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Abstract 

   In this study, We highlight the importance of e-management system in the 

enterprise on the whole as the achievement of the required treatments on the time 

and manner required, and the impact caused by this administration on human 

resources, whether this was a positive or negative impact, at the same time working 

on case study of an institution in terms of how to apply the e-management consept, 

and within this range we are studying the impact that this approach of modern 

management on the human resources at all levels, so we take the electronic 

management as an influential and several molecules of the human resources 

elements "and the reality of human resources, recruitment, training and 

rehabilitation, administrative expenses, staff satisfaction , ... " as hard. This effect 

is measured using statistical methods and tools as factories link and measure the 

moral and testing, among others. 

 
 ملخص

االلكرتونية يف املؤسسات على العموم كإجناز املعامالت املطلوبة يف نربز من خالل هذه الدراسة أمهية نظام اإلدارة    
الزمن والطريقة املطلوبني، واألثر الذي أحدثته هذه اإلدارة على املوارد البشرية سوآءا كان هذا األثر اجيابيا أم سلبيا، 

ونية، ويف حدود هذا ويف نفس الوقت نعمل على دراسة حالة مؤسسة ما من حيث مدى تطبيقها لإلدارة االلكرت 
املدى ندرس األثر الذي خلفه هذا املنهج احلديث لإلدارة على املوارد البشرية مبختلف مستوايهتا، حبيث أنخذ اإلدارة 
االلكرتونية كعنصر مؤثر و عدة جزئيات من العناصر التابعة للموارد البشرية "واقع املوارد البشرية ، التوظيف، التدريب 

ات اإلدارية، رضا العاملني،..." كعنصر متأثر. يتم قياس هذا األثر ابستخدام الطرق واألدوات والتأهيل،  النفق
 اإلحصائية كمعامل االرتباط وقياس املعنوية وإجراء االختبارات وغريها. 
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 مقدمة:
جزءا ال يتجزأ من احلياة اليومية، وذلك بعد أن مرت  متثل تكنولوجيا املعلومات واالتصااااااااااااااالت يف الوقت احلاضااااااااااااار   

تكنولوجيا  سااااااااعى املؤسااااااااسااااااااات االقتصااااااااادية ا  تطبي تو   ،يف جماالت خمتلفة على مسااااااااتوى العام حلابلعديد من املرا
 .النشاطات اليت تقوم هبارغبة منها يف زايدة كفاءة وفعالية وذلك املعلومات واالتصاالت 

نظرا العتماد اإلدارة احلديثة حاليا على التقنية املتطورة اليت تساعدها على اجناز أعماهلا وحتقي  أهدافها بشكل سريع   
 من دول ريكثشااا  طريقه يف الن الضاااروري التطرق إ  مفهوم  جند م ،وأبقل تكاليف ممكنةاكثر موضاااوعية ومصاااداقية و 

  ويطل  عليه اإلدارة االلكرتونية. ،الدول العربيةوالزال يف بدايته يف بعض  العام
إن البحث يف مسااااااالة تطوير نظم اإلدارة والتساااااايري يف املؤسااااااسااااااات االقتصااااااادية يدخل يف إطار البحث عن العوامل   

مساااتوى األداء  يف املؤساااساااة االقتصاااادية واإلدارية بصااافة عامة وتثمني دور املوارد البشااارية فيها املسااااعدة على حتساااني 
بصفة خاصة، وذلك على اعتبار أن تطوير وسائل تدخل العنصر البشري يزيد من مردوديته و كفاءته وابلتايل من دوره 

رقمنه خمتلف جوانب النشاااطات اإلدارية على االساارتاتيجف فيها. من بني إمكانيات حتقي  هذا اهلده هف اللجوء إ  
 اعتبار أهنا ضرورة تفرضها متطلبات العصر وحتدايت البيئة التنافسية اليت تعمل فيها هذه املؤسسات.

 يف ضوء ما أشري إليه أعاله ميكن طرح اإلشكالية العامة للبحث كالتايل:     
 طبي  اإلدارة االلكرتونية؟ما هف اآلاثر املنعكسة على املوارد البشرية من خالل ت

 بناء على هذه اإلشكالية الرئيسية ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية:    
 ؟ما هف طبيعة اإلدارة االلكرتونية •
 كيف تتحدد املكانة االسرتاتيجية للموارد البشرية داخل املؤسسة؟ •
 ما هو الدور الذي تلعبه املوارد البشرية يف ظل اإلدارة االلكرتونية؟ •

 الفرضيات: 
انطالقا من اإلشااااكالية العامة وقصااااد تسااااهيل اإلجابة على األساااائلة املطروحة نطرح الفرضاااايات التالية كإجابة أولية     

 لتكون أساسا ومنطلقا ملعاجلتنا للموضوع املقرتح.
 هبذا ميكن صياغة الفرضية الرئيسية كاآليت:   
 رية يف املؤسسة.لإلدارة االلكرتونية أثر ابرز على املوارد البش   

 تنبث  عن هذه الفرضية  الفرضيات التالية:
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 دارة التقليدية إلا

 

 االدارة االلكرتونية 

 
، 2008،قطر دولة  في االلكترونية للحكومة التابع المعلومات نظم مركز في االلكترونية اإلدارة تطبيق متطلبات رسالة ماجستير بعنوان: الكبيسي،  محمد كلثم  1

 .30-29الجامعة االفتراضية الدولية، ص 

 يساعد وضوح مفهوم االدارة االلكرتونية على التحول إ  ادارة إلكرتونية.  •

 تعمل اإلدارة االلكرتونية على تفعيل دور املوارد البشرية. •
 اإلدارة.هتده اإلدارة االلكرتونية إ  إعطاء فرص أكرب ملشاركة املوارد البشرية يف  •
ال يوجد أتثري وعالقة واضاحة لإلدارة االلكرتونية يف تعزيز الدور االسارتاتيجف للموارد البشارية يف املؤساساة  ل  •

 الدراسة.
 املبحث األول: اإلدارة اإللكرتونية.

