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الملخص:
يتجدد من خلل هذه الورقممة البحثيممة الحمديث والنقماش حمول وسممائل تكنولوجيمما المعلوممات
التصال بإعتبارها الركيممزة الساسممية لخدمممة النسممان ومجممال أعممماله وذلممك مممن أجممل تمأمين،
تخزين ،وتوصيل المعلومات بعد معالجتها وتهيئتها للمستخدم بالسرعة والدقة والشمولية .
فنجاح المؤسسات في عالمنا اليوم يتوقف على ما تملكه من ممموارد بشممرية ذات كفمماءة عاليممة
ممن حيممث التعليممم ،والتممدريب ،والخممبرة  ،ومما تملكممه هممذه المؤسسممات ممن تكنولوجيمما حديثممة

،ومتطورة تستطيع تسخيرها لخدمة استراتيجياتها وما تحتويه من رؤية ورسالة وأهداف وبرامممج
ومن أهم وسائل الستفادة من التكنولوجيا إيجاد علقات متداخلة بينهمما وبيممن الممموارد البشممرية
 وهممذه، وليس إيجاد العلقة فقط بل ادارة تلك العلقة على أحسن ممما يممرام،المتاحة للمؤسسة
الدارة تتطلب من القائمين على المؤسسة التحديد والتعرف الدقيق على كممل ممما يتعلممق بهممذه
. العلقات المتداخلة بين التكنولوجيا والموارد البشرية
 مسمماهمة التكنولوجيمما فممي تحسممين وتنميممة وتفعيممل وظممائف إدارة الممموارد،ومن هذه العلقات
. وذلك من خلل سياسات التوظيف والتكوين وكذلك عملية اتخاذ القرارات، البشرية
حيث حاولنا في هذه الدراسة التطرق إلى استخدامات تكنولوجيا المعلومات والتصممال بالنسممبة
 والكشممف عممن بعممض وظممائف إدارة الممموارد،لدارة الممموارد البشممرية بالمؤسسممة الجزائمممرية
البشرية وكيفية تحسينها وتنميته ا م ن خلل اسمتغلل التكنولوجيما وقمد وجمدنا له ا أهميمة ودورا
هذا ما ساهم في الرقممي بالمؤسسممة وتطمموير وتحسممين أداء كوادرهمما البشمممرية، كبيرا في ذلك
.وبالتالي فرض نفسها في سوق العمل بفضل اعتمادها على التكنولوجيات الحديثة
 إدارة المــوارد،  الوظيفــة،  تكنولوجيا المعلومات والتصال: *الكلمات المفتاحية
.  المؤسسة، البشـرية
Résumé:
Ce nouveau document de recherche examine les moyens informatiques comme la pierre
angulaire du service humain et de son domaine d’activité afin de sécuriser, stocker et
transmettre les informations après leur traitement et de les préparer pour l’utilisateur avec
rapidité, exactitude et exhaustivité.
Le succès des institutions de notre monde repose aujourd'hui sur des ressources humaines
hautement compétentes en termes d'éducation, de formation, d'expérience et sur les atouts de
ces institutions à la pointe de la technologie, capables de les exploiter au service de leurs
stratégies et de leur vision, mission, objectifs et programmes. La relation entre eux et les
ressources humaines disponibles pour l'institution, non seulement la relation, mais au mieux la
gestion de cette relation, et cette gestion exige des fondateurs de l'institution qu'ils identifient
et sachent exactement ce qui est lié à ces relations entre technologie et ressources.
Confidentialité.
Celles-ci incluent la contribution de la technologie à l'amélioration, au développement et à
l'activation des fonctions de gestion des ressources humaines par le biais des politiques
d'emploi et de formation, ainsi que du processus décisionnel.
Dans cette étude, nous avons essayé de nous pencher sur l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication (TIC) pour la gestion des ressources humaines dans
l’institution algérienne et de divulguer certaines fonctions de la gestion des ressources
humaines et la manière de les améliorer et de les développer grâce à l’exploitation de la
technologie. S'imposant ainsi sur le marché du travail en s'appuyant sur les technologies
modernes.
* Mots-clés: Technologies de l'information et de la communication, Emploi, Gestion des
ressources humaines, Entreprise
. : power point الوسائل المتطلبة لعرض المداخلة
: السيرة الذاتية للباحـث
: الباحث حاصل علــــــــــــى
. 2007 *شهادة البكالوريا تخصص آداب وعلوم إنسانية سنة
نظممام كلسمميكي مممن جامعممة المسمميلة سممنة، * شهادة ليسانس في علم الجتماع تنظيم وعمل
. 2011
. 2012 *شهادة قانون أعمال بجامعة التكوين المتواصل من جامعة برج بوعريريج سنة
2013 *شهادة ممرض للصحة العمومية من المعهد الوطني العالي للشبه الطبي بسطيف سنة
.
