادة ىيكلة مؤسسة 

 . 2005/أفريل/30: دج بتاريخ 497.000.000إذل شركة مساعلة رأس ماذلا إذلسطيف"حتولت 
 . 1982مرة سنة حيث مت تشغيلها ألول  1980 بدأ بناؤىا سنة

انب الشرقي على الطريق كلم من وسط ادلدينة على جهة اجل  02تقع مطاحن احلضنة على بعد     
 2م 12.555 منها  2م 30.775ادلسيلة تًتبع على مساحة  واليةو  برج بوعريريجوالية الرابط بُت 

 مغطاة. 
 المقر االجتماعي:

 Route de B.B.A M’sila                       ريريج                      عو طريق برج ب
 Boite Postale N :111 M’sila                      ادلسيلة     111صندوق بريد رقم 

 Téléphone :   035 .55.00.60                        55.00.60. 035اذلاتف : 
 Télé fax :   035 .55.00.60                           55.00.60. 035الفاكس : 

 B.562030                           R.C.N :98.B.56.20.3.98السجل التجاري: 
 :قسم جديد حيث أنو وتنقسم شلتلكات ادلؤسسة إذل قسمُت قسم قدمي      

مطحنة واحدة حيث مت اصلازىا من طرف الشركة السويسرية من و يتكون من ادلسمدة  القسم األول:
قنطارا  2000وقدرهتا اإلنتاجية  1981وتاريخ بداية االستغبلل ذلا سنة "  BUHLERنوع " 

                                                

1997/09/27 خجمللس اإلدارة بتاري 6سللص من زلضر اجتماع رقم   : 1  
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 3000ارتفعت القدرة اإلنتاجية إذل و دج،  220.915.480.55ازىا اإلمجالية يوميا وتكلفة اصل 

دج، أي  242.202.253.51قدرت تكلفة رفع القدرة اإلنتاجية بـ:و  1999قنطار يوميا سنة 
 % .1.09 : وبنسبة ظل

يتمثل يف مسمدة جديدة وقد مت اصلازىا من طرف الشركة االيطالية من نوع  القسم الثاين:
"GOLFETTE " قنطار  4000وتبلغ طاقتها اإلنتاجية  1993تاريخ بداية استغبلذلا سنة و

 دج. 563.986.101.84يوميا بتكلفة اصلاز إمجالية قدرىا 
 ثانيا : قدرات المؤسسة 

 ( يبُت قدرة الطحن دلؤسسة مطاحن احلضنة ادلسيلة13جدول رقم: )
  كمية الطحن اليومية  القمح 

 Qx / J Blé dur 5.500 القمح الصلب
 Qx / J    Blé tendre 1.500 القمح اللُت

 Qx / J    7000 Total اجملموع
  .( يبُت القدرة اإلنتاجية دلؤسسة مطاحن احلضنة ادلسيلة14جدول رقم ) 

 نسبة االستخراج  كمية الطحن اليومية  المنتوج
 % 22 قنطار يومياً 3630  السميد
 % 76 قنطار يومياً  1080 الدقيق

  قنطار يومياً  4710 جملموعا
 .( يبُت قدرة ختزين ادلادة األولية دلؤسسة مطاحن احلضنة ادلسيلة15جدول رقم )

 Qx Blé Dur 62.500 القمح الصلب
 Qx Blé tendre 62.500 القمح اللُت

 Qx Total 125.000 اجملموع
 .دلسيلة( يبُت قدرة نقل ادلادة األولية دلؤسسة مطاحن احلضنة ا16جدول رقم )

 unités Nombre d’unités 12 عدد الشحنات
 tonnes Charge utile 193 احلمولة اإلمجالية

 .: وثيقة ، ادلصلحة التجارية دلؤسسة مطاحن احلضنة ادلسيلةالمصدر
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 أهداف المؤسسة    :ثالثا 

داخل شديدة من بُت منافسُت ذلا و تنشط ادلؤسسة مطاحن احلضنة يف بيئة تسودىا منافسة قوية  
 آفاق مستقبلية أعلها :و ذلذا فإن ادلؤسسة مطاحن احلضنة تسعى إذل حتقيق أىداف و تراب الوالية 

 التكلفة النهائية .و تعظم الربح الناتج عن الفرق بُت سعر البيع  -
 حتسُت نوعيتو .و زيادة اإلنتاجية عن طريق االستعمال األمثل لوسائل اإلنتاج  -
 ة .زلاولة تقدمي سلع ذات جودة عالي -
 التسيَت األحسن للموارد البشرية يف ادلؤسسة . -
 دتويل السوق احمللية بادلنتجات الوطنية . -
 الفرينة .و سد حاجيات ادلستهلك مباديت السميد  -
 تطوير االقتصاد الوطٍت .و ادلساعلة يف بناء  -
 تنافسي على مستوى الوحدة . وخلق ج -
 تسويقو .و ج تنافسي خارجي لزيادة كمية اإلنتا  والطموح إذل خلق ج -
 جبودة عالية .و احلصول على والئهم بأقل تكلفة و زلاولة كسب رضا الزبائن  -
، التوزيع زلاولة القضاء على ادلشاكل السائدة داخل ادلؤسسة مثبل : مشاكل اإلنتاج  -

 ...واالتصال 
 خارجها .و احلصول على أفضل نقاط بيع داخل الوالية  -

 ن الحضنة بالمسيلة : الهيكل التنظيمي لمطاح الثانيالمطلب 
إال وسيلة لئلعبلم يسهل على ادلستخدمُت معرفة تقنيات ىو اذليكل التنظيمي للشركة ما 

سنعرض أىـم دوائـر و مصاحل الوحدة و مي اإلداري من حيث تباين دوائر لالًتكيب السو تقسيم العمل 
التغَتات وىذا ما  اجلدير بالذكر أن اذليكل التنظيمي للمؤسسة عرف بعضو خصائصها و ىذه الشركة 

 جاء فيو :
 المديرية العامة : –أوال 

مهمتو األساسية ىي التنسيق و يشرف على تسيَتىا مدير وحدة لو صبلحيات نسبية للمدير 
 لو عدة مهام أعلها : نسببُت سلتلف مصاحل ادلؤسسة وذلذا 
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 االتصال بكل السلطات ادلعنية بنشاط ادلؤسسة. - 

 حدة.يعترب الواجهة األوذل للو  -
 لربط بُت مجيع الدوائر.وكذا ا مثيبلهتا من نفس القطاعو التنسيق بُت الوحدة  -
 يقوم ادلدير العام يوميا بإعبلم الرئيس ادلدير العام للشركة األم . -
 ىي :و وتنقسم إذل عدة أقسام  

طبع و رد الواو ىي تابعة للمديرية العامة ادلكلفة بتسجيل الربيد الصادر و  االتصال :و التقييم  -1
 ادلراسبلت الصادرة عن طريق ادلديرية العامة. 

السرقة و كذا الوقاية اخلاصة من ناحية احلرائق و ومهمتها محاية الشركة داخليا  الوقاية واألمن : -2
 محايتها من سلتلف األخطار.و حركة سلتلف وسائل النقل يف الوحدة و 

مناقشتو يف القرارات اليت سوف  وارتو أحيث يقوم ادلدير العام باستشاالستشارة القانونية :-3
ادلكلف وىو زلامي لدى الشركة وىو ذلك لتفادي الوقوع يف خطا قانوين و تصدرىا ادلؤسسة 

 داخل الوحدة . وزبائنها أ ومورديها أو بادلنازعات اليت تدخل فيها الشركة سواء كانت بُت الشركة 
فإهنا تورل جانبا كبَتا من  ESOجات نظرا لسعي ادلؤسسة للحصول على در ضمان النوعية : -4

ذلك بالتنسيق مع خرباء أجانب فهي هتتم بنوعية اإلنتاج وفقا للمعايَت احملددة و االىتمام هبذا اجلانب 
معايَت إنتاجية متمثلة يف اجلودة  والتغليف أو دوليا سواء أكانت ىذه ادلعايَت قانونية متمثلة يف الكمية 

 مقدار ادلنافسة .و 
كذلك و ادلديريات و  مراقبة داخلية بُت كل ادلصاحل يتمثل يفو : يعمل لصاحل الشركة عة المراج -5

 .للرئيس ادلدير العام حول أعمالو باإلضافة إذل إعطاء تقارير يعمل على التوجيو
ذلك بالرسالة ادلخربية و ىذه ادلصلحة هتتم مبراقبة النوعية  المواد األولية :و نوعية المنتجات  -6

مطابقتها للمعايَت ىذا قبل كل عملية الطحن أما بعد و جودهتا و مدى صبلحيتها و ولية للمواد األ
 مدى جودتو.و عملية الطحن فهي هتتم بادلنتوج ذاتو 

 :مديرية االستغالل –ثانيا 
تتمثل مهمة مدير االستغبلل يف تزويد ادلدير العام بكل ادلعلومات اخلاصة باالستغبلل  

 :تنقسم إذل أربعة مصاحلو 
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  :تنقسم إذلو اللوازم اخلاصة بالعملية و وىذه ادلصلحة خاصة بدخول ادلواد  صلحة التموين:م -1 

 .تغيَت النوعيةو ومهمتو شراء احلبوب شراء الحبوب : و فرع التغيير  -1-1
 .فرع خاص بتسجيل كل عمليات الشراءوىذا ال فرع المشتريات : -1-2
و إصبلح العطل اخلاص باالت اإلنتاج مهمتو يشغلها رئيس ادلصلحة و  مصلحة الصيانة : -2
 تتفرع ىذه ادلصلحة إذل :و سا  24سا /  24تشغيل ىذه األجهزة و 
 ...مهمتو صيانة التجهيزات الكهربائية كالثبلجاتو  الكهرباء:و فرع االلكتروميكانيك  -2-1
 الشاحنات.و فرع خاص بصيانة اآلالت الطاحنة وىو  فرع الميكانيك العام : -2-2
مهمتها سلتصة بالعملية اإلنتاجية الكاملة أي من دخول ادلادة األولية إذل اإلنتاج :مصلحة  -3

عمليات و تنظيم سلطط اإلنتاج بهتتم و خروجها كمادة مصنعة مرورا بكل دورات العملية اإلنتاجية 
 العمل على احًتام كل مراحل اإلنتاج ، وطرق تنفيذىا زلددة علميا .و تنفيذه يف ورشات اإلنتاج 

 نقسم ىذه ادلصلحة إذل مصنعُت:تو 
يضم آالت حتويل القمح الصلب إذل مسيد بطلقة  :(01مصنع التحويل رقم واحد ) -3-1

 ساعة . 24قنطار خبلل  5.000إنتاجية قدرهتا 
دقيق و اللُت إذل مسيد و يضم آالت حتويل القمح الصلب ( : 02مصنع التحويل رقم اثنان ) -3-2

 24من القمح اللُت خبلل  1.500وقنطار من القمح الصلب  1.500بطلقة إنتاجية تقدر ب : 
فرع و النتاج و فرع الطحن ، فرع زلاسبة ادلواد وىيه ادلصلحة تتفرع إذل ثبلثة فروع ساعة كما أن ىذ

 التوظيب.و الشحن 
تسجيل ىو دورىا الرئيسي و ادلنتوجات و تتكفل بتخزين ادلواد األولية  :مصلحة تسيير المخزونان -4

فرع االستقبال تتفرع إذل ثبلثة فروع متمثلة يف و السنوية و القيام بعمليات اجلرد الشهرية و دلخزون حركة ا
 التجهيزات .و فرع تسيَت قطع الغيار و  فرع تسيَت زلزونات األكياس، ختزين احلبوبو 

 :الماليةو مديرية اإلدارة  –ثالثا    
 ادلتمثلة يف :و ق بُت مصاحلها التنسيو العمليات ادلالية و ومهمتها خاصة بشؤون اإلدارة 

ىي العقل احملرك لكل ادلصاحل إذ بواسطة ادلعلومات ادلنصبة من و  المالية :و مصلحة المحاسبة  – 1
 كذا عمليات اجلرد.و اإليرادات و األقسام األخرى تستطيع حساب التكاليف 
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ــــــ الرابعالفصل   مطاحن الحضنة ضمن مجموعة الرياض سطيف الصناعة الغذائية، ــــــ
رية اإلدارة ادلالية ىي مصلحة تقوم بإعطاء ادلعلومات الكاملة دلديو  مصلحة الموارد البشرية : -2 

 الشكل التارل يوضح ىذه ادلديريات مبختلف مصاحلها :و  فيما ؼلص اجلوانب ادليدانية للمستخدمُت
 ( يوضح الهيكل التنظيمي للمؤسسة مطاحن الحضنة المسيلة 22الشكل رقم )
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ــــــ الرابعالفصل   مطاحن الحضنة ضمن مجموعة الرياض سطيف الصناعة الغذائية، ــــــ
 تقييم أداء إدارة المبيعاتو أهم المنتجات و  : موقع قنوات التوزيعالثالثالمطلب  

 موقع قنوات التوزيع: ت: أوال
قنوات التوزيع ادلستغلة من طرف الوحدة التابعة مطاحن احلضنة يف رلملها ىي عبارة عن              

مساحتها  اليتو ادلتموقعة يف وسط الوالية  32ىي نقطة البيع رقم و ة، ماعدا واحدة بنايات مستأجر 
لو أن مجيع نقاط البيع اخلاصة بالوحدة تتموقع يف وسط  اإلشارةما ؽلكن و مًت مربع،  40تقدر بـ:

 يلي: كمادتثل نقاط بيع ضخمة مقارنة مع ادلنافسُت  و ادلدن 
 12/2006بع، مستأجرة مبوجب العقد رقم:مًت مر  40نقطة بيع ادلعاضيد: مساحتها  -

دج  55000الصادر عن مكتب التوثيق موسى موسعي مببلغ: 03/01/2006بتاريخ 
 شهريا.

 1568/2005مًت مربع، مستأجرة مبوجب العقد رقم:  40نقطة البيع الديس: مساحتها  -
 .دج شهريا48000الصادر عن مكتب التوثيق عمر زيتوين مببلغ:  24/09/2005بتاريخ 

 3710/2005مستأجرة مبوجب العقد رقم:  مًت مربع، 58نقطة بيع اشبيليا: مساحتها  -
دج  40000الصادر عن مكتب التوثيق عبد القادر بوخلط مببلغ:  22/09/2005بتاريخ 
 شهريا.

مًت مربع، مستأجرة مبوجب العقد  32عدي: مساحتها  نقطة البيع أوالد -
در عن مكتب التوثيق عمر زيتوين مببلغ: الصا 29/10/2005بتاريخ  1738/2005رقم:

 دج شهريا. 50000
مًت مريع، مستأجرة مبوجب العقد رقم:  54نقطة البيع عُت اخلضراء: مساحتها  -

الصادر عن مكتب التوثيق موسى موسعي  16/10/2005بتاريخ  1840/2005
 دج شهريا. 55000مببلغ:

 45000وجب عقد بلدي مببلغ: مًت مربع، مستأجرة مب 40م: مساحتها ىو نقطة البيع بر  -
 دج شهريا.

 ىي ملك للوحدة. و مًت مربع،  40: مساحتها 32نقطة البيع  -
 دج شهريا. 45000مستأجرة مبوجب عقد بلدي مببلغ:  نقطة البيع سيدي عامر -
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ــــــ الرابعالفصل   مطاحن الحضنة ضمن مجموعة الرياض سطيف الصناعة الغذائية، ــــــ
 دج شهريا. 60000مستأجرة مبوجب عقد بلدي مببلغ:  نقطة البيع اجلزائر العاصمة - 

 دج شهريا. 45000رة مبوجب عقد بلدي مببلغ: مستأج نقطة البيع حبي مخيسيت -
 دج شهريا. 45000مستأجرة مبوجب عقد بلدي مببلغ:  جويلية 5نقطة البيع حبي  -

بعض نقاط البيع ىذه دل نتمكن من احلصول على عقود الكراء ذلا ألسباب تتعلق باألرشيف  
ادلوجودة فيها(، كون  اخلاص بادلؤسسة، يف حُت أن أغلبها مستأجر من البلديات )ضمن الدوائر

ما جتدر اإلشارة إذل أن ىناك نقاط بيع ك نت ذات طابع عمومي كما مت تفصيلو،ادلؤسسة كا
 ، واليت أدت إذل التوقف عن النشاط فيها.ديدة مغلقة بسبب نتائجها اذلزيلةع

 التوزيع:  قنواتتصنيف ثانيا: 
توزيع نتوجاهتا ضمن قناتُت، قناة من خبلل حتليل اجلوانب التسويقية صلد أن ادلؤسسة توزع م 
 وأ حيث يتم البيع ادلباشر للمستهلك النهائيو   canal de distribution direct مباشر

 canal de توزيع غير مباشرقناة و دلختلف منتوجات ادلؤسسة،  جتار نصف اجلملة
distribution indirect   وىذا ما  ،ادلمولُت لتجار اجلملةعن طريق الوسطاء ادلتمثلُت يف

( 03انطبلقا من ادلبلحق من رقم ) ،يسهل من تفعيل السياسة البيعية ضمن قنوات التوزيع للمؤسسة
ادلؤسسة ؽلكن أن نعد اجلدول التارل (، وبناء على توضيحات ادلصاحل التجارية يف 09إذل غاية رقم )

 :ادلبُت لكيفية تقسيم نقاط البيع على قنوات التوزيع 
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ــــــ الرابعالفصل   مطاحن الحضنة ضمن مجموعة الرياض سطيف الصناعة الغذائية، ــــــ
 (: قنوات التوزيع لمنتوجات المؤسسة07) جدول رقم 

 قناة التوزيع غير المباشر قناة التوزيع المباشر

التسمية يف  نقطة البيع
 ادلبلحق

التسمية  نقطة البيع جهة التغطية
 يف ادلبلحق

 جهة التغطية

نقطة البيع  على مستوى العاصمة 45 اجلزائر العاصمة
32  

05 ()  دوائر الوالية كافة
 ادلناطق اجملاورة.و 

اجلزائر  اجلهة الشرقية 23 ادلعاضيد
 العاصمة

تغطي العديد من  46
واليات الشمال 

 اجلهة الشرقية 50 أوالد عدي الوسطى.

 اجلهة الشرقية الشمالية 25 مىو بر 

    اجلهة الشرقية اجلنوبية 48 عُت اخلضراء

    اجلهة اجلنوبية 43 الديس

    اجلهة اجلنوبية الغربية 9 دي عامرسي

    اجلهة الشمالية يف الوالية 49 حي اشبيليا

    اجلهة الغربية يف الوالية 47 جويلية 5حبي 

 المصدر: بمساعدة رئيس المصلحة التجارية.
(،باإلضافة إذل العديد من دوائر الواليات اجملاورة :الربج، البويرة) دية، تيارت، اجللفة، باتنة، ادل

 بسكرة،....إخل.
 : تحديد أهم المنتجات المباعة في المؤسسة: ثالثا

نتجات الغذائية يف ادلنطقة وعلى ادل( أن منتوجات ادلؤسسة من أىم 08يبُت لنا ادللحق رقم )       
ة للرقابة على أسعار الوالي ادلستوى الوطٍت، حيث تسعى دائما وزارة التجارة من خبلل مديرية التجارة
ُت من ادلنتوجات الغذائية أىم ادلواد الغذائية خاصة العالية االستهبلك، حيث تنتج ادلؤسسة نوع

 :اذلامة
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ــــــ الرابعالفصل   مطاحن الحضنة ضمن مجموعة الرياض سطيف الصناعة الغذائية، ــــــ
غلزئ ىذا ادلنتوج إذل عدة أجزاء حسب احلجم ) أكياس ذات حجم  :المنتوج األول السميد -أ 

رين سلتلفُت حسب (، يباع بسع كغ 50كغ أكياس ذات حجم   25كغ أكياس ذات حجم   10
يف قناة التوزيع غَت و  دج للقنطار الواحد،3800قنوات التوزيع، ففي قناة التوزيع ادلباشر يباع بسعر 

 .((17ادللحق رقم )و  (16دج للقنطار الواحد  ) أنظر ادللحق رقم )3500ادلباشر يباع بسعر 
  م أجزاء ادلنتج السابق،واليت ذلا تقسيمات حسب احلجم بنفس أحجا:المنتوج الثاني الفرينة -ب

دج 1880كما تباع بسعرين سلتلفُت حسب قنوات التوزيع، ففي قناة التوزيع ادلباشر تباع بسعر 
دج للقنطار الواحد )أنظر ادللحق رقم 1910يف قناة التوزيع غَت ادلباشر يباع بسعر و للقنطار الواحد 

  (.(17ادللحق رقم )و  (16)
ف الفئات ادلستهلكة دلنتجات ادلؤسسة )مستهلك هنائي اختبلىو والسبب يف ىذا التقسيم 

إضافة إذل منتوج ثالث  ،االستعمالو  والذي لو طلبات سلتلفة يف احلجم خاصة نظرا لتفاوت ادلداخيل
والذي يعترب كمنتوج مشتق من ادلنتوجُت السابقُت وادلتمثل يف بقايا العملية اإلنتاجية للمنتوجُت 

وادلوجو مباشرة إذل تغذية األنعام مبختلف أنواعها )مواشي ،  ببقايا الطحنالفرينة، وادلسمى و السميد 
منتوج ثانوي و  ةفرينو مسيد منتوجُت أساسُت : دواجن،....(، إذن ؽلكن القول عموما يتم إنتاج وبيع

 بقايا الطحن .يتمثل يف 
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 خالصة الفصل: 

 

لغذائية، من أجل اإلحاطة مبا ػلصل إلقاء نظرة على واقع الصناعة ا ضمن ىذا الفصل حاولنا

والذي توليو الدولة اىتمام  احلساس من قطاعات النشاط االقتصادي الوطٍت،و يف ىذا القطاع اذلام 

 بارزا.

وحدة اقتصادية ذلا تأثَت كبَت على و يعترب رلمعا و التعرف على رلمع الرياض سطيف  مث حاولنا

اليت ىي احلضنة الشركة التابعة للمجمع، و طاحن النشاط االقتصادي الوطٍت، مث التعرف مؤسسة م

ليت تسوقها على ادلستوى وأىدافها وأىم ادلنتجات ا ووظائفهازلل الدراسة، من خبلل التطرق لنشأهتا 

 احمللي.الوطٍت و 

إدارة ادلوارد بادلؤسسة كخطوة دتهيدية لتحليل نشاط  مرورا إذل تقييم أداء إدارة العاملُت

، وإبراز دور التكنولوجيا اجلديدة تسهيل الدخول إذل تناول موضوع البحثوذلك بغرض البشرية، 

 .لئلعبلم واالتصال يف اإلدارة اإلسًتاتيجية للموارد البشرية

 
 
 
 
 

 



 الفصل الخامس:
 

أثر التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال  
على اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية  
 في مؤسسة الرياض سطيف.
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 تمهيد الفصل الخامس:
االستبياف، من خالؿ القياـ بتوزيع  أسلوبالعملي للموضوع مت استخداـ  اإلسقاطلغرض 

، ومت استبعاد رةستماا 111، حيث مت اسرتجاع ى مجيع القوى البشرية يف ادلؤسسةاستمارة عل 111
 .اإلحصائي )تسعة( استمارات منها لعدـ صالحيتها للتحليل 8

الذي يتم من خالؿ اخلطوات ، و مث نقـو بتحليل االستبياف ،أوال نقـو بتحليل البيانات الشخصية
 التالية:

 حتليل ثبات وصدؽ االستبياف. -

 (. tests non paramétriquesاختبار عدـ طبيعية االستبياف ) الالمعلمية  -

 اختبار مقارنة ادلتوسطات احلسابية. -

 . Tستودنت  الفرضيات عن طريق إحصائية اختبار -

 حتليل االرتباط واالضلدار. -

 .ANOVAحتليل التباين األحادي اختبار الفرضيات عن طريق  -
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 انات. المبحث األول: مجال الدراسة، العينة وأدوات جمع البي
 

 .المطلب األول: مجال الدراسة
 

يعتػػا اختيػػار رلػػاؿ الدراسػػة خطػػوة حامػػة يف البحػػث لحػػي يسػػتطيع الباحػػث أف يطػػابق مػػا حػػو  
نظػػري مػػع ا انػػب التطبيقػػي، وختتلػػك خصوصػػيات نػػل دراسػػة، ومػػن حػػذا ادلنطلػػق راعينػػا يف   نػػا حػػذا 

ل جديػد أو تغيػي يطػرأ عليهػا، نمػا اختيار مؤسسة مطاحن رياض سػطيك  نظػرا للخػاة وادلالحظػة لحػ
أف وظيفة إدارة ادلوارد البشرية يف باقي ادلؤسسات ال ترقى إىل ادلستوى الذي جيب أف تحوف عليػ  حػذ  

، باإلضػاةة سػا ة ولػو بشػيي بسػيل يف ادلؤسسػةاألخية حذا من جهة ومن جهػة أخػرى رةبػة منػا يف ادل
ة ومالحظػة وخاصػة األداة األخػية الػت تعتػا األصلػع يف إىل أف األدوات ادلسػتخدمة مػن اسػتمارة ومقابلػ

 ادلؤسسة ادلختارة عن ةيحا.
 ومن حذا ادلنطلق وقع اختيارنا على مؤسسة مطاحن رياض سطيك.