 واسااااتخدام التنظيمف البناء التصاااااالت يفاو  املعلومات تقنيات تطبي  إ  التقليدي اإلداري العمل من االنتقال إن  
 على احلصاول لتساهيل البعض، بعضاها مع التنظيمية بط الوحداتو ر  اآليل احلاساب  شابكات فيها مبا ،احلديثة التقنية

 تكلفة أبقل و بكفاءة للمسااتفيدين اخلدمات تقدمي و األعمال اجناز و املناساابة القراراتالختاذ  املعلومات و البياانت
 يبني هذا االنتقال. 01، والشكل رقم 1الكرتونية إدارة إ  عادية إدارة من اإلدارة حتول هو ممكن، وقت  وأسرع

 اإلدارة االلكرتونية ونطاق املعلومات املتزايد :01الشكل رقم 
 

 نطاق األشياء                                                                                 نطاق املعلومات 
 

                                                              
 املاضف             التطور حنو اإلدارة االلكرتونية               املستقبل

 .126،ص2004جنم عبود جنم، اإلدارة اإللكرتونية، دار املريخ للنشر، السعودية،  :املصدر 
 متيل األعمال  وشااااااابكات اإلنرتنت  على تعتمد معلوماتية موارد إدارة هف اإللكرتونية اإلدارةأن   01الشاااااااكل رقم    
 املعريف – املعلومايت املال رأس أصاب   الذي احلد إ  هبا يرتبط وما األشاياء وإظهار جتريد إ  مضاى وقت  أي من أكثر
 .مواردها استخدام يف كفاية واألكثر أهدافها حتقي  يف فاعلية األكثر العامل هو الفكري –

      تعريف اإلدارة اإللكرتونية وتطورها التارخيف. األول: املطلب
 من خالل هذا الفرع نعطف تعريفا لإلدارة االلكرتونية مث نعرج على التطور التارخيف هلا:    
 :تعريف اإلدارة االلكرتونية اوال:

وفرهاا من حياث تاملعلوماات، واملميزات اليت تكنولوجياا االتصاااااااااااااااالت و أتثر تعريف اإلدارة االلكرتونياة ابسااااااااااااااتخادام     
 تلزمات العمل املكتيب )الورق، اليد العاملة، ادوات الكتابة وغريها(.مسالسرعة والدقة وتقليل استخدام 
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 .23، ص 2003الفتاح، الحكومة االلكترونية، القاهرة، دار المعارف، مراد عبد   2
ة، القاهرة: فند ق  احمد ناصف  ندوة عن: منهجية التخطيط المنظومي نحو الحكومة االلكترونية في اطار المؤتمر الدولي لإلدارة عن بعد والتجارة االلكتروني   3

 .88(، ص2003سيمراميس، )
 .32، ص 2003ودراسات داينامك للطباعة، القاهرة،  عالء عبد الرزاق السالمي، نظم ادارة المعلومات ، المنظمة العربية للتنمية االدارية، بحوث  4
 .126، ص2009نجم عبود نجم، اإلدارة والمعرفة االلكترونية، مرجع سابق،   5

 :حسب "مراد عبد الفتاح" هفواإلدارة االلكرتونية بصفة عامة 
حتسااااااااااااني وتطوير العمليات اإلدارية املختلفة داخل  ،اإلدارة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاااااااااااااالت لتدبري اساااااااااااات الل    

  2.املنظمات
استخدام نظم تكنولوجيا ملعلومات واالتصال وخاصة شبكة "يرى "أمحد انصف" أن اإلدارة اإللكرتونية عبارة عن:      

االنرتنت، يف مجيع العمليات اإلدارية اخلاصاااااااااااة مبنشااااااااااااة ما ب ية حتساااااااااااني العملية اإلنتاجية وزايدة كفاءة وفاعلية األداء 
 3ابملنشاة.

ا: " عملية ميكنة مجيع مهام وأنشااااااااااااطة املؤسااااااااااااسااااااااااااة اإلدارية، ابالعتماد على تقنيات أبهن  "الساااااااااااااملف"عالء عرفها      
حتقي  أهداه اإلدارة اجلديدة يف تقليل اسااتخدام الورق وتبساايط اإلجراءات والقضاااء  إ املعلومات الضاارورية للوصااول 

بطها مع احلكومة االلكرتونية الحقا جاهزة لر  إدارةعلى الروتني واالجناز السااااااريع والدقي  للمهام واملعامالت لتكون كل 
."4  
واسااااااااااااات الل املوارد بفعالية، فعره  األهداهبني اساااااااااااااتخدام تقنيات املعلومات وحتقي   عبود جنم" جنم"بينما ربط      

وقات  أيمن  أكثرمتيال  األعماالموارد معلومااتياة تعتماد على االنرتنات وشاااااااااااااابكاات  إدارةااللكرتونياة أبهناا : "  اإلدارة
رأس املال املعلومايت املعريف الفكري هو العامل  أصاااااااب احلد الذي   إ وما يرتبط هبا  األشاااااااياء  وإخفاءجتريد  إ مضاااااااى 
 5.كفاية يف استخدام مواردها"  واألكثر، أهدافهافاعلية يف حتقي   األكثر
من خالل ما ورد يف التعاريف أعاله ملفهوم اإلدارة االلكرتونية نستخلص ابن اإلدارة االلكرتونية هف اإلدارة الشاملة    

وتقديااام  هاجل حتقي  أهدافأاليت توظف مجيع الطاقات املتاحاااة مااان ماااوارد بشرياااة ومادياااة وتقنيات وبرجميات حديثة من 
ويوفر هلا املؤسسات املماثلااااة يف مواجهة ة ينافسقدراهتا التمبا يعزز   ،ود وتكلفة اقلوجه  خدماهتا لزابئنها بفعاليااااة أكااااثر
 .مما يفت  هلا آفاق التطور والنمو وحتقي  التميز امكانية السب  يف اختاذ القرار 

 :إلدارة االلكرتونيةلالتطور التارخيي اثنيا: 
 امتداد  هف اإلدارة اإللكرتونية أن يتضااا  اإلدارية املدارستطور و  اإلداري الفكر دراساااة خالل من انه إ هنا  شااارين  
 الفكر اإلداري لتطور متصااااااااعدا اترخييا مساااااااارا اإلدارة يف نو املختصااااااا  حدد فقد هلا، وجتاوز اإلدارية ملدارستطور ال

 اإلنساااااانية، العالقاتمدرساااااة  مث الكالسااااايكية ابملدارس ابتداء الزمان من قرن من أكثر مدى على اإلدارية واملدارس
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   .235-234، ص 2004، مرجع سابقعبود نجم،  نجم  6
  .126، ص2009الطبعة العربية جم عبود نجم، اإلدارة والمعرفة االلكترونية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  ن 7 
 .130 -128، ص 2005سعد غالب ياسين، اإلدارة االلكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية، مركز البحوث، المملكة العربية السعودية،    8

 بصاااااعود التارخيف التطور توجت مسااااارية التساااااعينات منتصاااااف ويف ، اإلدارية املدارس من العديد ظهور توا  وبعدها
 .6اإللكرتونية اإلدارة

 : 7اإلدارةيبني التطور املنهجف ابجتاه االدارة، وأن اإلدارة اإللكرتونية هف امتداد لتطور االداء يف  02والشكل رقم 
 

 : تطور املدارس اإلدارية02الشكل رقم 
 ناإلدارة اإللكرتونية                                                                                  
                                                                          1995  

 
 هناية الثمانينات                                                                     

         
                                                                                     1960 

 
1951 

 

b1940                                                                     
1890                                                 b 

 
 1890  b                         

 

 1111  2020           2000         1975         1950             1925             1900           1890                               
 

Source: Richard L. Daft(2000): Management, The Dryden Press, Fort Worth, p40. 