. 2017 *شهادة الماستر الكاديمي في علم إجتماع التنمية من جامعة برج بوعريريج
. 2017 لعلم إجتماع التنمية بجامعة سكيكدة سنة، * فائز في مسابقة الدكتوراه
: الوظائــف

*إشتغل لمدة سنتين ببلدية برج بوعريريج بمصلحة الجرد من  2011إلى غاية ، 2013في إطار
عقود ماقبل التشغيل .
*حاليا ممرض على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجواية " مجانة " منذ  2013إلى يومنا
هذا .
*حاليا أستاذ بجامعة  20أوت " 1955سكيكدة " .
تمهيـــد :
يعيش العالم اليوم ثورة من التغيرات التقنية والعلمية بشكل متسارع ومذهل حيث جعممل
العالم قرية ليس فيها بعيد من خلل تكنولوجيا المعلومات وشبكات التصال والقمممار الصممناعية
التي تنقل كل أنواع المعلومات بين أقطار العالم .
فعصرنا اليوم يتصف بأنه عصر تقني متسارع التطور والتغير يشممهد ثممورة تطممورات مذهلممة فممي
تكنولوجيا المعلومات والتصالت وهو في نفس الوقت عصر له خصوصممية المرحلممة القتصممادية
والتقنية الممتي يمممر بهمما العممالم اليمموم ، ،فمعظممم المؤسسممات ومنهمما المؤسسممات القتصممادية و
باعتبارهمما نسممق فرعممي مممن النسممق الكلممي وهممو المجتمممع تسممعى لبنمماء قاعممدتها علممى نظممام
المعلوماتية خاصة وإن التحدي الكبير في وقتنمما هممذا ل يكمممن فممي إنتمماج المعلومممة أو الحصممول
عليها ،بل في كيفية استغللها لخدمة أهداف المؤسسة .إن ممما تمتمماز بممه تكنولوجيمما المعلومممات
التصال الحديثة من سممرعة فممي النجمماز ودقممة وكفمماءة عمماليتين فممي الداء ومرونممة فممي تبممادل
المعلومات وتداولها جعل المؤسسات القتصادية على اختلف نشمماطاتها تعتمممدها كمممدخل مممن
مدخلتها الذي ساهم هذا الخير في تغيير جذري لنماط العمل والتنظيم والتصال.
وعليه ومممن خلل كممما سممبق حاولنمما فممي هممذه الدراسممة الكشممف عممن أهميممة ومسمماهمة
استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصال لتنمية وظائف إدارة الممموارد البشممرية فممي المؤسسممة
ميدان الدراسة .
أول/مشكلة الدراســة  :على ضوء ما سبق طرحه يمكن صياغة الشكالية التالية :
 هل يساهم استخدام تكنولوجيــا المعلومــات والتصــال فــي تنميــة وظــائف
إدارة الموارد البشرية داخل مؤسسة"كوندور" بولية برج بوعريريج ؟
وللحاطة بجميع جوانب هذا الشكال تمت صياغة السئلة الفرعيممة والممتي جمماءت علممى الشممكل
:التالي
 هل يساهم استخدام الحاسب اللي في تعزيــز العمليــة التكوينيــة داخــل
المؤسسة؟
 هــل يســاهم اســتخدام شــبكة النــترنت  /النــترانت فــي تثميــن العمليــة
التوظيفية بالمؤسسة؟
 هــل يســاهم اســتخدام نظــام معلومــات المــوارد البشــرية فــي تفعيــل
القرارات داخل المؤسسة؟
ثانيا/فرضيات الدراســـة :
تعرف الفرضية على أنها" :إجابة عن تساؤلت الشكالية ،أي أنها تنممدرج ضمممن حركيممة سممؤال
جواب في ظل العلقة الترابطية بين الشكالية والفرضية" 1و من خلل هذا التعريممف تممم صممياغة
الفرضيات التالية انطلقا مممن معالجتنمما لشممكالية البحممث ،وقممد جمماءت الفرضمميات علممى الشممكل
التالي:
 الفرضية العامة :
يساهم اسممتخدام تكنولوجيمما المعلومممات والتصممال فممي تنميممة وظممائف إدارة الممموارد البشممرية داخممل
المؤسسة باعتبار أن إدارة الموارد البشرية نظام من أنظمة المؤسسة.