 المطلب الثاني: متغيرات الدراسة
لقػػد دتيػػشت إيػػحالية البحػػث بوجػػود متغػػيين اثنػػج  ػػا: التحنولوجيػػا ا ديػػدة ل عػػالـ واالتصػػاؿ 

للمػوارد البشػرية، حيػث نسػعى مػن خػالؿ حػذ  الدراسػة إىل زلاولػة الحشػك عػن  االسرتاتيجيةدارة واإل
التػػ ثي ادلتبػػادؿ بينهمػػاغ ةػػادلتغي التػػابع يف حػػذ  الدراسػػة حػػو و  مػػدى التػػ ثرو  طبيعػػة العالقػػة الػػت تربطهمػػا

مليػػػػػػة إدخػػػػػػاؿ مػػػػػػدى ت ثرحػػػػػػا بعو  االسػػػػػػرتاتيجيةوظيفػػػػػػة ادلػػػػػػوارد البشػػػػػػرية اجمػػػػػػل أنشػػػػػػطتها وعمليا ػػػػػػا 
وةعاليتهػا  دور استعماال ا وتطبيقا ا يف الشيادة من نفاي اجيات ا ديدة ل عالـ واالتصاؿ و التحنولو 

مػػػن خػػػالؿ التقليػػػل أو الػػػتخلت مػػػن العمليػػػات اإلداريػػػة الروتينيػػػة والتوجػػػ  ضلػػػو األعمػػػاؿ  ات القيمػػػة 
 ل عالـ واالتصاؿ.ادلضاةة األنا، أما ادلتغي ادلستقل حو التحنولوجيا ا ديدة 

 المطلب الثالث: أدوات جمع البيانات المستخدمة في الدراسة
من بج الوسػائل الػت مت اسػتخدامها يف مجػع البيانػات ادلسػتهدةة يف حػذ  الدراسػة يف إطػار ادلػنه  
الوصفي التحليلػي، تػ يف يف ادلرتبػة األوىل االسػتمارة الػت مت اسػتخدامها بشػحل أساسػي يف عمليػة مجػع 

علومػػػات والبيانػػػات مدعمػػػة اقابلػػػة مبايػػػرة مػػػع رلموعػػػة مػػػن عينػػػة الدراسػػػة نسػػػعى مػػػن خالذلػػػا إىل ادل
احلصػػوؿ علػػى معلومػػات أن ػػر دقػػة وتفصػػيل وقػػد دتػػت علػػى عػػدة مراحػػل نػػاف النقػػاش ةيهػػا مفتوحػػا، 

 ونما استخدمت ادلالحظة نوسيلة ثال ة ومحملة.
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االستمارة  وال:أ  
دلسػػػتخدمة يف مجػػػع البيانػػػات، حيػػػث يسػػػم  باحلصػػػوؿ علػػػى يعػػػد االسػػػتبياف مػػػن أن ػػػر األدوات ا

معلومات دقيقة ال يسػتطيع الباحػث مالحظتهػا بنفسػ  يف ااػاؿ ادلبحػوث لحووػا معلومػات ال ديلحهػا 
 إال صاحبها ادلؤحل قبل ةي  على البوح هبا.

ى رلموعػػػػة مػػػػن علػػػػ طػػػػالعاالتتضػػػػمن االسػػػػتمارة رلموعػػػػة مػػػػن األسػػػػ لة مت إعػػػػدادحا مػػػػن خػػػػالؿ  
لدراسػػػات السػػابقة ادلتعلقػػػة بادلوضػػوع، باإلضػػػاةة إىل أراي بعػػم األسػػػاتذة ونػػذا مػػػن خػػػالؿ  ػػاث وااأل

ادلقابلػػة وأراي ادلػػوظفج للت نػػد مػػن أف صػػياةة األسػػ لة تعتػػا مناسػػبة لتغطيػػة موضػػوع الدراسػػة والوصػػوؿ 
 إىل األحداؼ ادلرجوة منها.

 طوات أ ها:لقد مرت عملية صياةة أس لة االستمارة اجموعة من اخل 
حتديػػد رلموعػػة األبعػػاد الػػت تعحػػأ ةرضػػيات وأسػػ لة الدراسػػة: حيػػث تتحػػوف االسػػتمارة يف قسػػمها  -

ن سػن، مسػتوى تعليمػي، منصػب األوؿ من رلموعة من األس لة الت توض  خصائت عينة البحث مػ
 ة:عدد سنوات اخلاة، وقد دتت صياةة أبعاد االستمارة على أساس احملاور التاليإداري و 

 استعماؿ التحنولوجيا ا ديدة ل عالـ واالتصاؿ يف ادلؤسسة. المحور األول:
 إلدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة.  االسرتاتيجيةالوظائك المحور الثاني:  

 االسرتاتيجيات ادلطبقة يف ادلؤسسة واخلاصة بإدارة ادلوارد البشرية. المحور الثالث:
 سؤاؿ والت تعحأ وتفصل األبعاد الت مت حتديدحا. 78ت يف صياةة رلموعة من األس لة دت ل-
عػػدـ وجػػود أي و  مت وضػػع األسػػ لة باللغػػة العربيػػة و لػػي نظػػرا لطبيعػػة التحػػوين لػػدى مجػػع ادلبحػػوثج،-

بالتػا  ال داعػػي لحتابتهػا باللغػػة األجنبيػة وخاصػػة أف و  صػعوبة يف التعامػل مػػع الصػياةة العربيػػة ل سػ لة
دقػػة و  ضػػماف موضػػوعيةألسػػ لة لحػػل أةػػراد العينػػة مػػن أجػػل قيػػاـ بتوزيػػع ويػػرح االباحػػث أيػػرؼ علػػى ال

ادلعلومػػػات ادلتحصػػػل عليهػػػا، نمػػػا مت األخػػػذ بعػػػج االعتبػػػار عنػػػد صػػػياةة أسػػػ لة االسػػػتمارة اسػػػتخداـ 
 يف متناوؿ مجيع ادلستجوبج.و  ادلتداولة  يث تحوف سهلة الفهمو  العبارات الواضحة

يػرح األسػػ لة الػػت تضػػمنتها حػػذ  ادلصػامت، مت خالذلػػا توضػػي  و  خدميإجػراي مقابلػػة مػػع أةلػب مسػػت -
 .جيب إتباعها ل جابة على األس لةالغرض من وضعها، باإلضاةة إىل توضي  الطريقة الت و  االستمارة

نانت األس لة يف أةلبيتها مغلقة حيث ال جيد ادلبحػوث مػن خالذلػا صػعوبة يف ةهػم السػؤاؿ وتقػد    -
البدائل ادلقرتحػة أمامػ ، وبالتػا  ال خيػرج أبػدا عمػا حػو مطلػوب منػ ، نمػا مت اللجػوي  اإلجابة يف حدود
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التعػرؼ علػى و  إىل األس لة ادلفتوحة يف واية االستمارة هبدؼ احلصػوؿ علػى معلومػات أساسػية محملػة
 أراي واجتاحات ادلبحوثج.

 ثانيا: المقابلة
 تخدامها يف عمليػػػػػػة مجػػػػػػع البيانػػػػػػاتاسػػػػػػتػػػػػػدخل ادلقابلػػػػػػة ضػػػػػػمن أدوات البحػػػػػػث العلمػػػػػػي الػػػػػػت مت 

ادلبحوث الواحػد أو أن ػر و  وادلعلومات يف حذ  الدراسة، ةهي عبارة عن لقاي مباير جيري بج الباحث
من  لػي، يف يػحل مناقشػة حػوؿ موضػوع معػج، قصػد احلصػوؿ علػى حقػائق معينػة أو  راي ومواقػك 

 زلددة.
إدارة ادلوارد البشرية للمؤسسػة باعتبػار   وقد نانت حذ  ادلقابلة يخصية على يحل حوار مع مدير

ادلس وؿ وبعم رؤساي ادلصامت واطالعهػم علػى مجيػع التقػارير ادلتعلقػة ب نظمػة ادلعلومػات وتسػيي ادلػوارد 
البشرية، حيث جرت حػذ  ادلقابلػة علػى يػحل عمليػة طػرح أسػ لة مػن طػرؼ الباحػث وتقػد  األجوبػة 

ض الت نػػد مػػن صػػحة ادلعلومػػات ادلتحصػػل عليهػػا يف مػػن طػػرؼ ادلبحػػوث حػػوؿ ادلوضػػوع ادلػػدروس بغػػر 
تفسيات بعم األس لة الت ال ديحػن طرحهػا يف االسػتبياف نظػرا لتعقيػدحا و  دلعرةة تفاصيلو  االستمارة،

أو أوػػا تتطلػػب وقػػت مػػن ادلبحػػوث ل جابػػة عليهػػا، شلػػا يػػؤدي إىل التػػ ثي علػػى نوعيػػة ادلعلومػػات الػػت 
 تبياف.ديحن احلصوؿ عليها من خالؿ االس

 ثالثا: المالحظة.
تعػػػد ادلالحظػػػة مػػػن أقػػػدـ طػػػرؽ مجػػػع البيانػػػات وادلعلومػػػات اخلاصػػػة بظػػػاحرة معينػػػة، حيػػػث تعػػػرؼ 
ادلالحظػػػػة العلميػػػػة علػػػػى أوػػػػا انتبػػػػا  مقصػػػػود ومػػػػنظم ومضػػػػبوط للظػػػػواحر أو احلػػػػوادث أو األمػػػػور بغيػػػػة 

 انتشاؼ أسسها وقوانينها.
مػػػن االسػػػتمارة وادلقابلػػػة ادلبايػػػرة بغػػػرض ويف حػػػذا الصػػػدد اسػػػتخدمت ادلالحظػػػة إىل جانػػػب نػػػل 

صػػطنعة، نمػػا جتػػدر اإليػػارة حنػػا ادلتفحػػت ا وانػػب ادلبحوثػػة عػػن قػػرب يف إطػػار ظروةهػػا الطبيعيػػة ةػػي 
إىل أف الباحػػث لػػػ  خػػػاة طويلػػػة يف حػػػذ  ادلؤسسػػػة، ولػػػ  عالقػػػات يخصػػػية مػػػع العديػػػد مػػػن ادلسػػػ ولج 

قػػائق واعتمػاد حػذ  األداة أن ػػر مػن ةيحػػا يف ورؤسػاي ادلصػامت، لػػذا   جيػد صػعوبة يف الحشػػك عػن احل
 احلحم على األيياي.
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 : تحليل البيانات الشخصية الثاني المبحث
 العينة لخصائصوصف مفصل المطلب األول: 

 حسب الجنسأوال: 
 ( توزيع أةراد العينة حسب ا نأ.17يوض  ا دوؿ رقم ) 

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس(: 18جدول رقم ) 
نالثا  Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 74,2 74,2 74,2 69 ذكر

 100,0 25,8 25,8 24 أنثى

Total 93 100,0 100,0  

 .باالعتماد على بيانات االستبياف 11النسخة   SPSSاإلحصائي : سلرجات الانام  المصدر

 (11زيع أةراد العينة حسب ا نأ، وحو ترمجة للجدوؿ رقم )( ةيم ل تو 12أما الشحل رقم )     
 (: يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس23شكل رقم )

 

 (11من ا دوؿ رقم ) انطالقا اإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

، يف حج  % 6341الشحل نالحظ أف أةلب ادلبحوثج  نور بنسبة و  من خالؿ ا دوؿ       
 ، أي أف األةلبية العظمى حم   نور. % 1447قد بلغت  اإلناثنسبة 

 ثانيا: حسب السن

 ( يبج توزيع العينة حسب السن.11وبالنسبة للسن، ةإف ا دوؿ رقم )     
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 (: توزيع أفراد العينة حسب السن19جدول رقم ) 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

سنة52إلى  42من   7 7,5 7,5 7,5 

سنة 62الى  53من   46 49,5 49,5 57,0 

سنة 72الى  63من   28 30,1 30,1 87,1 

سنة 72أكبر من   12 12,9 12,9 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 باالعتماد على بيانات االستبياف  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر
 ( دي ل توزيع أةراد العينة حسب السن.13) موالشحل رق 

 (: يمثل توزيع أفراد العينة حسب السن24شكل رقم )

 

 

 (19من ا دوؿ رقم ) انطالقا اإلحصائي: سلرجات الانام  المصدر

        
 21إىل  11 من ادلبحوثج أعمارحم من  % ,65الشحل نالحظ أف نسبة و  من خالؿ ا دوؿ      

 % ,215ونسبة ، سنة 31و سنة 21اوح أعمارحم بج ترت   % 3844سنة، ونصفهم تقريبا بنسبة 
أما نسبة الذين تفوؽ أعمارحم اخلمسج سنة ةقد  ،سنة 41و سنة 31منهم ترتاوح أعمارحم بج 

، وحذا يبج أف ادلؤسسة جتمع بج عامل نصك ادلبحوثج من ة ة الشبابأي أف  ، % 1148بلغت 
الف ة حي الت تستوعب التغيات التحنولوجية  اخلاة وعامل إدخاؿ ة ات جديدة للمؤسسة، حذ 

 توانبها.و  احلاصلة
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 ثالثا: حسب المؤهل العلمي
 ( توزيع أةراد العينة حسب مؤحال م العلمي.20يوض  ا دوؿ ) 

 (: توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي20جدول رقم ) 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 30,1 30,1 30,1 28 ثانوي

 36,6 6,5 6,5 6 دراسات علٌا

 66,7 30,1 30,1 28 جامعً

 100,0 33,3 33,3 31 تكون خاص

Total 93 100,0 100,0  

 باالعتماد على بيانات االستبياف  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام  المصدر

 توزيع أةراد العينة حسب ادلؤحل العلمي. ( دي ل14ويوض  الشحل رقم ) 
 (: يمثل توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي25شكل رقم )

 

 

 (20من ا دوؿ رقم ) انطالقا اإلحصائي: سلرجات الانام  المصدر

         
 من ادلبحوثج ذلم مستوى ثانوي،  % 2141 شحل نالحظ أف نسبةالو  من خالؿ ا دوؿ     
أي ما  وثل هم، مستواحم العلمي جامعيمنهم  % 2141 دراسات عليا، ونسبة  % 544 نسبةو 

ا، وحذا يعين أف ادلؤسسة دتتلي نسبة مقبولة من األيخاص تلقوا تحوينا خاص % 2141 نسبت 
قوا تحوينا خاصا، وعادة ما يحوف يف اإلعالـ اآل ، أما الذين يتمتعوف بتحوين عاؿ وخاصة الذين تل

الت دتتلي تحوينا ثانويا ةإف ادلؤسسة  اجة إىل حتسج مستواحم، أو على األقل وضع  البقية
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أيخاص محاوم بالنسبة للذين يشغلوف مناصبا إدارية عليا ذلا دور يف صنع القرار، وصياةة 
 إدارة ادلوارد البشرية بصفة خاصة. باسرتاتيجيةعامة، واخلاصة  االسرتاتيجيات اخلاصة بادلؤسسة بصفة

 رابعا: حسب الوظيفة
 ( توزيع أةراد العينة حسب الوظيفة.21يوض  ا دوؿ رقم )      

 (: توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة21جدول رقم )

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

رمدٌ  3 3,2 3,2 3,2 

 رئٌس مصلحة

نائب رئٌس مصلحة   

8 

39 

8,6 

41,9 

8,6 

41,9 

53,8 

45,2 

     

 100,0 46,2 46,2 43 موظف

Total 93 100,0 100,0  

 باالعتماد على بيانات االستبياف  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

 (.21( ةهو ترمجة للشحل رقم )15أما الشحل رقم )    
 (: يمثل توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة26شكل رقم )

 

 (21من ا دوؿ رقم ) انطالقا اإلحصائي: سلرجات الانام  المصدر

 ائك(،من ادلبحوثج حم مدراي )للوظ  % 241الشحل نالحظ أف نسبة و  من خالؿ ا دوؿ        
 3551 ما نسبت و نواب لرؤساي ادلصامت،   % 3148حم رؤساي مصامت، ونسبة   % 745ونسبة 

حم موظفوف بادلؤسسة زلل الدراسة، وحذا التوزيع ألةراد العينة يساعدنا على معرؼ مدى  منهم  %
 يةسرتاتيجاالاستجابة مجيع ادلستويات اإلدارية من مدراي ورؤساي ادلصامت إىل موظفج، ألف اإلدارة 
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للموارد البشرية تعتا ادلورد البشري يريحا وليأ أجيا، وبالتا  إيراؾ مجيع األةراد ادلوجودين 
بادلؤسسة يف عملية صنع واختا  القرارات نل حسب اختصاص  ورلاؿ عمل ، ونذا خات ، وقد صلد 

 وف يف إجيادحا.احللوؿ عند أيخاص من  وي ادلراتب اإلدارية األقل، يف حج قد يعجش ادلدير 
 خامسا: حسب الخبرة المهنية

 ( ةهو يوض  توزيع أةراد العينة حسب اخلاة ادلهنية.22أما ا دوؿ رقم )      

 (: توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية22جدول رقم ) 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

سنوات 32أقل من   40 43,0 43,0 43,0 

سنوات 42الى  32من   39 41,9 41,9 84,9 

سنة 52الى  43من   12 12,9 12,9 97,8 

سنة 53أكثر من   2 2,2 2,2 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 باالعتماد على بيانات االستبياف  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام  المصدر

 خبرة المهنية.حسب ال ل توزيع أفراد العينة(: يمث27شكل رقم )

 
 

 (22من ا دوؿ رقم ) انطالقا اإلحصائي: سلرجات الانام  المصدر

 11 من ادلبحوثج ذلم خاة أقل من  % 32 الشحل نالحظ أف نسبةو  من خالؿ ا دوؿ         
ة يتمتعوف خبا   % 1148 ، ونسبةسنة 11سنوات و 11 ذلم خاة بج  %3148 ونسبة ،سنوات

، ونقراية سنة 21 لديهم خاة مهنية أن ر من  % ,15 ، وما نسبت سنة 21و سنة 11 تراوحت بج
ذلذ  النسب، صلد أف ادلؤسسة تقـو بضخ دماي جديدة بالنسبة للموظفج، حيث وصلت النسبة إىل 

وحي بالتقريب مساوية  %  3118سنوات، أما نسبة  11من أةراد العينة تقل خا م عن  32%
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سنة، وحنا ديحن اإليارة إىل أف حذ  الف ة حي  11سنوات و 11نسبة األوىل تراوحت خا م بج لل
ادلعنية يف ادلستقبل بتخصيت برام  تدريبية على التحنولوجيات احلدي ة ألف حذ  الف ة ستبقى دلدة 

يج سنة أخرى يف ادلؤسسة، وإف   يتم إيرانها وحت 11سنوات و 11طويلة نسبيا ترتاوح بج 
معارةها، ةسوؼ تقود موجة مقاومة التغيي،  يث سيؤثر  لي سلبا على مستقبل ادلؤسسة، أما باقي 
النسب، ةإف األةراد ذلم خاة نبية ديحن االستعانة هبا يف طريقة التسيي، لحن وجودحم بادلؤسسة 

 سيحوف لفرتة قصية نسبيا بسبب إحالتهم على التقاعد يف ادلستقبل.

 اني: وصف عام لخصائص العينةالمطلب الث
 (: توزيع أفراد العينة حسب الخصائص23جدول رقم )

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 74,2 74,2 74,2 69 ذكر 

 100,0 25,8 25,8 24 أنثى

Total 93 100,0 100,0  

 السن

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide  7,5 7,5 7,5 7 سنة52إلى  42من 

 57,0 49,5 49,5 46 سنة 04الى  13من 

 87,1 30,1 30,1 28 سنة 72الى  63من 

 100,0 12,9 12,9 12 سنة 72أكبر من 

Total 93 100,0 100,0  

 العلمي المؤهل

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 30,1 30,1 30,1 28 ثانوي 

 66,7 30,1 30,1 28 جامعً

 36,6 6,5 6,5 6 دراسات علٌا

 100,0 33,3 33,3 31 تكون خاص

Total 93 100,0 100,0  

 الوظيفة

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,2 3,2 3,2 3 مدٌر 

 53,8 8,6 8,6 8 رئٌس مصلحة

 45,2 41,9 41,9 39 نائب رئٌس مصلحة

 100,0 46,2 46,2 43 موظف

Total 93 100,0 100,0  
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 المهنية الخبرة

  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide   43,0 43,0 43,0 40 سنوات 34أقل من 

 84,9 41,9 41,9 39 سنوات 42الى  32من 

 97,8 12,9 12,9 12 سنة 52الى  43من 

 100,0 2,2 2,2 2 سنة 53أكثر من 

Total 93 100,0 100,0  

 .باالعتماد على بيانات االستبياف  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام  المصدر

ينة ادلدروسة حم  نور مع نسبة معتاة من من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف أةلب أةراد الع        
 اإلعالـسن الغالبية منهم بج الشباب والحهوؿ وحي الف ة الت أف تساير تحنولوجيا  أفنما ،  اإلناث

 اإلعالـواالتصاؿ بشحل نبي، يف حج أف ثلث ادلبحوثج تلقوا تحوينا خاصا والذي يحوف عادة يف 
 .يج وال انويجنة يف نسبة ا امعاآل ، وتساوت العي

نظرا  بادلؤسسة وتليهم وظيفة نائب رئيأ مصلحة نموظكل تقريبا نصك أةراد العينة  يشتغو         
يتمتع لتشعب وتداخل الوظائك داخل ادلؤسسة والذي يستدعي نوابا للعديد من رؤساي ادلصامت، 

ا ما ذسة ليست بالطويلة وحأةلبية أةراد العينة خباة مهنية متوسطة، شلا يعين أف مدة عملهم بادلؤس
 أوم على اطالع ب حدث تحنولوجيا ادلعلومات.و  يفسر أوم حدي ي التخرج

 : تحليل االستبيان لثالمبحث الثا
 لالستبيانتحليل الثبات واختبار الالطبيعية المطلب األول: 

 تحليل ثبات االستبيانأوال: 
مج، وبعد إةادتنا اجموعة من ادلالحظات، مت قمنا بتوزيع حذ االستبياف على رلموعة من احملح      

 اعتماد االستبياف يف يحل  النهائي الذي وزع على أةراد العينة

 
Fiabilité 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 91 97,8 

Exclus
a
 2 2,2 

Total 93 100,0 
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a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,950 89 

 
 باالعتماد على بيانات االستبياف  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

 

معامل ثبات ال بات ) معامل أفنالحظ  اإلحصائينام  الا  من خالؿ سلرجات ـ الثبات:1
 حيث إ ا ةاؽ حذا ادلعامل، 1484:  خ(  قد بلغب)ألفا نرو  Alpha de Cronbach االستبياف(

علي ، لذلي ةإف  اإلحصائيةباقي التحاليل  إجرايةإننا نعتا أف االستبياف ثابت وديحن  146
 ا.االستبياف الذي لدينا يتمتع ب بات نبي جد

 معامل ثبات االستبياف(اف من خالؿ جتذير معامل ال بات )يقاس صدؽ االستبي ـ الصدق:2
Alpha de Cronbach ( )اا ،  14863، إ ف معامل الصدؽ : 1484 الذي بلغ :و  ألفا نروبخ

 نبي جدا.  بصدؽالستبياف الذي لدينا يتمتع أف حذا ادلعامل قريب من الواحد ةإف ا
 طبيعية ألسئلة االستبيانثانيا: اختبار الال

، ومن خالؿ سلرجات الانام   Kalmogrov-Smirnov من خالؿ اختبار الالطبيعية لػ:
 :Sigادلوجودة ضمن ادلالحق ) ملحق رقم )؟؟(( حيث إ ا نانت قيمة  اإلحصائي
 توزيعللالسؤاؿ تتبع  إجاباتنقبل ةرضية العدـ ونرةم الفرض البديل أي أف  1414ػ أنا من 

 .بيعيالط
تتبع للتوزيع السؤاؿ ال  إجاباتنقبل الفرض البديل أي أف و  نرةم ةرضية العدـ 1414ػ أقل من 
 .الطبيعي

ةمن خالؿ ادللحق صلد أف مجيع إجابات أس لة االستبياف ال تتبع للتوزيع الطبيعي، شلا يعين إمحانية 
 االختبارات ادلعلمية يف حتليل االستبياف. استخداـ

 لالستبيانتحليل المطلب األول: 
 أوال: مقارنة المتوسطات الحسابية:

حيث ادلتوسل احلسايب العاـ حو عبارة  ( 2) نقـو اقارنة ادلتوسل احلسايب مع ادلتوسل احلسايب العاـ 
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لحل سؤاؿ أو و لي  ((،4+3+2+1+1)3 =5/) عن رلموع درجات سلم "ليحارت" على عددحا
 من زلاور الدراسة. ةقرة أو زلور

 استخدام تكنولوجيا المعلومات وفاعليته في إدارة الموارد البشرية حور األول:ـ الم1
 ـ أوال: مدى استخدام التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال في المؤسسة1ـ1

( ةهو يوض  ادلتوسل احلسايب واالضلراؼ ادلعياري اخلاص بإجابات 24أما ا دوؿ رقم ) 
 أةراد العينة للفقرة األوىل.