And   Pamela S.Lewis et al.(2001): Management, south-Western College 

Publishing, Australia,p47. (بتصرف) 

 إ  البدء منذ اجته التكنولوجف فالتطور ،اإلدارة يف التكنولوجف للتطور امتداد اإلدارة اإللكرتونية أيضااااااااكما أن     
 ، وهنا يشاااااري "ساااااعد غالب ايساااااني:األعمال وشااااابكات اإلنرتنت  إ  وصااااال حىت تطور مث العامل،  ل اآللة إحالل
 ،املاضااااف القرن من األخرية العقود اخلمسااااة إ  ميتد موضااااوعف تطور نتيجة جاء اإللكرتونية اإلدارة ظهور أن"  ايسااااني
 عقد هناية منذ ريةاداإل نشاااااطةاأل يف نظم احلاساااااو  اساااااتخدام انتشاااااار يف تتمثل اإللكرتونية اإلدارة ظهور وبداايت

 سااااايعى للحاساااااو  اساااااتخدامها أن العامة املنظمات واملؤساااااساااااات معظم وجدت ، حيث ت توالساااااتينيا اخلمساااااينات
 8والوقت والتكلفة. للجهد واختصار األعمال اجناز يف اإلسراع

 تقليدية مدرسة

 سلوكية مدرسة

 مدرسة سلوكية

 الكمي المدخل

 المدرسة الموقفية

 منظمة التعليم
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 ، 2004ايوب  نادية، االدارة االلكترونية، الملتقى االداري الثاني، الرياض: الجمعية السعودية لإلدارة،   9

 .345، ص 2004غنيم احمد محمد، مرجع سابق،   10
 . 200، ص2002،  91جبر محمد صدام، الموجة االلكترونية القادمة: الحكومة االلكترونية مجلة االداري، العدد   11

 املطلب الثاين: فوائد وأمهية اإلدارة االلكرتونية
ان حتق  هلا جمموعة من الفوائد اليت تشاكل  ت أحدثت اإلدارة االلكرتونية نقلة نوعية يف عمل املنظمات، واساتطاع    

 9 احدى اهم العوامل املساعدة  يف مواجهة حتدايت العام املعاصر الذي متيز بثورة املعلومات، ومن تلك الفوائد:
 تشجيع الشفافية واملسائلة. .1
 تشجيع املبادرات واالبداع واالبتكار. .2
 خالل اساليب التقنية احلديثة.توسيع املشاركة يف املعلومات وتبادهلا من  .3
الرتكيز على جماالت ادارية جديدة، وهف اتسااااااااع املشااااااااركة يف اختاذ القرار، ونشااااااار الوعف أبمهية املعرفة وتنمية  .4

 راس املال الذكف.
 على مستوى اخلدمة املقدمة. هتبسيط االجراءات داخل املؤسسات واالجهزة وانعكاس .5
 ة املختلفة.اختصار وقت تنفيذ املعامالت االداري .6
هناك متطلبات أسااااااااااساااااااااية لقيام إدارة إلكرتونية حقيقية وهف املتطلبات البشااااااااارية، املالية واالمنية املتطلبات االدارية     

 والتقنية سنتطرق ا  املتطلبات البشرية بشفء من التفصيل.
 وإن حىت أهدافها حتقي  من تتمكن لن ان املنظمات إذ ، منظمات يف دار و امل اهم من البشاااااااااري وردامل يعد حيث 

 ذات املتخصااااااصااااااة الفنية البشاااااارية الكوادر إعدادو  أتهيل من البد لذا،  واالجهزة واآلالت املعدات أضااااااخم امتلكت 
 تنفيذ خالل من ذلك تنفيذ وميكن ،اإللكرتونية االتصاااااااالت شاااااابكات على العمل ونظم املعلوماتية ابلبنية االرتباط
 تنفيذ عند  الكفاءة لتحقي  ؛ املطلوبة الفنية البشااااااارية الكوادر إعداد يف تسااااااااعد واليت التدريبية الربامج من جمموعة
 10. اإللكرتونية اإلدارة تطبيقات

 11 :يلف فيماتتمثل فيما يلف  البشرية املتطلباتتتطلب اإلدارة اإللكرتونية مجلة من     
 .االنرتنت  على والعمل والربجميات املعلومات نظم يف املؤهلني االفراد من واملستقبلية احلالية االحتياجات حتديد  1-
 .والربجميات املعلومات نظم جماالت يف املؤهلني األفراد أفضل استقطا   2-
 .وحتفيزهم وتطويرهم االفراد على للمحافظة فعالية نظم اجياد  3-
 يف املت ريات مع السااريع للتعامل أمامهم الفرصااة إاتحة أجل من لإلفراد (Empowerment) اإلداري التمكني 4-
  التكنولوجية. ةئالبي

 :املبحث الثاين: املوارد البشرية يف ظل عصر املعلومات
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 .31-29محمد سعيد سلطان، إدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية،  اإلسكندرية، مصر، بدون تاريخ، ص ص  12
 .229، ص2001و التوزيع، القاهرة، مصر،  ، دار غريب للطباعة و النشراالستراتيجيةعلي السلمي، إدارة الموارد البشرية   13

املؤسااسااة وجب على  ، وابلتايل املؤسااسااةاألمهية البال ة للعنصاار البشااري داخل  بروزهناك مجلة من األساابا  أدت إ   
قصاااااااد تلبية حاجاته وحتقي  طموحاته مبا يسااااااااعد على تعظيم منافع كل من  امتخصاااااااصااااااا  إداراي  اله هذا جهاز  توفرأن 

 12أهم هذه األسبا  هف:، و اإلدارة والفرد على حد سواء
التوسع والتطور الصناعف الذي مت يف العصر احلديث، وابلتايل كرب حجم العمالة الصناعية مبا يشرتط  -1

 جيعل من العساااااااااااااري التفريط يف القوى العاملة اليت مت  ،ن مواصااااااااااااافات وما حتتاجه من تدريب وإعدادفيها م
 استقدامها وتدريبها وضرورة احملافظة عليها.