 الفرضيات الفرعية:
* يساهم استخدام الحاسب اللي في تعزيز العملية التكوينية داخل المؤسسة.
* استخدام شبكة النترنت /النترانت يساهم في تثمين العملية التوظيفية بالمؤسسة.
* يسمماهم اسممتخدام نظممام معلومممات الممموارد البشممرية فممي تفعيممل القممرارات داخممل
المؤسسة.
ثالثا/أهمية الدراســـــة :
يكتسي موضوع تنمية و تحسين وظائف إدارة الموارد البشرية فممي ظممل تكنولوجيمما المعلومممات
والتصال أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسممات الممتي تصممبو إلممى البقمماء والسممتمرارية،ل سمميما فممي
محيط تسوده التنافسية وتحكمه آليات السوق وتحتل فيه المعلومة مركز القيممادة أيممن ل مكممان
للمؤسسات التقليدية وسط المؤسسات العالمية التي جعلت مممن تكنولوجيمما المعلومممات ورقممة

رابحمة ممن أجل تحسين وظائف إدارة الموارد البشرية ،والمؤسسة الناجحة هممي الممتي ل تمنممح
للغموض مجال يعيق حركيتهاوتطورها م
رابعا/أهداف الدراسة :تتجلى أهداف الدراسة في ما يلي:
 الكشف عن مساهمة استخدام تكنولوجيا المعلومممات والتصممال فممي تنميممة وتحسممين
وظائف إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة.
 محاولة معرفة مساهمة الحاسب اللي في تعزيز العملية التكوينية بالمؤسسة.
 البحث عن مساهمة استخدام شبكة النترنت والنترانت في تثمين العمليممة التوظيفيممة
داخل المؤسسة.
 محاولة البحث عن مساهمة نظام معلومات الموارد البشرية من أجل تفعيل القرارات
في المؤسسة.
خامســــــــــــــــــــــــــا /منهجيــــــــــــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــــــــــة :
على الباحث إتباع أسس موضوعية لتحديد المنهج الملئم الممذي تقتضمميه أهممداف الدراسممة فمممي
وصمف الظماهرة والكشف عن حيثياتها وتحليلها ،ونظممرا إلممى أنهمما سممتتم عممن طريممق اسممتمارة
السئلة فالهدف منها هو الوقموف عنمد حمد الوصف والربط ،ونتيجة لهذه السباب فممإن المنهممج
المناسب لهذا البحث هو المنهج العلمي ،بالعتماد علمممى السممملوب الوصممفي الممذي يمكممن مممن
استجواب جميع أفراد العينة بغية وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتهمما ودرجممة وجودهمما،
والسلوب التحليلي الذي يسمح بتحليل البيانات بغية الوصول إلى نتائج الدراسةم
سادسا/تحديد المفاهيــــم :
 / 1تكنولوجيا المعلومات والتصال :
أ  .تكنولوجيا المعلومات:
تعرف بأنها ":الجزاء المعدنية واللينة ،وقاعدة البيانمات الداريممة وغيرهمما مممن التكنولوجيممة الممتي
تستخدم ممن أجمل تخزيمن البيانمات وتوفيرهما للمنظممة بشمكل معلوممات تسمتخدم فمي اتخماذ
2
القرارات لتحسين كفاءة وفعالية متخذ القرار في كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار".
كما عرفت علممى أنهمما " :مجموعممة الوسممائل الممتي تسمماعد المسممير علممى تجميممع المعلومممات،
وتخزينهمما ،تحليلهمما ،وتوزيعهمما ،ونشممرها لتحسممين الداء ويتمثممل دور المسممير فممي مممدى إمكانيممة
3
استخدام هذه الوسائل في تحسين وتطوير نشاطات ووظائف المؤسسة".
ب  .تكنولوجيا التصال :
عرفهمما المعجــم العلمــي بأنهمما" مجمممل المعممارف والخممبرات المتراكمممة والمتاحممة
والدوات ،والوسائل المادية والدارية والتنظيمية المستخدمة فممي جمممع المعلومممات ومعالجتهمما،
4
وإنتاجها،وتخزينها ،استرجاعها ،نشرها ،تبادلها ،أي توصيلها إلى الفراد والمجتمعات".