 ىاألول للفقرة(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة 24رقم ) جدول 

 N Moyenne Ecart type 

ب المؤسسة تستخدم  1,042 2,98 93 الحدٌثة التكنولوجٌا أساٌل

 1,000 3,39 93 واالتصال لإلعالم الجدٌدة تكنولوجٌا مجال فً للعمل المؤهلٌن األشخاص من كاف عدد ٌتوفر

 1,076 3,08 93 واالتصال لإلعالم الجدٌدة بالتكنولوجٌا الخاصة األجهزة بتحدٌث خاصة مصلحة على المؤسسة تتوفر

 1,117 3,28 93 باستمرار واالتصال لإلعالم الجدٌدة التكنولوجٌا تطبٌقات على والتطوٌر التحدٌث عملٌات تتم

 1,080 3,17 93 والتطوٌر حثبالب الخاصة البرامج وتشجٌع بدعم تهتم المؤسسة

 1,107 3,33 93 باستمرار التطور فً تساعدها التً واألنظمة البرمجٌات باقتناء المؤسسة تقوم

N valide (listwise) 93   

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام  المصدر

لى ةقرات مقياس مدى استخداـ يالحظ من ا دوؿ أف إجابات أةراد عينة الدراسة ع
( باست ناي إجابة 2ا ديدة ل عالـ واالتصاؿ يف ادلؤسسة أف نلها تفوؽ ادلتوسل )التحنولوجيا 

)نلها تقريبا( تبج االستخداـ الواسع  اإلجاباتالسؤاؿ األوؿ ةإوا قريبة من ال الثة، شلا يعين أف 
، بدرجة متوسطة، حيث إف نل ادلتوسطات  يدة ل عالـ واالتصاؿ يف ادلؤسسةللتحنولوجيا ا د

 .2141و 1141نانت زلصورة بج 

 : األجهزة والبرمجيات المستخدمة في المؤسسةثانيا ـ2ـ1
( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف 18بالنسبة للفقرة الثانية، فإن الجدول رقم ) 

 المعياي إلجابات أفراد العينة.
ايب واالضلراؼ ادلعياري إلجابات أةراد العينة ادلتعلقة ( ادلتوسل احلس25يوض  ا دوؿ رقم ) 

 بالفقرة ال انية.
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 ةالثاني للفقرة(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة 25جدول رقم ) 

 N Moyenne Ecart type 

 1,033 2,90 93 العمل واحتٌاجات تتناسب المؤسسة فً ولواحقها اآلًل اإلعالم أجهزة من كاف عدد ٌوجد

 1,021 3,15 93 العمل واحتٌاجات تتناسب وأجهزة نوعٌة المؤسسة توفر

 1,007 3,09 93 عالٌة سرعات ذات بالمصلحة الموجودة اآلًل اإلعالم أجهزة

 1,076 2,87 93 كبٌرة تخزٌنٌة سعات ذات بالمصلحة الموجودة اآلًل اإلعالم أجهزة

 875, 3,19 93 باستمرار ولواحقها لًاآل اإلعالم أجهزة تحدٌث ٌتم

 973, 3,20 93 عمًل احتٌاجات المؤسسة فً المتاحة البرمجٌات تلبً

 1,054 3,40 93 االستخدام فً بالسهولة المستخدمة البرامج تتسم

 1,008 3,37 93 بسهولة البرمجٌات تطوٌر أو تصحٌح ٌمكن

 1,115 3,41 93 ستمراربا ومتجددة كاف بشكل المؤسسة فً البرمجٌات تتوفر

 1,079 3,20 93 القرارات اتخاذ فً والمساعدة المشاكل لحل بدائل مجموعة وضع فً المستخدمة البرمجٌات تساعد

 1,221 3,20 93 الخلل حدوث عند التوضٌحٌة المعلومات وتقدٌم اإلرشادات بتوفر المستخدمة البرمجٌات تتصف

 1,124 3,40 93 التالعب من بالحماٌة المستخدمة البرمجٌات تتمٌز

 1,226 3,73 93 المناسب الوقت فً المناسبة المعلومات والبرمجٌات األجهزة تقدم

 1,162 3,73 93 المطلوبة الشاملة المعلومات والبرمجٌات األجهزة تقدم

N valide (listwise) 93   

 تبياف.باالعتماد على بيانات االس  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام  المصدر

يالحظ من ا دوؿ أف إجابات أةراد عينة الدراسة على ةقرات مقياس وجود استخداـ جيد 
( باست ناي إجابة السؤاؿ األوؿ 2ل جهشة والارليات ادلستخدمة يف ادلؤسسة أف نلها تفوؽ ادلتوسل )

د ل جهشة والارليات )نلها تقريبا( تبج االستخداـ ا ي اإلجاباتةإوا قريبة من ال الثة، شلا يعين أف 
 ادلستخدمة يف ادلؤسسة.

 نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة في المؤسسةثالثا :  ـ3ـ1
 ( ادلتوسل احلسايب واالضلراؼ ادلعياري إلجابات أةراد العينة للفقرة ال ال ة.26يوض  ا دوؿ رقم )   

  ةالثالث للفقرةراد العينة (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أف26جدول رقم )

 N Moyenne Ecart type 

 1,208 3,40 93 ومتكامل شامل معلومات نظام المؤسسة فً ٌتوفر

 1,106 3,08 93 والمتطورة الحدٌثة المعلومات توفٌر فً المعلومات نظام ٌساعد

 1,069 3,14 93 المناسب الوقت وفً بسرعة المعلومات إلى الوصول فً المعلومات نظام ٌساعد

 942, 3,78 93 المؤسسة فً الموجودة المعلومات أنظمة بتسٌر المعنٌٌن للموظفٌن الالزم التدرٌب المؤسسة توفر

 1,182 3,59 93 لها المناسبة المعلومات أنظمة اقتناء على المؤسسة تحرص

 فً مستخدمةال المعلومات أنظمة حول أفرادها بٌن والخبرات المعارف تبادل على المؤسسة تحرص

 المؤسسة
93 3,29 1,119 

N valide (listwise) 93   

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام  المصدر
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يتبج لنا من ا دوؿ أف إجابات أةراد عينة الدراسة على ةقرات مقياس نظم ادلعلومات 
نلها تظهر وجودا   اإلجاباتوسل ، شلا يعين أف اإلدارية ادلستخدمة يف ادلؤسسة أف نلها تفوؽ ادلت
 لنظم ادلعلومات اإلدارية ادلستخدمة يف ادلؤسسة.

 : شبكات االنترنيت الموجودة بالمؤسسةرابعا ـ4ـ1
بالنسبة للفقرة، ةإف ادلتوسل احلسايب واالضلراؼ ادلعياري إلجابات أةراد العينة موضحة يف  

 (.16ا دوؿ رقم )
 ةالرابع للفقرةتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة (: الم27جدول رقم )

 N Moyenne Ecart type 

 1,156 3,11 93 المختلفة مصالحها بٌن تربط محلٌة حواسٌب شبكات المؤسسة تستخدم

 1,211 3,34 93 والسرعة بالسهولة الشبكات استخدام عملٌة تمتاز

 1,107 3,05 93 التسٌٌر عملٌات مختلف فً الشبكات من متوفرةال المعلومات على المؤسسة تعتمد

 1,144 3,13 93 الٌومٌة العملٌات سٌر وضبط مراقبة فً واحدة بشبكة المؤسسة فروع جمٌع ربط سهلٌ

 1,180 3,00 93 ٌحدث قد خطأ أي عن اإلبالغ سرعة فً واحدة بشبكة المؤسسة فروع جمٌع ربط سهلٌ

 ٌوفر مما بالزبائن خاصة موحدة بٌانات قاعدة بتوفٌر واحدة بشبكة مؤسسةال فروع جمٌع ربط ٌسهل

 المركز إلى مرة كل فً الرجوع دون لهم الخدمة
93 3,35 1,265 

 1,247 3,29 93 فعالٌتها وزٌادة بٌنها فٌما التنسٌق فً بساهم حاسوب بشبكة ببعضها المصالح ربط

N valide (listwise) 93   

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائيالانام  : سلرجات المصدر

من خالؿ ا دوؿ صلد أف إجابات أةراد عينة الدراسة على ةقرات مقياس يبحات االنرتنيت 
جيد  وتفعيل نلها تاز وجود ربل  اإلجاباتادلوجودة بادلؤسسة أف نلها تفوؽ ادلتوسل، شلا يعين أف 

 ؤسسة.لشبحات االنرتنيت ادلوجودة بادل

 قواعد البيانات المستخدمة في المؤسسةخامسا:  ـ5ـ1
 ةالخامس للفقرة(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة 28جدول رقم )

 N Moyenne Ecart type 

 996, 3,53 93 بٌانات قواعد المؤسسة فً ٌوجد

 940, 3,09 93 البٌانات من الهائل الكم حفظ فً البٌانات قواعد تسهم

 965, 3,06 93 دوري بشكل بالمؤسسة البٌانات لقواعد وتجدٌد تحدٌث هناك ٌوجد

 1,155 3,09 92 بالشمولٌة البٌانات قواعد تتصف

 1,154 2,59 93 للمستخدمٌن المخولة الصالحٌات ضمن البٌانات قاعدة إلى للدخول وحماٌة أمن نظام ٌتوفر

 1,162 3,10 93 المؤسسة أداء تحسٌن فً تساهم البٌانات قواعد استخدام

 1,478 3,11 93 المؤسسة فً الجوانب مختلف فً القرارات اتخاذ سرعة فً البٌانات قواعد استخدام ٌساهم

 985, 3,33 92 والجهد الوقت اختصار أي أعلى وسرعة أقل بتكلفة المعلومات توفٌر فً ٌساهم البٌانات قواعد استخدام

N valide (listwise) 91   

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر
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يظهر لنا من خالؿ ا دوؿ أف إجابات أةراد عينة الدراسة على ةقرات مقياس قواعد 
لت تقل باست ناي إجابات السؤاؿ اخلامأ وا تفوؽ ادلتوسل، جلهاالبيانات ادلستخدمة يف ادلؤسسة أف 

الت تبج عدـ وجود نظاـ أمن ومحاية للدخوؿ إىل قاعدة البيانات ضمن الصالحيات و  عن ادلتوسل
جيد  واستخداـ تاز وجود استحداث معظمها اإلجاباتأف  ادلخولة للمستخدمج، إ ف عموما صلد
 لقواعد البيانات ادلستخدمة يف ادلؤسسة.

 لتكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال: التدريب على استخدام وسائل اسادسا ـ6ـ1
( ادلتوسل احلسايب واالضلراؼ ادلعياري إلجابات أةراد العينة للفقرة 18يوض  ا دوؿ رقم ) 
 السادسة.

 ةالسادس للفقرة(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة 29جدول رقم )

 N Moyenne Ecart type 

 1,021 3,69 93 واالتصال لإلعالم الجدٌدة التكنولوجٌا على التدرٌب بعملٌات للقٌام نٌةمٌزا المؤسسة تخصص

 والمستوٌات المصالح جمٌع تشمل واالتصال لإلعالم الجدٌدة التكنولوجٌا تقنٌات على التدرٌب عملٌات

 اإلدارٌة
93 3,35 1,060 

 والمستوٌات المصالح جمٌع تشمل تصالواال لإلعالم الجدٌدة التكنولوجٌا تقنٌات على التدرٌب عملٌات

 مستمرة اإلدارٌة
93 3,28 1,192 

 التكنولوجٌات مجال فً للتكوٌن المؤسسة داخل من أشخاص إرسال أو أجنبٌة بخبرات االستعانة ٌتم

 واالتصال لإلعالم الجدٌدة
93 3,26 1,179 

 التكنولوجٌات مجال فً كوٌنللت المؤسسة داخل من أشخاص إرسال أو أجنبٌة بخبرات االستعانة ٌتم

 التطورات مواكبة على القدرة لزٌادة الجدٌدة
93 3,19 1,163 

 1,148 3,35 93 واالتصال لإلعالم الجدٌدة التكنولوجٌات مع للتعامل المالئمة التدرٌبٌة البرامج تتوفر

 1,166 3,46 93 علمٌة أسس على قائمة االستراتٌجً التخطٌط أسالٌب

N valide (listwise) 93   

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام  المصدر

 
من خالؿ ا دوؿ صلد أف إجابات أةراد عينة الدراسة على ةقرات مقياس التدريب على 
ف استخداـ وسائل التحنولوجيا ا ديدة ل عالـ واالتصاؿ أف نلها تفوؽ ادلتوسل، شلا يعين أ

نلها تبج وجود تدريب على استخداـ وسائل التحنولوجيا ا ديدة ل عالـ واالتصاؿ   اإلجابات
 داخل ادلؤسسة زلل الدراسة.

، صلد اف حذ  العينة (2توسل احلسايب العاـ )إ ف من خالؿ مقارنة ةقرات احملور األوؿ مع ادل
تواةر و   عالـ واالتصاؿ يف ادلؤسسةلتحنولوجيا ا ديدة للادلدروسة تؤند على وجود استخداـ واسع 
، نما تؤند على توةر نظم ادلعلومات اإلدارية ادلستخدمة األجهشة والارليات ادلستخدمة يف ادلؤسسة
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 يف ادلؤسسة مؤندة على وجود يبحات االنرتنيت بادلؤسسة بصورة ةعالة مع تواةر وسهولة استخداـ

دريب مستمر على استخداـ وسائل التحنولوجيا لقواعد البيانات يف ادلؤسسة، نما تبج وجود ت
 ا ديدة ل عالـ واالتصاؿ يف ادلؤسسة.

 يف الفقرات الستة نلها تبج أف استخداـ تحنولوجيا ادلعلومات  و ةاعلية أفصلد عموما  
 .دارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسةإ

 إلدارة الموارد البشرية االستراتيجيةالوظائف  ـ المحور الثاني:2
 التخطيط االستراتيجي للموارد البشريةـ سابعا: 1ـ2

 ةالسابع للفقرة(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة 30جدول رقم )

 N Moyenne Ecart type 

 1,166 3,46 93 علمٌة أسس على قائمة االستراتٌجً التخطٌط أسالٌب

ة وخبرات كفاءات ذات إطارات طرف من البشرٌة للموارد االستراتٌجً تخطٌط ٌتم  1,038 3,45 93 عاٌل

 المدى وعلى مستمر بشكل المسؤولة الجهات قبل من تتم البشرٌة للموارد االستراتٌجً التخطٌط عملٌة

 البعٌد
93 3,42 1,077 

 1,178 3,22 93 البشرٌة للموارد االستراتٌجً التخطٌط فً اإلطارات كل إشراك ٌتم

 1,097 3,43 93 البشرٌة للموارد االستراتٌجً التخطٌط وأسالٌب أنظمة فً والحداثة تطوٌرال مراعاة ٌتم

N valide (listwise) 93   

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام  المصدر

من خالؿ ا دوؿ صلد أف إجابات أةراد عينة الدراسة على ةقرات مقياس التخطيل 
نلها تبج أف ادلؤسسة   اإلجابات، شلا يعين أف رد البشرية أف نلها تفوؽ ادلتوسلاتيجي للموااالسرت 

 يوجد هبا من يهتم بالتخطيل االسرتاتيجي للموارد البشرية.

 االستقطاب والتعيين للموارد البشرية استراتيجيةـ ثامنا: 2ـ2
 ةالثامن للفقرةت أفراد العينة (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابا31جدول رقم )

 N Moyenne Ecart type 

 1,032 3,39 93 الجدد لألفراد التعدٌل أو االستقطاب عملٌة عند االستراتٌجً البعد مراعاة ٌتم

 1,052 3,74 93 الموظفٌن وتعٌٌن اختٌار على المباشرة المسؤولة هً البشرٌة الموارد إدارة مصلحة

 الحدٌثة التكنولوجٌات فً والتحكم العلمٌة القدرات والتعٌٌن باالستقطاب ٌنالمعنٌ لدى تتوفر أن ٌجب

 االختٌار عند
93 3,65 1,060 

 1,049 3,48 93 علمً بشكل الوظٌفٌة واالمتحانات المقابالت توثٌق عملٌة تتم

 هامالئمت ومدى المؤسسة واهداف رسالة والتعٌٌن باالستقطاب المعنٌٌن األشخاص فً تتوفر أن ٌجب

 المترشحٌن وقناعات أفكارهم مع
93 3,63 1,071 

 1,132 3,62 93 التوظٌف أجل من مرشحٌن الختٌار لجان المؤسسة فً ٌوجد

N valide (listwise) 93   

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر
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 اسرتاتيجيةسة على ةقرات مقياس لنا ا دوؿ صلد أف إجابات أةراد عينة الدرا يبج
نلها تؤند على   اإلجاباتاالستقطاب والتعيج للموارد البشرية أف نلها تفوؽ ادلتوسل، شلا يعين أف 

 االستقطاب والتعيج للموارد البشرية. اسرتاتيجية اعتماد
 التحفيز للموارد البشرية استراتيجيةـ تاسعا: 3ـ2

 ةالتاسع للفقرةالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة (: المتوسط الحسابي وا32جدول رقم )

 N Moyenne Ecart type 

 959, 3,67 93 والمعنوي منه المادي جانبٌن من ٌكون العاملٌن تحفٌز

 1,128 3,54 93 والمستقبلٌة اآلنٌة احتٌاجاتهم تلبٌة فً تساهم للعاملٌن المقدمة الحوافز إن

 974, 3,51 93 بها ٌقومون التً المتمٌزة األعمال لىع العمال مكافئة تتم ما غالبا

ة تحمل وروح اإلبداع على القدرة لدٌهم والذٌن للمؤسسة األوفٌاء العاملٌن مكافئة  1,005 3,56 93 المسؤوٌل

 1,035 3,41 93 وموضوعً عادل نظام للعاملٌن المقدم النظام إن

 1,185 3,48 93 التمٌز إلى لسعًوا االنجاز فً الرغبة لدٌهم الذٌن العاملٌن تحفٌز

 1,243 3,10 93 التقرٌر واستٌعاب وتقبل الحقٌقً الوقت فً والعمل الجودة بفكرة اقتناع لدٌهم الذي العاملٌن تحفٌز

N valide (listwise) 93   

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام  المصدر

 اسرتاتيجية لنا أف إجابات أةراد عينة الدراسة على ةقرات مقياس إف استقراي ا دوؿ يبج
 على اعتماد نلها تاز وجود  اإلجاباتالتحفيش للموارد البشرية أف نلها تفوؽ ادلتوسل، شلا يعين أف 

 التحفيش للموارد البشرية. اسرتاتيجية

 تقييم األداء استراتيجية :ـ عاشرا4ـ2

 ةالعاشر  للفقرةبي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة (: المتوسط الحسا33جدول رقم ) 

 N Moyenne Ecart type 

 1,231 3,25 93 المستهدفة النتائج لتحقٌق البشرٌة الموارد تشغٌل أي األداء إدارة مفهوم مفهوم تفعٌل

 1,273 3,29 93 الموظفٌن لجمٌع والترقٌات بالحوافز الفردي اآلداء بتقٌٌم نظام ٌتربط

 1,287 3,41 93 وعادلةذ موضوعٌة عملٌة األداء تقٌٌم عملٌة

 1,142 3,18 93 المؤسسة أداء رفع أجل من جماعات شكل فً العمل على والحث الجماعً األداء تقٌٌم

 1,123 3,39 93 األداء لتقٌٌم العلمٌة االسالٌب استخدام ٌتم

 1,113 3,02 93 إلٌهم تعهد التً الصالحٌات ٌلتفع على القادرة البشرٌة الموارد إلى االحتٌاج تزاٌد

 1,231 3,25 93 اإلدارة ذاتٌة الفرق فً العمل على القدرة تقٌٌم

N valide (listwise) 93   

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

تقييم  اسرتاتيجيةةقرات مقياس  ا دوؿ أعال  يبج لنا أف إجابات أةراد عينة الدراسة على
 اسرتاتيجية على اعتماد نلها تتفق على وجود  اإلجاباتاألداي أف نلها تفوؽ ادلتوسل، شلا يعين أف 

 التحفيش للموارد البشرية.
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من خالؿ نتائ  حتليل ا داوؿ ادلتعلقة بالفقرات اخلاصة باحملور ال اين صلد أف العينة الت مت 
أف ادلؤسسة تعتمد و  جود التخطيل االسرتاتيجي للموارد البشرية يف ادلؤسسة،استقصايحا تؤند على و 

التحفيش للموارد البشرية  اسرتاتيجيةاالستقطاب والتعيج للموارد البشرية، ونذلي  اسرتاتيجيةعلى 
تقييم األداي دلختلك القوى البشرية العاملة يف  اسرتاتيجيةادلوجودة بادلؤسسة، نما تعتمد على 

 سة.ادلؤس
العينة الت مت االعتماد عليها يف االستبياف تؤند على وجود الوظائك  أفيتبج لنا عموما 

 إلدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة. االسرتاتيجية
 استراتيجيات إدارة الموارد البشرية ـ المحور الثالث:3
 إلدارة الموارد البشرية االستراتيجيةـ حادي عشر: نماذج 1ـ3
 ج التطابق األفضل:ـ نموذ 1ـ1ـ3

عشر )الجزء  ةالحادي للفقرة(:المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة 34جدول رقم ) 
 األول(

 N Moyenne Ecart type 

 جمٌع فً الرسمً غٌر التنظٌم على وتعتمد بداٌتها فً المؤسسة تكون عندما ٌكون الخارجً التطابق

 وظائفها
93 3,29 1,273 

 1,287 3,41 93 وتكامال نضجا أكثر المؤسسة تكون عندما الداخًل التطابق

N valide (listwise) 93   

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

يبج ا دوؿ أف إجابات أةراد عينة الدراسة على ةقرات ا شي األوؿ من مقياس منا ج 
نلها تتفق على   اإلجاباتإلدارة ادلوارد البشرية أف نلها تفوؽ ادلتوسل ، شلا يعين أف  االسرتاتيجية

 اعتماد منو ج التطابق األةضل.
 ـ نموذج الممارسات األفضل:2ـ1ـ3

( يوض  ادلتوسل 24أما بالنسبة للجشي ال اين من الفقرة احلادية عشر، ةإف ا دوؿ رقم ) 
 ا ا.احلسايب واالضلراؼ ادلعياري إلجاب
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عشر)الجزء  ةالحادي للفقرة(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة 35جدول رقم ) ال

 الثاني(

 N Moyenne Ecart type 

 1,142 3,18 93 الوظٌفً األمان ضمان

 1,123 3,39 93 للعمل األفراد أفضل اختٌار

 1,113 3,02 93 اإلدارة ذاتٌة العمل فرق استخدام

 974, 3,51 93 المنظمة بنتائج والمكافئات الرواتب ربط

 بعملٌة إقناعهم على والعمل بها، ٌشعرون التً احتٌاجاتهم ضوء فً للعاملٌن المكثف التدرٌب توفٌر

 التدرٌب
93 3,56 1,005 

 1,035 3,41 93 الوظٌفٌة المناصب تباٌن على الدالة الفروقات تقلٌل

 1,185 3,48 93 وماتالمعل فً التشاركٌة

    

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

من مقياس  ال اينمن خالؿ ا دوؿ نالحظ أف إجابات أةراد عينة الدراسة على ةقرات ا شي 
 تؤندنلها   جاباتاإلأف نلها تفوؽ ادلتوسل، شلا يعين أف  إلدارة ادلوارد البشرية االسرتاتيجيةمنا ج 

 .أيضا األةضل ادلمارساتعلى اعتماد منو ج 
 ـ نموذج قاعدة الموارد:3ـ1ـ3

عشر)الجزء  ةالحادي للفقرة(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد العينة 36جدول رقم )
 الثالث(