ارتفااع مسااااااااااااااتوايت التعليم والثقاافاة بني العااملني مباا أدى إ  ت ري خصاااااااااااااااائص القوى العااملاة حياث   -2
من ذي قبل، مما تطلب وجود خرباء ومتخصاااااااصاااااااني يف إدارة القوى العاملة، وإدراكا  أصااااااابحت أكثر وعيا  

 احلديثة من العاملني. الفئاتووسائل حديثة أكثر مناسبة للتعامل مع هذه 
ارتفاع تكلفة العمل اإلنساااااي، حيث أصاااابحت األجور متثل نساااابة عالية ومتزايدة من التكاليف، مما  -3

هبذا املورد وتفجري طاقاته الكامنة لت طية هذه   االهتماملى يتطلب األمر وجود إدارة متخصاااااااااصاااااااااة تعمل ع
 التكاليف.

اتسااااااااااااااااع نطاااق التاادخاال احلكومف يف جمااال األعمااال والعالقااات العماااليااة، هااذا التاادخاال فر  على  -4
، توفري إدارة فعالة تعمل على تطبي  خمتلف اللوائ  والتشاااااريعات امبختلف أشاااااكاهلا وأحجامهاملؤساااااساااااات  
 د.املتعلقة ابألفرا

املتزاياد حنو كرب حجم املنظماات، واسااااااااااااااتخادامهاا لعماال خمتلفني يف ثقاافااهتم، كفااءاهتم وكاذا  االجتااه -5
 جنسياهتم مما حتم وجود إدارة متخصصة هبذا املورد.

زايدة دور وأمهية دور املنظمات العمالية والنقاابت يف الدفاع عن حقوق العمال، وزايدة حدة الصراع  -6
االهتماام ددارة العالقاات بني اإلدارة والتنظيماات العماالياة، ومن مث كاانات   بني اإلدارة والعااملني، مماا تطلاب 

 ضرورة وجود جهاز يعمل على خل  التعاون بني اإلدارة والعمال فعليا.
عصاااااااار –أدت إ  ت يري النظرة جتاه املورد البشااااااااري خاصااااااااة يف وقتنا احلايل  االعتباراتإن كل هذه العوامل وغريها من 

حيث أصاااااااابحت املؤسااااااااسااااااااات تقاس يف تطورها مبا متلكه من أفراد مبدعني ومبتكرين قادرين على  -فةاملعلومات واملعر 
 13خل  التميز، وهبذا أصبحت النظرة احلديثة اجتاه املوارد البشرية تقوم على جمموعة من املفاهيم اجلديدة أمهها:

إ  والتهديدات تحويل التحدايت لأن العنصااااار البشاااااري سعلى كل املساااااتوايتر هو مصااااادر األفكار واألداة الرئيساااااة  -
 تنافسية. فرص
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 .163، ص2001، 02العدد ، 3000 العربية بشار عباس،  المعلومات والتنمية االقتصادية ، مجلة 14
 . 149- 145ص  ، عالم الكتب نشر، توزيع و طباعة، القاهرة، مصر،واالتصالات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومكمال عبد الحميد زيتون،   15

، وحتويل األفكار إ  االبتكاريةاملشااااااااركة الفعالة للعقل البشاااااااري وطاقاته الذهنية هف مصااااااادر املعرفة وأسااااااااس القدرة  -
 منتجات وخدمات ترضف العمالء.

ااي النساااااابية اليت توفر لدى املؤسااااااسااااااة تبقى بدون فائدة ما م يتوفر هلا العنصاااااار البشااااااري املتميز القادر على أن كل املز  -
 ، وهذا قصد حتويلها إ  مزااي تنافسية.واالبتكاراإلبداع 

 أن العنصر احلاسم يف حتسني وتطوير األداء هو استثمار وتنمية قدرات األفراد. -

  .املعلوماتاملطلب الثاين: مهارات عصر 
إن التحوالت اجلااذريااة اليت أحاادثتهااا تكنولوجيااا املعلومااات يف عااام األعمااال، غريت وجهااة النظر جتاااه العااديااد من 
املفاهيم واألساااااليب و الطرق اليت تؤدا هبا املهام، وبطبيعة احلال فإن املهارات البشاااارية الالزمة لتأدية هذه املهام سااااوه 

الشااااركات الصااااناعية على تكنولوجيا املعلومات،  افاعتمادهلذا التحول يف الوسااااائل واإلمكاانت.  اسااااتجابةتت ري كذلك 
. و يف هذا الصااااااادد قامت إدارة العمل األمريكية بدراساااااااة  حت  14جعلها حتتاج إ  قوة عاملة جديدة ختتلف جذراي

هذه املهارات   ،يف عصااار املعرفة واملعلوماتهلا بتحديد سااابع مهارات أسااااساااية ينب ف للفرد العامل أن تتوفر فيه للنجاح 
 15هف على النحو التايل:

حيااث جيااب على األفراد العاااملني أن يكونوا قااادرين على تعريف املشااااااااااااااكالت العماال:  معأوال: التفكري الناااقااد 
املت ريات األدوات املتاحة يف البحث والتحليل ووضاااااااااع احللول وتطبيقها، وتقييم النتائج وتطوير احللول مع  واساااااااااتخدام

 .املستمرة
للبقاء يف وقتنا احلايل هو اإلبداع، ففف عصاااااااااار املعرفة واملعلومات جيب أن  األداة األساااااااااااسااااااااااية  إن اثنيا: اإلبداع: 

تساااااعدان مهارتنا للوصااااول حللول جديدة للمشااااكالت القدمية وإنتاج منتجات جديدة، وخل  طرق جديدة لالتصااااال 
  رفاهية.وتناقل األفكار حىت نتمكن من العيش يف

إن العمل اجلماعف هو الساااااابيل الوحيد حلل املشااااااكالت املعقدة وسااااااتكون مهارات العمل اجلماعف اثلثا: التعاون: 
عليه فإن النموذج املعتمد اليوم يف إدارة القوى العاملة هو ، و هف العامل الفيصااااااااااال للعمل يف عصااااااااااار املعرفة واملعلومات

املعلومات واألفكار أمر غاية يف  واترتناقل وت اليوم فعن طري  الشاابكات املعلوماتية أصااب  ،تشااكيل فري  عمل متكامل
 لربامج اإللكرتونية املتوفرة حالًيا.اب ابالستعانةالبساطة واألمهية وذلك 
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دود ح ال يعرته ابحلو لقد سب  وأشران أن اإلدارة اليوم أصبحت تعمل يف عام مفتخالت الثقافية: ارابعا: فهم التد
 اجل رافية واملكانية، فالتنوع البشري اليوم أصب  ميثل أحد أهم خصائص تنظيمات اليوم.

