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الملـخـــص :
هدددفت الدراسددة تلددى تبٌددان أثددر اسددتخدام االنترنددت علددى تنمٌددة
الموارد البشرٌة فً المؤسسات االقتصادٌة ،من أجل التحكم فدً
تنمٌددة المددوارد البشددرٌة بكودداقيق ولتحكٌددف ه د ا الهدف،فكددد تددم
تصمٌم استبٌان وزع على عٌنة عشوائٌة بلغت  828مسٌٌرا من
 85مؤسسة اقتصادٌة ناشطة بوالٌة المسٌلة ،أظهرت أهم نتائج
الدراسة أن درجة استخدام االنترنت فدً تنمٌدة المدوارد البشدرٌة
فً المؤسسدات محدل الدراسدة عالٌدة ،وأند ال توجدد فدروا ات
داللدددة احصدددائٌة لمدددد اسدددتخدام االنترندددت فدددً تنمٌدددة المدددوارد
البشرٌة تعز للمتغٌرات العامةق
كما أظهرت الدراسدة أن اسدتخدام االنترندت لد تداثٌر اٌجدابً
علددى تنمٌددة المددوارد البشددرٌة فددً المؤسسددات االقتصددادٌة محددل
الدراسةق
الكلمددات الموتاحٌددة  :األنترنددت  -تنمٌددة المددوارد البشددرٌة -
المؤسسات االقتصادٌةق

Abstract:
The study aimed to demonstrate the impact of Internet
use on human resource development in the economic
institutions . In order to control the development of human
resources efficiently. To achieve this objective, a
questionnaire has been designed and distributed to a
random sample to 128 managers of 15 active economic
institutions in M’sila district. The most important results
of the study showed that the degree of Internet use in the
development of human resources in the institutions in the
study were high.
And that there was no statistically significant differences
over the use of the Internet in the development of human
resources is due to the general differences variables.
The study also showed that the use of the Internet has a
positive effect on the development of human resources in
economic institutions under study.
Keywords: Internet, development of human resources,
economic institutions.

مكدمة
يعتبر البشر الثروة الحمٌمٌة ألي مؤسسة التصادٌة ،لذا فإن لدرات أي مؤسسة تكمن فٌما تمتلكه من طالات بشرٌة مؤهلة ومدربة
ولادرة على التكٌف والتعامل مع أي جدٌد بكفاءة وفاعلٌة ،حٌث أخذت المؤسسات االلتصادٌة تعتمد وبصورة أكبر على المورد
البشري فً بٌئة أعمالها ،لتحسٌن لدرتها التنافسٌة وتحمٌك أهدافها وهذا ما أدى إلى االهتمام بالجانب البشري بصورة أكثر فً
محاولة لفهم اآللٌات التً تزٌد من لدرته و فاعلٌته ومن ثم تنمٌته ؛كما ٌدرن العدٌد من أصحاب االعمال أن تنمٌة أو تطوٌر
مواردهم البشرٌة ٌعد أمر ضروري وأساسً لنجاح عملٌة التنافسٌة.
تنمٌة الموارد البشرٌة الفعالة و المستدامة التً تخدم المؤسسة االلتصادٌة ال تتأتى إال عن طرٌك استخدام وسائل التكنولوجٌات
الجدٌدة لإلعالم واالتصال خاصة منها االنترنت ،هذه االخٌرة التً غزت العالم فً جمٌع المٌادٌن ،حٌث أصبح استخدام االنترنت
فً المؤسسات االلتصادٌة أمر ضروري لمواكبة المؤسسات االلتصادٌة العالمٌة .لفرض بمائها فً السوق ،نظرا لما تتمٌز به
االنترنت من تسهٌالت فً تطبٌماتها والتصاد للولت والجهد والمال وغٌر ذلن.
مما سبك سوف نتناول فً هذا الممال النماط التالٌة :
 -8تشكالٌة البحث
تنمٌة الموارد البشرٌة فً عصرنا الحالً ضرورة حتمٌة على المؤسسات االلتصادٌة من أجل تحمٌك أهدافها ،و لذا وجب
استخدام وسائل تمنٌة وتكنولوجٌة حدٌثة كاالنترنت بشكل ٌؤدي إلى تحمٌك فاعلٌة وكفاءة الموارد البشرٌة
ومنه ٌمكن طرح االشكالٌة التالٌة :
هل استخدام االنترنت ل تاثٌر اٌجابً على تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات االقتصادٌة ؟
 -2فرضٌات البحث
لإلجابة على هذه اإلشكالٌة نمترح الفرضٌات التالٌة :
الورضٌة األولى  :تستخدم االنترنت بدرجة متوسطة فً تنمٌة الموارد البشرٌة من وجهة نظر مسٌري مجموعة من المؤسسات
االلتصادٌة الناشطة بوالٌة المسٌلة.
الورضٌة الثانٌة  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة آلراء مفردات العٌنة حول مدى استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة
فً المؤسسات االلتصادٌة محل الدراسة تعزى للمتغٌرات العامة .
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الورضٌة الثالثة  :استخدام االنترنت له تأثٌر اٌجابً على تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة محل الدراسة.
-3أهداف البحث
فً ضوء إشكالٌة البحث وفرضٌاته ٌمكن أن نورد األهداف األساسٌة التالٌة :
 التعرف على آراء واتجاهات مسٌري مجموعة من المؤسسات االلتصادٌة الناشطة بوالٌة المسٌلة .حول تنمٌةالموارد البشرٌة باستخدام االنترنت.
 التعرف على كٌفٌة استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة وأهم تطبٌماتها الفعالة فً ذلن. إعادة اكتشاف طرق ووسائل وأسالٌب جدٌدة لتنمٌة الموارد البشرٌة. التوصل إلى التحكم فً استخدام الوسائل الحدٌثة مثل االنترنت بالشكل الذي ٌؤدي بالمؤسسات االلتصادٌة الناشطةبوالٌة المسٌلة إلى تحمٌك تنمٌة كافٌة ومستدامة للموارد البشرٌة.
 -4منهجٌة البحث
أ -الدراسة النظرٌة  :اعتمدنا فً هذه الممالة على األسلوب الوصفً التحلٌلً ،من خالل تطلعنا على أهم الدراسات التً تناولت
موضوع تنمٌة الموارد البشرٌة باستخدام أهم تطبٌمات االنترنت.
ب -الدراسة المٌدانٌة  :التصرت الدراسة المٌدانٌة على عٌنة من مسٌري مجموعة من المؤسسات االلتصادٌة الناشطة بوالٌة
المسٌلة والتً استجابت وتعاونت معنا من أجل المٌام بهذه الدراسة .
-5هٌكل البحث
بناءا على ما تمدم سوف نستعرض فً هذا الممال فً شمه النظري لماهٌة تنمٌة الموارد البشرٌة وماهٌة االنترنت ثم نتطرق
ألهم خدمات شبكة االنترنت لتنمٌة الموارد البشرٌة ،أما شمه التطبٌمً سنتناول أوال منهجٌة البحث وإجراءات الدراسة المٌدانٌة
،ثم عرض وتحلٌل نتائج االستبٌان المستخدم على عٌنة من مسٌري مجموعة من المؤسسات االلتصادٌة الناشطة بوالٌة المسٌلة
لنخلص فً الخاتمة بأهم النتائج وااللتراحات التً توصلنا إلٌها.
أوال :ماهٌة تنمٌة الموارد البشرٌة
سنتناول أهم مفاهٌم التنمٌة البشرٌة ومكونات التنمٌة المرتكزة على تحلٌل المورد البشري باإلضافة إلى وسائل تنمٌة الموارد
البشرٌة ثم نتناول أهم مماٌٌس تنمٌة الموارد البشرٌة ونخلص لتوضٌح دور التكوٌن فً تنمٌة الموارد البشرٌة.
 -8موهوم تنمٌة الموارد البشرٌة
تعددت اآلراء حول مفهوم التنمٌة البشرٌة كل حسب منظوره الخاص ،لكن سنورد أهمها:
ٌعرف برنامج األمم المتحدة للتنمٌة البشرٌة فً تمرٌره العالمً الصادر سنة  0991التنمٌة البشرٌة المستدامة على أنها"
عملٌة توسٌع لخٌارات األفراد ،ومن حٌث المبدأ ،هذه الخٌارات ٌمكن أن تكون مطلمة وٌمكن أن تتغٌر بمرور الولت ،ولكن
الخٌارات األساسٌة الثالثة ،على جمٌع مستوٌات التنمٌة البشرٌة ،هً أن ٌعٌش األفراد حٌاة مدٌدة وصحٌة ،وأن ٌكتسبوا معرفة
وأن ٌحصلوا على الموارد الالزمة لمستوى معٌشة الئمة ،ولكن التنمٌة البشرٌة ال تنتهً عند ذلن … فالخٌارات اإلضافٌة
تتراوح من الحرٌة السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة إلى التمتع بفرص اإلبداع واإلنتاج والتمتع باالحترام الذاتً الشخصً
وبحموق اإلنسان المكفولة "،و بالتالً فهدف التنمٌة ٌرتكز على تكوٌن بٌئة مالئمة لحٌاة مدٌدة وصحٌة ولائمة على اإلبداع.
 تشمل تنمٌة الموارد البشرٌة على مفاهٌم أساسٌة فً التدرٌب وتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة  ،وتصمٌم وتموٌم البرامج التدرٌبٌة.][1

 كما أن التنمٌة البشرٌة هً  :إعداد العنصر البشري إعداد صحٌحا بما ٌتفك واحتٌاجات المجتمع ،على أساس أنه بزٌادة معرفة][2
ولدرة اإلنسان ٌزداد وٌتطور استغالله للموارد الطبٌعٌة ،فضال عن زٌادة طالاته وجهوده.
 كما ٌمكن تعرٌف تنمٌة الموارد البشرٌة على أنها مجموعة النشاطات التً تهدف الى تأهٌل وتطوٌر االفراد بطرٌمة عمالنٌةتساهم فً تحسٌن أدائهم .و ٌمكن النظر إلى تنمٌة الموارد البشرٌة كنظام ٌتكون من عناصر"نشاطات"مرتبطة ببعضها مع بعض
بعاللة اعتمادٌة ،بحٌث أن أي خل فً أحد هذه العناصر ٌؤدي على عدم التوازن النظام ككل ،و على كل منظمة أن تشكل "نظام
][3
تنمٌة الموارد البشرٌة" ا لخاص بها ٌ،تالءم مع بٌئتها الداخلٌة والخارجٌة.
 التنمٌة الشاملة للموارد البٌئٌة والتً تعمل على تحسٌن مستوى الجماعة صحٌا ً وتعلٌمٌا ً واجتماعٌا ونفسٌا ً بهدف تحمٌك النموالكامل لإلنسان من خالل تفجٌر الطالات الكامنة وتوظٌفها لكً ٌكون عنصرا ً نافعا ً منتجا ً ٌسهم فً خطط التنمٌة فً الدولة وٌكون
][4
لادرا ً على مواجهة التحدٌات والتعامل مع مفردات العصر.
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 تكون تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة مهمة رئٌسٌة من الناحٌتٌن الفنٌة والسلوكٌة ،وذلن بهدف زٌادة درجة اتمان العاملٌن][5
ألعمالهم ،حتى ٌعتادوا تحمل المسؤولٌة والتصرف الذاتً.
مما سبك نخلص إلى أن تنمٌة الموارد البشرٌة أو تطوٌرها ٌعنً اكتساب المعرفة والمهارات والسلوكٌات التً تحسن من لدرة
العاملٌن لمواجهة أنواعا مختلفة من التحدٌات فً المؤسسات االلتصادٌة ،أي هً عملٌة مخططة ومنظمة تهدف إلى االرتماء
بالعاملٌن من خالل تزوٌدهم بالمهارات والمعارف والسلوكٌات بهدف مواجهة التحدٌات اآلنٌة والمستمبلٌة واستثمارهم بالوظائف
الحالٌة أو المستمبلٌة.
 -2مكونات التنمٌة المرتكزي على تحلٌل المورد البشري
][6