 N Moyenne Ecart type 

 1,243 3,10 93 قٌمة ذا أنه البشري المورد ٌتصف

 1,231 3,25 93 نادرا قٌمة ذا أنه البشري المورد ٌتصف

 1,166 3,46 93 التقلٌد صعب قٌمة ذا أنه البشري المورد ٌتصف

 1,038 3,45 93 آخر بمورد عنه االستعاضة الصعوبة من

 واستغالل للموارد األفضل االستخدام تحقٌق أجل من المبدع التعامل على وتحفٌزهم العاملٌن تمكٌن

 عالٌة بكفاءة أخطارها ومواجهة البٌئٌة صالفر
93 3,42 1,077 

 1,178 3,22 93 (استراتٌجً موجود) كبٌر عائد له استثمار بمثابة هو البشرٌة الموارد على إنفاق أي اعتبار

 على ونجاحها للمؤسسة الكًل األداء بأدائه ٌتحدد الذي البشري المورد هو المؤسسة تملكه مورد أهم

 دالبعٌ المدى
93 3,43 1,097 

 استراتٌجٌة علٌها تقوم أساسٌة ركائز بمثابة هً البشرٌة الموارد الستراتٌجٌة األساسٌة المكونات

 أهدافها تحقٌق فً وتساهم المنظمة
93 3,39 1,032 

N valide (listwise) 93   

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

الؿ ا دوؿ نالحظ أف إجابات أةراد عينة الدراسة على ةقرات ا شي ال الث من من خ
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نلها   اإلجاباتإلدارة ادلوارد البشرية أف نلها تفوؽ ادلتوسل، شلا يعين أف  االسرتاتيجيةمقياس منا ج 
 أيضا. قاعدة ادلواردتؤند على اعتماد منو ج 

تبج أف العينة الت مت  ة باحملور ال الثإف نتائ  حتليل ا داوؿ ادلتعلقة بالفقرات اخلاص
على  اعتمادااستقصايحا تؤند على منو ج التطابق األةضل متحامال مع منو ج ادلمارسات األةضل 

 منو ج قاعدة ادلوارد.
العينة الت مت االعتماد عليها يف االستبياف تؤند على وجود  أفإ ف ديحن أف نستنت  عموما 

 رد البشرية يف ادلؤسسة.اسرتاتيجيات إلدارة ادلوا
 ـ المحاور الثالثة معا:4

 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل محور من محاور االستبيان37جدول رقم )

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

استخدام تكنولوجٌا المعلومات وفاعلٌته فً  المحور األول:

 إدارة الموارد البشرٌة
93 1,00 4,57 3,2509 ,59071 

 51692, 3,4259 4,33 1,00 93 إلدارة الموارد البشرٌة اإلستراتٌجٌةالوظائف المحور الثانً:

 65619, 3,3507 4,30 1,00 93 استراتٌجٌات إدارة الموارد البشرٌةالمحور الثالث:

N valide (listwise) 93     

 ى بيانات االستبياف.باالعتماد عل  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف ادلتوسطات احلسابية للمحاور ال الثة نلها تفوؽ ادلتوسل، شلا 
نلها تؤند على أف استخداـ تحنولوجيا ادلعلومات  و ةاعليت  يف إدارة ادلوارد   اإلجاباتيعين أف 
 إتباعستوى ادلؤسسة من خالؿ إلدارة ادلوارد البشرية على م االسرتاتيجيةوجود للوظائك و  البشرية،

 اسرتاتيجيات إلدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة.
 ـ المحور العام:5

 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمحور العام38جدول رقم ) 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

على  تأثٌر تكنولوجٌا المعلومات واالتصال  المحور العام :

 لموارد البشرٌةاالستراتٌجٌة ل دارةاإل
93 1,00 3,94 3,3384 ,46068 

N valide (listwise) 93     

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

يبج لنا ا دوؿ أف ادلتوسل احلسايب للمحور العاـ يفوؽ ادلتوسل، شلا يدؿ على أف 
للموارد البشرية يف ادلؤسسة،  االسرتاتيجية اإلدارةالتصاؿ ذلا ت ثي بارز على او  تحنولوجيا ادلعلومات
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  سب العينة الت مت استقصايحا.
 :Tستودنت  اختبار: ثانيا

 يلي: نما  اإلحصائيةجيري اختبار الفرضيات وةقا ذلذ  
 .إحصائية: ال يوجد ت ثي  و داللة  H0   ةرضية العدـ

 .إحصائيةت ثي  و داللة : يوجد  H1الفرضية البديلة
من ا دوؿ  (Sig)وحذا حسب نل عنصر يتم إجراي االختبار ل  ، حيث سنقارف القيمة 

 :(Sig)، إ ا نانت القيمة 1414مع مستوى ادلعنوية 
 العدـ ونرةم الفرض البديل. ةرضيةةإننا نقبل  1414ػ أنا من 
 يل.العدـ نقبل الفرض البد ةرضيةةإننا نرةم  1414ػ أقل من 

 مدى استخدام التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال في المؤسسة ـ المحور األول:1
 ـ أوال: مدى استخدام التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال في المؤسسة1ـ1

 ( اختبار ستودنت إلجابات أةراد العينة للفقرة األوىل.28يوض  ا دوؿ رقم ) 
 جابات أفراد العينة للفقرة األولىإل اختبار ستودنت(: 39جدول رقم ) 

 Valeur du test = 3 

 
t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

ب المؤسسة تستخدم  022,- 843, 92 199,- الحدٌثة التكنولوجٌا أساٌل

 تكنولوجٌا مجال فً للعمل المؤهلٌن األشخاص من كاف عدد ٌتوفر

 واالتصال لإلعالم الجدٌدة
3,732 92 ,000 ,387 

 الخاصة األجهزة بتحدٌث خاصة مصلحة على المؤسسة تتوفر

 واالتصال لإلعالم الجدٌدة بالتكنولوجٌا
,675 92 ,502 ,075 

 الجدٌدة التكنولوجٌا تطبٌقات على والتطوٌر التحدٌث عملٌات تتم

 باستمرار واالتصال لإلعالم
2,414 92 ,018 ,280 

 172, 128, 92 1,537 والتطوٌر بالبحث الخاصة جالبرام وتشجٌع بدعم تهتم المؤسسة

 التطور فً تساعدها التً واألنظمة البرمجٌات باقتناء المؤسسة تقوم

 باستمرار
2,905 92 ,005 ,333 

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

ؿ وال الث واخلامأ أنا من للسؤاؿ األو  (Sig)من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف القيمة 
 أساليب ال تستخدـ : ادلؤسسةأف، شلا يعين حتقق ةرضية العدـ ةيها أي 1414مستوى ادلعنوية 

ولوجيا أوا ال تتوةر على مصلحة خاصة بتحديث األجهشة اخلاصة بالتحنو  احلدي ة التحنولوجيا
 ام  اخلاصة بالبحث والتطوير.، وأف ادلؤسسة ال  تم بدعم وتشجيع الا ا ديدة ل عالـ واالتصاؿ
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 وال ديحن حنا الت نيد أو النفي للفقرة نحل.
 ثانيا: األجهزة والبرمجيات المستخدمة في المؤسسة ـ2ـ1

 إلجابات أفراد العينة للفقرة الثانيةاختبار ستودنت (: 40جدول رقم ) 

 Valeur du test = 3 

 
t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

 المؤسسة فً ولواحقها اآلًل اإلعالم أجهزة من كاف عدد ٌوجد

 العمل واحتٌاجات تتناسب
-,904 92 ,369 -,097 

 151, 158, 92 1,422 العمل واحتٌاجات تتناسب وأجهزة نوعٌة المؤسسة توفر

 086, 412, 92 824, عالٌة سرعات ذات بالمصلحة الموجودة اآلًل اإلعالم أجهزة

 129,- 250, 92 1,157- كبٌرة تخزٌنٌة سعات ذات بالمصلحة الموجودة اآلًل اإلعالم أجهزة

 194, 036, 92 2,132 باستمرار ولواحقها اآللً اإلعالم أجهزة تحدٌث ٌتم

 204, 046, 92 2,025 عمًل احتٌاجات المؤسسة فً المتاحة البرمجٌات تلبً

 398, 000, 92 3,639 االستخدام فً بالسهولة المستخدمة البرامج تتسم

 366, 001, 92 3,496 بسهولة البرمجٌات تطوٌر أو تصحٌح ٌمكن

 409, 001, 92 3,533 باستمرار ومتجددة كاف بشكل المؤسسة فً البرمجٌات تتوفر

 المشاكل لحل بدائل مجموعة وضع فً المستخدمة البرمجٌات تساعد

 القرارات اتخاذ فً والمساعدة
1,826 92 ,071 ,204 

 المعلومات وتقدٌم اإلرشادات بتوفر المستخدمة البرمجٌات تتصف

 الخلل حدوث عند التوضٌحٌة
1,614 92 ,110 ,204 

 398, 001, 92 3,413 التالعب من بالحماٌة المستخدمة البرمجٌات تتمٌز

 731, 000, 92 5,752 المناسب الوقت فً المناسبة المعلومات والبرمجٌات األجهزة تقدم

 731, 000, 92 6,067 المطلوبة الشاملة المعلومات والبرمجٌات األجهزة تقدم

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

الرابع أنا من و  ال الثو  ال اينو  للسؤاؿ األوؿ (Sig)من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف القيمة 
عدد ناؼ  هبا : ادلؤسسة ال يوجدأفدـ ةيها أي ، شلا يعين حتقق ةرضية الع1414مستوى ادلعنوية 

هشة تتناسب أوا ال توةر نوعية وأجو  ،من أجهشة اإلعالـ اآل  ولواحقها تتناسب واحتياجات العمل
ال تتمتع بالسرعات العالية،  اإلعالـ اآل  ادلوجودة بادلصلحة واحتياجات العمل، نما إف أجهشة

 ودة بادلصلحة ليست  ات سعات ختشينية نبية.أجهشة اإلعالـ اآل  ادلوجونذلي أف 
واا أف معظم األس لة اخلاصة بالفقرة تتحقق ةيها الفرضية البديلة ةيمحن القوؿ بوجود 

 للمعلومات واالتصاؿ. ديدة ا للتحنولوجيااألجهشة والارليات يف ادلؤسسة مسايرة 
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 سسةـ ثالثا: نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة في المؤ 3ـ1
 إلجابات أفراد العينة للفقرة الثالثةاختبار ستودنت (: 41جدول رقم )

 Valeur du test = 3 

 
t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

 398, 002, 92 3,176 ومتكامل شامل معلومات نظام المؤسسة فً ٌتوفر

 075, 513, 92 656, والمتطورة الحدٌثة المعلومات توفٌر فً المعلومات نظام ٌساعد

 وفً بسرعة المعلومات إلى الوصول فً المعلومات نظام ٌساعد

 المناسب الوقت
1,261 92 ,211 ,140 

 أنظمة بتسٌر المعنٌٌن للموظفٌن الالزم التدرٌب المؤسسة توفر

 المؤسسة فً الموجودة المعلومات
8,033 92 ,000 ,785 

 591, 000, 92 4,826 لها المناسبة المعلومات أنظمة اقتناء على المؤسسة تحرص

 حول أفرادها بٌن والخبرات المعارف تبادل على المؤسسة تحرص

 المؤسسة فً المستخدمة المعلومات أنظمة
2,502 92 ,014 ,290 

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

ال الث أنا من مستوى ادلعنوية و  سؤاؿ ال اينلل (Sig)من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف القيمة 
: ادلؤسسة ال يتوةر ةيها نظاـ معلومات يساعد على أف، شلا يعين حتقق ةرضية العدـ ةيها أي 1414

توةي ادلعلومات احلدي ة وادلتطورة نما ال يساعد يف الوصوؿ إىل ادلعلومات بسرعة ويف الوقت 
 ادلناسب.

بالفقرة تتحقق ةيها الفرضية البديلة ةيمحن القوؿ ب ف نظم واا أف معظم األس لة اخلاصة 
 ادلعلومات اإلدارية ادلستخدمة يف ادلؤسسة مسايرة للتحنولوجيا احلدي ة.

 ـ رابعا: شبكات االنترنيت الموجودة بالمؤسسة4ـ1

 إلجابات أفراد العينة للفقرة الرابعةاختبار ستودنت (: 42جدول رقم ) 

 Valeur du test = 3 

 
t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

 108, 237, 92 897, المختلفة مصالحها بٌن تربط محلٌة حواسٌب شبكات المؤسسة تستخدم

 344, 007, 92 2,739 والسرعة بالسهولة الشبكات استخدام عملٌة تمتاز

 مختلف فً الشبكات من المتوفرة المعلومات على المؤسسة تعتمد

 سٌٌرالت عملٌات
,468 92 ,641 ,054 

 سٌر وضبط مراقبة فً واحدة بشبكة المؤسسة فروع جمٌع ربط سهل

 الٌومٌة العملٌات
1,087 92 ,220 ,129 

 عن اإلبالغ سرعة فً واحدة بشبكة المؤسسة فروع جمٌع ربط سهل

 ٌحدث قد خطأ أي
,000 92 1,000 ,000 
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 بٌانات قاعدة بتوفٌر واحدة بشبكة المؤسسة فروع جمٌع ربط ٌسهل

 مرة كل فً الرجوع دون لهم الخدمة ٌوفر مما بالزبائن خاصة موحدة

 المركز إلى

2,704 92 ,008 ,355 

 بٌنها فٌما التنسٌق فً بساهم حاسوب بشبكة ببعضها المصالح ربط

 فعالٌتها وزٌادة
2,244 92 ,027 ,290 

 نات االستبياف.باالعتماد على بيا  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

أنا من مستوى  اخلامأو  ال الثللسؤاؿ  (Sig)من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف القيمة 
تعتمد على ادلعلومات ادلتوةرة : ادلؤسسة ال أف، شلا يعين حتقق ةرضية العدـ ةيها أي 1414ادلعنوية 

سسة بشبحة توجد هبا صعوبة يف ربل مجيع ةروع ادلؤ نما   من الشبحات يف سلتلك عمليات التسيي
 واحدة يف سرعة اإلبالغ عن أي خط  قد حيدث.

ادلؤسسة واا أف معظم األس لة اخلاصة بالفقرة تتحقق ةيها الفرضية البديلة ةيمحن القوؿ ب ف 
 تتوةر على يبحات االنرتنيت تعمل بفاعلية مقبولة.

 ـ خامسا: قواعد البيانات المستخدمة في المؤسسة5ـ1
 إلجابات أفراد العينة للفقرة الخامسةستودنت اختبار (: 43جدول رقم ) 

 Valeur du test = 3 

 
T ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

 527, 000, 92 5,104 بٌانات قواعد المؤسسة فً ٌوجد

 086, 380, 92 882, البٌانات من الهائل الكم حفظ فً البٌانات قواعد تسهم

 065, 221, 92 645, دوري بشكل بالمؤسسة البٌانات دلقواع وتجدٌد تحدٌث هناك ٌوجد

 087, 472, 91 722, بالشمولٌة البٌانات قواعد تتصف

 الصالحٌات ضمن البٌانات قاعدة إلى للدخول وحماٌة أمن نظام ٌتوفر

 للمستخدمٌن المخولة
-3,415 92 ,001 -,409 

 097, 224, 92 803, المؤسسة أداء تحسٌن فً تساهم البٌانات قواعد استخدام

 مختلف فً القرارات اتخاذ سرعة فً البٌانات قواعد استخدام ٌساهم

 المؤسسة فً الجوانب
,702 92 , 002 ,108 

 وسرعة أقل بتكلفة المعلومات توفٌر فً ٌساهم البٌانات قواعد استخدام

 والجهد الوقت اختصار أي أعلى
3,177 91 ,002 ,326 

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSحصائي: سلرجات الانام  اال المصدر

 
للسؤاؿ ال اين والرابع أنا من مستوى ادلعنوية  (Sig)من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف القيمة 

يف ات ادلوجودة يف ادلؤسسة ال تسهم ، شلا يعين حتقق ةرضية العدـ ةيها أي اف: قواعد البيان1414
 البيانات ليست ياملة لحل ما يتعلق بادلؤسسة. حفظ الحم اذلائل من البيانات نما أف قواعد
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واا أف معظم األس لة اخلاصة بالفقرة تتحقق ةيها الفرضية البديلة ةيمحن القوؿ ب ف ادلؤسسة 
 ما. تتوةر على قواعد بيانات زلحمة ومتطورة نوعا

 ـ سادسا: التدريب على استخدام وسائل التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال6ـ1
( يوض  33الختبار سيتودنت ةيما يتعلق بالفقرة السادسة، ةإف ا دوؿ رقم )بالنسبة  أما 
  لي.

 إلجابات أفراد العينة للفقرة السادسةاختبار ستودنت (: 44جدول رقم: )

 Valeur du test = 3 

 
t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

 التكنولوجٌا على ٌبالتدر بعملٌات للقٌام مٌزانٌة المؤسسة تخصص

 واالتصال لإلعالم الجدٌدة
6,498 92 ,000 ,688 

 واالتصال لإلعالم الجدٌدة التكنولوجٌا تقنٌات على التدرٌب عملٌات

 اإلدارٌة والمستوٌات المصالح جمٌع تشمل
3,230 92 ,002 ,355 

 واالتصال لإلعالم الجدٌدة التكنولوجٌا تقنٌات على التدرٌب عملٌات

 مستمرة اإلدارٌة والمستوٌات المصالح عجمٌ تشمل
2,262 92 ,026 ,280 

 المؤسسة داخل من أشخاص إرسال أو أجنبٌة بخبرات االستعانة ٌتم

 واالتصال لإلعالم الجدٌدة التكنولوجٌات مجال فً للتكوٌن
2,111 92 ,037 ,258 

 المؤسسة داخل من أشخاص إرسال أو أجنبٌة بخبرات االستعانة ٌتم

 مواكبة على القدرة لزٌادة الجدٌدة التكنولوجٌات مجال فً للتكوٌن

 التطورات

1,604 92 ,222 ,194 

 الجدٌدة التكنولوجٌات مع للتعامل المالئمة التدرٌبٌة البرامج تتوفر

 واالتصال لإلعالم
2,980 92 ,004 ,355 

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف نل األس لة اخلاصة بالفقرة تتحقق ةيها الفرضية البديلة ةيمحن 
القوؿ ب ف ادلؤسسة تقـو بعمليات التدريب على استخداـ وسائل التحنولوجيا ا ديدة ل عالـ 

 واالتصاؿ بصفة مستمرة للموارد البشرية اخلاصة هبا.
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 إلدارة الموارد البشرية اتيجيةاالستر الوظائف  ـ المحور الثاني:2
 : التخطيط االستراتيجي للموارد البشريةـ سابعا1ـ2

 إلجابات أفراد العينة للفقرة السابعةاختبار ستودنت (: 45جدول رقم )

 Valeur du test = 3 

 
t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

 462, 000, 92 3,823 علمٌة أسس على قائمة االستراتٌجً التخطٌط أسالٌب

 ذات إطارات طرف من البشرٌة للموارد االستراتٌجً تخطٌط ٌتم

 عالٌة وخبرات كفاءات
4,198 92 ,000 ,452 

 الجهات قبل من تتم البشرٌة للموارد االستراتٌجً التخطٌط عملٌة

 البعٌد المدى وعلى مستمر بشكل المسؤولة
3,756 92 ,000 ,419 

 215, 082, 92 1,760 البشرٌة للموارد االستراتٌجً التخطٌط فً اإلطارات كل إشراك ٌتم

 التخطٌط وأسالٌب أنظمة فً والحداثة التطوٌر مراعاة ٌتم

 البشرٌة للموارد االستراتٌجً
3,780 92 ,000 ,430 

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

للسؤاؿ الرابع أنا من مستوى ادلعنوية  (Sig)لقيمة من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف ا
ال يتم إيراؾ نل اإلطارات يف التخطيل االسرتاتيجي  ، شلا يعين حتقق ةرضية العدـ أي ان 1414

وحنا ديحن اإليارة إىل أف ادلؤسسة ال تشاؿ تنظر ل يخاص على أوم أجراي وليأ  للموارد البشرية.
 دؿ على أف التفحي االسرتاتيجي يف ادلؤسسة ال يشاؿ يف بدايات .يرناي يف اختا  القرار، وحذا ي

واا أف معظم األس لة اخلاصة بالفقرة تتحقق ةيها الفرضية البديلة ةيمحن القوؿ ب ف ادلؤسسة 
 تقـو بالتخطيل االسرتاتيجي للموارد البشرية اخلاصة هبا.

 ريةاالستقطاب والتعيين للموارد البش استراتيجيةـ ثامنا: 2ـ2
 إلجابات أفراد العينة للفقرة الثامنةاختبار ستودنت (: 46جدول رقم ) 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

 
t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

 التعدٌل أو االستقطاب عملٌة عند االستراتٌجً البعد مراعاة ٌتم

 الجدد لألفراد
3,616 92 ,000 ,387 

 اختٌار على المباشرة المسؤولة هً البشرٌة الموارد إدارة مصلحة

 الموظفٌن وتعٌٌن
6,802 92 ,000 ,742 

 العلمٌة القدرات والتعٌٌن باالستقطاب المعنٌٌن لدى تتوفر أن ٌجب

 االختٌار عند الحدٌثة التكنولوجٌات فً والتحكم
5,872 92 ,000 ,645 

 484, 000, 92 4,449 علمً بشكل الوظٌفٌة االمتحاناتو المقابالت توثٌق عملٌة تتم
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 رسالة والتعٌٌن باالستقطاب المعنٌٌن األشخاص فً تتوفر أن ٌجب

 المترشحٌن وقناعات أفكارهم مع مالئمتها ومدى المؤسسة واهداف
5,711 92 ,000 ,634 

 624, 000, 92 5,314 التوظٌف أجل من مرشحٌن الختٌار لجان المؤسسة فً ٌوجد

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف نل األس لة اخلاصة بالفقرة تتحقق ةيها الفرضية البديلة ةيمحن 
 االستقطاب والتعيج للموارد البشرية اخلاصة هبا. اسرتاتيجيةالقوؿ ب ف ادلؤسسة تتبع 

 التحفيز للموارد البشرية جيةاستراتيـ تاسعا: 3ـ2
 إلجابات أفراد العينة للفقرة التاسعةاختبار ستودنت (: 47جدول رقم )

 Valeur du test = 3 

 
t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

 667, 000, 92 6,702 والمعنوي منه المادي جانبٌن من ٌكون العاملٌن تحفٌز

 اآلنٌة احتٌاجاتهم تلبٌة فً تساهم للعاملٌن المقدمة الحوافز إن

 والمستقبلٌة
4,595 92 ,000 ,538 

 505, 000, 92 5,005 بها ٌقومون التً المتمٌزة األعمال على العمال مكافئة تتم ما غالبا

 اإلبداع على القدرة لدٌهم والذٌن للمؤسسة األوفٌاء العاملٌن مكافئة

 المسؤولٌة تحمل وروح
5,365 92 ,000 ,559 

 409, 000, 92 3,809 وموضوعً عادل نظام للعاملٌن المقدم النظام نإ

 484, 000, 92 3,937 التمٌز إلى والسعً االنجاز فً الرغبة لدٌهم الذٌن العاملٌن تحفٌز

 الوقت فً والعمل الجودة بفكرة اقتناع لدٌهم الذي العاملٌن تحفٌز

 غٌٌرالت واستٌعاب وتقبل الحقٌقً
,751 92 ,455 ,097 

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

للسؤاؿ السابع أنا من مستوى ادلعنوية  (Sig)نالحظ أف القيمة  (31رقم ) من خالؿ ا دوؿ   
، شلا يعين حتقق ةرضية العدـ أي ان :ال يوجد حتفيش العاملج الذي لديهم اقتناع بفحرة ا ودة 1414
وحي نقطة مهمة يف اسرتاتيجية التحفيش بالنسبة للموارد البشرية، ألف حذا  مل يف الوقت احلقيقيوالع

 ي.النوع من التحفيش يشجع األيخاص ادلبدعج والذين يتمتعوف ايشة تناةسية وتقبل واستيعاب التغي
يلة من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف معظم األس لة اخلاصة بالفقرة تتحقق ةيها الفرضية البد

 التحفيش للموارد البشرية اخلاصة هبا. اسرتاتيجيةةيمحن القوؿ ب ف ادلؤسسة تعتمد 
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 تقييم األداء استراتيجيةـ عاشرا: 4ـ2
 إلجابات أفراد العينة للفقرة العاشرةاختبار ستودنت (: 48جدول رقم ) 

 Valeur du test = 3 

 
t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

 لتحقٌق البشرٌة الموارد تشغٌل أي األداء إدارة مفهوم مفهوم ٌلتفع

 المستهدفة النتائج
1,938 92 ,066 ,247 

 290, 030, 92 2,199 الموظفٌن لجمٌع والترقٌات بالحوافز الفردي اآلداء بتقٌٌم نظام ٌتربط

 409, 003, 92 3,061 وعادلةذ موضوعٌة عملٌة األداء تقٌٌم عملٌة

 أجل من جماعات شكل فً العمل على والحث الجماعً ءاألدا تقٌٌم

 المؤسسة أداء رفع
1,544 92 ,126 ,183 

 387, 001, 92 3,324 األداء لتقٌٌم العلمٌة االسالٌب استخدام ٌتم

 الصالحٌات تفعٌل على القادرة البشرٌة الموارد إلى االحتٌاج تزاٌد

 إلٌهم تعهد التً
,186 92 ,853 ,022 

 247, 025, 92 1,938 اإلدارة ذاتٌة الفرق فً العمل على ةالقدر تقٌٌم

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

للسؤاؿ الرابع والسادس أنا من مستوى  (Sig)من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف القيمة 
ييم األداي ا ماعي واحلث على العمل ال يتم تقا يعين حتقق ةرضية العدـ أي ان  ، شل1414ادلعنوية 
، نما ال يوجد تشايد االحتياج إىل ادلوارد البشرية القادرة مجاعات من أجل رةع أداي ادلؤسسة يف يحل

الت تعهد إليهم، وحاتج النقطتج حامتج، جيب على ادلؤسسة االنتبا  ذلما على تفعيل الصالحيات 
 التقييم لديهم. يف ادلستقبل من أجل زيادة ةاعلية نظاـ

من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف معظم األس لة اخلاصة بالفقرة تتحقق ةيها الفرضية البديلة 
 تقييم األداي للموارد البشرية اخلاصة هبا. اسرتاتيجيةةيمحن القوؿ ب ف ادلؤسسة تعتمد 

 استراتيجيات إدارة الموارد البشرية ـ المحور الثالث:3
 إلدارة الموارد البشرية اتيجيةاالستر : نماذج ـ حادي عشر1ـ3
 ـ نموذج التطابق األفضل:1ـ1ـ3

 إلجابات أفراد العينة للفقرة الحادية عشر )الجزء األول(اختبار ستودنت  (:49جدول رقم )

 Valeur du test = 3 

 
t ddl Sig. (bilatérale) Différence moyenne 

 على وتعتمد هابداٌت فً المؤسسة تكون عندما ٌكون الخارجً التطابق

 وظائفها جمٌع فً الرسمً غٌر التنظٌم
2,199 92 ,030 ,290 

 409, 003, 92 3,061 وتكامال نضجا أكثر المؤسسة تكون عندما الداخًل التطابق

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر
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الفقرة تتحقق ةيها الفرضية البديلة ةيمحن من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف نل األس لة اخلاصة ب
ادلوارد  إلدارة االسرتاتيجيةالقوؿ ب ف ادلؤسسة تعتمد منو ج التطابق األةضل ننمو ج من منا ج 

 البشرية اخلاصة هبا.