خالت االساااااااااياساااااااااف، معرفة التد واالختالهالثقايف واملعريف  االختالهلذا سااااااااايحتاج األفراد العاملون لعبور حاجز  
املتداخلة  مبعايري الفهمجمتمع ملفء  املوجودة بني كل هذه املت ريات لكف يؤدوا عملهم بشااااااااااكل انج  يف واالختالفات

 .واقتصاد عاملف متنامف وزايدة التخصص الفين
االتصااالت الفعالة يف العديد من اجملاالت وملختلف   أسااليب  : سايحتاج العاملون اليوم إ  إتقانخامساا: االتصاال

صاايل الرسااالة بفعالية وكفاءة على طريقة االتصااال املناساابة لتو  الختياراألشااخاص، وساايحتاج كذلك املشاات لون ابملعرفة 
 .قدر املستطاع
، املعلومايت ليس فقط ختطف اجلهل   يةساااايحتاج كل فرد يف عصاااار املعرفة واملعلوماتالكمبيوتر:  اساااتخدامساااادساااا: 

األدوات  اسااااااتخداموالتعره على املسااااااتوايت العالية من الطالقة االلكرتونية أو الرقمية، مع القدرة على   االنطالقوإمنا  
 الكمبيوتر إلجناز املهام وحتقي  النجاح. استخدامالقائمة على 

على أنفساااااااهم يف   االعتمادحيث أصاااااااب  على العمال على النفس:  االعتمادساااااابعا: املساااااتقبل الوظيفي وتعلم 
ملهارات املطلوبة، وذلك للنجاح يف احلياة العملية، وحتقي  األمن الوظيفف، وهذا نظرًا ملا أاتحته تكنولوجيا ا اكتساااااااااااااا 

اآلن فرص هائلة لتنمية وتطوير الكفاءات عن طري    اإلنرتنت تتي  شااااااااابكةفاملعلومات من تساااااااااهيالت يف هذا اجملال، 
ة  حت ابلتعلم والتطوير املساااااااتمر طوال احلياة.واجلدول برامج تكوينية مصاااااااممة حساااااااب احلاجة، فالتكنولوجيا احلديث

 التايل يوض  ويلخص كل ما ذكرانه سابقا عن مهارات عصر املعلومات:
 : يوضح املهارات األساسية لعصر املعلومات06رقم دولاجل

 املكوانت املهارات السبع
 املشروعحل املشكالت، البحث، التحليل، إدارة  التفكري الناقد والعمل

   معرفة جديدة انتاج اإلبداع
 الرتاضف، الرضا التعاون واملشاركة

 املعرفة والثقافات التنظيمية تتداخل بني األجناس املختلفة فهم التدخالت الثقافية
 الفعال لوسائل اإلعالم واالستخدامإتقان صناعة  االتصال
 الفعال لألدوات االلكرتونية اخلاصة ابملعرفة واملعلومات االستخدام الكمبيوتر استخدام

 التحكم يف الت يري وإعادة تعريف املستقبل املهين والتعليم على طول احلياة على النفس االعتماداملستقبل الوظيفف وتعلم 
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 . 438، 437ص ، 2005عمان، وائل، دار  ،ياستراتيج  بعد المعاصر، البشرية الموارد إدارة العقلي، وصفي عمر  16

 . 187، ص2003) األفراد(، منشورات جامعة دمشق،  . الفارس، سليمان خليل وآخرون، إدارة الموارد البشرية د   17 
 .1، ص2002ولى، األ الطبعة ، األردن ، عمان ، زهران دار ، البشرية الموارد إدارة ، حنا  هللا نصر  18

 

عامل الكتب نشاااااار وتوزيع و باعة، عبد احلميد ، تكنولوجيا التعليم يف عصاااااار املعلومات واالتصااااااال، كمال   املصاااااادر: زيتوين
 . 145ص، 2002القاهرة، مصر، سنة 

 املعاصرة املنظمات يف البشرية املوارد تنمية خصائصالفرع الثاين: 
  :16 التالية ابخلصائص املعاصرة املنظمات يف البشرية املوارد تنمية تتميز

 نظام ضاااااامن تعمل متكاملة أجزاء من ةكونتتشااااااكل من أنظمة فردية م اساااااارتاتيجية عملية البشاااااارية املوارد تنمية -
 .املنظمة يف البشرية املوارد تسيري وظيفة تؤديه الذي الدور وضمن املؤسسة، اسرتاتيجية

 من ،العاملني وسااالوكيات اجتاهات،  مهارات،  معاره تعزيز إ  هتده مساااتمرة تعلم عملية البشااارية املوارد يةتنم -
 .املختلفة البيئة ت ريات مع والتكيف واملستقبلف احلايل أدائها وحتسني تطوير أجل

لتطوير وحتسااااني منتجاهتا  وتسااااابقها االقتصااااادية املؤسااااسااااات بني والعاملية احمللية املنافسااااة ونوعية حجم تزايد عم -
 الذي االساارتاتيجف الدور علىوأكد أكثر فأكثر  السااوقية حصااتها وتوساايع زابئنها لدى الرضااا لتحقي وخدماهتا  

 .وتعزيز مستوى الرضا والوالء األداء مستوى رفع أجل من البشرية املوارد تنمية وظيفة تلعبه أن ميكن
اإلجراءات والربامج اليت هتده إ  أتهيل وتطوير األفراد بطريقة عقالنية تسااااااهم يف حتساااااني ، جمموعة النشااااااطات

 .17أدائهم احلايل واملستقبلف ألعماهلم
 الدور االسرتاتيجي للموارد البشرية يف ظل االدارة اإللكرتونيةاملطلب الرابع: 

 قمنا بتقسيم هذا املطلب إ  فرعني:
 الفرع األول: واقع الدور االسرتاتيجي للموارد البشرية 

 العاملة اليد ابسااااااتقطا  القيام على مقصااااااورا التقليدي دورها كان أن فبعد البشاااااارية املوارد إدارة وظيفة تطورت   
 املوارد إلدارة وأصااااب  ، وختصااااصااااا مشوال أكثر ليصااااب  يتسااااع دورها أخذ ، اإلجازات ومن  األجور وصااااره والتعيني
 إدارة أصابحت  فقد ، نشااطاهتا من املتعددة اجلوانب  ملزاولة متخصاصاة كفاءات توافر يتطلب  اسارتاتيجف دور البشارية
 18.التنفيذية املهام جانب  إ  واسرتاتيجية متخصصة مهام متارس البشرية املوارد
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 الشكل التايل يوض  ما سب : 
 