إن أهم مكونات التنمٌة المرتكزة على تحلٌل المورد البشري تتمثل فً اآلتً :
االستمطاب؛االختٌار؛اإلعداد والتهٌئة ؛اإلشراف والتوجٌه ؛التعوٌض؛ تمٌٌم األداء؛ المساءلة؛ الترلٌة؛ تدوٌر العمل؛تخطٌط
الحركة الوظٌفٌة؛التكوٌن؛التنمٌة الذاتٌة؛التعوٌض؛التمكٌن  ،حٌث تهدف هذه المكونات إلى تكوٌن استراتٌجٌة شاملة تتعامل مع كل
ابعاد األداء اإلنسانً وضمان اإلجراءات المناسبة كتوفٌر المورد البشري المناسب لطبٌعة ومتطلبات العمل ،و تحمٌك التوافك
المستمر بٌن مواصفات اإلنسان ومتطلبات العمل ،و بذلن تصبح تنمٌة المورد البشري بهذا المعنى عملٌة مستمرة ال تتولف
وتغذي كل مرحلة منها بالً المراحل وتتأثر بها ،هذا ٌؤكد أن التكوٌن انما هو حلمة سلسلة متكاملة من العملٌات ال ٌجوز التعامل
معه منعزال عنها.
 -3وسائل تنمٌة الموارد البشرٌة
ال شن أن وسائل تنمٌة الموارد البشرٌة عدٌدة ومتنوعة ولعل أبرزها التعلٌم والتدرٌب  ،ولد اختلف بعض المؤلفٌن فً
][7
تحدٌد عدد ونوع هذه الوسائل،إال أننا سوف نحاول التعرض لمختلف هذه الوسائل:
 توفٌر الغذاء توفٌر الخدمات الصحٌة توفٌر سٌاسات التعلٌم الجٌدة توفٌر التدرٌب لتنمٌة المدرات والمهارات الفنٌة والسلوكٌة لألفراد العاملٌن توفٌر اإلعالم الذي ٌطرح لضاٌا تنموٌة والعٌة توفٌر المؤسسات الثمافٌة والفكرٌة -4مكاٌٌس تنمٌة الموارد البشرٌة
][8
ٌتم لٌاس تنمٌة الموارد البشرٌة من خالل ثالثة مؤشرات وهً:
العمر المتولع عند الوالدة  :ومعناه عدد السنوات التً من المتولع أن ٌحٌاها طفل حدٌث الوالدة،فً حالة استمرار أنماط الوفاةالسائدة ولت والدته على ما هً علٌه طوال حٌاته.
 معدل المراءة والكتابة بٌن الكبار:وٌمصد به النسبة المئوٌة لألشخاص الذٌن تبلغ أعمارهم 15سنة أو أكثر ،والذٌن ٌستطٌعون أنٌمرءوا وأن ٌكتبوا بفهم فمرة بسٌطة عن الحٌاة الٌومٌة.
 نصٌب الفرد من الناتج المومً اإلجمالً :هو عبارة عن حاصل لسمة الناتج المومً اإلجمالً على عدد السكان وغالبا ما ٌعبر عنهذا النصٌب بالدوالر .ولد ٌتم استخدام مماٌٌس أخرى إضافٌة تشمل على معدل وفٌات األطفال  ،نسبة السكان الذٌن ٌحصلون على
مٌاه مأمونة ،عدد السعرات الحرارٌة ٌومٌا .وهذا ما لد ٌؤدي إلى بعض التدخل بٌن مماٌٌس تنمٌة الموارد البشرٌة والمماٌٌس المتعلمة
بنوعٌة الحٌاة.
أما فً المؤسسات االلتصادٌة فترتكز مماٌٌس تنمٌة الموارد البشرٌة على لٌاس الشروط والمهارات الالزمة لتطوٌر لدرات
األفراد ،والتً تؤدي دورا فً التنمٌة االلتصادٌة فً المجتمع.
 - 5دور التكوٌن فً تنمٌة الموارد البشرٌة
تشكل مؤسسات األعمال وغٌرها من المؤسسات الحكومٌة حجر األساس فً مختلف مٌادٌن الحٌاة االلتصادٌة واالجتماعٌة
والثمافٌة ،و تمارس تلن المؤسسات وظائف مهمة فً تشكٌل وتنمٌة الموارد البشرٌة بما ٌناسب احتٌاجات المجتمع وٌواكب حركة
اإلنتاج والتنمٌة .حٌث أن تحسٌن األداء وتطوٌره باستمرار ٌحمك مستوٌات اإلنجاز،و ٌتوافك مع المتغٌرات ذات التأثٌر على عمل
المؤسسات  ،وٌحتاج تحمٌمه إلى تكامل وتفاعل مجموعة مختلفة من العناصر والعوامل ذات التأثٌر على األداء.
إن اللجوء إلى التكوٌن كأحد وسائل تحسٌن وتطوٌر األداء الفردي أو الفرٌك ومجموعة األفراد ٌ،نبغً أن ٌنطلك من رؤٌة
واضحة ومعرفة دلٌمة بأهداف وخطط األداء المستهدف ونتائج تحلٌل وتمٌٌم األداء الفعلً وتحدٌد أسباب الفجوة التً لد تفصل بٌن
المستوٌات الفعلٌة والمستهدفة .حٌث أن التخطٌط المتمٌز والتنفٌذ الدلٌك لفعالٌات التكوٌن لن ٌحمك اآلثار المستهدفة منه إذ لم
ٌصاحب التكوٌن أو ٌلحمه تعدٌالت متناسبة فً ظروف العمل وتمنٌاته أو فً األوضاع التنظٌمٌة السائدة.
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كما أن التكوٌن ال ٌمتصر فً مفاهٌم إدارة األداء على التكوٌن الرسمً الذي ٌتم فً لاعات التكوٌن ،بل ٌشمل أٌضا كل أشكال
التوجه والمساندة واإلشراف الفعال الذي ٌحصل علٌه الفرد من رؤساءه فً العمل.
ٌضم نظام إدارة األداء مجموعة مهمة من العملٌات ذات العاللة بالتكوٌن ،حٌث تمثل األسس التً ٌستمد منها نظام التكوٌن
][9
المعلومات الالزمة لتحدٌد االحتٌاجات المختلفة المناسبة لسد فجوة األداء والوصول إلى مستوٌات وتشمل تلن العملٌات أعمال :
 تخطٌط األداء هو نمطة البداٌة فً إدارة األداء ،و من ثم أساس نشاط التكوٌن بما تتضمنه من معلومات مهمة ٌحتاجها مخططالتكوٌن وال ٌمكنه تجاهلها من أهمها :
 وصف العمل المطلوب وأسلوب تنفٌذه ومدى ارتباطه بغٌره من األعمال. حجم وسرعة ومستوى جودة األداء المستهدف تولٌت العمل وحدود التكلفة الممبولة.عملٌة توجٌه األداء نشاطا تكوٌنا حمٌمٌا ومستمرا على أرض الوالع فً محل األداء ذاته وٌعتبرها الكثٌرون األكثر فعالٌة وتأثٌرفً بناء لدرات الفرد وتنمٌة مهاراته ،وفً هذا الصدد ٌستخدم أرباب األعمال واألفراد بصفة دائمة بعض األنواع الرسمٌة أو
ٌنالشون حول كٌفٌة أداء اآلخرٌن لمسؤولٌاتهم وكذلن بالنسبة للهٌئة اإلدارٌة.
وتشمل عملٌات توجبه األداء المتابعة المستمرة لعناصر األداء المختلفة،الفرد المائم بالعمل،ظروف األداء المحٌطة،إمكانٌات
ومستلزمات األداء ،وما لد ٌطرأ على المناخ المحٌط من متغٌرات.
كذلن تتضمن عملٌة توجٌه األداء تزوٌد العاملٌن بالمعلومات المتجددة التً تساعدهم فً السٌطرة على ظروف األداء والتغلب
على ما لد ٌصادفهم من مشكالت ،وتكتمل جهود توجٌه األداء بتمكٌن الفرد بمعنى منحه الصالحٌات الالزمة وتزوٌده باآللٌات
التً تسمح له بالسٌطرة على ظروف ومعدالت األداء ،األمر الذي ٌضمن بدرجة أكبر تحمك أهداف ومستوٌات األداء وفك الخطة
المعتمدة.
وبذلن فإن توجٌه األداء هو عملٌة اتصال مستمرة بٌن الرئٌس المشرف على العمل وبٌن الفرد.
 تعتبر عملٌة تشخٌص األداء مرحلة أساسٌة فً إدارة األداء غاٌتها البحث فً أسالٌب "الفجوة" التً تفصل مستوى األداءالفعلً عن مستواه المخطط أو المستهدف ،و بالتالً فتح الطرٌك نحو العالج ،ومن ثم ٌكون تشخٌص األداء هو المدخل نحو
عالج لصور األداء بما ٌتناسب واالسالٌب الحمٌمٌة التً تم الكشف عنها ،و ٌلعب الكشف المبكر عن عٌوب األداء دورا مهما فً
فعالٌة التشخٌص ،و تعتمد فٌه اإلدارة على المعلومات الناتجة من المتابعة والمالحظة باستخدام نظم التمارٌر الفورٌة ،و
االسترشاد بمالحظات العمالء وشكاوٌهم ،و الممارنة مع مستوٌات األداء فً فترات زمنٌة مختلفة أو فً لطاعات مختلفة داخل
المنظمة أو بمنظمات خارجٌة.
و تنتهً عملٌة تشخٌص األداء بتحدٌد مصادر المهر ،و أسبابها ،و ٌمكن رصد أربع مجموعات أساسٌة من العوامل المؤثرة فً
األداء والتً تمثل أسبابا محتملة للمصور فٌه ،وهً العوامل البشرٌة ،المادٌة ،التمنٌة والتنظٌمٌة.
تبدو األسباب البشرٌة أكثرها تأثٌرا واحتماال فً وجود فجوات األداء ،حٌث تتباعد اهتمامات األفراد أو رغباتهم عن العمل
المطلوب ،أو تختلف مكونات لدراتهم ومهارتهم فً المستوٌات المطلوبة ،و تضم مجموعة األسباب المادٌة لفجوة األداء كل ما
ٌستعٌن به العامل من أدوات وتجهٌزات ومواد وغٌرها ،وكذلن الموارد المالٌة ،وما لد ٌعتبرها من نمص أم تمادم أو عٌوب فً
التشغٌل.
المٌزة األساسٌة لعملٌات تشخٌص األداء هو تأكٌد حمٌمة مهمة بالنسبة لدور التكوٌن فً تحسٌن األداء ،وهً معارف الفرد ،بل
لد ٌكون سبب فجوة األداء أمور مادٌة ،تنظٌمٌة ،تمنٌة أو حتى بشرٌة تصل بالمٌول والدوافع ،و جمٌع تلن األسباب ال ٌمكن
عالجها بالتكوٌن ،و لعل هذا المنطك ٌكون العالج الحمٌمً لكثٌر من عٌوب الممارسات التكوٌنٌة الشائعة حٌن تبدأ األنشطة
التكوٌنٌة دون معرفة واضحة بطبٌعة األعمال التً ٌموم بها المتكونون ومن غٌر دراسة لمستوٌات اإلجادة فً األداء وما لد
ٌصادفهم من عمبات ،أو ما لد ٌبدو فً أداء هم من عٌوب ،و بذلن تتحول كثٌر من جهود التكوٌن إلى نمط أي ٌتحكم فٌه ممدم
الخدمة التكوٌنٌة بدال أن ٌكون ،أي ٌنشأ وٌتم بناءا على طلب وحاجة ٌستشعرها المائمون بالعمل.
 تمٌٌم األداء حٌث أن تطوٌر األداء هو الغاٌة النهائٌة التً تسعى إلٌها نظم إدارة األداء ،إذ تتعامل مع ظاهرة المصور التًكشفت عنها عملٌات تشخٌص وتحلٌل وتمٌٌم األداء بالممارنة بأهداف وخطط األداء ،و الهدف إذن من التطوٌر هو تحمٌك التعادل
][10
أو التماثل بٌن مستوٌات األداء الفعلً وبٌن المستوٌات المستهدفة فً خطة األداء.
ثانٌا  :ماهٌة االنترنت
سنورد فً اآلتً نشأة شبكة االنترنت وأهم خصائصها
 - 1نشاي شبكة االنترنت
تأسست شبكة االنترنت فً أواخر الستٌنات بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كمشروع تشرف علٌه وكالة مشارٌع البحوث المتمدمة
( )ARPAالتابعة لوزارة الدفاع األمرٌكٌة .ولد كان ٌطلك على هذه الشبكة فً بداٌة أمرها ( .)ARPANETوكانت تربط فمط بٌن
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مجموعة للٌلة من الحواسٌب فً عدد للٌل من المناطك فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وفً منتصف الثمانٌنات أنشأت المؤسسة
الوطنٌة للعلوم للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ( )USNSFشبكة سمٌت بـ ( .)NSFاعتمدت التكنولوجٌا المستعملة فً ()ARPANET
واتسعت لتربط الشبكات الصغرى فً جمٌع أنحاء الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبتموٌل من المؤسسة الوطنٌة للعلوم ومشاركتها
بدأت شبكة ( )NSFباالتساع ب شكل كبٌر لتربط بٌن آالف الحواسٌب فً مؤسسات البحث والجامعات والمعاهد والدوائر الحكومٌة
والصناعات الخاصة التً تعنى بالبحث.
إن شبكة االنترنت كانت فً بداٌة عهدها حكرا على المؤسسات الكبٌرة ،إال أن هذا الوضع لد تغٌر فً الولت الحاضر
،وأصبحت المؤسسات الصغٌرة وا لمصالح التجارٌة واألفراد على اختالفهم مرتبطٌن بها .وأصبحت الشركات التجارٌة فعال تمثل
المطاع األوسع ،واألسرع تطورا فً شبكة االنترنت.
][11
وتتضمن االنترنت ما ٌلً:
 الحواسٌب الحكومٌة فً أرجاء مختلفة من العالم؛ الحواسٌب التً تدار من لبل آالف الجامعات والمدارس؛ الحواسٌب الخاصة بالمؤسسات الكبٌرة مثل IBM, Microsoft :؛ الحواسٌب التً تعود ملكٌتها إلى المؤسسات غٌر التجارٌة؛ الحواسٌب الخاصة بالمؤسسات التجارٌة ،التً تجنً األرباح عن طرٌك إتاحة المجال للجمهور للوصول إلى هذه المنظومةالهائلة؛
 الحواسٌب الخاصة بالعائالت واالفراد.االنترنت لٌست شبكة تتمتع باالستمالل اإلداري .وإنما مجموعة من آالف الشبكات التً ٌتم إدارة كل منها بطرٌمة مستملة.
وتعتمد الشبكات المكونة لها باألساس على ما ٌسمى بروتوكوالت نمل الملفات ( )FTPوهو مختصر ( File transfert
 )protocoleوهو اللغة المتداولة فً االنترنت التً تمكن الحواسٌب من االتصال بعضها ببعض.
 -2خصائص شبكة االنترنت
لامت العدٌد من المؤسسات االلتصادٌة بتطوٌر خدمات االنترنت لدٌها ،وذلن للممٌزات والخصائص التالٌة لها:

][12

 -8-2التواعلٌة Interactivité :
لمتلمً على إدارة عملٌة االتصال
ٌمصد بالتفاعلٌة العملٌة التً ٌتوافر فٌها التح ُّكم فً وسٌلة االتصال العملٌة ،من خالل لدرة ا ُ ِّ
عن بعد ،كما عرفت بأنها أحد المنوات التً ٌمكنها نمل رد فعل الجمهور إلى المرسل ووصفها باالستجابة.
ولد ساعدت التفاعلٌة على تخصٌص الموالع اإللكترونٌة صفحا ٍ
ت لالهتمامات الخاصة للمستخدِّمٌن ؛بحٌث ٌمكن ألصحاب
االهتمامات اُلمشتركة من خالل الصفحات تبادل الخبرات واألنشطة ،كما ٌمكن من خالل التفاعلٌة اإلفادة من آراء الجمهور فً
إعداد المواد الصحفٌة للصحف المطبوعة ،أو البرامج التلفزٌونٌة ،أو اإلذاعة التملٌدٌة ،إلى جانب تلن التً تتوفَّر عند االنترنت.
 -2-2سهولة االستخدام Accessibilité:
َّ
تعد خاصٌة سهولة االستخدام أحد أهم عوامل تفضٌل مستخ ِّدمً اإلنترنت وزٌادة إلبال الجماهٌر لهذه الشبكة ؛حٌث ال تتطلب اإلفادة
من الشبكة بذل جه ٍد جسدي وعملً كبٌر لفهم أو استٌعاب ما تتوافر من موا ٍد خاصة مع استخدام بعض البرمجٌات التً تسهم فً
تسهٌل الموضوعات المعمدة ،مثل الوسائط اُلمتعددة وغٌرها.
وتشمل سهولة االستخدام جوانب كثٌرة ،من أهمها سهولة الحصول على المعلومات ،إلى جانب تفعٌل الشبكة لعملٌة االتصال
الشخصً بٌن الجماهٌر ؛األمر الذي هٌأ االتصال بٌن عد ٍد كبٌر من األشخاص ،وتبادل الرسائل فٌما بٌنهم فً ول ٍ
ت كان من الصعب
تمكن من استخدام
حدوث ذلن لبل ظهور هذه التمنٌة .ولتدعٌم هذه السمة ،فمد عملت بعض مؤسسات البرمجٌات على إنتاج برامج ِّ
االنترنت بسهولة ،حتى لذوي االحتٌاجات الخاصة ،بحٌث بات من السهل أمام الفئات المختلفة الدخول إلى البرٌد اإللكترونً
والموالع المختلفة على الشبكة ،واالستفادة من معطٌاتها الحدٌثة ومتابعة األخبار والتطورات األخٌرة.
ومن سهولة االستخدام للشبكة تعرض مستخدِّمٌها للموالع المتاحة،والحصول على أعدا ٍد كبٌرة من مصادر المعلومات،مع إمكانٌة
ربط المصص اإلخبارٌة بسٌالاتها المختلفة وباألرشٌف الخاص بهذه الموالع .وكذلن من خالل االستفادة من تمنٌة النص التشعبً التً
تتٌح الوصول إلى موالع أخرى عبر الشبكة .وال تمتصر تمنٌة النص التشعبً على النصوص والكلمات فمط،بل على الصور
والرسوم التوضٌحٌة،هذا باإلضافة إلى التفاعلٌة اُلمٌسرة بسهولة للمستخدِّمٌن،والكم الجمعً الذي ٌتوافك مع سهولة االستخدام؛حٌث
ٌمكن للمر ِّسل إرسال رسالته إلى مالٌٌن اُلمستم ِّبلٌن فً ول ٍ
ت واحد دون عناء.
 -3-2الوسائط المتعددي MultiMedia :
تستهدف الوسائط المتعددة المساعدة فً إٌضاح المعانً وتموم على دمج النصوص والرسوم والصور الثابتة والمتحركة
باألصوات والتأثٌرات المختلفة،لتوصٌل األفكار والمعانً .وٌرى » Gibbsأنه ٌمكن للوسائط اُلمتعددة،وبفضل ما تتوافر علٌه من
][13
سمات،تحسٌن االتصال،وإثراء المواد الممدمة عبرها «
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وتساهم الوسائط اُلمتعددة بتوفٌر بٌئ ٍة متمٌزة تساعد مستخدمً اإلنترنت على اكتساب المهارات والخبرات والمعرفة،كما تساعد
الجمهور للتفاعل مع النصوص الجامدة،من خالل تضمٌن النصوص لمطا ٍ
ومرئٌة،وصورا ورسو ًما
ت مسموعة
ً
كارٌكاتورٌة.وبالطبع ،فإن الوسائط اُلمتعددة اآلن هً سمة غالبٌة الموالع اإلخبارٌة،التً استفادت من مزاٌاها لنمل الصورة
آن واحد.
والصوت والكلمة فً ٍ
 -4-2سرعة الحصول على المعلومات:
توصف اإلنترنت بالطرٌك اإللكترونً السرٌع للمعلومات،أو طرٌك المعلومات فائمة السرعة نتٌجة التمنٌات اُلمتوفِّرة فٌها والتً
ٌوم تظهر من البرامج والنظم االتصالٌة
م َّكنت العالم أجمع من الوصول إلى المعلومات المتاحة على الشبكة فً الولت نفسه .وفً كل ٍ
][14
ما ٌزٌد من سرعة تناول المعلومات عبر الشبكة،مثل تمنٌة حزمة االنترنت فائمة السرعة.
ثالثا  :خدمات شبكة االنترنت لتنمٌة الموارد البشرٌة
تتمٌز شبكة االنترنت بخدمات أساسٌة عدٌدة تساهم فً تنمٌة الموارد البشرٌة نذكر أهمها :
 -8البرٌد اإللكترونً
ٌمثل البرٌد اإللكترونً إحدى الممٌزات الرئٌسٌة لالنترنت،وأكثر خدماتها انتشار فً جمٌع الشبكات المرتبطة بها .حٌث ٌعرف
][15
البرٌد اإللكترونً ببساطة "إرسال الرسائل من حاسوب إلى آخر عبر الشبكة وإلى أي مستخدم فً أي مكان"
][16
ٌتمتع البرٌد اإللكترونً بعدة مزاٌا أهمها :
 تكلفة منخفضة لإلرسال؛ ٌتم اإلرسال خالل مدةٍ وجٌزة من الزمن؛زمن لٌاسً؛
 ٌتم استالم الرد خاللٍ
كثٌرا بحكم عملهم،كما ٌفٌد الناس
ٌسافرون
الذٌن
األعمال
رجال
ٌفٌد
العالم؛مما
فً
مكان
أي
فً
رسائله
ٌستلم
 ٌستطٌع اُلمستفٌد أنً
ٍ
االطالع على الرسائل الواردة إلٌهم؛
ٌمكنهم أثناء إجازاتهم ِّ
جمٌعًا؛حٌث ِّ
بتلمً البرٌد فً لحظة اإلرسال نفسها؛
 ٌستطٌع اُلمستفٌد أن ٌحصل على رسائله فً الولت الذي ٌناسبه،فهو غٌرملتزم ِّ
ٍ
ت مختلفة فً الولت نفسه،وهذا ما ٌسهل عمل المؤسسة التً ترغب بدعوة جها ٍ
 ٌستطٌع اُلمستفٌد إرسال عدة رسائل إلى جها ٍت
عدٌدة إلى ندوة أو مؤتمر أو معرض؛
 ٌمكن ربط ملفا ٍت إضافٌة بالبرٌد اإللكترونً؛
 تحمك من نصف مستخدِّمً البرٌد اإللكترونً ٌستجٌبون لإلعالن بالبرٌد اإللكترونً،وٌموم حوالً نصف هؤالء بشراء اُلمنتجاتخدمة البرٌد اإللكترونً زٌادة فً معدل االستجابة لإلعالن ممدارها من  6إلى  9%من النتائج اُلمحمَّمة باستخدام التسوٌك المباشر .
فأكثر والخدمات المعروضة فً اإلعالن.
 -2خدمة بروتوكول نكل الملوات
ب مزود فً االنترنت،بهدف جلب ملفا ٍ
ت
ٌمثِّل بروتوكوال لنمل الملفات بٌن مولعٌن فً االنترنت ،وٌوفِّر طرٌمًة للولوج إلى حاسو ٍ
مخزنة فٌه،أو إرسال ملفا ٍ
ت إلٌه وتعد خدمة نمل الملفات من الخدمات المهمة فً االنترنت،إذ أن هنان المالٌٌن من ملفات الحاسوب
][17
المتاحة لالستخدام العام من خالل الشبكة،كالصور واألصوات والكتب وغٌرها.
 -3محركات البحث
هً برامج تتٌح للمستخدِّمٌن البحث عن كلما ٍ
ت محددة ضمن مصادر اإلنترنت المختلفة ،وتتألَّف محركات البحث من عد ٍد من
البرمجٌات التً تستخدم إلٌجاد صفحا ٍ
ت جدٌدة على الوٌب إلضافتها ،ومن هذه البرامج ،برنامج العنكبوت Spider Program
ُ
الذي ال ٌمتصر على الوصول للصفحة األولى من المولع المستهدف ،بل ٌتابع البرنامج الروابط  Linksالموجودة فً أي مولعٍ
للوصول إلى صفحا ٍ
ت أخرى،ومن أشهر محركات البحث الرئٌسٌة على اإلنترنت  MSN ، Yahoo ، Google، Altaو.Vista
][18