عرف روبن وبرنت تكنولوجيا التصال بأنها  ":أداة أو وسيلة تساعد علممى إنتمماج أو توزيممع،
5
أو تخزين ،استقبال ،أو عرض البيانات".
وعرفها فضيل دليو " تعني تلك الموصولة بالكمبيوتر ولها آثار عدة تشمل مجممالت متنوعممة
6
مثل تشخيص المعارف عموما وتنظيم المؤسسات خصوصا".
وتعرف تكنولوجيا المعلومات والتصال بأنهمما " مجموعممة الدوات والجهممزة الممتي تمموفر
عملية تخزين المعلومات ومعالجتها ومن ثم استرجاعها ،وكذلك توصمميلها بعممد ذلممك عممبر أجهممزة
7
التصالت المختلفة إلى أي مكان في العالم".
 / 2الوظيفة:
تعرف بأنها " مجموعة مهام وواجبات ومسؤوليات تسند إلى فرد واحممد ،لهمما هويممة واسممم
8
وهو مصدر تسمية الموظف".
كممما عرفممت علممى أنهمما":مجموعممة مممن المراكممز المتماثلممة فممي المهممام الساسممية وفممي
9
المسؤوليات".
إضافة إلى ذلك فان كلمة وظيفة غالبا ما تستعمل كمرادف لكلمممتي المهنممة ،والمركمز .و
الفرق بين الوظيفة والمهنة هو أن المهنة عبممارة عممن تلممك المجموعممة المكتوبممة مممن الوظممائف
المتشابهة ،والوظيفة يمكن أن يقوم بها أكثر من شممخص ،أممما المركممز ل يشممغل إل مممن طممرف
شخص واحد .ففي أية مؤسسة قد يقمموم شخصممان بنفممس الوظيفممة ،لكنهممما يشممغلن مركزيممن
10
منفصلين.
 /3إدارة الموارد البشرية :
تعممرف إدارة الموارد البشــرية بأنهمما " سلسمملة القممرارات الخاصممة بالعلقممات الوظيفيممة
المؤثرة فممي فعاليممة المؤسسممة والعمماملين بهمما .كممما أنهمما العمليممة الخاصممة باسممتقطاب الفممراد

وتطويرهم والمحافظة عليهم في إطار تحقيق أهداف المؤسسة والفراد على حد سواء ،بحيممث
11
يجب انجاز هذه المهام بأسلوب يمكن المؤسسة من التعامل مع متغيرات البيئة ".
وقممد عرفهمما صــلحا الــدين عبــد البــاقي بأنهمما ":اسممتخدام القمموى العاملممة بالمنشممأة،
الختيار،التعيين،تقييم الداء ،التدريب والتنمية،التعويض والمرتبمات ،العلقمات النس انية ،وتقييمم
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الخدمات الجتماعية والصحية للعاملين ،وأخيرا بحوث الفراد".
 مممن خلل دراسممتنا لمتغيممرات إدارة الممموارد البشممرية ارتأينمما أن نختممار مجموعممة مممن
العمليات والوظائف التي تقمموم بهمما إدارة الممموارد البشممرية ،وهممي كالتممالي :التكمموين،
التوظيف ،اتخاذ القرار.وسنتطرق لكل وظيفة بشيء من التفصيل.
.1.3التكوين:
عرف التكوين على أنه  ":محاولة لتحسين الداء الحالي والمستقبلي للعمماملين عممن طريممق
13
زيادة قدراتهم على النجاز".
وعرف بأنه ":الجهد المنظم والمخطط لممه لتزويممد الممموارد البشممرية فممي المنظمممة بمعممارف
14
معينة ،وتحسين وتطوير مهاراتها وتغيير سلوكها واتجاهاتها بشكل ايجابي".
ويعرف بممأنه ":الوسمميلة الممتي مممن خللهمما يتممم اكتسمماب الفممراد العمماملين المعممارف والفكممار
الضرورية لمزاولة العمل ،والقدرة علممى اسممتخدام وسممائل جديممدة بأسمملوب فعممال .واسممتخدام
15
نفس الوسائل بطرق أكثر كفاءة مما يؤدي إلى تغيير سلوك واتجاهات الفراد".
.2.3التوظيف:
عرف أحمد ماهر التوظيف بأنه  ":عملية مكونة من عدة خطوات صممممت لتزويممد المنظمممة
بالفراد المناسبين لشغل الوظائف ،هذه الخطوات تتضمن توصيف الوظائف وتخطيممط الممموارد
16
البشرية وتوفير الموظفين من خلل الستقطاب والختيار ثم التعيين".