 : تغري دور املوارد البشرية15الشكل رقم   
                          

 احلايل                                          الساب 
 % 10الدور االسرتاتيجف                                   % 50                            
 % 30الدور االستشاري                                    %  40                            
 % 60الدور التنفيذي                                       % 10                        

 
 .76، ص2001:  مود امحد اخلطيب، ادارة املوارد البشرية، مكتبة عني مشس، القاهرة، املصدر 

 

يتضاااا  من خالل الشااااكل أعاله أن ت ريا ملحوظا طرأ على االمهية النساااابية لألدوار الثالثة، حيث ا فضاااات االمهية     
، بينما يسااااااااجل الدور االساااااااارتاتيجف اجتاها معاكسااااااااا، حيث ازدادت  %10ا     %60النساااااااابية للدور التنفيذي من 

املكااناة الكبرية اليت اضااااااااااااااحات حتتلهاا ادارة املوارد  زيرب ، وهاذا ماا  % 50ا     %10االمهياة النساااااااااااااابياة هلاذا الادور من 
 البشرية يف املنظمات املعاصرة.

ميكن ان يساااعد نظام االدارة االلكرتونية للموارد البشاارية على اعطاء هذه املوارد دورا اساارتاتيجيا اكرب عن طري  تقليل   
 وقات اكرب للعااملني يف هاذا القساااااااااااااام من اإلدارة للقياام الوقات املطلو  لتنفياذ املهاام اإلدارياة التقليادياة، ومن مث ، توفري

االساااااارتاتيجية. فعلى ساااااابيل املثال،  تأبدوار اكثر فعالية، وكذلك من خالل توفري املعلومات املطلوبة لدعم اختاذ القرارا
 هام االخر مثل:ميكن للعاملني بقسم املوارد الشرية، والذين كانت مهمتهم تنحصر يف معاجلة البياانت، القيام ببعض امل

املشاااااااااااركة يف حتسااااااااااني عملية التوظيف، وذلك ابلبحث عن طرق جديدة إلجياد مرشااااااااااحني ذوي قدرات متميزة او  •
 تطوير عالقات متميزة مع وكالء التوظيف عرب شبكة االنرتنت.

تقييم دعم  التدريب  وانشاااااطة التطوير من خالل  العمل على حتساااااني  مواد  التدريب  او اساااااتخدام نظم جديدة ل •
 كفاءة التدريب.

تطوير معلوماات جاديادة تتعل  ددارة االداء عن طري  اعاداد تقاارير حول العااملني ذوي األداء املتميز او عمال تقييم  •
 للتسلسل الوظيفف ابلشركة لوضع نظام االدارة االلكرتونية للموارد البشرية.

 العمل على تطوير نظام االتصاالت. •
قد أشاارت احدى الدراساات ا  ان العديد من املؤساساات اليت اعتمدت نظام االدارة االلكرتونية للموارد البشارية أو   

كانت ختطط لتنفيذه، كانت تسااااااااااتخدم عددا من التطبيقات غري املتخصااااااااااصااااااااااة يف املوارد البشاااااااااارية ولكنها كانت  
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ومن أمثلة ذلك، نظم اعتماد أوامر الشااااااراء وإدارة   –ة معتمدة ا  حد كبري على املعلومات اخلاصااااااة ابملوارد البشااااااري
عمليات السااااااافر ونفقاهتا واعتماد بطاقات احلضاااااااور. ونظرا ألن املوارد البشااااااارية هف مصااااااادر هذه املعلومات، فإهنا 
عنصاار مؤثر يف نشاااط أية مؤسااسااة. وقد اشااارت الدراسااة أيضااا إ  ثالثة وسااائل تسااتطيع املوارد البشاارية من خالهلا 

 م بدور اسرتاتيجف أكرب وهف: القيا
تقدمي خدمات ترتكز على جوانب مثل اكتسااااااا  مهارات جديدة ودعمها وحتسااااااني مناي العمل وتطوير اساااااالو   •

 القيادة وتكوين رؤية عامة للمؤسسة.
 دعم الصورة الذهنية للمؤسسة. •
 توفري معلومات كمية ملساعدة كل العاملني يف صنع القرار. •

فيما يلف عر  لآلاثر االجيابية لتحسااااااني الوصااااااول ا  املعلومات، فمن املمكن ان يساااااااعد تنفيذ النظم اليت جتمع     
بني بياانت من مصااااااادر خمتلفة وتقدم معلومات اساااااارتاتيجية على قيام قساااااام املوارد البشاااااارية بدور اكثر فعالية واجيابية.  

الزمة  لتحديد  قطاعات العمل اليت تعمل بشاكل جيد او سايو وربط وسايسااعد  هذا ايضاا  على توفري  املعلومات  ال
 ذلك بعوامل مثل سجالت التدريب او الرواتب او الكفاءة.

املبحث الثالث: بيان وحتليل نتائج الدراساااة امليدانية لتقييم أار االدارة االلكرتونية على املوارد البشااارية يف شاااركة 
 االتصاالت موبيليس اجلزائر.

ميكن من خالل دراساااااة حالة مؤساااااساااااة موبيليس اكتشااااااه مدى إعتماد شاااااركة موبيليس على الوساااااائل التكنولوجية  
احلديثة والطرق  التقنية املبتكرة خاصة وسائل االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات، وماهو األثر الناجم عن اعتماد هذه 

 .املؤسسةالتقنيات والوسائل على العنصر البشري داخل 
 جمتمع أفراد ،امليدانية الدراساة تنفيذ يف الباحث  اتبعها اليت واإلجراءات للمنهج مفصاال وصافا بحث امل هذا يتناول    

 . وثباهتا وصدقها إعدادها وطرق املستخدمة الدراسة أداة وكذلك وعينتها الدراسة
 وصاااف ،ةالدراسااا  منهجية تعريف : ذلك ومن الباحث  هبا قام اليت لإلجراءات وصااافا بحث امل هذا يتضااامن كما     

 إجراءات بيان الدراساة، أداة وثبات صادق من التأكد ، الدراساة أداوت إعداد ، الدراساة عينة حتديد ، الدراساة جمتمع
 .الدراسة نتائج معاجلة يف استخدمت  اليت اإلحصائية واملعاجلات الدراسة

 الدراسة منهجية املطلب االول:
خالله معرفة أثر االدارة االلكرتونية على  من ناحاول الذي التحليلفو  الوصافف املنهجنا يف هذا اجلزء امليداي اساتخدم   