 -4غوفر
ق
نطا
على
ٌستخدم
.
م
1991
عام
"
مٌنسوتا
"
جامعة
المعلومات،طرحته
عن
والبحث
التخاطب
عملٌات
لتسهٌل
برنامج
هو
غوفر
ٍ
ُ
ً
واسع فً االنترنت،إذ ٌستطٌع المستفٌد من خاللها المٌام باستعراض المعلومات،دون أن ٌتوجب علٌه أن ٌحدد سلفا أٌن توجد هذه
][19
المعلومات.
 -5خدمة التوظٌف اإللكترونً
إنسان البحث عن وظٌف ٍة تناسبه من خالل الدخول إلى اإلنترنت التً أصبحت وكالة توظٌف فعلٌة ؛حٌث
لمد أصبح من الممكن لكل
ٍ
تموم أعداد ضخمة من المشتركٌن بتصفُّح الشبكة بحثًا عن عمل ،وتتزاٌد هذه األعداد بصورةٍ ٌومٌة .كما تمدم االنترنت خدما ٍ
ت
][20
أخرى من بٌنها :
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كبٌرا من العاملٌن من إنجاز أعمالهم عن بعد وعن طرٌك الهاتف وهم فً منازلهم؛
•التعامل عن بعد :لمد شجعت االنترنت عددًا ً
رسوم شهرٌة :وبوج ٍه خاص فً المجاالت التالٌة:
•إنشاء مؤسسات الخدمة الفورٌة فً مجال خدمات المستهلن مما ِّبل
ٍ
تمدٌم استمارات الضرائب إلكترونٌا؛البحث اإللكترونً؛متابعة اإلعالن عن الوظائف الشاغرة؛المشاركة فً الندوات والملتمٌات العامة ،مثل الندوات السٌاسٌة والتدرٌب...الخ؛ إتاحة فرق برٌد الكترونٌة ،أي إمكانٌة إرسال البرٌد عبر الشبكة.•التعلُّم والتدرٌب عن بعد  Distant Learning:من خالل شبكة المعلومات الدولٌة ،أصبح من الممكن إلماء المحاضرات على
مكان من أطراف العالم فً نفس الولت  ،وبدون الحاجة إلى التواجد المكانً.
العدٌد من الطلبة والدارسٌن ومتابعة المؤتمرات فً كل
ٍ
 -6اإلخبارٌات
تعد شبكة اإلخبارٌات أحد أكثر استخدامات اإلنترنت شعبٌة،وتستخدم هذه الشبكة بروتوكول نمل إخبارٌات الشبكة (Network
ٌنظم طرٌمة توزٌع المماالت اإلخبارٌة واسترجاعها وإرسالها واالستعالم عنها .لذلن
)News Transfer Protocolالذي ِّ
][21
فاالنترنت تعتبر من أهم مصادر المعلومات.
كما أن شبكة االنترنت تتمٌز بخدمات ثانوٌة عدٌدة تساهم كذلن فً تنمٌة الموارد البشرٌة نذكر أهمها :
أ -الخدمات المباشري
مشتركً االنترنت استخدام الخدمات المباشرة التجارٌة مثل خدمات  America on Lineأو
ٌفضل عدد كبٌر من
ِّ
 Microsoft Networkأو  CompuServeأو  . Prodigyوكثٌر من هذه المؤسسات تمدم نفاذًا محدودًا إلى االنترنت
ت مأجورة متاحة فمط عبر اتصاالتها التجارٌة الخاصة.بها ،وهنان ٌ
،باإلضافة إلى خدما ٍ
مٌزة واحدة جوهرٌة تتمتع بها هذه
الخدمات هً التصنٌف الواسع الدلٌك للمعلومات عالٌة الدلة،والتحدٌث المستمر لهذه المعلومات.
ب  -خدمة المستعرض
خادم معٌن أو نموذجٍ خاص،وتساعد لائمة
المستعرضات هً إحدى برمجٌات المستفٌد ،تستخدم للبحث عن المعلومات فً
ٍ
االستعراض فً رؤٌة المعلومات عبر اإلنترنت .ونالحظ الٌوم أن أكثر الموائم شعبٌة هً  Netscapeو Explorerالتى تعرض
واجهات الرسوم البٌانٌة لرابطة الشبكة العالمٌة ).(WWW
ج -خدمة التلٌنت
تعرف خدمة التلٌنت أٌضا بخدمة الربط عن بعد والتٌلنت عبارة عن برنامج خاص ٌتٌح للمستخدم أن ٌصل إلى جمٌع
الحواسٌب فً جمٌع أنحاء العالم،وأن ٌرتبط بها .إن خدمة التٌلنت تجعل من حاسوب المستخدم زبونا ( )Clientللتٌلنت ،وذلن
لكً ٌتمكن من الوصول إلى البٌانات والبرمجٌات الموجودة فً إحدى خادمات تٌلنت ( )Serversالموجودة فً أي مكان فً
العالم،هذه الخدمة اصبحت ال تستعمل حالٌا وعوضت بخدمة . w.w.w
د -خدمة رابطة الشبكة العالمٌة
طرحت مؤسسة" سٌرن "فً عام  1992م برنامج رابطة الشبكة العالمٌة) (WWWوهو،برنامج لخدمة البحث العلمً ٌستخدِّم
نموا فً الشبكة العالمٌة .تتضمن رابطة الشبكة العالمٌة إظهار النص
النظم متعددة الوسائط فً االنترنت،وٌعد فعال الجزء األسرع ً
ت صوتٌة وملفا ٍ
المكتوب وألوانًا متعددة ؛كما ٌمكن أن تتضمن صفحات ) (WWWمناظر مرسومة وملفا ٍ
ت سٌنمائٌة .
هـ  -عالم النكود والتسوٌف
مع تحول االنترنت إلى لنا ٍة تسوٌمٌة بدٌلة لابلة للتطبٌك ،ولٌام المؤسسات باستغالل لوة الشبكات اإللكترونٌة ،شهد كثٌر من
عناصر الخدمة ومكوناتها تحوال إلى الخدمة اإللكترونٌة .فمثال فً صناعة السٌارات أصبح الٌوم من الممكن شراء سٌار ٍة من خالل
مباشرة إلى مسكن المشتري .كما أن عناصر منتِّج الخدمة،كالضمان ،التأمٌن والتموٌل أصبحت سهلة
االنترنت حصرًٌا ،وتوصٌلها
ً
المنال عبر اإلنترنت.
رابعا  :أثر االنترنت على تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسة االقتصادٌة
فً العمد األخٌر من المرن الماضً تنامى الوعً بمٌمة اإلنسان هدفا ً ووسٌلة فً منظومة التنمٌة الشاملة ،ومن أهمها التنمٌة
البشرٌة التً تعتبر مفهوم معاصر وعملٌة حضارٌة تستلزم االنفتاح على التطورات التكنولوجٌة لإلعالم واالتصال خصوصا
االنترنت وتطبٌماتها،حٌث تعد الموارد البشرٌة كنوزا حمٌمٌة فً االلتصادٌات الحدٌثة نظرا لما تساهم به فً تحمٌك األهداف
واإلستراتٌجٌة ودورها فً تثمٌن بالً الموارد،حٌث ٌتحدد مستوى نشاط مختلف الوظائف داخل التنظٌم بمدى كفاءة وفعالٌة
المورد البشري،و علٌه فاالهتمام بالمورد ٌشكل أحد أهم أهداف اإلدارة الحدٌثة وأكثرها صعوبة .ولمد أخذت أهمٌة تنمٌة الموارد
البشرٌة تتعاظم بداللة تعاظم الدور األساسً الذي أصبح ٌلعبه المورد البشري فً تمكٌن المؤسسة االلتصادٌة من مواجهة تحدٌات
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البٌئة والوصول بها إلى تجسٌد مشارٌعها التنافسٌة بما ٌحمك لها لدرة أكبر على تحمٌك رضا الجمٌع،خاصة مع التطورات
المتسارعة لتكنولو جٌات اإلعالم واالتصال خصوصا االنترنت وتطبٌماتها التً ستساهم بشكل سرٌع فً تنمٌة الموارد البشرٌة عن
طرٌك :
 رفع المدرة اإلنتاجٌة فً المؤسسة االلتصادٌة أللصى الدرجات الممكنة؛ العمل علً التطوٌر الدائم المثمر للكفاءة البشرٌة لتنمٌة لدراتهم أللصى حد وتوظٌفها بشكل صحٌح ؛ تمسٌم وتنظٌم العمل وفما ً لمدرات ومهارات الموظفٌن؛ العمل علً تنمٌة لدرة االبتكار وتبنً أفكار جدٌدة وتنفٌذها لدفع عجلة اإلنتاج فً المؤسسة االلتصادٌة إلى األمام.خامسا  :منهجٌة البحث وتجراقات الدراسة المٌدانٌة
تتمحور الدراسة المٌدانٌة على دراسة استمصائٌة حول "أثر استخدام االنترنت على تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسة
االلتصادٌة من وجهة نظر عٌنة من مسٌري مجموعة من المؤسسات االلتصادٌة الناشطة بوالٌة المسٌلة "،حٌث استخدمنا استبٌان
(الملحك رلم  )0الذي تم تمسٌمه إلى محورٌن  :األول مدى استخد ام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسة االلتصادٌة
,الثانً مدى تأثٌر استخدام االنترنت على تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسة االلتصادٌة،وفما لالستبٌان المرفك بالمالحك ،علما
أننا تتبعنا إجابات المسٌٌرٌن بالشرح والتوضٌح لصد فن الغموض الذي لد ٌنتاب المسٌر أثناء اإلجابة .باإلضافة إلى المحورٌن
الرئٌسٌٌن اعتمدنا محورا للبٌانات العامة المرتبطة بالمستجوبٌن شمل:الجنس ،السن ،المستوى التعلٌمً والخبرة المهنٌة.
 -8مكٌاس متغٌرات الدراسة
تم استخدام ممٌاس لٌكارت الخماسً لمٌاس درجة موافمة عٌنة من مسٌري مجموعة من المؤسسات االلتصادٌة الناشطة بوالٌة
المسٌلة عن محتوى فمرات من االستبٌان حٌث ٌوجد أمام كل عبارة خمس خٌارات بحٌث ٌمثل الخٌار الخامس ( )5درجات،وهو
أعلى درجة للموافمة مع مضمون العبارة وٌلٌه الخٌار الرابع ( )4درجات،ثم الخٌار الثالث ( )3درجات،والخٌار الثانً ()2
درجتٌن،والخٌار األول ( )0درجة واحدة وٌمثل عدم الموافمة إطاللا ً مع مضمون العبارة.
 -2معٌار الكٌاس أو مسطري الكٌاس
لتفسٌر تمدٌرات مسٌري مجموعة من المؤسسات االلتصادٌة الناشطة بوالٌة المسٌلة لمدى استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد
البشرٌة ،تم استخدام معٌار المٌاس التالً:
الفمرات والمحاور التً حممت متوسطات حسابٌة بٌن [ [2225 ،0تعبر عن موافمة بدرجة منخوضة لمدى استخدام االنترنت فًتنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسة محل الدراسة.
الفمرات واألبعاد التً حممت متوسطات حسابٌة [ [3275 ،2225تعبر عن موافمة بدرجة متوسطة لمدى استخدام االنترنت فًتنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسة محل الدراسة.
الفمرات واألبعاد التً حممت متوسطات حسابٌة  3275فأكثر تعبر عن موافمة بدرجة عالٌة لمدى استخدام االنترنت فً تنمٌةالموارد البشرٌة فً المؤسسة محل الدراسة.
كما تم استخدام درجة معنوٌة ( )%5فألل للحكم على فرضٌات الدراسة.
 -3صدا أداي الدراسة
للتأكد من صدق أداة الدراسة والتً تمت علٌها،تم عرض االستبٌان على  3محكمٌن ،حٌث أخذت بعٌن االعتبار المالحظات
والتعدٌالت المناسبة بشأن الصٌاغة اللغوٌة واستبدال بعض العبارات بعبارات أخرى ،حتى أصبح مجموع الفمرات النهائٌة 33
فمرة.
 -4ثبات أداي الدراسة
جذول رقن ( : )8معامل  Cronbach Alphaلكٌاس ثبات أداي الدراسة
عدد
المحور
Cronbach's Alpha
العبارات
33