كما تم تعريفه بأنه ":العملية الدارية التي تقتضي من المؤسسة العلن عن الوظائف وترغيممب
الموارد البشرية المؤهلة للعمل فممي المؤسسممة ،ثممم اختيممار وتعييممن أفضممل العناصممر المتقدمممة
17
للعمل إسهاما في تحقيق أهدافها"
.3.3اتخاذ القرار:
يعرف اتخاذ القرار على أنه ":هو عملية فكرية من نتائج ذهن واحد ولكن الواقع يؤكد أن
اتخاذ القرارات في أية هيئة أو إدارة هي عملية منظمة وأن أي قرارات حقيقية ما هو إل ناتممج
نهائي لحصيلة مجهودات متكاملة من الراء والفكار والتصممالت والجممدل ،الدراسممة الممتي تمممت
في مستويات مختلفة بالمنظمة بمعرفة أفراد محددين ومن ثم ينظر إلى القممرارات الممتي تتخممذ
18
في المنظمات على أنها نتاج جماعي ل نتيجة رأي شخصي".
ويعرفه جمال الدين عويسات هو "الختيمار الحممذر مممن جمانب الممموظفين متخممذو القمرار
19
لتصرف معين دون آخر من بين أكثر من تصرف ممكن".
ونتعرض لبعض المفاهيم الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والتصالت :
أ .الشبكة المحلية " النترانت " :
وهي الشبكة التي تربط أجهزة الكمبيوتر فممي نطمماق جغرافممي محممدد مممما يتيممح للمسممتخدمين
إمكانية مشاركة الموارد المتاحة 20.ويعرفها مهندسي اللكترونيات والكهرباء بأنها" نظممام اتصممال
للبيانات يسمح لعدد من الجهزة المستقبلة بالتصال كل ممع الخمر فمي حيممز معتممدل ممن خلل
21
قنوات اتصالية وبمعدل مرور معتدل للبيانات".
ب .شبكة المناطق الواسعة " اكسترانت " :هي نفسها الشبكة المحليممة لكممن مممع وجممود
اختلف وهو وجود أجهزة خاصة تقوم بمهمة تنظيم عملية التصال كنقطة مركزية في الشبكات
الواسعة .وتستخدم النترنيت لتاحة الفرصة لشركاء المؤسسة من
الموردين والزبائن للدخول إلى شبكة المنظمة ،وتستخدم الشبكة طرق الحماية لمنع محمماولت
22
الدخول غير الشرعية إلى ملفات وبرامج ونظم قواعد المؤسسة .
ج.مفهوم شبكة النترنت  :هممي شممبكة التصممال الم الممتي تربممط جميممع الجهممزة وشممبكات
الكمبيوتر في العالم كله
" InterNational Network 23وكلمة انترنيت إنجليزية مشتقة من
سابعا /عـينة الدراسـة وأداة جمع البيانات :
بخصوص نوع العينممة فقممد تممم العتممماد علممى العينة القصدية الموجهممة لفئممة ممموظفي إدارة
الموارد البشرية بالمؤسسة ،وتم تحديممد أفممراد العينممة بممم  70فممردا بمؤسسممة" كونممدور"وكممأداة
للدراسة تممم العتممماد وبشممكل أساسممي علممى السممتبيان كممأداة مممن أدوات القيمماس لمتغيمممرات

الدراسة حيث تم توزيع استمارات الستبيان على جميع أفراد العينة وقد دامممت عمليممة التوزيمممع
والجمع لهذه الستمارة
حوالي 15يوم،وقد تم استرجاع  63استمارة وعليه ستشمل دراستنا  63مفممردة إذ سمميتم بنمماء
الجداول وتحليلها على أساسممها،كممما اسممتعنا ببرنامممج الحقيبممة الحصممائية للعلمموم الجتماعيممة )
 (SPSSلتفريغ البيانات وإكمال إجراءات البحث وصول الى النتائج.
ثامنا/عرض وتحليل البيانات:
 .1تحليــل الجــداول الخاصــة بالفرضــية المتعلقــة باســتخدام الحاســب اللــي
وتعزيزه للعملية التكوينية بالمؤسسة
الجدول رقم ) (01يوضح استخدام الحاسب اللي لتفعيل التكوين ونوع المزايا
التي يحدثها عنداستخدامه:
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وــــــــــع
جاءت الشواهد الكمية في الجدول أعله لتؤكد أن التكمموين عممبر الحاسمموب عممزز و فعممل
العملية التكوينية وذلك بنسبة %88.9من إجمالي المبحوثين ،حيث تم تسجيل نسبة %63.5من
الذين صرحوا بأن التكوين عممبر الحاسممب اللممي سممهل ونظممم التكمموين بالمقارنممة مممع ذي قبممل،
وبالمقابل سجلت نسبة % 25.4من الذين صرحوا بأنه قلص من الجهد والوقت ،في حين عادت
نسبة  %11.1للذين عبروا بأن التكوين ل يتم تقديمه عن طريق الحاسوب.