 البحث، موضااوع  الظاهرة لوصااف البحثية املناهج وأنسااب  أكثر ألنه نظرا ،املوارد البشاارية لشااركة االتصاااالت موبيليس
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 إ  التوصاااااال يف أمال ويقيم ويفساااااار يقارن وأن البياانت حتليل الدراسااااااة، موضااااااوع وصااااااف  خالله من حاولنا والذي
 . املوضوع عن املعرفة رصيد هبا ويثري يزيد معى ذات تعميمات

 الفرع االول: فرضيات الدراسة
تقدمها تنبث  فرضاااايات الدراسااااة من الفرضااااية الرئيسااااية اليت مفادها أن اإلدارة اإللكرتونية حتمية تفرضااااها املزااي اليت    

تكنولوجيا املعلومات والتقنيات احلديثة وتطبيقها ابملؤساااااساااااة يعود على الشاااااركة مبزااي تنافساااااية جديدة ويسااااااعد بدرجة 
 كبرية يف حتسني مكانة املوارد البشرية داخل الشركة، و تتلخص يف ما يلف:

 واملوارد البشرية.يوجد تباين يف اجتاهات موظفف الشركة حنو اإلدارة اإللكرتونية -
 . توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني االدرة االلكرتونية واملوارد البشرية-
 واملعلومات. لبياانتا مصادرالفرع الثاين:  
 العربية واملراجع الكتب  يف تتمثل اليت الثانوية البياانت مصااااااااااادر إ  للدراسااااااااااة النظري اإلطار ةجلاعم يفنا اجته   

خاصاااااة تلك الواثئ  اإللكرتونية املتاحة على املوقع اخلاص ابلشاااااركة واملتوفر على شااااابكة الويب  العالقة ذات واألجنبية
 . الدراسة موضوع تناولت  اليت العلمية والرسائل والتقارير واملقاالت الدورايت ،  pdf لعلى شك

 كتابة يف السااااااليمة العلمية والطرق األسااااااس على التعره ، الدراسااااااة يف الثانوية للمصااااااادر اللجوء خالل من انأرد
-e        االدارة االلكرتونية  حدثت  اليت املساااااااااااااتجدات آخر عن عام تصاااااااااااااور أخذ وكذلك ، الدراساااااااااااااات

management   وادارة املوارد البشرية الكرتونياe-hrm  . 
 تللبياان األولية املصادر الفرع الثالث:

وقد  للبحث، رئيساااية كأداة األولية البياانت جلمع االساااتبانة امناساااتخد الدراساااة ملوضاااوع التحليلية اجلوانب  ملعاجلة    
  . امليدانية الدراسة موضوع عن الالزمة املعلومات وجتميع حصرب ر   صممت 

 واساااااااتخدام اإلحصاااااااائف برانمج ابساااااااتخدام وحتليلها تفري ها مث ومن ، الدراساااااااة عينة على االساااااااتبانة توزيع مت    
 لدالالت الوصاول هبده املناسابة(Statistical Package for Social Science)  اإلحصاائية االختبارات

 . الدراسة موضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات
 الشخصية املقابالتالفرع الرابع: 

 دجراء قمنا ، الدراساااااة موضاااااوع خيص فيما للدراساااااة اخلاضاااااعة شاااااركة موبيليس واقع على قر  عن التعره ب ر  
 مراكز موظفف وخاصااااة ، الدراسااااة مبوضااااوع مباشاااارة عالقة هلم الذين اجلامعات موظفف مع عديدة ميدانية مقابالت
الشاركة  ل الدراساة  واقع عن متكاملة صاورةنا لدي تكونت  حيث  وموظفف مديرية املوارد البشارية، املعلومات تكنولوجيا
 . الدراسة من املرجوة النتائج لتحقي  فعال بشكل ناوتوجيه الدراسة إثراء يف سامهت 
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 الدراسة جمتمعاملطلب الثاين: 
 يف املديرايت واألقساام ابختاله رتبهم وتنوع مهامهم حيث يشاملون جممل املديرية  وظفنيامل من الدراساة جمتمع يتكون

اطارات وموظفني  من الدراساة جمتمع أفراد عدد وبلغ، الدراساة مبوضاوع عالقتهم حساب  العامة ملؤساساة موبيليس وهذا
 مراكز يف نيالعااملماديرايت وعادة مكااتاب أخرى. حياث أن  9ا يتوزعون على موظفا  740 اداريني وبعض االعوان

 ،ريمد بني ما وظائفهم تنوعت  ، موظفا35  عددهم فبلغ الدراساااااااة مبوضاااااااوع عالقة هلم الذين املعلومات تكنولوجيا
 45كما أن املوظفني مبديرية املوارد البشارية كانوا . أنظمة و للف ويب ال صافحات مصاممف ، مربجمني ، أقساام ورؤسااء
 موظفا.

 الدراسة ينةاملطلب الثالث: ع
إن اختيار العينة بشاااااااكل دقي   ومناساااااااب يعطف نتائج مشااااااااهبة إ  حد كبري للنتائج اليت ميكن احلصاااااااول عليه عند   

 الدراسةدراسة كامل جمتمع 
 للدراسة االستطالعية العينةالفرع األول: 

 وذلك االساااااتبانة صااااادق من للتحق  الدراساااااة جمتمع أفراد من فردا ( 30 ) من مكونة اساااااتطالعية عينة اختيار مت
 ذلك ليشاامل فقراهتا، سااالمة من والتأكد األقصااى احلد إ  االسااتبانة تطوير هبدهوذلك    ، عليهم االسااتبانة بتطبي 
 .ذلك بعد الدراسة من االستطالعية العينة استبعاد ومت ، الل وي والتصحي  األسئلة بعض اجتاه تعديل

 امليدانية الدراسة عينةالفرع الثاين: 
 نركز أن نافضاال فقد ،ومديرية املوارد البشاارية  املعلومات تكنولوجيا مراكز يف املبحوثني واسااتجاابت آراء ألمهية نظرا   

 ويب، والشااااابكات، صااااافحات مصاااااممف نظم،  للف ، مربجمني ،املعلومات تكنولوجيا راكزاملوظفني التابعني ملعلى 
موظفني و  إطارات من الدراسة جمتمع أما، وركزان أيضا على موظفف مديرية املوارد البشرية، البياانت قواعد إدارة مسؤويل
 جمتمع يف ادارة كل متثيل حجم مراعاة مع عشاااااااااوائية عينة اختيار فتم شاااااااااركة  ال إدارات ابقف منوأعوان    إداريني