االستبيان ككل

869.0

المصدر  :من اعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات  SPSSلبٌانات االستبٌان
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تم استخدام معامل  Cronbach's Alphaلمٌاس ثبات ممٌاس الدراسة وٌتضح من الجدول رلم ( )0أن درجة الثبات لمدى
استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسة محل الدراسة هً ( )12968ألداة الدراسة ككل وهً نسبة عالٌة حٌث
تشٌر نتائج هذا االختبار إلى أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة مالئمة من الثبات ما ٌتناسب مع هذا النوع من الدراسات.
 -5المعالجة اإلحصائٌة
لغرض المعالجة اإلحصائٌة للبٌانات المحصل علٌها من االستبٌان تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة SPSS
(اصدار ، )19كما تم استخدام األسالٌب التالٌة لمعالجة البٌانات:
 اختبار الثبات (:) Reliability Testالذي استخدم بهدف التأكد من ممدار االتساق الداخلً ألداة المٌاس عن طرٌك احتسابمعامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach's Alphaلألداة ككل.
 األسالٌب اإلحصائٌة الوصفٌة:استخدمت األس الٌب اإلحصائٌة الوصفٌة لوصف الخصائص الشخصٌة لعٌنة الدراسة حٌثتضمنت األسالٌب اإلحصائٌة:التكرارات،النسب المئوٌة،المتوسطات الحسابٌة  ،واالنحرافات المعٌارٌة،واختبار الرتب لتحدٌد مدى
استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات محل الدراسة .من وجهة نظر عٌنة الدراسة.
 اختبار  one- way-Anovaالختبار الفروق فً متوسطات إجابات أفراد العٌنة وفما ً لمتغٌرات (السن،المستوى التعلٌمً،الخبرة).
 -6صعوبات البحث
ال تخلو أي دراسة من عمبات،فحاولت الباحثة التغلب علٌها لدر اإلمكان أو على األلل التملٌص من آثارها على الدراسة بهدف
التوصل إلى نتائج ذات داللة ،حٌث واجهت الباحثة صعوبات منها:عدم استجابة أفراد العٌنة مباشرة،وتأخر الكثٌرٌن منهم بل
وامتنع البعض منهم عن اإلجابة أحٌانا،مما حدا بالباحثة لالتصال بهم أكثر من مرة،وإعادة توزٌع استبٌانات علٌهم مرة أخرى
بسبب ضٌاع االستبٌانات الموزعة سابما.
 -7مجتمع وعٌنة البحث
مجتمع البحث ٌ :تمثل مجتمع الدراسة فً مسٌري لـ  05مؤسسة التصادٌة ناشطة بوالٌة المسٌلة والمتعاونة معنا
(الملحك رلم )2
عٌنة البحث  :اعتمدنا فً تحدٌد حجم العٌنة على نظرٌة النهاٌة المركزٌة التً مفادها أنه " كلما زاد حجم العٌنة الترب توزٌع
المعاٌنة للوسط الحسابً من التوزٌع الطبٌعً ،بغض النظر عن توزٌع المجتمع" ]، [22حٌث أن هذه الطرٌمة تطبك على معظم
المجتمعات تمرٌبا،و التً تعتبر أن العٌنة تكون كبٌرة إذا كانت أكبر أو تساوي  .31ولحساب عدد مفردات العٌنة نتبع ما ٌلً :
"عدد المحاور ضرب فً المٌمة ما بٌن )ٌ (5 -10تم تحدٌدٌها تبعا لتمدٌر الباحث" ] [23ومنه ٌصبح عدد مفردات العٌنة كاآلتً :
عدد المحاور  33ضرب ٌ 5صبح لدٌنا  065مفردة.
وفً هذا اإلطار تم توزٌع  065استبٌان ولد تم استرجاع  147استمارة من بٌنها  09غٌر لابل للمعالجة والتحلٌل لعدم اكتمال
ملئها ،وبالتالً استمر العدد على  028استبٌان.
سادسا  :عرض وتحلٌل نتائج االستبٌان واختبار الورضٌات
بعدما تطرلنا لمنهجٌة الدراسة المتبعة فً الجانب المٌدانً لمنا بتحلٌل محاور االستبٌان ،بغرض التأكد من صحة الفرضٌات
التً تجٌب فً مجموعها على اإلشكالٌة الرئٌسٌة للبحث.
 - 1وصف الخصائص الشخصٌة لعٌنة الدراسة
سنحاول تحلٌل معطٌات البٌانات العامة للعٌنة المدروسة ،وذلن من خالل عرض النسب المئوٌة والتكرارات لتوزٌع مفردات
العٌنة ،وهذا وفما للمتغٌرات الموضوعة فً هذا المحور والمتمثلة فً الجنس ،السن،المستوى التعلٌمً والخبرة.
جدول رقم( : )2توزٌع أفراد عٌنة الدراسة حسب المتغٌرات العامة
المتغٌرات
كر
أنثى

الجنس
المجموع
السن

اقل من  01سنة
من  01تلى  01سنة
أكبر من  01سنة
المجموع
ابتدائً وتكمالً
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التكرار
821
1
821
51
62
15
821
25

%النسبة المئوٌة
811
11
811
39.84
44ق81
72ق88
811
85.00
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ثانوي
جامعً

المستوى التعلٌمً
المجموع

أقل من  0سنوات
من  0تلى  80سنة
أكثر من  80سنة

الخبرة
المجموع

د :خرخاش ساهٍة
01.83
01.11
811
36.72
03ق03
6.25
811

05
48
821
47
73
8
821

المصدر  :من اعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات  SPSSلبٌانات االستبٌان
ٌتبٌن من الجدول رلم ( )2فٌما ٌتعلك بمتغٌر الجنس أن أفراد العٌنة كلها من فئة الذكور وبلغت نسبتهم ، % 011أي أن
المسٌٌرٌن فً هذه المؤسسات محل الدراسة كلهم ذكور.
أما متغٌر السن فإن اكبر نسبة من أفراد عٌنة الدراسة هً فئة من  31إلى  51سنة بنسبة لدرها  % 48.44ثم فئة ألل من 31
سنة بنسبة لدرها  % 39284تلٌها فئة أكبر من  51سنة بنسبة لدرها ، % 00.72أي ان المؤسسة ال تعتمد فً عملٌاتها اإلنتاجٌة
على فئة الشباب بل تحتفظ بعمالتها معتمدة فً ذلن على عامل الخبرة.
فً حٌن نجد متغٌر المستوى التعلٌمً فإن فئة المستوى الجامعً شكلت نصف العٌنة أي النسبة األكبر من أفراد عٌنة الدراسة
حٌث بلغت ، % 51211تلٌها فئة المستوى الثانوي حٌث بلغت نسبتها ، % 31.47بٌنما فئة المستوى االبتدائً واإلكمالً بلغت
نسبتها ، % 09.53الن حسب الموانٌن المناصب العلٌا أي المسٌٌرٌن تتطلب مستوى تعلٌمً عالً (جامعً).
أما فٌما ٌخص متغٌر الخبرة فإن نسبة األفراد الذٌن لهم سنوات خبرة من  5إلى  05سنة هً الفئة الغالبة وتمدر بـ % 57.13
،بٌنما فئة ألل من  5سنوات لدرت نسبتها بـ ، % 36.7.أما الفئة الضعٌفة فهً فئة أكثر من  05سنة حٌث تمدر نسبتها بـ
،% 6.25وهذا ٌدل على أن هذه المؤسسة تعتمد على الخبرة أكثر نظرا الن طبٌعة عملٌاتها تتطلب ذلن،حٌث لدر ما نسبته
 % 63.28من المسٌٌرٌن الذٌن تفوق خبرتهم  5سنوات.
 -2تحلٌل فرضٌات الدراسة
بعدما لمنا بتحلٌل محاور االستبٌان ،سنحاول تحلٌل فرضٌات الدراسة ومن ثم االجابة علٌها بالشكل التالً :