 ـ نموذج الممارسات األفضل:2ـ1ـ3
 لثاني(إلجابات أفراد العينة للفقرة الحادية عشر)الجزء ااختبار ستودنت (: 50جدول رقم )

 Valeur du test = 3 

 
t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

 183, 126, 92 1,544 الوظٌفً األمان ضمان

 387, 001, 92 3,324 للعمل األفراد أفضل اختٌار

 022, 853, 92 186, اإلدارة ذاتٌة العمل فرق استخدام

 505, 000, 92 5,005 المنظمة بنتائج والمكافئات الرواتب ربط

 ٌشعرون التً احتٌاجاتهم ضوء فً للعاملٌن المكثف التدرٌب توفٌر

 التدرٌب بعملٌة إقناعهم على والعمل بها،
5,365 92 ,000 ,559 

 409, 000, 92 3,809 الوظٌفٌة المناصب تباٌن على الدالة الفروقات تقلٌل

 484, 000, 92 3,937 المعلومات فً التشاركٌة

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائيات الانام  : سلرج المصدر

ال الث أنا من مستوى و  للسؤاؿ األوؿ (Sig)من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف القيمة 
ال يوجد ضماف ل ماف الوظيفي يف ادلؤسسة نما  ، شلا يعين حتقق ةرضية العدـ أي ان 1414ادلعنوية 

، وحنا ديحن اإليارة إىل اف ادلؤسسة تعتمد مشجيا من اإلدارةأن  ال يتم استخداـ ةرؽ العمل  اتية 
االسرتاتيجيات يف إدار ا للموارد البشرية سواي على قصد أو عن ةي قصد، وحذا النوع من التسيي 

 وسلبيات  م لما رأينا يف ا انب النظري. إجيابيات ل  
ق ةيها الفرضية البديلة من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف معظم األس لة اخلاصة بالفقرة تتحق

 االسرتاتيجيةنما ج الةيمحن القوؿ ب ف ادلؤسسة تعتمد منو ج ادلمارسات األةضل أيضا ننمو ج من 
 ادلوارد البشرية اخلاصة هبا. إلدارة

 ـ نموذج قاعدة الموارد:3ـ1ـ3
 (إلجابات أفراد العينة للفقرة الحادية عشر)الجزء الثالثاختبار ستودنت (: 51جدول رقم )

 Valeur du test = 3 

 
t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

 097, 455, 92 751, قٌمة ذا أنه البشري المورد ٌتصف

 247, 056, 92 1,938 نادرا قٌمة ذا أنه البشري المورد ٌتصف
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 462, 000, 92 3,823 التقلٌد صعب قٌمة ذا أنه البشري المورد ٌتصف

 452, 000, 92 4,198 آخر بمورد عنه ضةاالستعا الصعوبة من

 تحقٌق أجل من المبدع التعامل على وتحفٌزهم العاملٌن تمكٌن

 ومواجهة البٌئٌة الفرص واستغالل للموارد األفضل االستخدام

 عالٌة بكفاءة أخطارها

3,756 92 ,000 ,419 

 كبٌر عائد له استثمار بمثابة هو البشرٌة الموارد على إنفاق أي اعتبار

 (استراتٌجً موجود)
1,760 92 ,022 ,215 

 األداء بأدائه ٌتحدد الذي البشري المورد هو المؤسسة تملكه مورد أهم

 البعٌد المدى على ونجاحها للمؤسسة الكًل
3,780 92 ,000 ,430 

 ركائز بمثابة هً البشرٌة الموارد الستراتٌجٌة األساسٌة المكونات

 أهدافها تحقٌق فً وتساهم منظمةال استراتٌجٌة علٌها تقوم أساسٌة
3,616 92 ,000 ,387 

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

ال اين أنا من مستوى ادلعنوية و  للسؤاؿ األوؿ (Sig)من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف القيمة 
بالتحديد أن  و  ،يتصك ب ن   ا قيمة ورد البشري الادل ، شلا يعين حتقق ةرضية العدـ أي اف1414
قيمة نادرة حسب العينة ادلستقصاة، ةادلوارد البشرية ادلتوةرة بادلؤسسة حي موارد عادية ديحن ليأ  ا 

احلصوؿ عليها، وبالتا  ةادلؤسسة ال دتتلي ميشة تناةسية يف حذا اااؿ، وجيب عليها يف ادلستقبل 
 تتصك بالندرة، من أجل مساعد ا يف النمو والتطور.البحث على ادلوارد  ات القيمة والت 

من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف معظم األس لة اخلاصة بالفقرة تتحقق ةيها الفرضية البديلة 
 إلدارة االسرتاتيجيةةيمحن القوؿ ب ف ادلؤسسة تعتمد منو ج قاعدة ادلوارد نذلي ننمو ج من منا ج 

 ادلستقصاة.ادلوارد البشرية اخلاصة هبا حسب العينة 
 ـ المحاور الثالثة معا:4

 لكل محور من محاور االستبياناختبار ستودنت (: 52جدول رقم )

 Valeur du test = 3 

 
t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

استخدام تكنولوجٌا المعلومات وفاعلٌته فً إدارة  المحور األول:

 الموارد البشرٌة
4,096 92 ,000 ,25089 

 42586, 000, 92 7,945 المحور الثانً:الوظائف االستراتٌجٌة إلدارة الموارد البشرٌة

 35074, 000, 92 5,155 المحور الثالث:استراتٌجٌات إدارة الموارد البشرٌة

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

ن مستوى ادلعنوية للمحاور ال الثة أقل م (Sig)من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف القيمة 
االتصاؿ  و ةاعلية يف و  ، شلا يعين حتقق الفرضية البديلة أي أف استخداـ تحنولوجيا ادلعلومات1414

إلدارة ادلوارد البشرية و لي مع تواةر  االسرتاتيجيةإدارة ادلوارد البشري من خالؿ الوظائك 
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 ة يف ادلؤسسة.اسرتاتيجيات إلدارة ادلوارد البشري
 ـ المحور العام:5

 للمحور العاماختبار ستودنت (: 53جدول رقم ) ال

 Valeur du test = 3 

 
t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

تأثٌر تكنولوجٌا المعلومات واالتصال  على اإلدارة  : العام المحور

 االستراتٌجٌة للموارد البشرٌة
7,083 92 ,000 ,33837 

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

، 1414ن مستوى ادلعنوية م للمحور العاـ أقل (Sig)من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف القيمة 
 االسرتاتيجيةاالتصاؿ ت ثي على اإلدارة و  شلا يعين حتقق الفرضية البديلة أي أف لتحنولوجيا ادلعلومات

 بشرية للمؤسسة حسب العينة ادلستقصاة.للموارد ال
 ثالثا: تحليل االرتباط واالنحدار:

 ـ تحليل االرتباط:1
 (: مصفوفة االرتباط المشترك54جدول رقم )

 

 المحور العام: المحور الثالث:  المحور الثانً: المحور األول: 

استخدام تكنولوجٌا  المحور األول:

د المعلومات وفاعلٌته فً إدارة الموار

 البشرٌة

Corrélation de 

Pearson 
1 ,381

**
 ,566

**
 ,855 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 93 93 93 93 

الوظائف االستراتٌجٌة  المحور الثانً:

 إلدارة الموارد البشرٌة

Corrélation de 

Pearson 
,381

**
 1 ,831

**
 ,805

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 

N 93 93 93 93 

استراتٌجٌات إدارة  المحور الثالث:

 الموارد البشرٌة

Corrélation de 

Pearson 
,566

**
 ,831

**
 1 ,829

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 

N 93 93 93 93 

تأثٌر تكنولوجٌا المحور العام : 

المعلومات واالتصال  على اإلدارة 

 االستراتٌجٌة للموارد البشرٌة

Corrélation de 

Pearson 
,855

**
 ,805

**
 ,829

**
 1

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 93 93 93 93 

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر
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ادلوض  دلصفوةة االرتباط ادلشرتؾ بج احملاور صلد أف احملور األوؿ  و  من خالؿ ا دوؿ
ت ثي تحنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ  على  شلا يدؿ على أف  14744قوي باحملور العاـ بلغ ارتباط 
للموارد البشرية مرتبل وبقوة ادى استخداـ تحنولوجيا ادلعلومات وةاعليت  يف  االسرتاتيجيةاإلدارة 

 إدارة ادلوارد البشرية.
ور العاـ قوي أيضا حيث بلغ احملو  نما يظهر أيضا أف معامل االرتباط بج احملور ال اين

للموارد  االسرتاتيجيةشلا يدؿ على أف ت ثي تحنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ  على اإلدارة   14718
 إلدارة ادلوارد البشرية. االسرتاتيجيةالبشرية مرتبل وبقوة بالوظائك 

ث بلغ احملور العاـ قوي أيضا حيو  و يظهر أيضا أف معامل االرتباط بج احملور ال الث
للموارد  االسرتاتيجيةشلا يدؿ على أف ت ثي تحنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ  على اإلدارة   14714

 البشرية مرتبل وبقوة باسرتاتيجيات إدارة ادلوارد البشرية ادلنتهجة من طرؼ ادلؤسسة.
على  لفرعية ال الثةإ ف تشي معامالت االرتباط بصفة عامة إىل وجود ت ثي ةعلي للمحاور ا

 ، نقـو بالبحث عن طبيعة حذا الت ثي ) طبيعة العالقة( بعد أف أثبتنا قو ا.احملور العاـ
 ـ تحليل االنحدار:2
 عالقة المحور عام بالمحور األول: :ـ تحليل االنحدار1ـ2

 (: تحليل االنحدار لعالقة المحور العام بالمحور األول55جدول رقم )

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,855
a
 ,731 ,728 ,24026 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 14,271 1 14,271 247,219 ,000
b
 

Résidu 5,253 91 ,058   

Total 19,524 92    

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 1,171 ,140  8,358 

استخدام تكنولوجٌا المعلومات  المحور األول:

 وفاعلٌته فً إدارة الموارد البشرٌة
,667 ,042 ,855 15,723 
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Coefficients
a
 

Modèle Sig. 

1 
(Constante) ,000 

 000, استخدام تكنولوجٌا المعلومات وفاعلٌته فً إدارة الموارد البشرٌة المحور األول:

 

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

 
 ور العاـ نما يلي:من خالؿ ادلخرجات ديحن أف نستنت  العالقة الت تربل احملور األوؿ باحمل

Y=1,17 + 0,667 X1  

 للنمو ج نحل. اإلحصائيةادلعنوية و  للمعلمات اإلحصائية ةنما تشي ادلخرجات إىل ادلعنوي

 عالقة المحور عام بالمحور الثاني: ـ تحليل االنحدار:1ـ2
 (: تحليل االنحدار لعالقة المحور العام بالمحور الثاني56جدول رقم )ال

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,805
a
 ,649 ,645 ,27456 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 12,665 1 12,665 168,006 ,000
b
 

Résidu 6,860 91 ,075   

Total 19,524 92    

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

T 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) ,879 ,192  4,584 

الوظائف االستراتٌجٌة  المحور الثانً:

 إلدارة الموارد البشرٌة
,718 ,055 ,805 12,962 

Coefficients
a
 

Modèle Sig. 

1 
(Constante) ,000 

الوظائف االستراتٌجٌة إلدارة الموارد البشرٌة ور الثانً:المح  ,000 

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر
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 باحملور العاـ نما يلي: ال اينمن خالؿ ادلخرجات ديحن أف نستنت  العالقة الت تربل احملور     
Y=1,768 + 0,617 X1  

 للنمو ج نحل . اإلحصائيةادلعنوية و  للمعلمات اإلحصائية ةادلخرجات إىل ادلعنوي نما تشي    
 عام بالمحور الثالث:العالقة المحور  ـ تحليل االنحدار:1ـ2

 (: تحليل االنحدار لعالقة المحور العام بالمحور الثالث57جدول رقم )ال

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,829
a
 ,688 ,684 ,25891 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 13,424 1 13,424 200,261 ,000
b
 

Résidu 6,100 91 ,067   

Total 19,524 92    

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

T 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 1,388 ,140  9,883 

استراتٌجٌات إدارة  المحور الثالث:

 الموارد البشرٌة
,582 ,041 ,829 14,151 

Coefficients
a
 

Modèle Sig. 

1 
(Constante) ,000 

استراتٌجٌات إدارة الموارد البشرٌة المحور الثالث:  ,000 

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

 من خالؿ ادلخرجات ديحن أف نستنت  العالقة الت تربل احملور ال الث باحملور العاـ نما يلي:
Y=1,277 + 0,471 X2  

 .للنمو ج نحل اإلحصائيةادلعنوية و  للمعلمات اإلحصائية ةدلعنوي ادلخرجات إىل اينما تش

 (: Fرابعا: تحليل التباين ) إحصائية فيشر 
 يلي: نما  اإلحصائيةجيري اختبار الفرضيات وةقا ذلذ  

 .إحصائية: ال يوجد ت ثي  و داللة  H0ةرضية العدـ   
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 .إحصائية: يوجد ت ثي  و داللة  H1الفرضية البديلة
من ا دوؿ  (Sig)حسب نل عنصر يتم إجراي االختبار ل ، حيث سنقارف القيمة وحذا 

 :(Sig)، إ ا نانت القيمة 1414مع مستوى ادلعنوية 
 العدـ ونرةم الفرض البديل. ةرضيةةإننا نقبل  1414ػ أنا من 
 نقبل الفرض البديل.و العدـ  ةرضيةةإننا نرةم  1414ػ أقل من 

 ثالثة على المحور العام :ـ تحليل تأثير المحاور ال1
 (: تحليل التباين للمحاور الثالثة والمحور العام58جدول رقم ) 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F 

استخدام تكنولوجٌا  المحور األول:

المعلومات وفاعلٌته فً إدارة الموارد 

 البشرٌة

Inter-groupes 32,099 54 ,594 7903,251 

Intra-groupes ,003 38 ,000  

Total 32,102 92   

المحور الثانً: الوظائف االستراتٌجٌة 

 إلدارة الموارد البشرٌة

Inter-groupes 24,581 54 ,455 6052,087 

Intra-groupes ,003 38 ,000  

Total 24,583 92   

المحور الثالث: استراتٌجٌات إدارة 

 الموارد البشرٌة

Inter-groupes 39,598 54 ,733 1745,127 

Intra-groupes ,016 38 ,000  

Total 39,614 92   

ANOVA à 1 facteur 

 Signification 

استخدام تكنولوجٌا المعلومات وفاعلٌته فً إدارة الموارد  المحور األول:

 البشرٌة

Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  

Total  

انً: الوظائف االستراتٌجٌة إلدارة الموارد البشرٌةالمحور الث  

Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  

Total  

 المحور الثالث: استراتٌجٌات إدارة الموارد البشرٌة

Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  

Total  

 ياف.باالعتماد على بيانات االستب  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

للمحاور ال الثة معا، شلا  1414 ةأقل من القيم  (Sig)من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف القيمة    
 .لعاـيعين وجود ت ثي معنوي للمحاور ال الثة على احملور ا

 



 الميدانية الدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخامس فصلال 

 

- 288 - 
 

 ـ تحليل تأثير المحور األول على المحور الثاني:2
 (: تحليل التباين للمحور األول على المحور الثاني59جدول رقم )ال

استخدام تكنولوجٌا المعلومات وفاعلٌته فً إدارة الموارد البشرٌة المحور األول:  

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 32,002 53 ,604 235,631 ,000 

Intra-groupes ,100 39 ,003   

Total 32,102 92    

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSحصائياإل: سلرجات الانام   المصدر
شلا يعين  للمحور األوؿ، 1414أقل من القيم   (Sig)من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف القيمة

 ور األوؿ على احملور ال اين.وجود ت ثي معنوي للمح

 ـ تحليل تأثير المحور األول على المحور الثالث:3
 ول على المحور الثالث(: تحليل التباين للمحور األ60جدول رقم )

استخدام تكنولوجٌا المعلومات وفاعلٌته فً إدارة الموارد البشرٌة المحور األول:  

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 30,895 49 ,631 22,471 ,000 

Intra-groupes 1,207 43 ,028   

Total 32,102 92    

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر

للمحور األوؿ، شلا يعين  1414أقل من القيم   (Sig)من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف القيمة
 وجود ت ثي معنوي للمحور األوؿ على احملور ال الث.

 ـ تحليل تأثير المحور الثاني على المحور الثالث:4
 (: تحليل التباين للمحور الثاني على المحور الثالث61جدول رقم ) ال

الوظائف االستراتٌجٌة إلدارة الموارد البشرٌة المحور الثانً:  

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 24,426 49 ,498 136,075 ,000 

Intra-groupes ,158 43 ,004   

Total 24,583 92    

 باالعتماد على بيانات االستبياف.  SPSSاإلحصائي: سلرجات الانام   المصدر
، شلا يعين ل اينللمحور ا 1414أقل من القيم   (Sig)من خالؿ ا دوؿ نالحظ أف القيمة

 وجود ت ثي معنوي للمحاور ال اين على احملور ال الث.
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 : مناقشة واختبار الفرضياتالرابعلمبحث ا
ف أةلب أةراد العينة ادلدروسة حم  نور مع نسبة معتاة من اإلناث، نما أف سن نالحظ أ     

تساير تحنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ بشحل نبي،  الغالبية منهم بج الشباب والحهوؿ وحي الف ة الت
يف حج أف ثلث ادلبحوثج تلقوا تحوينا خاصا والذي يحوف عادة يف اإلعالـ اآل ، وتساوت العينة 

  نسبة ا امعيج وال انويج.يف
يشتغل تقريبا نصك أةراد العينة نموظك بادلؤسسة وتليهم وظيفة نائب رئيأ مصلحة نظرا و         

لتشعب وتداخل الوظائك داخل ادلؤسسة والذي يستدعي نوابا للعديد من رؤساي ادلصامت، يتمتع 
عملهم بادلؤسسة ليست بالطويلة وحذا ما  أةلبية أةراد العينة خباة مهنية متوسطة، شلا يعين أف مدة

 أوم على اطالع ب حدث تحنولوجيا ادلعلومات.و  يفسر أوم حدي ي التخرج
 المطلب األول: مناقشة واختبار الفرضية األولى

 في المؤسسةالمحور األول: استخدام التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال 

، حتليل االرتباط واالضلدار، وحتليل التباين Tار ستودنت اختب اقارنة ادلتوسطات احلسابية،      
 األحادي، توصلنا إىل النتائ  التالية:

وجود عالقة  ات داللة إحصائية الستخداـ التحنولوجيا ا ديدة ل عالـ واالتصاؿ على ةاعليتها يف 
 تالية:اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية.و لي من خالؿ حتقق الفرضيات ا شئية ال

وجود عالقة  ات داللة إحصائية دلدى استخداـ التحنولوجيا ا ديدة ل عالـ واالتصاؿ يف  -
 ادلؤسسة.

 وجود عالقة  ات داللة إحصائية ل جهشة والارليات ادلستخدمة يف ادلؤسسة. -
 وجود عالقة  ات داللة إحصائية لنظم ادلعلومات اإلدارية ادلستخدمة يف ادلؤسسة. -
 عالقة  ات داللة إحصائية لشبحات االنرتنيت ادلوجودة بادلؤسسة.وجود  -
 وجود عالقة  ات داللة إحصائية لقواعد البيانات ادلستخدمة يف ادلؤسسة. -
وجود عالقة  ات داللة إحصائية للتدريب على استخداـ وسائل التحنولوجيا ا ديدة ل عالـ  -

 واالتصاؿ.