وتحمل هذه النتائج العديد من التفسيرات السوسمميولوجية بممأن المؤسسممة تممولي اهتماممما كممبيرا
للتكوين وهذا ما ساهم في تفاعل الموظفين مع العملية التكوينية عبر الحاسب اللي ،وقد كممان
لها أثمر عليهمم ممن خلل أدائهمم المحمترف والمهمارة المتي يتمتعمون به ا ف ي القيمام بأعممالهم
ووظمائفهم ،وم ن هنما يمكمن القمول بمأن التكنولوجيما جماءت بحلمول بم ا أنهما تتطلمب التكموين
والتدريب المستمر عليها وهذا ما يعممرف بممالتكوين عممن بعممد فهممو يسمماهم فممي تخفيممض الجهممود
والنفقات الناتجة عن المتابعة الدقيقة للموظفين التي ج اء بهما "فردريمك تمايلور" فمي النظريمة
العلمية ،فالتكنولوجيا جاءت لتحرر الموظف من القيود التقليدية.
جدول رقم ) (02يوضح دور طرق عرض التكــوين فــي تغيــر طريقــة العمــل بعــد
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من خلل الجدول أعله نلحظ نسبة  %61.9مثلممت صممنف نعممم مممن مجممموع المبحمموثين
الذين أقروا أن العمل قد تغير بعد اسمتخدام الحاسمموب فمي التكمموين ،إذ تراوحمت النسمب بيممن
 %33.3للذين صرحوا بأن التكوين يقدم على شكل منشورات ،ونسممبة  %28.6الممذين صممرحوا
بأن التكوين يكون على شكل محاضرات وبالمقابل نجد نسبة  %25.3مثلممت صممنف المبحمموثين
الذين صرحوا بممأن طممرق عممرض التكمموين ل تغيممر أو تفعممل مممن طريقممة العمممل ،وعممادت نسممبة
 %12.7صرحوا بأن التكوين عبر الحاسب غير موجود بالمؤسسة محل الدراسة.
وفي هذا الصدد يقول "وليام أوغبرن " الذي ينظر إلى التكنولوجيا علممى أنهمما العنصممر الوحيممد
المسؤول عن كل التغيرات الجتماعية24،وبما أن مؤسسة كوندور هي جممزء مممن النظممام الكلممي
فيشملها هذا التغير والتطور التكنولوجي و يصاحبه تغير في البنية الجتماعية الخرى ،وهممذا ممما
يدل على العلقة المتبادلة بين المتغيرين فهو يؤثر ويتأثر ومن خصائص النظام المفتوح التفاعل
بين العناصر من أجل الفعالية م
 .2تحليــل الجــداول المتعلقــة بفرضــية "اســتخدام شـبكة النــترنت /النــترانت
ومساهمتها في العملية التوظيفية:
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من خلل الجدول أعله تممبين لنمما أن التجمماه العممام مسممجل لممدى صممنف النممترنت بنسممبة
 ٪92.1وبالمقابل فقد سجلنا  ٪7.9في صنف النترانت والكسترانت.
ويمكن تفسير ذلك سوسيولوجيا أن المواقع اللكترونيممة الممتي تعتممد وبشمكل كممبير علممى
النترنت ساعدت على تقديم المشورة والنصح في عملية انتقاء الموارد البشرية ،فهناك الكممثير
من قواعد البيانات التي تحتوي على كم هائل من السير الذاتية لطالبي الوظائف ،وهذا ما أتمماح
أمممام إدارة الممموارد البشممرية بمؤسسممة كونممدور للبحممث عممن عمالممة ذات قممدرات ومممؤهلت
مقبولة،وفيما يخص شبكة النترانت/الكسترانت فإنها تستخدم وبشكل كبير في عملية التكمموين
وذلممك باعتبارهمما الشممبكة الممتي تربممط أجهممزة الكمممبيوتر فممي نطمماق جغرافممي محممدد مممما يتيممح
للمستخدمين إمكانية مشاركة الموارد المتاحة فيما بينهم.