الورضٌة األولى  :تستخدم االنترنت بدرجة متوسطة فً تنمٌة الموارد البشرٌة من وجهة نظر مسٌري مجموعة من
المؤسسات االقتصادٌة الناشطة بوالٌة المسٌلة
جدول رقم( :)3المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة إلجابات أفراد العٌنة على كل أسئلة االستبٌان

الرقم
0
2
3
4
5
6
7
8
9
01
00
02
03
04
05

الوكرات
ٌؤدي استخدام مؤسستنا لالنترنت إلى تحسٌن الخدمات الممدمة لموظفٌها.
تتسم االنترنت فً مؤسستنا بالسهولة فً االستخدام.
ٌعزز استخدام االنترنت التكامل بٌن المطاعات الوظٌفٌة المختلفة.
الشبكات المتوفرة حالٌا فً مؤسستنا كافٌة عملٌا
توفر مؤسستنا لاعدة بٌانات تمكن العامل االطالع علٌها فً أي ولت وفً أي مكان.
استخدام االنترنت فً مؤسستنا أدى إلى سرعة وصول المعلومة .
تعمل مؤسستنا على عملٌة تحدٌث تطبٌمات االنترنت بشكل مستمر.
تستخدم مؤسستنا االنترنت فً التوظٌف االلكترونً .
استخدام االنترنت ٌدعم الجانب االمنً فً مؤسستنا.
ٌشعرن استخدام االنترنت فً مؤسستن باألمان .
تتوفر فً مؤسستنا البرامج التدرٌبٌة أو التكوٌنٌة المناسبة والمالئمة لالنترنت
المستخدمة.
تستخدم مؤسستنا المؤتمرات المرئٌة عبر الوٌب فً تدرٌب الموظفٌن عن بعد.
ٌستخدم الفٌدٌو عبر االنترنت لتدرٌب الموظفٌن عن بعد.
استخدام االنترنت فً مؤسستنا حمك تكافئ الفرص التدرٌبٌة والتكوٌنٌة بٌن الموظفٌن.
المحور األول
حصلت مؤسستنا على مخرجات جٌدة بفضل التكوٌن باستخدام االنترنت.
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العٌ
نة

المتوسط

درجة
االستخدام

028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028

4215
4225
3255
3265
3277
4210
3271
3225
4205
4232

عالية
عالية
متوسطة
متوسطة
عالية
عالية
متوسطة
متوسطة
عالية
عالية
متوسطة

3263
2202
3298
46.3
3298

متوسطة
منخفضة
عالية
متوسطة
عالية

028
028
028
028
028

3269
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االستمرار فً التدرٌب أو التكوٌن فً االنترنت أدى إلى ارتماء مستوى االداء فً
مؤسستنا.
استخدام نظم معلومات االلكترونٌة فً مؤسستنا أدى إلى تخفٌض الجهد .
استخدام الشبكات فً مؤسستنا شجع التعاون بٌن أعضائها حٌث تزداد الوظائف المنجزة
جماعٌا .
تنظم مؤسستنا دورات تدرٌبٌة أو تكوٌنٌة عن بعد للموظفٌن
تموم مؤسستنا بتنظٌم دورات التدرٌب او التكوٌن بصفة مستمرة.
استخدام مؤسستنا لالنترنت سمح بالتكوٌن أثناء العمل نفسه دون انمطاع.
ٌتم فً مؤسستنا تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة أو التكوٌنٌة باستخدام االنترنت.
تحفز مؤسستنا الموظفٌن على استخدام االنترنت ألداء مهامهم.
تتوفر لدى مؤسستنا نظم ولواعد بٌانات خاصة بالموارد البشرٌة.
توفر مؤسستنا التدرٌب الكافً على نظم المعلومات المستخدمة فٌها.
استخدام نظم معلومات سهل عملٌة ترلٌة الموظفٌن فً مؤسستنا .
تساهم لاعدة البٌانات المتاحة فً مؤسستنا فً تملٌل تكالٌف االخطار وحوادث العمل.
ٌستعمل البرٌد االلكترونً كمناة اتصال مفتوحة باتجاهٌن بٌن كافة موظفً مؤسستنا.
ٌسهم استخدام االنترنت فً سرعة اتخاذ المرارات.
استخدام االنترنت ٌساعد على الحصول على معومات صحٌحة وخالٌة من االخطاء.
استخدام االنترنت ٌحمً مؤسستنا من التالعب.
االنترنت ٌدعم الجانب االمنً فً مؤسستنا.
استخدام االنترنت ٌؤدي إلى التملٌل من استنساخ الوثائك واالرشٌف وانخفاض تكالٌف
االرسال.
المحور الثانً
االستبٌان ككل

06
07
08
09
21
20
22
23
24
25
26
27
28
29
31
30
32
33

028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
028
821

عالية

3299
4202

عالية
عالية

3254
4211
3266
4223
4240
3277
3279
4222
3260
4207
3265
4238
3259
3270

متوسطة
عالية
متوسطة
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
متوسطة
عالية
متوسطة
عالية
متوسطة
متوسطة
عالية

40.2
4028

عالية
عالية

4225

4204

المصدر  :من اعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات  SPSSلبٌانات االستبٌان
الجدول رلم (ٌ )3بٌن المتوسطات الحسابٌة لتمدٌر عٌنة الدراسة لمدى استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسة
محل الدراسة ،وٌتضح من هذا الجدول أن هنان درجة متوسطة من استخدام االنترنت فً المؤسسات محل الدراسة بالنسبة
للمحور األول ،بٌنما درجة االستخدام االنترنت بالنسبة للمحور الثانً كانت عالٌة ،أما فٌما ٌخص االستبٌان ككل فكانت درجة
استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسة محل الدراسة عالٌة ،كما تراوحت درجة استخدام االنترنت للعبارات
بٌن المتوسطة والعالٌة ما عدا العبارة  03حٌث كانت درجة الفاعلٌة منخفضة وذلن راجع إلى أنه فعال المؤسسات محل الدراسة
ال تستخدم الفٌدٌو عبر االنترنت لتدرٌب الموظفٌن عن بعد.
و علٌه ٌتم رفض الفرضٌة األولى التً تنص على أن  " :تستخدم االنترنت بدرجة متوسطة فً تنمٌة الموارد البشرٌة من وجهة
نظر مسٌري مجموعة من المؤسسات االلتصادٌة الناشطة بوالٌة المسٌلة"  ،حٌث تبٌن أن درجة االستخدام عالٌة .


الورضٌة الثانٌة  :ال توجد فروا ات داللة تحصائٌة آلراق موردات العٌنة حول مد استخدام االنترنت فً تنمٌة
الموارد البشرٌة فً المؤسسات االقتصادٌة محل الدراسة تعز للمتغٌرات العامة

لمعرفة فٌما إذا كان هنان فروق داللة إحصائٌة فً تمدٌر عٌنة من مسٌٌري مجموعة من المؤسسات االلتصادٌة الناشطة
بوالٌة المسٌلة حول مدى استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة تعزى للمتغٌرات العامة ،فمد تم االعتماد على تحلٌل التباٌن
األحادي باستخدام اختبار  ، ANOVAكما تم تمسٌم هذه الفرضٌة الثانٌة إلى ثالث فرضٌات فرعٌة.
-8الورضٌة الورعٌة األولى  " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة آلراء مفردات العٌنة حول مدى استخدام االنترنت فً تنمٌة
الموارد البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة محل الدراسة تعزى لمتغٌر السن"
جدول رقم( :)4نتائج اختبار تحلٌل التباٌن األحادي  ANOVAتبعا لمتغٌر السن عند مستو معنوٌة % 5
المجال

مصدر التباٌن

مجموع المربعات

درجة الحرٌة

متوسط المربعات

لٌمة F

مستوى المعنوٌة

استخدام االنترت فً

بٌن المجموعات

..7.0

0

..7.0

2.7.2

..210
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أثر اسحخذام األنحرنث على جنوٍة الووارد البشرٌة فً الوؤسسات االقحصادٌة
تنمٌة الموارد البشرٌة

داخل المجموعات

60.111

021

المجموع

62.617

027

د :خرخاش ساهٍة
..210

المصدر  :من اعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات  SPSSلبٌانات االستبٌان
ٌوضح الجدول رلم ( )4انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً تمدٌر عٌنة الدراسة حول استخدام االنترنت فً تنمٌة
الموارد البشرٌة فً المؤسسات محل الدراسة ،حٌث ٌظهر من خالل الجدول أن لٌمة  F = 22792وهً دالة احصائٌا ،كما أن
مستوى المعنوٌة الذي ٌمدر بـ  1.260أكبر من ، % 5مما ٌدل على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً تمدٌر عٌنة
الدراسة حول استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات محل الدراسة تعزى لمتغٌر السن.أي أن جمٌع فئات
األعمار تؤكد على استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة محل الدراسة.
وعلٌه ٌتم قبول الفرضٌة الفرعٌة األولى التً تنص على أنه  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة آلراء مفردات العٌنة حول
مدى استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة محل الدراسة تعزى لمتغٌر السن.
 -2الورضٌة الورعٌة الثانٌة  " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة آلراء مفردات العٌنة حول مدى استخدام االنترنت فً تنمٌة
الموارد البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة محل الدراسة تعزى لمتغٌر المستو التعلٌمً"
جدول رقم( :)5نتائج اختبار تحلٌل التباٌن األحادي  ANOVAتبعا لمتغٌر المستو التعلٌمً عند مستو معنوٌة % 5ق
المجال

استخدام االنترت فً
تنمٌة الموارد البشرٌة

مصدر التباٌن

مجموع المربعات

درجة الحرٌة

متوسط المربعات

بٌن المجموعات

0....0

0

0....0

داخل المجموعات

00...1

021

....7

المجموع

6....1

027

لٌمة F

226

مستوى المعنوٌة

...70

المصدر  :من اعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات  SPSSلبٌانات االستبٌان
ٌوضح الجدول رلم ( )5انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً تمدٌر عٌنة الدراسة حول استخدام االنترنت فً تنمٌة
الموارد البشرٌة فً المؤسسات محل الدراسة ،حٌث ٌظهر من خالل الجدول أن لٌمة  F = 223وهً دالة احصائٌا ،كما أن
مستوى المعنوٌة الذي ٌمدر بـ  12170أكبر من ، % 5مما ٌدل على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً تمدٌر عٌنة
الدراسة حول استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات محل الدراسة تعزى لمتغٌر المستوى التعلٌمً.أي أن
جمٌع المستوٌات التعلٌمٌة تؤكد على استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة محل الدراسة.
وعلٌه ٌتم قبول الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة التً تنص على أن  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة آلراء مفردات العٌنة حول مدى
استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة تعزى لمتغٌر المستوى التعلٌمً.
 -3الورضٌة الورعٌة الثالثة  " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة آلراء مفردات العٌنة حول مدى استخدام االنترنت فً تنمٌة
الموارد البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة محل الدراسة تعزى لمتغٌر الخبري "
جدول رقم( :)6نتائج اختبار تحلٌل التباٌن األحادي  ANOVAتبعا لمتغٌر الخبري عند مستو معنوٌة % 5ق
المجال

استخدام االنترت فً
تنمٌة الموارد البشرٌة

مصدر التباٌن

مجموع المربعات

درجة الحرٌة

متوسط المربعات

بٌن المجموعات

..1.7

0

..1.7

داخل المجموعات

60.11.