 

أدوات تحنولوجيا  استخداـقة ارتباط إجيابية بج مستوى وجود عال يدؿ على: وحذا ما       
ادلعلومات واالتصاؿ واألداي الحلي ل عماؿ، ووجود عالقة ارتباطي  اجيابية بج مستوى استخداـ 
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حناؾ عالقة جوحرية بج تطوير مدخالت تحنولوجيا  أفنم  ،االنرتنت والعمل بروح الفريق الواحد
اللحرتوين، واف درجة تقبل األةراد للتدريب االلحرتوين تت ثر اجموعة من ادلعلومات وانتشار التدريب ا
ستخداـ احلاسوب، والبي ة احمليطة، وحذا ما توصلت إلي  دراسة نماؿ نسيم العوامل أ ها: اخلاة يف ا

 . 1114-1113، ودراسة مراد رايأ، 1111زلمد سليم،

 المطلب الثاني: مناقشة واختبار الفرضية الثانية

 إلدارة الموارد البشرية االستراتيجيةلمحور الثاني: الوظائف ا

، حتليل االرتباط واالضلدار، وحتليل التباين Tاختبار ستودنت  اقارنة ادلتوسطات احلسابية،     
 األحادي، توصلنا إىل النتائ  التالية:

رد البشرية، و لي من إلدارة ادلوا االسرتاتيجيةوجود عالقة  ات داللة إحصائية لوجود الوظائك  -
 خالؿ حتقق الفرضيات ا شئية التالية:

 وجود عالقة  ات داللة إحصائية لوجود التخطيل االسرتاتيجي للموارد البشرية. -
 االستقطاب والتعيج للموارد البشرية. اسرتاتيجيةوجود عالقة  ات داللة إحصائية لوجود  -
 التحفيش للموارد البشرية. تيجيةاسرتاوجود عالقة  ات داللة إحصائية لوجود  -
 تقييم األداي. اسرتاتيجيةوجود عالقة  ات داللة إحصائية لوجود  -

إلدارة ادلوارد البشرية ليأ يف اذليحل التنظيمي  االسرتاتيجيةوجود الوظائك  وحذا ما يدؿ على     
إدارة ادلوارد البشرية  اف تحنولوجيا ادلعلومات تؤثر بصفة إجيابية علىو   نممارسات.للمؤسسة، ولحن  

يف ادلؤسسة ،وحناؾ اثر واض  القتصاد ادلعرةة يف حتقيق القدرة التناةسية للمؤسسات،  من خالؿ: 
التحوؿ إىل رلتمع ، و توطج التحنولوجيا، إعداد رأس ادلاؿ البشري، والبنية التحتية التحنولوجية

د اثر لعناصر التخطيل االسرتاتيجي يف ، ووجو ادلعلومات الذي يستخدـ نتائ  التحنولوجيات احلدي ة
 ماؿ ياسج  : دراسة إلي توصلت  ما وحذا يتفق مععملية إعادة حندسة العمليات اإلدارية، 

 .1117/ 1116دلج  علوطي،  حتت إيراؼ األستا  الدنتور : علي عبد اهلل  ،  1111ااا ،
 المطلب الثالث: مناقشة واختبار الفرضية الثالثة

 لثالث: استراتيجيات إدارة الموارد البشريةالمحور ا
واالضلدار، وحتليل التباين  ، حتليل االرتباطTاختبار ستودنت  اقارنة ادلتوسطات احلسابية،      

 األحادي، توصلنا إىل النتائ  التالية:
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ؿ اسرتاتيجيات إدارة ادلوارد البشرية و لي من خالالقة  ات داللة إحصائية العتماد وجود ع     
 حتقق الفرضيات ا شئية التالية:

 وجود عالقة  ات داللة إحصائية العتماد منا ج اإلسرتاتيجية إلدارة ادلوارد البشرية -
 وجود عالقة  ات داللة إحصائية العتماد منو ج التطابق األةضل: -
 وجود عالقة  ات داللة إحصائية العتماد منو ج ادلمارسات األةضل: -
 داللة إحصائية العتماد منو ج قاعدة ادلوارد.وجود عالقة  ات  -
 األةضل عن السبيلتبحث  ادلؤسسة أفاعتماد ادلؤسسة على حذا ادلشي  من االسرتاتيجيات يبج  -

بيات نمال    اجياوقت نفس  ليف ال اعتماد عدة اسرتاتيجياتأف ادلرجوة، نما  األحداؼ إىلللوصوؿ 
 انا ومنظم يف ادلستقبل. ؤسسة جهدسلبيات، وحذا ما يتطلب من ادل

 ع: مناقشة واختبار الفرضية العامةالمطلب الراب

، حتليل االرتباط واالضلدار، وحتليل التباين Tاختبار ستودنت  اقارنة ادلتوسطات احلسابية،      
 األحادي، توصلنا إىل النتائ  التالية:

إلعالـ واالتصاؿ على اإلدارة وجود عالقة  ات داللة إحصائية لت ثي التحنولوجيا ا ديدة ا
 ويظهر  لي من خالؿ: للموارد البشرية يف ادلؤسسة. االسرتاتيجية

 المحاور الثالثة معا:
أف ادلتوسطات احلسابية للمحاور ال الثة نلها تفوؽ ادلتوسل ، شلا يعين أف اإلجابات نلها   -

وجود و  ادلوارد البشرية،تؤند على أف استخداـ تحنولوجيا ادلعلومات  و ةاعليت  يف إدارة 
للوظائك اإلسرتاتيجية إلدارة ادلوارد البشرية على مستوى ادلؤسسة من خالؿ إتباع 

 على حدى وجدنا اسرتاتيجيات إلدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة. واقارنة نل زلورين
ي للمحور األوؿ مع ال اين، شلا يعين وجود ت ث 1414أقل من القيم   (Sig)أف القيمة -

 معنوي للمحاور األوؿ على احملور ال اين.
للمحور األوؿ مع ال الث، شلا يعين وجود ت ثي  1414أقل من القيم   (Sig)أف القيمة -

 للمحاور األوؿ على احملور ال الث. معنوي 

للمحور ال اين مع ال الث، شلا يعين وجود ت ثي  1414أقل من القيم   (Sig)أف القيمة -
 ال اين على احملور ال الث. معنوي للمحاور
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 المحور العام:
 أف ادلتوسل احلسايب للمحور العاـ يفوؽ ادلتوسل ، شلا يدؿ على أف تحنولوجيا ادلعلومات -

االتصاؿ ذلا ت ثي بارز على اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف ادلؤسسة ،  سب العينة و 
للمحاور ال الثة  1414أقل من القيمة   (Sig)الت مت استقصايحا، نما وجدنا أف القيمة

 معا، شلا يعين وجود ت ثي معنوي للمحاور ال الثة على احملور العاـ.

 1111بلقيدـو صباح إيراؼ : مبارؾ بوعشةدراسة وحذ  النتائ  تتفق مع ما توصلت إلي  
 الت توصلت اىل:

ي االسرتاتيجي بشحل االقتصادية سواي نانت خاصة أو عامة ألسلوب التسيشلارسة  -
 جدي أصب  ضرورة ملحة.

باستمرار بتشخيت دقيق وةعاؿ دلتغيات بي تها الداخلية دلعرةة ما و  ادلنظمة جيب أف تقـو -
ادلؤسسات وماحية نقاط ضعفها ونيك تعا ها أو  حي نقاط قو ا ونيك تستفيد منها

وقوؼ على الفرص تتخلت منها ويف نفأ الوقت دراسة وتشخيت البي ة اخلارجية لل
للرد  نذلي حتضي السيناريوحات الالزمةاالجيابية الت ديحن أف تعشز موقفها التناةسي و 

 على سلاطر احمليل.
استخداـ تحنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ديحن ادلدراي من احلصوؿ على ادلعلومات  -

يف رسم االسرتاتيجيات  االسرتاتيجيةاذلامة من ادلؤسسات ادلناةسة وبالتا  تفعيل اإلدارة 
 التناةسية ادلناسبة .

يتطلب استخداـ تحنولوجيا وعي وإدراؾ ادلؤسسات ب ف أداي األعماؿ بحفاية وةعالية  -
 واست مار يف طاقا ا البشرية. متطورة،

 

 

 

 

 



 الميدانية الدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخامس فصلال 

 

- 293 - 
 

 خالصة الفصل الخامس:
ناث، نما أف سن الحظ أف أةلب أةراد العينة ادلدروسة حم  نور مع نسبة معتاة من اإلن        

تساير تحنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ بشحل نبي،  الغالبية منهم بج الشباب والحهوؿ وحي الف ة الت
يف حج أف ثلث ادلبحوثج تلقوا تحوينا خاصا والذي يحوف عادة يف اإلعالـ اآل ، وتساوت العينة 

ة نموظك بادلؤسسة وتليهم وظيفة يشتغل تقريبا نصك أةراد العين، و يف نسبة ا امعيج وال انويج
نائب رئيأ مصلحة نظرا لتشعب وتداخل الوظائك داخل ادلؤسسة والذي يستدعي نوابا للعديد من 
رؤساي ادلصامت، يتمتع أةلبية أةراد العينة خباة مهنية متوسطة، شلا يعين أف مدة عملهم بادلؤسسة 

 على اطالع ب حدث تحنولوجيا ادلعلومات. ليست بالطويلة وحذا ما يفسر أوم حدي ي التخرج وأوم
، حتليل االرتباط واالضلدار، وحتليل التباين Tاختبار ستودنت  اقارنة ادلتوسطات احلسابية،و 

 األحادي، توصلنا إىل النتائ  التالية:

وجود عالقة  ات داللة إحصائية الستخداـ التحنولوجيا ا ديدة ل عالـ واالتصاؿ على ةاعليتها -
وحذا ما يدؿ على: وجود عالقة ارتباط إجيابية بج مستوى  دارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية،يف اإل

استخداـ أدوات تحنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ واألداي الحلي ل عماؿ،  ووجود عالقة ارتباطي  
جوحرية بج اجيابية بج مستوى استخداـ االنرتنت والعمل بروح الفريق الواحد ،نم أف حناؾ عالقة 

تطوير مدخالت تحنولوجيا ادلعلومات وانتشار التدريب االلحرتوين،  واف درجة تقبل األةراد للتدريب 
 االلحرتوين تت ثر اجموعة من العوامل أ ها: اخلاة يف استخداـ احلاسوب، والبي ة احمليطة.

وارد البشرية، وحذا ما يدؿ إلدارة ادل االسرتاتيجيةوجود عالقة  ات داللة إحصائية لوجود الوظائك -
ولحن   ليأ يف اذليحل التنظيمي للمؤسسة،إلدارة ادلوارد البشرية  االسرتاتيجيةعلى وجود الوظائك 

 ،نممارسات، واف تحنولوجيا ادلعلومات تؤثر بصفة إجيابية على إدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة
تناةسية للمؤسسات، من خالؿ: توطج وحناؾ اثر واض  القتصاد ادلعرةة يف حتقيق القدرة ال

التحنولوجيا، إعداد رأس ادلاؿ البشري، والبنية التحتية التحنولوجية، والتحوؿ إىل رلتمع ادلعلومات 
الذي يستخدـ نتائ  التحنولوجيات احلدي ة، ووجود اثر لعناصر التخطيل االسرتاتيجي يف عملية 

 إعادة حندسة العمليات اإلدارية.
  يف ادلؤسسة.اسرتاتيجيات إدارة ادلوارد البشرية   ات داللة إحصائية العتمادعالقة وجود -

 



الخاتمة  
 العامة



       عامــــةالخاتمة  ال
 

  

592 

 

 : عامةالخاتمة ال
إن التطور اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاال دى  إنتتااال االصتصااى ماق االصتصااى الك  ايك  
إذل االصتصاااى المص اا  الاامد ععت ااع ولاا  املعلومااك يف دااع فاىااا   ااورى تناملؤاا   ااا  مااق ورائاا  امل  ؤااات 

مباااا هلكااا  ماااق  ااا   يف ا صاااول ولااا   مكاتاااك وإعاااعا ا ااافاتينيا ذمل كاتاااك بااامر االةااا   د ااا    ممبوتاااك
  املعلومكذ والعكفي ا صول وليها إل رنب ا تخعامها يف الوص  املنا ب.      

ملاملؤااتو  الولااا  للااااو  والؤااالطك باااو املعمملاااك الاات تت وااال يف العاااال والتفكااا  واملعلوماااات الااات تؤااا   
ؤاطم  وإاصال التكاالياذ إاة ااملك إذل إت اي  االبعاف املمجو ذ والت مق ة هلاا شنكاق إلاوال االباعاف امل

ان بما املورى الشنكاق تالياعر دو ا صاول وليا    اياك املاوارى الةام ذ ووليا  ععتارت ماورى إ افاتين  تؤاع  
 ةمت    مجيع امل  ؤات الت تؤع  للتفوق والنناح. 

و  االوذل ومعمملاك  ال ولعل إمت ك تكنولوجيا املعلومات واةتصال دوالذ والت كم مليها ثاتيااذ باي ا طا
ماااا باااو جععاااعذ لن دبااام مياااا  هياباااما اةصتصااااى اهععاااع امل اااي ولااا  املعمملاااك باااي اةبااات ك الؤااامعع وال ااا  
مؤ وق لكل ما بو جععاعذ ملتت ياا التكنولوجياا اهععاع  ل وا م واالتصاال إعاع  مهيااا  دذنهاعالااعر  ولا  

ظام اةتصالذالاعر  ول  إ تخعام و اائل إتصااليك تال املعلومك مق و ط لةم مع إمكاتيك الت كم يف ت
اةتتااااااال ماااااق تكنولوجياااااات التناااااوا إذل تكنولوجياااااات التكامااااال يف  يف دد مكاااااان موااااال اهلااااااتا النااااااالذ

اةبت ام د وام إكفاا    اةتصالذاةتتاال مق اةوت اى ول  الوور  املاىعك إذل اةوت اى ول  الوور  الفكمعكذ
  دىا  الو الذ والتعمل  الؤمعع لل علومات مها عؤ   للفمى إتن يك صعرات .  العنصم ال شم  والؤموك يف

وولاا  الع ااوم رنااب اةبت ااام إالعنصاام ال شاام ذ لن بااما الةاا  بااو د اااس و اعااك دد و ليااكذ ومااا 
تكنولوجيااااا املعلومااااات واةتصااااال إالو اااايلك للو ااااول اذل باااامر ال اعااااك وإااااعون  ععااااع البااااعاف ال شنكااااق 

ائجذ وإالتااذل ال اائال ماق الم اوا ورا  جلاب التكنولوجياا املتطاور  يف باما املاال إفا دل عكاق الو ول للنت
 بناك توامل  إينها وإني املوارى ال شمعك اال فاتينيك.

مل ق  ل ااك إىار  ذواتط صاا مااق مصااطل  إىار  املااوارى ال شاامعك إكاال مااا ععنياا  مااق مفااابيم ودملكااار و الياال   
واتط صااا ماق بامر الناطااك وجاب ولاا  اةىار  دن تلعاب الااعور ذتنفياام بامر املوارى والات تعاي تؤااي  ودؤاق

املنااوهب  ااا إاوت اىبااا ولاا  مااا تتااوملم ولياا  مااق إمكاتيااات ماىعااك وإشاامعك ومعنوعااك و ؤااق ا اات  هلا ددؤااق 
إاة ااااملك إذل فلاااا  الع ااال ولاااا  موا  اااك التطااااور الااامد ماااا   تلاااا املاااااالت وفلااا  إنىةااااال ذا ت  ل
وتانيااات دععوااك يف اااال التؤااي  الفعأااال وت ااعد باامر ا طااوات إ اامور  ذ ومنااابج وااامق وصاامعكد اااليب 

 االمد د    مق دبم الاعوائم الات تؤاتنع إليهاا امل  ؤاك يف رملاع مامى وىعتها الف يا ول  العنصم ال شمد
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عك إذل رملاع  فاا   و فا ىا اةتتاجيكذ ولاع لودظ فل  ماق ةا ل  اعي إىار  امل  ؤاك وإىار  املاوارى ال شام 
وملعاليك املوارى ال شامعكذ ماق ةا  تؤاط  واع  ا افاتينيات الات إفا ه تط ياهاا تا ىد إال امور  إذل  ايا  
مااا تصاا و إلياا ذ  اا  دن إىار  املااوارى ال شاامعك طااع  ااعوإك يف تط ياا  باامر اال اافاتينيات وصااع تكااون باامر 

معهاااذ دو ماااق ااامف اةىار  وودااعاىا ماااق العماصياال مااق ااامف الع اااال وفلاا  مااق ةااا ل وااعم التناااو  
ةاا ل تاااو املااوارى املاىعااك املخصصااك لاامل ذ ةا ااك مااا تعلاا  إا اافاتينيات التن يااك دو وااعم وجااوى ر  ااك 
لااع  املؤاا ولني يف رملااع الكفااا    وفلاا  مااق ةاا ل وااعم تؤااط  إ اافاتينيك جيااع ذ ور اام بااما ملاانن باامر 

 ياااك املاااوارى ال شااامعكذ ماااق ةااا ل تووياااك الع اااال إ ااامور  اال ااافاتينيات تااا ىد ىورا د ا ااايا يف تطاااوعم وتن
اال تناإك مع اال فاتينيات املط اك )إ فاتينيات اال تاطا ذ االةتيار والتعينيذ ا واملاذ الجور...( 

 لن فل  ععوى إالنفع وليهم.

          م واملعمملاااك تاااتلخو يف  اااعوإك التو اااللاااالع إذللعااااوى ةلااا   اتااا  مشاااكلك ال اااادوني والؤااااوني 
اتتشااربا وتوملمباا لاع   و اموكذ ال املتطاور اااات واالتصاااومع ظهور تكنولوجيا املعلومذ ك املطلوإكاااملعلوم ذلإ

ول االةتيااار الصاا ي  لل علومااك ااااااد مملك تت  ااوراااااات اا  ا ااال ود اا    مشااكلك ال ااادوني وااق املعذ العامااك
وإااالتاامق مااع ذ  ل العاااع الةاا اااااوةذ االتفتاا (وةا ااك يف كاا كك املعلومااات العولياااك )ذ و ااط  اام بائاال

ظهاام إذل ذ م  ؤااك يف املت ااع إتكلفااك معاولااك ذ اال ملاامى  إذل وو االهاذ ثااور  املعلومااات واالتصاااالت اهلائلااك
ويف ظااال ذ .....اخلذ ات عاااات املعمملاااكمملاااك واصتصااااى املعمملاااك و إىار  املع  ول ياااك جععاااع  مواااالااااااوى تعااااإ الوج

إذل الوجااااوى الع اااال الةاااا   ظهاااام باااامر ل اااااااوىاةذ االملفا اااايك كععاااامف إامل  ؤاااا هاااام مااااااصتصاااااى املعمملااااك ظ
تاااااعل معلومااااات فات صي ااااك لاااا ىار   إذلات دااااععع عؤااااع  اااااااام تظااااام معلوما ااااتخع و اااااامااالملفا اااايذ 
ماق  معكا مسا  لوظيفاك إىار  املاوارى ال شاااااوباما مذ ركايع  اطاار موارىباا ال شامعك تاختاف صمارا ول  تؤاوعباا

التؤاي  اةلكافو    ل اللناو  إذلااااادن تلعب ىورا د ا يا يف  اي  دباعاف امل  ؤاك اة افاتينيك ماق ة
ذ التوظياااذ  اال مقعالتؤااي ولاا   ال تكنولوجيااا املعلومااات واالتصااال اااااديااع ه إىةذ وتط يااتاا  املختلفااك

 التكوعق اةلكفو .اةلكفو ذ و  إالتؤي  اةلكفو ذ التوظياملأ    اليوم ما ععمف ذ والتكوعق
إلاا  تظم  ول  واصع الصناوك وإاوت ار الصناوات ال مائيك  ناوك إ فاتينيك يف دد إلعذ داولنا 

ذ مق دجل اةدااك مبا زنصل يف بما الاطاا اهلام و ا ؤاس مق صطاوات النشاهب يف اهاائم ال مائيك
مث داولنا التعمف ول  ا ع المعاا  طيا و ععترت ذام إارزاوالمد تولي  العولك ابت االصتصاىد الواينذ 

ا عا وودع  اصتصاىعك هلا تأث      ول  النشاهب االصتصاىد الواينذ مث التعمف م  ؤك مطادق 
ودبعاملها  ووظائفهامق ة ل التطمق لنشأىا  الت بي حمل العرا كذا  نك الشم ك التاإعك لل ن عذ و 
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ممورا إذل تاييم دىا  إىار  العاملني إامل  ؤك  ذ ؤوصها ول  املؤتو  الواين واحملليلت تودبم املنتنات ا
 خطو  ههيععك لت ليل تشاهب إىار  املوارى ال شمعكذ  وفل  إ ما تؤهيل العةول إذل تناول مو وا 

ل شمعكذ ذ وإإماز ىور التكنولوجيا اهععع  ل و م واالتصال يف اةىار  اة فاتينيك لل وارى اال  ع
الدظ دن د لب دملماى العينك املعرو ك بم ف ور مع تؤ ك معترت  مق اةتاثذ   ا دن  ق ال ال يك منهم و 

تؤاعم تكنولوجيا اةو م واالتصال إشكل    ذ يف دني دن ثلع  إني الش ا  والكهول وبي الف ك الت
وتؤاوت العينك يف تؤ ك اهامعيني امل  وثني تلاوا تكوعنا ةا ا والمد عكون واى  يف اةو م اآلرلذ 

عشت ل تامع ا تصا دملماى العينك   وظا إامل  ؤك وتليهم وظيفك تائب رئي  مصل ك تظما ذ و والواتوعني
لتشعب وتعاةل الوظائا ىاةل امل  ؤك والمد عؤتعوي تواإا للعععع مق رؤ ا  املصاحلذ عت تع د ل يك 

دن مع  و لهم إامل  ؤك ليؤ  إالطوعلك وبما ما عفؤم دهنم  دملماى العينك خبرت  مهنيك متو طكذ مها ععين
 دععوي التخمج ودهنم ول  اا ا إأدعث تكنولوجيا املعلومات.

ذ  ليل االرت اهب واالحنعارذ و ليل الت اعق Tاةت ار  توىت   ومباارتك املتو طات ا ؤاإيكذ     
اللك إدصائيك ال تخعام التكنولوجيا اهععع  وجوى و صك فات ى الداىدذ تو لنا إذل النتائج التاليكع

ل و م واالتصال ول  ملاوليتها يف اةىار  اة فاتينيك لل وارى ال شمعكذ وبما ما ععل ول ع وجوى و صك 
ارت اهب إرناإيك إني مؤتو  ا تخعام دىوات تكنولوجيا املعلومات واالتصال والىا  الكلي لألو الذ  

اإيك إني مؤتو  ا تخعام االتفت  والع ل إموح الفمع  الوادع ذ م دن بناك ووجوى و صك ارت ااي  ارن
و صك جوبمعك إني تطوعم معة ت تكنولوجيا املعلومات واتتشار التعرعب االلكفو ذ  وان ىرجك تا ل 

ك  تخعام ا ا و ذ وال ي الملماى للتعرعب االلكفو  تتأثم مبن ووك مق العوامل دذنهاع ا رت  يف ا
وجوى و صك فات ىاللك إدصائيك لوجوى الوظائا اة فاتينيك ةىار  املوارى ال شمعكذ وبما ما ذ احمليطك

ولكق  لي  يف اهليكل التنظي ي لل   ؤكذععل ول  وجوى الوظائا اة فاتينيك ةىار  املوارى ال شمعك 
وبناك  ذوارى ال شمعك يف امل  ؤك   ار اتذ وان تكنولوجيا املعلومات ت ثم إصفك إرناإيك ول  إىار  امل

اثم وا   الصتصاى املعمملك يف  اي  الاعر  التناملؤيك لل   ؤاتذ مق ة لع تواني التكنولوجياذ إوعاى 
ردس املال ال شمدذ وال نيك الت تيك التكنولوجيكذ والت ول إذل ات ع املعلومات المد عؤتخعم تتائج 

ك إواى  بنع ك الع ليات  م التخطيط اال فاتيني يف و ليالتكنولوجيات ا ععوكذ ووجوى اثم لعنا
 وجوى و صك فات ىاللك إدصائيك الوت اى  ا فاتينيات إىار  املوارى ال شمعك يف امل  ؤك. ذاةىارعك
اهوا  ويف ة م بما الاةم مق تما م  عالؤ ال ال رن  ومق شنلذ  ق شنل  اهوا  ال عترتا إ مل

املعلوماااك املؤاااتومليك الشاااموهب ويف وصتهاااا املنا اااب ماااق ةااا ل مجاااع  ولااا صاااول لل علوماااات د ااا   املهااام ا 
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 الةاا بااما  ذاملعمملااك إاصتصاااىجععااع واامف  اصتصاااى إذلوماامورا إاملعلومااات تصاال  ال ياتااات إااالطمق املنا اا ك
واالتصااال  ل واا ما ععوااك التكنولوجيااا  دنملننااع  ذإنتؤااان املعمملااك عااعاع  ااع وااق إتؤااان ةاامايف  د اا  
تاااتكلم وااااق  ملأ اااا  نا ذاةىارديف التفكااا   داااى دويف االصتصاااااى   اااو ا جععاااع اطاااااريف ظهاااور رو  ا ااا

يف باااااما ال ناااااا   ال ااااااسامل  ؤاااااك باااااي ا نااااام  دن وإاوت اااااار ذا كوماااااك االلكفوتياااااك ذااللكفوتياااااك اةىار 
 ذتتاجياكاة  اوا  ذ  يف مجياع وظائفهاالاإتكنولوجياا املعلوماات واالتصاال وت داظ ف تاأثمىد ملااع االصتصا
تعتارت العنصام احملامك هلاا صاع  وظيفاك يف امل  ؤاك والات دبامولعال  ذو  باا ماق الوظاائا ا ؤا اك التؤوعايك

 واالتصال. ل و مإالتكنولوجيات ا ععوك  مق   با د ومت تأثم 
  دؤااب ا اجااك هلااا دااى و اال  يف لااملاانىار  املااوارى ال شاامعك ماامت مناام تشااأىا إعااع  مماداال وف

 تكتفااي مبؤاااواىا مااع دللل   ؤااك و   اا ق صائ ااك اهليكاال التنظي ااي طااع لنفؤااها مكاتااا دن إذل مالمااهناعااك 
مااق  إالهلااا فلاا   ت لتنظي ااي ودل عتااأاهليكاال ا اهااولي ااين بااي الوظيفااك الاات ع د اا   إاال  ذإايااك الوظااائا

اهااااوى   ذكملاااموااال العو  تاااأث اتبنااااك واااع   دنملننااااع  ذا اااارجي دوالاااعاةلي   اااوا إااااحمليط  تأثمبااااةااا ل 
إىار    ولااا تدثااام  الةاا  بااامر  إتكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااال. كو  باااا وهناعاا ذمعااااع  االعاااو ذالشاااملك

ملاانىار  املااوارى ال شاامعك  ذملاااعان منا ااب و اال دوةلاا    مللاام عاتصاام ولاا ذالذنيااكأث ا إااال  تاااملااوارى ال شاامعك 
الاات  الةاا  الكفااا ات باامر  إىار  إذلاااعرات ال إىار مااق  املعمملااك  ولاا  اصتصاااىويف ظاال  آلياىاااتلااا مبخ

خنطااو ةطاااو  اطااار باااما املااانهج يف الياااوم و حنااق  ذكمااا  ااانهج تااعرع  منااام دمااع يف ال لاااعان املتاع  اتتهناا 
املت يااا  الاات هكنهااا مااق  تال شاامعك الطاصااااملااوارى  إىار الاامد تنهاال مناا   ال اااسم بااو علاايالتااعرع  الن الت

 إىار االتصااال بااي املعلومااات و  اتكنولوجيااملؤاايكذ ملاانىار  املااوارى ال شاامعك يف ظاال  اياا  الؤاا   و امليااا  التنا
د ااااا    ال تع اااااأ إا اااااعوى و ال إاملؤااااااملاتذ  لوجياااااا و املعاااااارفذ و إا اااااتخعام بااااامر التكن دوالكفاااااا ات 
باو ا فاا  مق دد مكان يف العادلذ والبم الاعرات املطلوإك ؤتاطب املوارى ال شمعك ال زمك و ملأ     ت

املاوارى ال شامعكذ ملالتؤاي   إىار الذنياك و املؤا وليك ولا   تااىاىل  بمر الطاصات ولي  جل هاذ و ماق بناا و
متطاور  ال باما عصاب يف صالاب  إذلو إاوت اى تظام معلوماات  تكوعق ا تاطا ذ ق توظياااللكفو  م

ق امعااا  التكاااوعق واااواالبااام مااق فلااا  باااو تطااوعمر  ذإالناااعر املااورى ال شااامد الااامد عت يااا وادااع باااو جلاااب 
 اةإاااعاا لتااا  شنلااا  الااااعر  ولااا باااما املاااورى  ا فاااا  ولااا  الةااا ويف  ذإالو اااائل ا ععواااك والااات كم مليهاااا

توا جععع مق الع ل ععوي  اليومفل  ومف  ول وإنا ا  ذلل   ؤك ىال وجو وإعوت   ذوالتطوعم والتنععع
إىار   دن إذلويف ا تاام خنلاو ذفا ايكوتاوا جععاع ماق امل  ؤاات ععامف إامل  ؤاك االملإالع ل االملفا اي 

باامر  إا ااتخعاماملااوارى ال شاامعك  إىار  دن دااىواالتصااال  اةواا مإتكنولوجيااات  تاملااوارى ال شاامعك صااع تااأثم 
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تلااي تظام  متف صاك  الااك  دن درىتااوإفا ذاملاوارى ال شامعك ةىار التاليععاك  اةىار التكنولوجياات سنتلاا واق 
ملالاناواك إنصاماك مصال ك إىار  ذ ال ال عع  إعياع  دهنااا صاو  داع   واهاائم ولاالع وم  ول الواق العميب 

ك ينيالااامارات اال اافات اختااافختوهلااا  الاات الذنيااكوإوطائها ذإااعاعتها يفمااا تاااال  ادااع فاىاا يف ال شاامعكاملااوارى 
 لااي دنلكهااا  ماليااو وحنااق  ذايااباامر التكنولوج  ا صااول ولاا يفتتؤاااإ   دتنااا الماام يف والعنياابالمكااان هلا.