جدول رقم ) (04يوضح العلن اللكتروني للوظائف ومساهمته في التقليل من
الجراءات التقليدية:
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من خلل الجمدول أعله تمم تسمجيل أعلمى نسمبة %87.8لمدى صمنف نعمم حيمث ع ادت نسمبة
 %69.8من مجموع
المبحوثين الذين صرحوا بأن العلن اللكتروني للوظممائف سمماهم فممي تمموفير المموقت مممن خلل
التقليل من الجراءات ،وعادت نسبة  %17.5لمن صرحوا بأنه ل يساهم في توفير الوقت،
ويمكن تفسير ذلك ممن خلل المزايما المتي تتمتمع بهما الشمبكات اللكترونيمة ممن القتصماد فمي
التكاليف وتوفير الوقت والسرعة في التصال والمورد البشري يمثل قمموة تنافسممية سممواء كممان
داخل المؤسسة أو خارجها م
 .3تحليــل الجــداول المتعلقــة بفرضــية "اســتخدام نظــام معلومــات المــوارد
البشريةو مساهمته في تفعيل القرارات:
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جاءت الشواهد الكمية في الجدول لتؤكد أن النظام النسممب لتخمماذ القممرارات هممو نظمام
معلومات الموارد البشرية وذلك بنسبة  %100في حين انعدمت لدى نظام المعلومممات اليدويممة
التقليدية.
وتحمل هذه الحصائيات دللت سوسيولوجية إذ يمكن تفسيرها على أن المؤسسة -إدارة
الموارد البشرية -تعتمد في جل نشاطاتها على تكنولوجيا المعلومممات والتصممالت وهممذا ممما تممم
توضيحه في الجداول السابقة .وقد فرض عليها وجود نظام معلومات الموارد البشرية والهممدف
مممن وجممود هممذا النظممام هممو السممتخدام والسممتغلل الفعممال والكفممء للفممراد العمماملين داخممل
المؤسسة وذلك باعتبار أن المورد البشري يعتبر مورد ثمين لذا ل بد من وجود معلومات كافيممة
يمكن الوثوق بها من أجل التخطيط ،وإعداد البرامج التكوينية وتحديد الحتياجات الوظيفية ومن
ثم اتخاذ القرارات المناسبة م

جدول رقم ) ( 06يوضح استعانة الدارة العليا بنظام معلومــات المــوارد البشــرية
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يوضح الجدول أعله أن معظم مفردات البحث صرحوا بأن الدارة العليمما تسممتعين بنظممام
معلومات الموارد البشرية عند اتخاذ قراراتها وذلك بنسبة .%100
ويمكممن تفسممير ذلممك مممن خلل ان المممورد البشممري المحممرك الساسممي لبمماقي ممموارد
المؤسسة فعلى أساسه تتخذ القرارات ،والهدف النهائي للنظام هو خدمممة عمليممة صممنع القممرار
وذلك من أجل تحقيق الريادة داخل محيطها،ومؤسسة كوندور كغيرها تسعى إلى اتخاذ قممرارات
تتناسب واستراتيجيتها العامة حيث يعتقد "هاربرت ســيمون" بممأن الدارة هممي عمليممة اتخمماذ
قرارات وأن العمممود الفقممري لمؤسسممات هممو اتخمماذ القممرارات ،خاصممة وأن الدارة العليمما تتخممذ
قرارات على المدى الطويل ،والقرارات الدارية تحتمماج إلممى معلومممات غالبمما ممما تكممون متعلقممة
بالماضي ،الحاضر ،والتنبؤ بما يمكن أن يحدث من تغيرات سواء فيممما تعلممق بالبيئممة الداخليممة أو
25
الخارجية للمؤسسة وذلك باعتبار أن المؤسسة نظام مفتوح يؤثر ويتأثر.