021

..210

المجموع

62.617

027

لٌمة F

2.771

مستوى المعنوٌة

..276
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أثر اسحخذام األنحرنث على جنوٍة الووارد البشرٌة فً الوؤسسات االقحصادٌة

ٌوضح الجدول رلم ( )6انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً تمدٌر عٌنة الدراسة حول استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد
البشرٌة فً المؤسسات محل الدراسة ،حٌث ٌظهر من خالل الجدول أن لٌمة  F = 22776وهً دالة احصائٌا ،كما أن مستوى
المعنوٌة الذي ٌمدر بـ  12273أكبر من ، % 5مما ٌدل على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً تمدٌر عٌنة الدراسة حول
استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات محل الدراسة تعزى لمتغٌر الخبرة .أي أن الخبرة لٌست ممٌاس للحكم
و جمٌع أفراد العٌنة تؤكد على استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة محل الدراسة.
وعلٌه ٌتم قبول الفرضٌة الفرعٌة الثالثة التً تنص على أن  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة آلراء مفردات العٌنة حول مدى
استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة محل الدراسة تعزى لمتغٌر الخبرة.
مما سبك ٌتم قبول الفرضٌة الثانٌة التً تنص على أن ":ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة آلراء مفردات العٌنة حول مدى
استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة محل الدراسة تعزى للمتغٌرات العامة(السن ،الخبرة
والمستوى التعلٌمً) " ،حٌث تم لبول جمٌع الفرضٌات الفرعٌة.
الورضٌة الثالثة  :استخدام االنترنت ل تاثٌر اٌجابً على تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات االقتصادٌة محل الدراسة
الختبار العاللة بٌن االنترنت وتنمٌة ا لموارد البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة الجزائرٌة محل الدراسة ،باعتبار ان االنترنت
تؤثر فً تنمٌة الموارد البشرٌة ،البد من اٌجاد لوة االرتباط بٌن هذٌن المتغٌرٌن ومن ثم اٌجاد نموذج لمعادلة االنحدار البسٌط
ٌعبر عن هذه العاللة ،ولبل ذلن البد من تحدٌد المتغٌرات ورموزها كاآلتً:
المتغٌر التابع  :تنمٌة الموارد البشرٌة ، DRHالمتغٌر المستمل:االنترنت ، Xمعامل االنحدار ، β :الثابت α :
ومنه الشكل العام لنموذج معادلة االنحدار الخطً البسٌط ٌكون كاآلتً DRH= α + β Xi :
و بواسطة البرنامج االحصائً ٌ SPSSمكن استخراج لٌم  α :و. β
إلٌجاد نموذج معادلة االنحدار البسٌط ٌنبغً تحدٌد معامل االرتباط بٌن  DRHواالنترنت  Xوهذا ما ٌبٌنه الجدول رلم 7
جدول رقم ( : )7قٌمة معامل االرتباط بٌن االنترنت وتنمٌة الموارد البشرٌة
النوورج

هعاهل االرجباط R

هعاهل الححذٌذ
R2

1.128

1.438

8

الخطأ الوعٍاري للحقذٌر

ei

1.2013

المصدر  :من اعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات  SPSSلبٌانات االستبٌان
ٌتضح من الجدول رلم ( )7أن لوة االرتباط بٌن  DRHواالنترنت  Xفً المؤسسات محل الدراسة لوٌة جدا حٌث لدرت لٌمة
معامل االرتباط بـ  12820وهً لٌمة مرتفعة ولرٌبة من  ،0مما ٌعنً أن هذه العاللة طردٌة ولوٌة .فً حٌن كانت لٌمة معامل
التحدٌد  12674وهً لٌمة لوٌة ،و تدل على أن هنان تأثٌر اٌجابً لالنترنت على تنمٌة الموارد البشرٌة بنسبة  . %67.4أي
كلما كان استخدام االنترنت جٌد كلما كان تأثٌر االنترنت على تنمٌة الموارد البشرٌة كبٌر،وأن نموذج هذه العاللة صالح للتنبؤ.
ولتأكد من معنوٌة هذا النموذج نستخدم اختبار"  "ANOVAتحلٌل التباٌن االحادي من خالل الجدول رلم .8
جدول رقم (: )8اختبار "  "ANOVAبٌن االنترنت وتنمٌة الموارد البشرٌة
مصدر التباٌن
االنحدار
البواقً
المجموع

مجموع المربعات

درجة الحرٌة

متوسط المربعات

982042

0

982042

642439

026

12500

0622580

027

قٌمة F

8920.58

مستو
المعنوٌة

.0...

المصدر  :من اعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات  SPSSلبٌانات االستبٌان
نالحظ من الجدول رلم ( )8أعاله أن لٌمة مستوي الداللة تساوي  12111وهً لٌمة ألل من ، 1215مما ٌدل على وجود لٌم
معنوٌة ودالة ،وبالتالً ٌمكن اٌجاد نموذج لمعادلة االنحدار البسٌط بٌن  DRHواالنترنت  Xومن الجدول رلم ٌ 9مكن استخالص
هذه المعادلة.
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جدول رقم ( : )9قٌمة معالم االنحدار للمحور الثانً والبعد االول
النمو ج
8

معامل االنحدار

t

مستو المعنوٌة

الثابت α

80286

23.568

0.000

معامل البعد األول β

.0672

230568

0.000

المصدر  :من اعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات  SPSSلبٌانات االستبٌان
ٌمكن استخالص نموذج لمعادلة االنحدار الخطً البسٌط بالشكل التالً DRH= 8.284 + 1.403x :
نالحظ من خالل الجدول رلم ( )9أن معامالت النموذج الممدر  β ،αمعنوٌة ،كما أن لٌمة معامل االنحدار تساوي  12672وهً
لٌمة موجبة ومعنوٌة،حٌث لدرت االحصاءة  tبـ  ،23.568وهً أعلى من ،2مما ٌدل على أن معامل االنحدار معنوي،وهو ما
أثبتته لٌمة المعنوٌة فً الجدول والتً بلغت  ( 12111ألل من  ،)1215مما ٌعنً وجود عاللة طردٌة معنوٌة بٌن DRH
واالنترنت، Xكما ٌوضح هذا النموذج لمعادلة لالنحدار الخطً البسٌط أن االنترنت تؤثر بنسبة  % 6722فً تنمٌة الموارد
البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة محل الدراسة وهً نسبة عالٌة ،وأن النسبة البالٌة تعود لعوامل أخرى.
مما سبك نستنتج أن االنترنت لها تأثٌر اٌجابً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة محل الدراسة.
وعلٌه ٌتم قبول الفرضٌة الثالثة التً تنص على أن  " :استخدام االنترنت له تأثٌر اٌجابً على تنمٌة الموارد البشرٌة فً
المؤسسات االلتصادٌة محل الدراسة "  ،حٌث تبٌن وجود لوة ارتباط لوٌة بٌن االنترنت وتنمٌة الموارد البشرٌة.
الخاتمة
تعت بر االنترنت من أهم وسائل التكنولوجٌات الحدٌثة لإلعالم واالتصال ،حٌث تلعب دورا جوهرٌا فً ادارة المؤسسات
االلتصادٌة خاصة ادارة الموارد البشرٌة ،ولد عالجنا فً هذا البحث لضٌة أثر استخدام االنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً
المؤسسات االلتصادٌة ،فاالنترنت تساهم فً تنمٌة لدرات الموارد البشرٌة ومهاراتهم ،نظرا لما توفره من تسهٌالت فً مجال
التعلم عن بعد ،التكوٌن والتدرٌب عن بعد لتعلٌم العمال وتأهٌلهم للتطبٌك المٌدانً و...
كما أن تنمٌة الموارد البشرٌة تشمل المدرة على تمكٌن الفرد من تطوٌر فكره ،ذاته ،لدراته وسلوكٌاته ،وإلنجاح هذه التنمٌة
البد من استخدام أفضل الوسائل أو الطرق وبصورة فاعلة ومؤثرة مثل االنترنت ،التً وحدت العالم بأسره واصبح لرٌة صغٌرة
؛حٌث أن استخدام االنترنت فً المؤسسة االلتصادٌة خاصة فً تنمٌة الموارد البشرٌة أدى إلى تطوٌر ونجاح ادارة الموارد
البشرٌة ،وبالتالً تطوٌر العامل وتأهٌله لألفضل ،و من هذا المنطلك جاءت هذه الممالة لتبرز ذلن حٌث أسفرت على النتائج
التالٌة :
أوال  :النتائج
مما سبك توصلنا إلى النتائج التالٌة :
 رفض الورضٌة األولى التً تنص  " :تستخدم االنترنت بدرجة متوسطة فً تنمٌة الموارد البشرٌة من وجهة نظر مسٌريمجموعة من المؤسسات االلتصادٌة الناشطة بوالٌة المسٌلة "  ،حٌث تبٌن أن درجة االستخدام عالٌة .
 قبول الورضٌة الثانٌة التً تنص على أن " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة آلراء مفردات العٌنة حول مدى استخداماالنترنت فً تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة محل الدراسة تعزى للمتغٌرات العامة (السن ،الخبرة والمستوى
التعلٌمً) "
 قبول الورضٌة الثالثة التً تنص على أن " :استخدام االنترنت له تأثٌر اٌجابً على تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسساتااللتصادٌة محل الدراسة " حٌث تبٌن وجود لوة ارتباط لوٌة بٌن االنترنت وتنمٌة الموارد البشرٌة.
ثانٌا  :االقتراحات
من أهم االلتراحات التً توصلنا إلٌها سنورد ما ٌلً :
 ضرورة دعم ادارة الموارد البشرٌة بوسائل التكنولوجٌات الحدٌثة لإلعالم واالتصال الالزمة من االجهزة والبرمجٌات ولواعدالبٌانات والشبكات ومواكبة التطورات العالمٌة بالشكل الذي ٌساعدها على التمٌز؛
 ضرورة اخضاع الموارد البشرٌة لدورات تدرٌبٌة الالزمة فً مجال التكنولوجٌات الحدٌثة لإلعالم واالتصال لزٌادة لدراتها ،مهارتها وكفاءاتها ؛
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 ضرورة تنمٌة الموارد البشرٌة من خالل الامة البرامج التدرٌبٌة لزٌادة مهارة العاملٌن وحصولهم على الخبرة المطلوبة لمواكبةالتطورات العالمٌة السرٌعة؛
 ضرورة استخدام التوظٌف االلكترونً،لضمان وضع الرجل المناسب فً المكان المناسب؛ ضرورة تشجٌع العاملٌن على استخدام االنترنت ،عن طرٌك توفٌرها فً المؤسسة؛ ضرورة المتابعة والتصحٌح من طرف المسؤولٌن ،عن طرٌك معرفة جوانب التمٌز وكٌفٌة تطوٌرها وجوانب اإلخفاق وكٌفٌةعالجها.
الهوامش
] -[1عثمان دمحم عثمان،لٌاس التنمٌة البشرٌة:مراجعة نمدٌة فً ندوة التنمٌة البشرٌة فً الوطن العربً،مركز دراسات الوحدة العربٌة،بٌروت،0995،
ص.001
]ٌ -[2وسف أبو الحجاج،إدارة وتنمٌة الموارد البشرٌة،الطبعة األولى دار الولٌد  ،سورٌا، 2101 ،ص. 01
] -[3سلٌمان خلٌل فارس ،عٌسى ىشحادة ملرعون وٌسرى مباركة،،ادارة الموارد البشرٌة"االفراد"،منشورات جامعة دمشك،سورٌا ،2113،ص.078
] -[4دمحم حسٌن العجمً،االتجاهات الحدٌثة فً المٌادة االدارٌة والتنمٌة البشرٌة،الطبعة الثانٌة،دار المسٌرة للتوزٌع والتشر،عمان،2101،ص .207
] -[5دمحم عبد العال التعٌمً وآخرون ،ادارة الجودة المعاصرة ،دار الباروري،ط،0عمان ،2119،ص . 79
[ -]6دمحم عبد الكرٌم ،ادارة ومهام ومسؤولٌات ،دار النشر الدولٌة ،الماهرة،مصر ،0995،ص.51
[ -]7أحمد سٌد مصطفى،المدٌر وتحدٌات العولمة :إدارة جدٌدة لعالم جدٌد،دار النهضة،اإلسكندرٌة،مصر،2110،ص.80
] -[8مجد الدٌن خٌري،مؤشرات التنمٌة العربٌة وتطوراتها،مؤتة للبحوث والدراسات،جامعة مؤتة،مجلد(،)8العدد ،3األردن، 0993،ص.03
] -[9عبد الغفار حنفً،السلون التنظٌمً وإدارة األفراد ،الدار الجامعٌة،اإلسكندرٌة،مصر،0997،ص .349
]-[10المرجع السابك،ص. 353
] -[11ربحً علٌان،دمحم عبد الدبس،وسائل االتصال وتكنولوجٌا التعلٌم،دار الصفاء،االردن،0999،ص.023
] -[12مجدي دمحم أبو العطا،المرجع األساسً لمستخدمً االنترنت،المكتبة العربٌة لعلوم الحاسب،الماهرة،2111،ص .147
] -[13عبد الحمٌد بسٌونً،الوسائط المتعددة،دار النشر للجامعات،الماهرة،مصر،2004،ص.00
] -[14سعد غالب ٌاسٌن،أساسٌات نظم المعلومات اإلدارٌة وتكنولوجٌا المعلومات،دار وائل للنشر،ط،0عمان،األردن،2116،ص .38
[15]- Stéve Sleight, Internet et l’entreprise, MANGO Pratique édition, France,2001,p55.
[16]-Stéve Sleight ,Ibid,p57.
[17] -Stéve Sleight , Op, Cit, p55.
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المالحف
الملحف رقم( : )8استبٌان الدراسة
الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة  -المسٌلة –
كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر

اسحبٍاى
بحث تحت عنوان :

أثر استخدام االنترنت على تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات االقتصادٌة
من وجهة نظر عٌنة من مسٌري مجموعة من المؤسسات االقتصادٌة الناشطة بوالٌة المسٌلة
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أثر اسحخذام األنحرنث على جنوٍة الووارد البشرٌة فً الوؤسسات االقحصادٌة
إعداد الدكتورة  :سامية خرخاش

تحٌة طٌبة وبعد...
الرجاء من السادة المسٌٌرٌن التعاون معنا لملئ هذه االستبٌان وذلن فً إطار المٌام ببحث موضوعه  ":أثر استخدام االنترنت
على تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات االلتصادٌة"
ٌرجى منكم اإلطالع على عبارات هذا االستبٌان ,ثم وضع عالمة ( )Xعلى العبارة المناسبة بكل دلة وصراحة.
نشكركم على حسن تعاونكم
الباحثة
معلومات هذا االستبٌان سرٌة وال تستخدم إال ألغراض علمٌة بحتة
أوال  :البٌانات العامة
ٌرجى منكم وضع عالمة ) (xأمام العبارة المناسبة
-8
-2
-3
-4

السن
المستو
التعلٌمً
الخبري

كر
الجنس
من  3.تلى  5.سنة
اقل من  3.سنة
ثانوي
ابتدائً وتكمالً
من  5تلى 15
أقل من 5سنوات
سنة

أنثى
أكبر من  5.سنة
جامعً
أكثر من  15سنة

ثانٌا  :عبارات االستبٌان
ٌرجى منكم وضع عالمة ) (xأمام العبارة التً تمثل وجهة نظركم :
المحور األول  :مد استخدام االنترنت فً المؤسسات االقتصادٌة محل الدراسة
الرقم
8
2
3
4
5
6
7
8
9
8.
88
82
83
84

موافف
بشدي

العــبــــــــــــــــــــــــــــارة

مواف
ا

ال أدري

غٌر
موافف

غٌر موافف
بشدي

ٌؤدي استخدام مؤسستنا لالنترنت تلى تحسٌن الخدمات المكدمة لموظوٌهاق
تتسم االنترنت فً مؤسستنا بالسهولة فً االستخدامق
ٌعزز استخدام االنترنت التكامل بٌن الكطاعات الوظٌوٌة المختلوةق
الشبكات المتوفري حالٌا فً مؤسستنا كافٌة عملٌا
توفر مؤسستنا قاعدي بٌانات تمكن العامل االطالع علٌها فً أي وقت وفً أي
مكانق
استخدام االنترنت فً مؤسستنا أد تلى سرعة وصول المعلومة ق
تعمل مؤسستنا على عملٌة تحدٌث تطبٌكات االنترنت بشكل مستمرق
تستخدم مؤسستنا االنترنت فً التوظٌف االلكترونً ق
استخدام االنترنت ٌدعم الجانب االمنً فً مؤسستناق
ٌشعرل استخدام االنترنت فً مؤسستل باألمان ق
تتوفر فً مؤسستنا البرامج التدرٌبٌة أو التكوٌنٌة المناسبة والمالئمة لالنترنت
المستخدمةق
تستخدم مؤسستنا المؤتمرات المرئٌة عبر الوٌب فً تدرٌب الموظوٌن عن بعدق
ٌستخدم الوٌدٌو عبر االنترنت لتدرٌب الموظوٌن عن بعدق
استخدام االنترنت فً مؤسستنا حكف تكافئ الورص التدرٌبٌة والتكوٌنٌة بٌن
الموظوٌنق
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أثر اسحخذام األنحرنث على جنوٍة الووارد البشرٌة فً الوؤسسات االقحصادٌة

المحور الثانً  :مد تاثٌر استخدام االنترنت على تنمٌة الموارد البشرٌة فً المؤسسات االقتصادٌة محل الدراسة
الرقم

العــبــــــــــــــــــــــــــــاري

85
86

حصلت مؤسستنا على مخرجات جٌدي بوضل التكوٌن باستخدام االنترنتق
االستمرار فً التدرٌب أو التكوٌن فً االنترنت أد تلى ارتكاق مستو االداق
فً مؤسستناق
استخدام نظم معلومات االلكترونٌة فً مؤسستنا أد تلى تخوٌض الجهد ق
استخدام الشبكات فً مؤسستنا شجع التعاون بٌن أعضائها حٌث تزداد الوظائف
المنجزي جماعٌا ق
تنظم مؤسستنا دورات تدرٌبٌة أو تكوٌنٌة عن بعد للموظوٌن
تكوم مؤسستنا بتنظٌم دورات التدرٌب او التكوٌن بصوة مستمريق
استخدام مؤسستنا لالنترنت سمح بالتكوٌن أثناق العمل نوس دون انكطاعق
ٌتم فً مؤسستنا تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة أو التكوٌنٌة باستخدام االنترنتق
تحوز مؤسستنا الموظوٌن على استخدام االنترنت ألداق مهامهمق
تتوفر لد مؤسستنا نظم وقواعد بٌانات خاصة بالموارد البشرٌةق
توفر مؤسستنا التدرٌب الكافً على نظم المعلومات المستخدمة فٌهاق
استخدام نظم معلومات سهل عملٌة ترقٌة الموظوٌن فً مؤسستنا ق
تساهم قاعدي البٌانات المتاحة فً مؤسستنا فً تكلٌل تكالٌف االخطار وحوادث
العملق
ٌستعمل البرٌد االلكترونً ككناي اتصال موتوحة باتجاهٌن بٌن كافة موظوً
مؤسستناق
ٌسهم استخدام االنترنت فً سرعة اتخا الكراراتق
استخدام االنترنت ٌساعد على الحصول على معومات صحٌحة وخالٌة من
االخطاق
استخدام االنترنت ٌحمً مؤسستنا من التالعبق
االنترنت ٌدعم الجانب االمنً فً مؤسستناق
استخدام االنترنت ٌؤدي تلى التكلٌل من استنساخ الوثائف واالرشٌف وانخواض
تكالٌف االرسالق

87
88
89
2.
28
22
23
24
25
26
27
28
29
3.
38
32
33

موافف
بشدي

مواف
ا

ال أدري

غٌر
موافف

غٌر موافف
بشدي

الملحف رقم (ٌ : ).2وضح قائمة المؤسسات المدروسة
الرقم

المؤسسة

حجم المؤسسة

01
02
03
.4
.5
.6
07
08
09
10
11
82
83
14
15

مؤسسة برٌد الجزائر
مؤسسة الجزائرٌة للمٌاه
شركة توزٌع الكهرباق بالمسٌلة
المؤسسة االقتصادٌة للخرسانة
مؤسسة مطاحن الحضنة  -الرٌاض سطٌف-
مؤسسة آلغال لصناعة األلمنٌوم "" ALGAL+
مؤسسة صناعة مواد البناق ببوسعادي
مؤسسة مولتً بٌطون ببوسعادي
مؤسسة  ACCلصناعة االسمنت
ملبنة الحضنة بالمسٌلة
بنل التنمٌة الرٌوٌة والوالحٌة بدربالمسٌلة
مؤسسة اتصاالت الجزائر
الكرض الشعبً الجزائري
الجزائرٌة المعاصري للبناق واالشغال العمومٌة بالمسٌلة
مؤسسة تٌندال TINDALللصناعات النسٌجٌة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
كبٌري
كبٌري
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
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الطابع الكانونً
للمؤسسة
عمومٌة
عمومٌة
عمومٌة
خاصة
عمومٌة
خاصة
خاصة
خاصة
مختلطة
خاصة
عمومٌة
عمومٌة
عمومٌة
خاصة
عمومٌة
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