 اتتشااام الااامداهلااااتا النااااال  ذع االتفت د ااا دل تعاااع هلاااا  د اااماا يفإالصاااور  التاماااك ولكاااق تؤاااتخعمها 
وماااا وجعتااا  امل  ؤاااات املؤاااتو م  ماااق ااااال  ذل  اااتو اروةا اااك إعاااع ملااات  املاااال  ل تت اااار  إصاااور  ملفااا
 المعااى لناا  ال تكاونوملا ذ ايتكنولوجهلمر ال العا  ولكق املهم بو اال تخعام  الموال وجي  ةص ا للمإ

 ة لع قإال مل  عتم فوال  اي نع بمر التكنولوج يف
 يف بمر التكنولوجيا. ك للت كمينيطك إ فاتو ع ة -
 ا.جيبمر التكنولو  يفاملت ك ك  ال شمعكب اال تفاى  مق املوارى رن -
 كاق الو اولشنإكفاا ات واالاك ال شامعكال املكاان املنا اب ملانىار  املاوارى  يفو ع المجال املنا اب  رنب -

 املمجو . البعاف إذل مق ة هلا
 نتائج الدراسة : أوال: 

االتصاااال وو صتهاااا إالتشاااطك ملتعلااااك إتكنولوجياااا املعلوماااات و إعاااع واااما دبااام املفاااابيم النظمعاااك ا
 ع علي  اق وما مجلك مق النتائج وتت ول مليشنك ذال شمعك لوظيفك املوارى ال شم 

 ال شمد تأيت إتؤهي ت ومااعا ختعم املورى االتصالو املعلومات  تكنولوجيا. 
   ااب املاااعان من(مشااا ل لااع  الع ااال  تولااع و ليااك إىةااال تكنولوجيااا املعلومااات واالتصااالال 

 .متصورو ب وك  ما )الع ل

 ؤ عق إنناوك بمر ا طو .للثااملك  رنب تشم االتصالو إىةال تكنولوجيا املعلومات  ص ل  

 ملعمملاك ماا  ذوا ارجياك دن تاوم إتشخيو ىصيا  وملعاال ملت ا ات إي تهاا العاةلياك  ؤك ول  امل رنب
 تااهب الاو  وطنب تااهب ال عا. مق اى  تفشنكنها اال و يا ذوتااهب  عفها بي تااهب صوىا

 .ك كك اةتفت  بي الواجهك وا طو  الوذل يف ا تخعام تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

 تشاااكل دمل ااال ملعلوماااات ذ االتصاااال عؤااااوع يف ىصاااك املعلومااااتو ا املعلوماااات ا اااتخعام تكنولوجيااا
ا ااتخعامها إشااكل دمل اال يف دىا  ذ و ؤاا عقمهااا عؤااهل التعاماال معهااا مااق ااامف املذ املااوارى ال شاامعك

 مهامها.
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  مق ا صول  امل  ؤكمتخمد الامار يف واالتصال شنكق  اهععع  ل و م تكنولوجياالا تخعام
لل وارى ال شمعك  هلامك مق امل  ؤات املناملؤك وإالتارل تفعيل اةىار  اة فاتينيكول  املعلومات ا

 يف ر م اال فاتينيات التناملؤيك املنا  ك . واملؤاذنك

   الو ااال فات الاي ااك امل اااملك و التوجاا  حنااو الااتخلو مااق الو ااال اةىارعااك الموتينيااك و  الوصاا ذرإاا
 ال رت.

  فااااا   وجاااااوى   اااااموكذ   ذ ايااااا  زعاااااى ذ و لياااااات إىار  املعمملااااكتؤااااابم تكنولوجياااااا املعلومااااات يف 
 .و لياىا

 االتصاااال ذ  ااهولك اال اااتع ال إفا ماااا ددؤااق ا اااتخعامهاذ املموتاااكذ تت يااا كااا كك االتصااال إالعصاااك
 المق .و  اهوى  ذامل اكم

 لاةةاإاعورر إذل  الف و اات وباما ماا عا ىد ا تع ال ك كك املعلومات ع ى  إذل زعاى  اتتشاار  
 إىار  املوارى ال شمعك. إع ليك

 ما اااول لكاااق الاياااام إاال اااتفاى  ماااق بااامر مل  ؤاااك مؤاااتو  تكنولوجياااا املعلوماااات واالتصاااال يف ا
 الة   دل عمص  لل ؤتو  املطلو .

  اهععاع  ل وا م تكنولوجياا الإأن دىا  الو ال إكفا   وملعالياك عتطلاب ا اتخعام  كإىراك امل  ؤ
 .ول  املع  ال عيع  ااصاىا ال شمعك تو ار يفاالذ و واالتصال

  يف زعاى  تناملؤايك  كواملؤاذن اختاف الاماراتمصل ك إىار  املوارى ال شمعك ال  ظ  إاملكاتك الت ختوهلا
وةا ااك وحنااق ما لااون ولاا  الت ااوالت الاات تفااما ولاا  دد م  ؤااك تؤااع  ل رتاااا  دن    ؤااكامل

 احمليط.تكون يف مؤتو  تطلعات 

 :احاتاالقتر ثانيا: 
إعاااع ىرا اااك و ليااال النتاااائج املت صااال وليهاااا والتعااامف ولااا  ماااع  تأث باااا وا اااتع ال تكنولوجياااا  

 والتو يات التاليكع االصفاداتاملعلومات واالتصال ول  إىار  املوارى ال شمعك شنكق تاعل 
  تطااورات معك د اا   تتينااك دت يااك للصااال يف تؤااي  املااوارى ال شااواالتا ااتخعام تكنولوجيااا املعلومااات

تكنولوجياااا الااات عشاااهعبا العصااام ا اااارل وإالتاااارل ملنتااا  رناااب موا  اااك بااامر التطاااورات ماااق ةااا ل إىةاااال 
وبااما ملااا  ذتكنولوجيااا املعلومااات واالتصااال ولاا   تلااا وظائفهااا إااالف يا ولاا  وظيفااك إىار  املااوارى ال شاامعك

 تلع   مق ىور يف و ع  يا ك ل و م واالتصال ىاةل امل  ؤك.
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 ولا  طاار  امل  ؤاات الات د ا  يف باما املاال واالوت ااى وليهاا يف و لياك إىار  املاوارى  االا ا
 ال شمعك مع الةم إعني االوت ار حميطها وظموملها.

  التكاوعق وتعاعاا ال اي الت تياك لتكنولوجياا املعلوماات وحماولاك اال اتفاى  ماق  ا افاتينيات مور  ت ين
 إشكل وام وإىار  املعمملك إشكل ةا .تط يااىا يف  ؤني دىا  املنظ ك 

 الايام إع ي ت  ؤيؤيك لل وظفني. 

 تكويا العورات التعرع يك. 

 " تكييا اهليكل التنظي ي " إتشا  مصل ك ل و م واالتصال. 

  الجم  –إواى  النظم يف امعاك التاييم–.  

 ص ي.مق ة ل املؤاذنك يف إصامك مم ا معلومايت ر  االبت ام إاملصاحل الوانيك  

  يف عؤاع  إذل ال مم اعااك و ععت اع د ا اا ولا  املعلوماتياك  لل اوارى ال شامعكتظاام معلوماات  إناا   امور
 .ل مق دو اهلا اةىارعك الموتينيكوالتالي ذاملوارى ال شمعكإىار  

   إجااما  العرا ااات املؤاا يك للتعاامف ولاا  واصااع املنظ ااات العمإيااك ومااع  وجااوى مؤااتو  تشاااهب إىار
 إ املك إذل مؤتو  ال ي الت تيك لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املؤتخعمك. املعمملك مليها

 توظيا مؤ عق للش كات. 

 إىةال ك كات ول  امل  ؤات. 

 تااااااعمل  الع اااااال           ذ الع اااااال اه اااااااوياتيااااااك تعت ااااااع ولاااااا  تكنولوجيااااااا املعلوماتيااااااك  اصتنااااااا  إاااااامامج معلوم
 .إمامج التؤي  املنعمج

  والتناااااار  العاملياااااك وحماولاااااك تط ياهاااااا دمملياااااا لن لكااااال ات اااااع ذ املؤاااااتورى واااااعم تاااااال التكنولوجياااااا
 . احل بناو ةصو يات  وما عصل  بناك لي  إال مور  ب

  مق امل  ؤك. ا فاتينيكإىةال تكنولوجيا املعلومات واالتصال عتطلب 

  يااكذ يف باااما رنااب دن ىااتم العولاااك إاااملورى ال شاامد وفلااا  إعاعااك ماااق االبت ااام   يااع املمادااال التعلي
املااال تشاانع ال االو  اهععااع للتااعرع  إالكفااا ات وإىةااال اةواا م اآلرل يف ممدلااك م كاام  ولكااق بااما 

 .إتكوعق املكوتني يف بما املال ملعلينا االبت امذ     ايف اآلن

 مامك للو ول إذل البعاف املمجو رنب ىوم مشموا جهاز    يوتم لكل وائلك ومتاإعت  إص. 

 لتن يع  ل جعععصامك مم ا معلومايت رص ي ول  العولك إ. 

  العرا ك يف بما املالتشنيع ال  ع و. 
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 ا ععوكاال تاطا  والتكوعق إالطمق و  اا ت عال الطمق التاليععك يف و ليك التوظي. 

  عف لي  الش كك يف داع فاىاا إال املااعاا الات الن اهل ع ليات اةىارعكالا ت  ل ك كك االتفت  يف
 ئها.مق وراطي 

 ت اهععع إواى  النظم يف الت فياات والجور املاعمك لل ت ك ني يف بمر التكنولوجيا. 

 دظنااااااا إالنؤاااااا ك ملصاااااال ك   ااااااا ال  ذدد و ليااااااك إىارعااااااك ك ااااااتاهلاىملااااااك لت تشاااااانيع امل اااااااىر  الشخصاااااايك
 املؤتخعمني.

 ثالثا: آفاق الدراسة
ا إالت ليال إذل  ال ديوياات مق ة ل اةجاإك ول  إككاليك ال  اع املطموداكذ وماق ةا ل التعام  

ومت  ات ال  عذ وتظما ةمكاتيك التو اع يف املو اوا ارتأعناا دن تاافح تصاورات لا عا اةكاكاليات الات 
شنكق دن تطمح   نال دو مو وا لعرا اك معيناكذ وشنكاق دن تاافح ماق إينهاا ولا   ا يل املواال ال ا صام 

 املوا يع التاليكع
 تصاااااال يف زعااااااى  الم اااااا الاااااوظيفي يف امل  ؤاااااات االصتصااااااىعك ىور تكنولوجياااااا املعلوماااااات واال

 اهاائمعك.

  لل ااوارى ال شاامعك  اة اافاتينيكاةىار  وىرا ااك ماارتااك إااني دثاام تكنولوجيااا املعلومااات واالتصااال
 إني الاطاا ا عمايت والصناوي.

   لل وارى ال شمعك. اة فاتينيكاال تو ار يف ردس املال ال شمد وو صت  إاةىار 

 اهاائمعك لتط ي  إىار  املعمملك. صاإليك امل  ؤات 
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 المالحق

 



لإلعالم واالتصال وأثرها على اإلدارة االستراتيجية للموارد البشريةالتكنولوجيا الجديدة   

-دراسة حالة مؤسسة اقتصادية  

 

                        10الملحق رقم :
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 -0- جامعة فرحات عباس سطيف
 و التجارية و علوم التسييركلية العلوم االقتصادية 

 
إلستـــــمارةا  

 
العلوم االقتصاديةفي  العلوم دكتوراهمذكرة مكملة لنيل شهادة   

 
 
 

  

 
 

 إعداد الطالب :                                                              تحت إشراف:
د قطاف ليلى.أ      القري عبد الرحمان                                                   -  

 
:، أختيأخـــي  

هذا استبيان فـي إاـار ثحـث علمـي، الرجـاا ا جاثـة علـى كـل السـولة ثكـل مو ـوعية، وتـق أمهـا لـ  تسـت دم 
سـو  لرـرا البحــث مـف احت اانــا ثالسـرية التامــة للمعلومـات التـي سنتحصــل عليهـا والتــي تقت ـيها جوامــب البحـث، هــدفنا 

 إتراا البحث العلمي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 زء األولـــانج

 
 المناسب المكان في)×(  إشارة وضع يرجى

 

 أَضً  
 

 ركش  
 

 انغُس 

    
……..........................………................…….. 

 انسٍ

 

      
 انًؤهم انؼهًٍ

  
 

 عبيؼٍ
 

 صبَىٌ  
   

 
 خبص

 
 دساسبد ػهُب  

 ………………..........................…….. بأركشه  
    

      
 انىظُفخ

  
 

 َبئت يذَش
  

 يذَش
   

 
 َبئت سئُس يظهؾخ

  
 سئُس يظهؾخ

 أركشهب…….............................…………… 
 

 أخشي  
 

      
 انخجشح انؼًهُخ

   
  

 
 سُىاد 10ألم يٍ 

 

   
  

 
 سُىاد 20 - 10يٍ 

 

   
  

 
 سُخ  03-12يٍ 

 

   
  

 
 سُخ 02أكضش يٍ 

 
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثـــانٍزء انـــانج
 المناسب لمكانا في)×(  إشارة وضع يرجى

غُر 

يىافق 

 تشذج

غُر 

 يىافق

يىافق 

تذرجح 

 يرىسطح

 يىافق

يىافق 

تذرجح 

 عانُح جذا

 ارجــــــــــــــــــــــــــــــــانعث

  اسرخذاو انركنىنىجُا انجذَذج نإلعالو واالذصال فٍ انًؤسسح انًحىر األول:

 أوال: يذي اسرخذاو انركنىنىجُا انجذَذج نإلعالو واالذصال فٍ انًؤسسح
 

     
 1 رسزخذو انًؤسسخ أسبنُت انزكُىنىعُب انؾذَضخ

     

َزىفش ػذد كبف يٍ األشخبص انًؤههٍُ نهؼًم فٍ يغبل ركُىنىعُب انغذَذح 

 نإلػالو واالرظبل
2 

     

األعهضح انخبطخ ثبنزكُىنىعُب رزىفش انًؤسسخ ػهً يظهؾخ خبطخ ثزؾذَش 

 انغذَذح نإلػالو واالرظبل
3 

     

رزى ػًهُبد انزؾذَش وانزطىَش ػهً رطجُمبد انزكُىنىعُب انغذَذح نإلػالو 

 واالرظبل ثبسزًشاس
4 

     
 5 انًؤسسخ رهزى ثذػى ورشغُغ انجشايظ انخبطخ ثبنجؾش وانزطىَش

     
 6 واألَظًخ انزٍ رسبػذهب فٍ انزطىس ثبسزًشاسرمىو انًؤسسخ ثبلزُبء انجشيغُبد 

 جهزج وانثريجُاخ انًسرخذيح فٍ انًؤسسحثانُا: األ
 

     

َىعذ ػذد كبف يٍ أعهضح اإلػالو اِنٍ ونىاؽمهب فٍ انًؤسسخ رزُبست 

 واؽزُبعبد انؼًم
7 

ضح
عه

أل
 ا

     
 8 رىفش انًؤسسخ َىػُخ وأعهضح رزُبست واؽزُبعبد انؼًم

     
 9 اإلػالو اِنٍ انًىعىدح ثبنًظهؾخ راد سشػبد ػبنُخ أعهضح

 10 أعهضح اإلػالو اِنٍ انًىعىدح ثبنًظهؾخ راد سؼبد رخضَُُخ كجُشح     

     
 11 َزى رؾذَش أعهضح اإلػالو اِنٍ ونىاؽمهب ثبسزًشاس

     
 12 رهجٍ انجشيغُبد انًزبؽخ فٍ انًؤسسخ اؽزُبعبد ػًهٍ

د
ُب
غ

شي
انج

 
     

 13 رزسى انجشايظ انًسزخذيخ ثبنسهىنخ فٍ االسزخذاو

     
 14 رظؾُؼ أو رطىَش انجشيغُبد ثسهىنخ ًٍكَ

     
 15 رزىفش انجشيغُبد فٍ انًؤسسخ ثشكم كبف ويزغذدح ثبسزًشاس

     

رسبػذ انجشيغُبد انًسزخذيخ فٍ وضغ يغًىػخ ثذائم نؾم انًشبكم وانًسبػذح 

 فٍ ارخبر انمشاساد
16 

     

رزظف انجشيغُبد انًسزخذيخ ثزىفش اإلسشبداد ورمذَى انًؼهىيبد انزىضُؾُخ 

 ػُذ ؽذوس انخهم
17 

     
 18 رزًُض انجشيغُبد انًسزخذيخ ثبنؾًبَخ يٍ انزالػت

     
  عهضح وانجشيغُبد انًؼهىيبد انًُبسجخ فٍ انىلذ انًُبسترمذو األ

     
 13 انشبيهخ انًطهىثخرمذو األعهضح وانجشيغُبد انًؼهىيبد 



 ثانثا : نظى انًعهىياخ اإلدارَح انًسرخذيح فٍ انًؤسسح
 

     
 21 َزىفش فٍ انًؤسسخ َظبو يؼهىيبد شبيم ويزكبيم

     
 22 فٍ رىفُش انًؼهىيبد انؾذَضخ وانًزطىسح َسبػذ َظبو انًؼهىيبد

     
انىلذ َسبػذ َظبو انًؼهىيبد فٍ انىطىل إنً انًؼهىيبد ثسشػخ وفٍ 

 انًُبست
10 

     

رىفش انًؤسسخ انزذسَت انالصو نهًىظفٍُ انًؼٍُُُ ثزسُش أَظًخ انًؼهىيبد 

 انًىعىدح فٍ انًؤسسخ
24 

     
 25 هً الزُبء أَظًخ انًؼهىيبد انًُبسجخ نهبػرؾشص انًؤسسخ 

     

رؾشص انًؤسسخ ػهً رجبدل انًؼبسف وانخجشاد ثٍُ أفشادهب ؽىل أَظًخ 

 انًسزخذيخ فٍ انًؤسسخانًؼهىيبد 
26 

 راتعا: شثكاخ االنررنُد انًىجىدج تانًؤسسح
 

     
 27 رسزخذو انًؤسسخ شجكبد ؽىاسُت يؾهُخ رشثظ ثٍُ يظبنؾهب انًخزهفخ

     
 12 رًزبص ػًهُخ اسزخذاو انشجكبد ثبنسهىنخ وانسشػخ

     
 12 ػًهُبد انزسُُشرؼزًذ انًؤسسخ ػهً انًؼهىيبد انًزىفشح يٍ انشجكبد فٍ يخزهف 

 03 سهم سثظ عًُغ فشوع انًؤسسخ ثشجكخ واؽذح فٍ يشالجخ وضجظ سُش انؼًهُبد انُىيُخَ     

     
سهم سثظ عًُغ فشوع انًؤسسخ ثشجكخ واؽذح فٍ سشػخ اإلثالؽ ػٍ أٌ خطأ لذ َ

 َؾذس
02 

     

َسهم سثظ عًُغ فشوع انًؤسسخ ثشجكخ واؽذح ثزىفُش لبػذح ثُبَبد يىؽذح 

 خبطخ ثبنضثبئٍ يًب َىفش انخذيخ نهى دوٌ انشعىع فٍ كم يشح إنً انًشكض
01 

     
 00 سبهى فٍ انزُسُك فًُب ثُُهب وصَبدح فؼبنُزهبَ سثظ انًظبنؼ ثشجكخ ؽبسىة

  خايسا: قىاعذ انثُاناخ انًسرخذيح فٍ انًؤسسح

     
 03 َىعذ فٍ انًؤسسخ لىاػذ ثُبَبد

     
 03 فٍ ؽفع انكى انهبئم يٍ انجُبَبدرسهى لىاػذ انجُبَبد 

 03 َىعذ هُبن رؾذَش ورغذَذ نمىاػذ انجُبَبد ثبنًؤسسخ ثشكم دوسٌ     

     
 03 رزظف لىاػذ انجُبَبد ثبنشًىنُخ

     
 02 َزىفش َظبو أيٍ وؽًبَخ نهذخىل إنً لبػذح انجُبَبد ضًٍ انظالؽُبد انًخىنخ نهًسزخذيٍُ

     
 02 انجُبَبد رسبهى فٍ رؾسٍُ أداء انًؤسسخاسزخذاو لىاػذ 

     

َسبهى اسزخذاو لىاػذ انجُبَبد فٍ سشػخ ارخبر انمشاساد فٍ يخزهف انغىاَت 

 فٍ انًؤسسخ
33 

     

اسزخذاو لىاػذ انجُبَبد َسبهى فٍ رىفُش انًؼهىيبد ثزكهفخ ألم وسشػخ أػهً أٌ 

 اخزظبس انىلذ وانغهذ
32 

  اسرخذاو وسائم انركنىنىجُا انجذَذج نإلعالو واالذصالسادسا: انرذرَة عهً 

     

رخظض انًؤسسخ يُضاَُخ نهمُبو ثؼًهُبد انزذسَت ػهً انزكُىنىعُب انغذَذح 

 نإلػالو واالرظبل
31 

     
ػًهُبد انزذسَت ػهً رمُُبد انزكُىنىعُب انغذَذح نإلػالو واالرظبل رشًم عًُغ  30 



 انًظبنؼ وانًسزىَبد اإلداسَخ

     