خــلصـــة :
بعد عرض أهم المفاهيم النظرية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتصال ودورها في
تنمية وتحسين وظائف إدارة الموارد البشرية ،وبعد تحليل ومناقشة فرضيات الدراسة من خلل
الدراسة الميدانية بمؤسسة "كوندور" نستطيع أن نستنتج أنه ما درس نظريا يجد مكانا للتطبيق،
وقد تبين من خلل هذه الدراسة وبعد التحليل مجموعة ممن النتائج التي تم التوصل إليها نوردها
كما يلي:
*يعتبر الحاسب اللي أحد أهم مكونمات تكنولوجيما المعلوممات والتصمال ،إذ أنمه يعتمبر السمبيل
المثل للخروج أو التخلي عن الطرق التقليدية للتكوين وذلك لممما لممه مممن قممدرات علممى تخزيممن
وحفظ البيانات والمعلومات والمحافظة عليها ،وقد سمماهم فممي تعزيممز العمليممة التكوينيممة داخممل
المؤسسة بين الموظفين إذ يتم بواسطته عممرض المحاضممرات والمنشممورات الخاصممة بالبرامممج
التكوينية باستخدام البريد اللكتروني الذي يعتمد في إرسالته على شممبكة النممترنت /النممترانت،
كما أنه ساهم في التقليممص مممن المموقت والجهممد وكممذا النفقممات وسمماعد علممى تطمموير مهممارات
وقدرات العاملين بفعل تكرار المحتمموى التكممويني ومممما زاد مممن أهميتممه أنممه سمماعد الممموظفين
بالتطبيق العملي وخلممق بيئممة تفاعليممة غنيممة بالتطبيقممات المعتمممدة علممى تكنولوجيمما المعلومممات
والتصال.
*يعتبر التوظيف اللكتروني من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التصال ،وقممد سمماهم هممذا فممي
تثمين العملية التوظيفية داخل المؤسسممة مممن خلل اسممتقطاب أكممبر عممدد ممكممن مممن طممالبي
العمل في زمن جد قصير مقارنة بالطرق التقليدية مع جذب مهارات وقممدرات عاليممة مممن أجممل
الرقي في النتاج مع تحقيق الجودة التي تعتبرها المؤسسة من بين أهم اهممدافها السممتراتيجية،
وتكمن أهميته أيضا في مساهمته في التقليل من الجراءات في التوظيف كما أنه يسمح بتوفير
أكممبر قممدر مممن المعلومممات المتعلقممة بالمرشممحين وقممد سمماهم فممي القضمماء علممى الحممواجز
البيروقراطية وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية في التوظيف.
*يلعب نظام معلومات الموارد البشرية دورا أساسيا فيما يتعلممق باتخمماذ القممرارات سممواء علممى
مستوى إدارة الموارد البشرية خاصة أنها تعتمد على إدارة إلكترونية لتسمميير وظائفهمما ،أو علممى
مسممتوى المؤسسممة خاصممة فيممما تعلممق بممالتنبؤ بالحتياجممات وتقممديم آراء استشممارية بطريقممة
أوتوماتيكية لمساعدة المسيرين في اتخاذ القممرارات خاصممة وأن أغلبيممة القممرارات تتممم بصممورة
مستمرة في فيما تعلق بنشاط المؤسسة.
الملحق  :استمارة الستبيان الموجهة لفئة موظفي إدارة الموارد البشرية
أول :بيانــات متعلقــة بمســاهمة اســتخدام الحاســب اللــي وتعزيــزه لعمليــة
التكوين ؟

نعم

ل

 - 1هل استعمال الحاسوب يزيد من فعالية التكوين داخل المؤسسة ؟
اذا كانت الجابة بنعم ،فأين تكمن الفعالية ؟ -2هل استخدام الحاسوب في عملية التكوين ؟
قلص من الجهد والنفقات
سهل ونظم التكوين
 -3ماهي طرق عرض التكوين ؟
البريد اللكتروني
النترنت النترانت  /الكسترانت
انواع اخرى  ،اذكرها
ثانيا :بيانات متعلقة بمساهمة استخدام شبكتي النترنت  /والنترانت و تثمينه لعملية
التوظيف ؟
 -4ماهي أهم الوسائط التكنولوجية المستخدمة من أجل عرض الوظائف ؟
النترانت  /الكسترانت
النترنت
 - 5هل التوظيف اللكتروني سمماهم فممي تمموفير المموقت والتقليممل مممن الجممراءات التقليديممة ؟ نعممم
ل
 - 6هل نشر الوظائف من خلل التقنيات التكنولوجية الجديدة ساهم في استقطاب الكفمماءات ؟ نعممم
ل
ثالثا  :بيانات تتعلق بمساهمة استخدام نظام معلومــات المــوارد البشــرية فــي تفعيــل
عملية اتخاذ القرارات ؟
 -7ماهو النظام الملئم لتسهيل عملية اتخاذ القرارت ؟
نظام معلومات الموارد البشرية
نظام المعلومات اليدوية التقليدية
ل
نعم
- 8هل تستعين الدارة العليا بنظام معلومات الموارد البشرية عند اتخاذ قراراتها ؟
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