انغذَذح نإلػالو واالرظبل رشًم  انزكُىنىعُخػًهُبد انزذسَت ػهً رمُُبد 

 يسزًشح  ثظفخ  اإلداسَخعًُغ انًظبنؼ وانًسزىَبد 
33 

     

َزى االسزؼبَخ ثخجشاد أعُجُخ أو إسسبل أشخبص يٍ داخم انًؤسسخ نهزكىٍَ فٍ 

 يغبل انزكُىنىعُبد انغذَذح نإلػالو واالرظبل
33 

     

االسزؼبَخ ثخجشاد أعُجُخ أو إسسبل أشخبص يٍ داخم انًؤسسخ نهزكىٍَ فٍ َزى 

 يغبل انزكُىنىعُبد انغذَذح نضَبدح انمذسح ػهً يىاكجخ انزطىساد
33 

     
 33 رزىفش انجشايظ انزذسَجُخ انًالئًخ نهزؼبيم يغ انزكُىنىعُبد انغذَذح نإلػالو واالرظبل

  انثشرَح انًىارد إلدارج اإلسرراذُجُح انىظائفانًحىر انثانٍ:

  ساتعا: انرخطُط االسرراذُجٍ نهًىارد انثشرَح

     
 32 أسبنُت انزخطُظ االسزشارُغٍ لبئًخ ػهً أسس ػهًُخ

     

زخطُظ االسزشارُغٍ نهًىاسد انجششَخ يٍ طشف إطبساد راد كفبءاد انَزى 

 وخجشاد ػبنُخ
32 

     

انًسؤونخ  دانجششَخ رزى يٍ لجم انغهبػًهُخ انزخطُظ االسزشارُغٍ نهًىاسد 

 ثشكم يسزًش وػهً انًذي انجؼُذ
33 

     
 32 َزى إششان كم اإلطبساد فٍ انزخطُظ االسزشارُغٍ نهًىاسد انجششَخ

     

َزى يشاػبح انزطىَش وانؾذاصخ فٍ أَظًخ وأسبنُت انزخطُظ االسزشارُغٍ نهًىاسد 

 انجششَخ
31 

  وانرعُُن نهًىارد انثشرَحثاينا: اسرراذُجُح االسرقطاب 

     
 30 َزى يشاػبح انجؼذ االسزشارُغٍ ػُذ ػًهُخ االسزمطبة أو انزؼذَم نألفشاد انغذد

     
 33 يظهؾخ إداسح انًىاسد انجششَخ هٍ انًسؤونخ انًجبششح ػهً اخزُبس ورؼٍُُ انًىظفٍُ

     

انًؼٍُُُ ثبالسزمطبة وانزؼٍُُ انمذساد انؼهًُخ وانزؾكى فٍ  يَغت أٌ رزىفش نذ

 انزكُىنىعُبد انؾذَضخ ػُذ االخزُبس
33 

     
 33 رزى ػًهُخ رىصُك انًمبثالد وااليزؾبَبد انىظُفُخ ثشكم ػهًٍ

     

َغت أٌ رزىفش فٍ األشخبص انًؼٍُُُ ثبالسزمطبة وانزؼٍُُ سسبنخ واهذاف 

 أفكبسهى ولُبػبد انًزششؾٍُ انًؤسسخ ويذي يالئًزهب يغ
33 

     
 32 َىعذ فٍ انًؤسسخ نغبٌ الخزُبس يششؾٍُ يٍ أعم انزىظُف

  ذاسعا: اسرراذُجُح انرحفُز نهًىارد انثشرَح

     
 32 رؾفُض انؼبيهٍُ َكىٌ يٍ عبَجٍُ انًبدٌ يُه وانًؼُىٌ

     
 33 خاَُِخ وانًسزمجهُُخ اؽزُبعبرهى إٌ انؾىافض انًمذيخ نهؼبيهٍُ رسبهى فٍ رهج

     
 32 يب رزى يكبفئخ انؼًبل ػهً األػًبل انًزًُضح انزٍ َمىيىٌ ثهب بغبنج

     

يكبفئخ انؼبيهٍُ األوفُبء نهًؤسسخ وانزٍَ نذَهى انمذسح ػهً اإلثذاع وسوػ رؾًم 

 انًسؤونُخ
31 

     
 30 انًمذو نهؼبيهٍُ َظبو ػبدل ويىضىػٍ انزؾفُضٌ  إٌ انُظبو

     
 33 رؾفُض انؼبيهٍُ انزٍَ نذَهى انشغجخ فٍ االَغبص وانسؼٍ إنً انزًُض



     

رؾفُض انؼبيهٍُ انزٌ نذَهى الزُبع ثفكشح انغىدح وانؼًم فٍ انىلذ انؾمُمٍ ورمجم 

 انزغُُش واسزُؼبة
33 

 عاشرا: اسرراذُجُح ذقُُى األداء

     
 33 إداسح األداء أٌ رشغُم انًىاسد انجششَخ نزؾمُك انُزبئظ انًسزهذفخ رفؼُم يفهىو

     
 33 ثبنؾىافض وانزشلُبد نغًُغ انًىظفٍُ و انفشدٌ األداءثزمُُى  انزمُُى جظ َظبورشَ

     
 32 ػًهُخ رمُُى األداء ػًهُخ يىضىػُخ وػبدنخ

     
 32 عًبػبد يٍ أعم سفغ أداء انًؤسسخرمُُى األداء انغًبػٍ وانؾش ػًه انؼًم فٍ شكم 

     
 33 َزى اسزخذاو االسبنُت انؼهًُخ نزمُُى األداء

     

رضاَذ االؽزُبط إنً انًىاسد انجششَخ انمبدسح ػهً رفؼُم انظالؽُبد انزٍ رؼهذ 

 إنُهى
32 

     
 31 رمُُى انمذسح ػهً انؼًم فٍ انفشق رارُخ اإلداسح

  انثشرَح انًىارد إدارج اسرراذُجُاخانًحىر انثانث:

 إلدارج انًىارد انثشرَح اإلسرراذُجُحنًارج انحادٌ عشر: 
 

 نًىرج انرطاتق األفضم

     

انزطبثك انخبسعٍ َكىٌ ػُذيب ركىٌ انًؤسسخ فٍ ثذاَزهب ورؼزًذ ػهً انزُظُى 

 غُش انشسًٍ فٍ عًُغ وظبئفهب
30 

     
 33 َضغب وركبيالانزطبثك انذاخهٍ ػُذيب ركىٌ انًؤسسخ أكضش 

 نًىرج انًًارساخ األفضم

     
 33 ضًبٌ األيبٌ انىظُفٍ

     
 33 اخزُبس أفضم األفشاد نهؼًم

     
 33 اسزخذاو فشق انؼًم رارُخ اإلداسح

     
 32 سثظ انشوارت وانًكبفئبد ثُزبئظ انًُظًخ

     

َشؼشوٌ ثهب، وانؼًم رىفُش انزذسَت انًكضف نهؼبيهٍُ فٍ ضىء اؽزُبعبرهى انزٍ 

 ػهً إلُبػهى ثؼًهُخ انزذسَت
32 

     
 23 رمهُم انفشولبد انذانخ ػهً رجبٍَ انًُبطت انىظُفُخ

     
 22 انزشبسكُخ فٍ انًؼهىيبد

انًىارد -نًىرج قاعذج   

     
 21 َزظف انًىسد انجششٌ أَه را لًُخ

     
 20 َزظف انًىسد انجششٌ أَه را لًُخ َبدسا

     
 23 َزظف انًىسد انجششٌ أَه را لًُخ طؼت انزمهُذ

     
 23 يٍ انظؼىثخ االسزؼبضخ ػُه ثًىسد آخش

     

رًكٍُ انؼبيهٍُ ورؾفُضهى ػهً انزؼبيم انًجذع يٍ أعم رؾمُك االسزخذاو 

 األفضم نهًىاسد واسزغالل انفشص انجُئُخ ويىاعهخ أخطبسهب ثكفبءح ػبنُخ
23 

     
 23 ػهً انًىاسد انجششَخ هى ثًضبثخ اسزضًبس نه ػبئذ كجُش )يىعىد اسزشارُغٍ(اػزجبس أٌ إَفبق 



     

انًكىَبد األسبسُخ السزشارُغُخ انًىاسد انجششَخ هٍ ثًضبثخ سكبئض أسبسُخ رمىو 

ػهُهب اسزشارُغُخ انًُظًخ ورسبهى فٍ رؾمُك أهذافهب يٍ خالل اغزُبو انفشص 

 انجذَهخ ويىاعهخ يخبطشهب

22 

     

أهى يىسد رًهكه انًؤسسخ هى انًىسد انجششٌ انزٌ َزؾذد ثأدائه األداء انكهٍ 

 نهًؤسسخ وَغبؽهب ػهً انًذي انجؼُذ
22 
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Statistiques descriptives 

  N Moyenne Ecart type 

تستخدم المؤسسة أسالٌب التكنولوجٌا 
 الحدٌثة

93 2.98 1.042 

ٌتوفر عدد كاف من األشخاص 
المؤهلٌن للعمل فً مجال تكنولوجٌا 
 الجدٌدة لإلعالم واالتصال

93 3.39 1.000 

المؤسسة على مصلحة خاصة تتوفر 
بتحدٌث األجهزة الخاصة بالتكنولوجٌا 
 الجدٌدة لإلعالم واالتصال

93 3.08 1.076 

ات التحدٌث والتطوٌر على  تتم عمٌل
تطبٌقات التكنولوجٌا الجدٌدة لإلعالم 
 واالتصال باستمرار

93 3.28 1.117 

تهتم بدعم وتشجٌع البرامج المؤسسة 
 الخاصة بالبحث والتطوٌر

93 3.17 1.080 

تقوم المؤسسة باقتناء البرمجٌات 
واألنظمة التً تساعدها فً التطور 
 باستمرار

93 3.33 1.107 

ٌوجد عدد كاف من أجهزة اإلعالم 
اآلًل ولواحقها فً المؤسسة تتناسب 
 واحتٌاجات العمل

93 2.90 1.033 

توفر المؤسسة نوعٌة وأجهزة تتناسب 
 واحتٌاجات العمل

93 3.15 1.021 

أجهزة اإلعالم اآللً الموجودة 
 بالمصلحة ذات سرعات عالٌة

93 3.09 1.007 

أجهزة اإلعالم اآللً الموجودة 
 بالمصلحة ذات سعات تخزٌنٌة كبٌرة

93 2.87 1.076 

تحدٌث أجهزة اإلعالم اآلًل ٌتم 
 ولواحقها باستمرار

93 3.19 .875 

تلبً البرمجٌات المتاحة فً المؤسسة 
 احتٌاجات عمًل

93 3.20 .973 

تتسم البرامج المستخدمة بالسهولة فً 
 االستخدام

93 3.40 1.054 

ٌمكن تصحٌح أو تطوٌر البرمجٌات 
 بسهولة

93 3.37 1.008 

تتوفر البرمجٌات فً المؤسسة بشكل 
 كاف ومتجددة باستمرار

93 3.41 1.115 

تساعد البرمجٌات المستخدمة فً 
وضع مجموعة بدائل لحل المشاكل 
 والمساعدة فً اتخاذ القرارات

93 3.20 1.079 

البرمجٌات المستخدمة بتوفر تتصف 
اإلرشادات وتقدٌم المعلومات 
 التوضٌحٌة عند حدوث الخلل

93 3.20 1.221 

تتمٌز البرمجٌات المستخدمة بالحماٌة 
 من التالعب

93 3.40 1.124 



تقدم األجهزة والبرمجٌات المعلومات 
 المناسبة فً الوقت المناسب

93 3.73 1.226 

تقدم األجهزة والبرمجٌات المعلومات 
 الشاملة المطلوبة

93 3.73 1.162 

ٌتوفر فً المؤسسة نظام معلومات 
 شامل ومتكامل

93 3.40 1.208 

ٌساعد نظام المعلومات فً توفٌر 
 المعلومات الحدٌثة والمتطورة

93 3.08 1.106 

نظام المعلومات فً الوصول ٌساعد 
إلى المعلومات بسرعة وفً الوقت 
 المناسب

93 3.14 1.069 

توفر المؤسسة التدرٌب الالزم 
للموظفٌن المعنٌٌن بتسٌر أنظمة 
 المعلومات الموجودة فً المؤسسة

93 3.78 .942 

تحرص المؤسسة على اقتناء أنظمة 
 المعلومات المناسبة لها

93 3.59 1.182 

تحرص المؤسسة على تبادل المعارف 
والخبرات بٌن أفرادها حول أنظمة 
 المعلومات المستخدمة فً المؤسسة

93 3.29 1.119 

تستخدم المؤسسة شبكات حواسٌب 
 محلٌة تربط بٌن مصالحها المختلفة

93 3.11 1.156 

عملٌة استخدام الشبكات بالسهولة تمتاز 
 والسرعة

93 3.34 1.211 

تعتمد المؤسسة على المعلومات 
المتوفرة من الشبكات فً مختلف 
 عملٌات التسٌٌر

93 3.05 1.107 

سهل ربط جمٌع فروع المؤسسة بشبكة 
واحدة فً مراقبة وضبط سٌر العملٌات 
 الٌومٌة

93 3.13 1.144 

سهل ربط جمٌع فروع المؤسسة بشبكة 
واحدة فً سرعة اإلبالغ عن أي خطأ 
 قد ٌحدث

93 3.00 1.180 

ٌسهل ربط جمٌع فروع المؤسسة 
بشبكة واحدة بتوفٌر قاعدة بٌانات 
موحدة خاصة بالزبائن مما ٌوفر 
الخدمة لهم دون الرجوع فً كل مرة 
 إلى المركز

93 3.35 1.265 

المصالح ببعضها بشبكة حاسوب ربط 
بساهم فً التنسٌق فٌما بٌنها وزٌادة 
 فعالٌتها

93 3.29 1.247 

 996. 3.53 93 ٌوجد فً المؤسسة قواعد بٌانات

تسهم قواعد البٌانات فً حفظ الكم 
 الهائل من البٌانات

93 3.09 .940 

هناك تحدٌث وتجدٌد لقواعد ٌوجد 
 البٌانات بالمؤسسة بشكل دوري

93 3.06 .965 

 1.155 3.09 92 تتصف قواعد البٌانات بالشمولٌة



ٌتوفر نظام أمن وحماٌة للدخول إلى 
قاعدة البٌانات ضمن الصالحٌات 
 المخولة للمستخدمٌن

93 2.59 1.154 

قواعد البٌانات تساهم فً استخدام 
 تحسٌن أداء المؤسسة

93 3.10 1.162 

ٌساهم استخدام قواعد البٌانات فً 
سرعة اتخاذ القرارات فً مختلف 
 الجوانب فً المؤسسة

93 3.11 1.478 

استخدام قواعد البٌانات ٌساهم فً 
توفٌر المعلومات بتكلفة أقل وسرعة 

 والجهدأعلى أي اختصار الوقت 

92 3.33 .985 

تخصص المؤسسة مٌزانٌة للقٌام 
بعملٌات التدرٌب على التكنولوجٌا 
 الجدٌدة لإلعالم واالتصال

93 3.69 1.021 

عملٌات التدرٌب على تقنٌات 
التكنولوجٌا الجدٌدة لإلعالم واالتصال 
تشمل جمٌع المصالح والمستوٌات 
 اإلدارٌة

93 3.35 1.060 

عملٌات التدرٌب على تقنٌات 
التكنولوجٌا الجدٌدة لإلعالم واالتصال 
تشمل جمٌع المصالح والمستوٌات 
 اإلدارٌة مستمرة

93 3.28 1.192 

ٌتم االستعانة بخبرات أجنبٌة أو إرسال 
أشخاص من داخل المؤسسة للتكوٌن 
فً مجال التكنولوجٌات الجدٌدة 
 لإلعالم واالتصال

93 3.26 1.179 

ٌتم االستعانة بخبرات أجنبٌة أو إرسال 
أشخاص من داخل المؤسسة للتكوٌن 
فً مجال التكنولوجٌات الجدٌدة لزٌادة 
 القدرة على مواكبة التطورات

93 3.19 1.163 

تتوفر البرامج التدرٌبٌة المالئمة 
للتعامل مع التكنولوجٌات الجدٌدة 
 لإلعالم واالتصال

93 3.35 1.148 

أسالٌب التخطٌط االستراتٌجً قائمة 
 على أسس علمٌة

93 3.46 1.166 

ٌتم تخطٌط االستراتٌجً للموارد 
البشرٌة من طرف إطارات ذات 
 كفاءات وخبرات عالٌة

93 3.45 1.038 

التخطٌط االستراتٌجً للموارد عملٌة 
البشرٌة تتم من قبل الجهات المسؤولة 
 بشكل مستمر وعلى المدى البعٌد

93 3.42 1.077 

ٌتم إشراك كل اإلطارات فً التخطٌط 
 االستراتٌجً للموارد البشرٌة

93 3.22 1.178 

مراعاة التطوٌر والحداثة فً أنظمة ٌتم 
وأسالٌب التخطٌط االستراتٌجً 
 للموارد البشرٌة

93 3.43 1.097 



ٌتم مراعاة البعد االستراتٌجً عند 
عملٌة االستقطاب أو التعدٌل لألفراد 
 الجدد

93 3.39 1.032 

إدارة الموارد البشرٌة هً مصلحة 
المسؤولة المباشرة على اختٌار وتعٌٌن 
 الموظفٌن

93 3.74 1.052 

ٌجب أن تتوفر لدى المعنٌٌن 
باالستقطاب والتعٌٌن القدرات العلمٌة 
والتحكم فً التكنولوجٌات الحدٌثة عند 
 االختٌار

93 3.65 1.060 

عملٌة توثٌق المقابالت تتم 
 واالمتحانات الوظٌفٌة بشكل علمً

93 3.48 1.049 

ٌجب أن تتوفر فً األشخاص المعنٌٌن 
باالستقطاب والتعٌٌن رسالة واهداف 
المؤسسة ومدى مالئمتها مع أفكارهم 
 وقناعات المترشحٌن

93 3.63 1.071 

فً المؤسسة لجان الختٌار ٌوجد 
 مرشحٌن من أجل التوظٌف

93 3.62 1.132 

تحفٌز العاملٌن ٌكون من جانبٌن 
 المادي منه والمعنوي

93 3.67 .959 

ن تساهم فً  إن الحوافز المقدمة للعامٌل
 تلبٌة احتٌاجاتهم اآلنٌة والمستقبلٌة

93 3.54 1.128 

ما تتم مكافئة العمال على غالبا 
 األعمال المتمٌزة التً ٌقومون بها

93 3.51 .974 

مكافئة العاملٌن األوفٌاء للمؤسسة 
والذٌن لدٌهم القدرة على اإلبداع وروح 
 تحمل المسؤولٌة

93 3.56 1.005 

إن النظام المقدم للعاملٌن نظام عادل 
 وموضوعً

93 3.41 1.035 

تحفٌز العاملٌن الذٌن لدٌهم الرغبة فً 
 االنجاز والسعً إلى التمٌز

93 3.48 1.185 

تحفٌز العاملٌن الذي لدٌهم اقتناع بفكرة 
الجودة والعمل فً الوقت الحقٌقً 
 وتقبل واستٌعاب التقرٌر

93 3.10 1.243 

مفهوم مفهوم إدارة األداء أي تفعٌل 
تشغٌل الموارد البشرٌة لتحقٌق النتائج 
 المستهدفة

93 3.25 1.231 

ٌتربط نظام بتقٌٌم اآلداء الفردي 
 بالحوافز والترقٌات لجمٌع الموظفٌن

93 3.29 1.273 

عملٌة تقٌٌم األداء عملٌة موضوعٌة 
 وعادلةذ

93 3.41 1.287 

األداء الجماعً والحث على  تقٌٌم
العمل فً شكل جماعات من أجل رفع 
 أداء المؤسسة

93 3.18 1.142 

ٌتم استخدام االسالٌب العلمٌة لتقٌٌم 
 األداء

93 3.39 1.123 



تزاٌد االحتٌاج إلى الموارد البشرٌة 
القادرة على تفعٌل الصالحٌات التً 
 تعهد إلٌهم

93 3.02 1.113 

تقٌٌم القدرة على العمل فً الفرق ذاتٌة 
 اإلدارة

93 3.25 1.231 

التطابق الخارجً ٌكون عندما تكون 
المؤسسة فً بداٌتها وتعتمد على 
 التنظٌم غٌر الرسمً فً جمٌع وظائفها

93 3.29 1.273 

التطابق الداخلً عندما تكون المؤسسة 
 أكثر نضجا وتكامال

93 3.41 1.287 

 1.142 3.18 93 ضمان األمان الوظٌفً

 1.123 3.39 93 اختٌار أفضل األفراد للعمل

 1.113 3.02 93 استخدام فرق العمل ذاتٌة اإلدارة

ربط الرواتب والمكافئات بنتائج 
 المنظمة

93 3.51 .974 

التدرٌب المكثف للعاملٌن فً توفٌر 
ضوء احتٌاجاتهم التً ٌشعرون بها، 
 والعمل على إقناعهم بعملٌة التدرٌب

93 3.56 1.005 

تقلٌل الفروقات الدالة على تباٌن 
 المناصب الوظٌفٌة

93 3.41 1.035 

 1.185 3.48 93 التشاركٌة فً المعلومات

 1.243 3.10 93 المورد البشري أنه ذا قٌمةٌتصف 

ٌتصف المورد البشري أنه ذا قٌمة 
 نادرا

93 3.25 1.231 

ٌتصف المورد البشري أنه ذا قٌمة 
 صعب التقلٌد

93 3.46 1.166 

من الصعوبة االستعاضة عنه بمورد 
 آخر

93 3.45 1.038 

العاملٌن وتحفٌزهم على التعامل تمكٌن 
المبدع من أجل تحقٌق االستخدام 
األفضل للموارد واستغالل الفرص 
 البٌئٌة ومواجهة أخطارها بكفاءة عالٌة

93 3.42 1.077 

اعتبار أي إنفاق على الموارد البشرٌة 
هو بمثابة استثمار له عائد كبٌر 
 )موجود استراتٌجً(

93 3.22 1.178 

أهم مورد تملكه المؤسسة هو المورد 
البشري الذي ٌتحدد بأدائه األداء الكًل 
 للمؤسسة ونجاحها على المدى البعٌد

93 3.43 1.097 

المكونات األساسٌة الستراتٌجٌة 
الموارد البشرٌة هً بمثابة ركائز 
ها استراتٌجٌة المنظمة  أساسٌة تقوم عٌل
 وتساهم فً تحقٌق أهدافها

93 3.39 1.032 

N valide (listwise) 91     

 































 

 : الملخص         
 

تتضمن هذه الدراسة أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إدارة املوارد البشرية كأهم الوظائف يف         
 املؤسسة املعاصرة اليت تعترب املورد البشري الركيزة وامليزة األوىل للتفوق.

املعلومات  الى تكنولوجيمت التطرق إىل هذا األثر عرب ترتيب منهجي متسلسل حيث مت التعرف ع        
واالتصال، مت التطرق إىل إدارة املوارد البشرية من خالل التعرف على نشأهتا وأهم وظائفها إضافة إىل التحديات 

 اجلديدة.
كمؤسسة حمل الدراسة خرجنا ببعض   مطاحن احلضنة الرياض سطيف ويف إسقاط هلذا األثر على             

جانبني مهمني مها: ضرورة االهتمام باملورد البشري يف املؤسسة، إمكانية تفعيل دور  النتائج اليت تأكد على تفعيل
 اجلديدة. ابإدخال التكنولوجي هذه الوظيفة )إدارة املوارد البشرية(

 : التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال، االدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية.الكلمات الدالة
Abstract: 
 

     This study includes the effect of information and communication 

technologies (ICT) on HRDA, which is functionally important in the modern 

companies, that consider the HR a very distinctive pillar and characteristic at 
reaching success and superiority.  

     This effect was examined by a very chained methodological order, where 

firstly we define the information and communication technologies (ICT), 
then the HRD was defined operationally, by introducing its 

establishmentarian origins, and its most important functions, moving to some 
new updates on this domain.  

       Conclusively, the application of this effect on ( EL Hodhna’s Mills El 

Riyadh Setif) as a subject of study resulted some principles, which 
emphasize the implementation of two important sides: the necessity to care 

about the HR inside the company, as to activating the role of this function 

(RHDA) through the implementation of updated new technologies.  
The terms: ICT (information and communication technologies), RHDSA 

(human resource development strategical administration)  
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