 ككل.  اجملتمع جمموع  من فردا 100 ومقدارها العشوائية لعينةا حجم انحدد حيث  الدراسة،
 الورقية، االسااااتبانة  وهف تقليدية األو  لطريقةا :طريقتني ابسااااتخدام الدراسااااة جمتمع على االسااااتباانت توزيع مت وقد  

 وتوزيعها على املوظفني الذي توفر لدينا بريدهم االلكرتوي. اإللكرتونية االستبانة هف الثانية والطريقة
 املمثلة الدراساااااااة عينة أفراد على االساااااااتباانت بتوزيعنا قم،  أفرادها داساااااااتبعاو  االساااااااتطالعية الدراساااااااة إجراء بعد    

اسااتبانة  33ف، واإلحصااائ للتحليل صاااحلة 56  األخري أخذومت يف  ورقية اسااتبانة 67منها ،100 وعددهم للمجتمع
 صاااااااحلة  إلكرتونيةة اسااااااتبان 13د  اساااااارتدا متعلى شااااااكل وورد مت ارساااااااهلا الكرتونيا عن طري  الربيد االلكرتوي منها  

من أفراد عينة  %69أي ما نساااااااابته  100اسااااااااتبانة صاااااااااحلة للدراسااااااااة من جمموع  69، لتكون بذلك جمموع للتحليل
  سة.الدرا
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 الدراسة دواتاملطلب الرابع: أ
 االسااااتباانت من الكثرينا راجع أن بعد الدراسااااة جمتمع من امليدانية البياانت جلمع الدراسااااة اسااااتبانة بتصااااميم مناق   

 عديدة مقابالت وإجراء ،واملوارد البشارية اإللكرتونية واإلدارة إلكرتونياً  البشارية املوارد إدارة جمال يف الساابقة والدراساات
 ، املوظفني شااااائون موظفف املعلومات، تكنولوجيا مراكز موظفف من الدراساااااة مبوضاااااوع عالقة هلم الذين املوظفني مع

 5 من مكونة اساتبانة تصاميم مت حيث  ،ةاالساتبان لتصاميم األمثل الطريقة ملعرفة اإلحصاائيني ومع اجلودة وحدة موظفف
ة فقر  لكل اإلجابة درجة كانت   وقد لإلجابة، أوسااع جمال للمبحوث يعطف مما اخلماسااف ليكرت ملقياسوفقا   درجات،

 5 الرقم اإلجاابت أعلى ، الفقرة على التامة املوافقة  عدم ويعين "1 " هو اإلجاابت أقل كانت  حبيث  درجات 5
 .3هف   هنا احلياد ونقطة ة الفقر  على التامة املوافقة ويعين
 : يلف كما مراحل عدة على االستبانة إعداد مت

 . واملعلومات البياانت مجع يف استخدامها أجل من أولية استبانة إعداد 1-
 . البياانت جلمع مالءمتها مدى اختبار أجل من املشره على االستبانة عر  2-
 . املشره يراه ما حسب  أويل بشكل االستبانة تعديل 3-
 . بعض اجلوانب  وتعديل لالستبانة أولية ميدانية استطالعية دراسة إجراء -4

 االستبانة توزيعأوال: 
 لتوزيع طريقتني ابسااتخدام انقم ، اإللكرتونية اإلدارة وهف ، الدراسااة جماالت فروع أبحد الدراسااة نتائج تعزيز ألغرا 
 . اإللكرتونية االستبانة وهف الثانية والطريقة ، ابليد توزيعها مت واليت الورقية التقليدية الطريقة ، االستبانة
 االستبانة توايتاثنيا: حم
 من الثاي والقسام ، الدراساة جملتمع العامة اخلصاائص على األول القسام احتوى حيث  ، قسامني من االساتبانة تكونت 

 . الدراسة جوانب  تتناول جماالت ستة
 :يلف ما ومشل الدراسة جملتمع العامة اخلصائص القسم هذا تناول األول زءاجل -1

 العمرية الفئة ت ريم -

 الوظيفة نوع مت ري -

 مفيعلتالستوى امل مت ري -

 قدميةاأل سنوات عدد مت ري -

 كافة  ت طية خالهلا منينا سااااااعحيث  ، الدراسااااااة من خمتلفة جوانب  تشاااااامل  اور سااااااتة من يتكون الثاي زءاجل -2
 : كالتايل وهف دراسته موضوع جوانب 
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 املختلفة اإلدارية املساتوايت لدى مدى اساتعمال التقنيات واالسااليب احلديثة يف ادارة املؤساساة يناقش األول وراحمل -

 . فقرة 12 من مكون وهو ،
 .اتفقر  10 من ويتكون ،لتكنولوجيا املعلومات البشرية املوارد إدارة مدى استخدام يناقش الثاي وراحمل -

 . اتفقر  7من ويتكون واقع تدريب العاملني وأتهيلهم الكرتونيا  يتناول الثالث  وراحمل -

 . قرةف  5 من ويتكون رضا العاملني يناقش الرابع ورحملا -

 ات.فقر  7 من ويتكون ألداء العاملني يف ظل التكنولوجيات املتاحة لدى الشركة تعر ي اخلامس احملور -

 فقرات. 7ودورهم يف اختاذ القرارات داخل الشركة ويتكون من احملور السادس يعاجل مدى مشاركة العاملني يف  -
 املساااااتوايت من  همأغلب كون الدراساااااة عينة خصاااااائص فيها روعف ، فقرة  48 االساااااتبانة فقرات جمموع يبلغ وبذلك
اضاااااااافة ا  بعض ت ومديرية املوارد البشااااااارية املعلوما تكنولوجيا مراكز موظفف ومن ةلشاااااااركا يف العاملني العليا اإلدارية

 . يف دراسة وحتليل موضوع الدراسة على وجه حسن ساعدوناالعوان وكلهم ي
 

حااولناا من خالل هاذا البحاث إجراء دراسااااااااااااااة ميادانياة الجتااهاات أجوباة موظفف شااااااااااااااركاة موبيليس حنو  اإلدارة     
 اإللكرتونية وعالقتها ابملوارد البشرية، واستعملنا لذلك كأداة للدراسة االستبيان.

ومن خالل عر  وحتليل النتائج اخلاصاااااااة ابلدراساااااااة امليدانية، توصااااااالنا من خالل احملور األول أبنه توجد جهود 
، االدارة اإللكرتونية والتوجه أكثر ا  الوساااائل احلديثة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاااال املتطورةمبذولة يف سااابيل تطبي  

قادرة على مساااااااااااااايرة هذه التطورات والتحوالت يف بيئة عملها، ما وهذا التحول ال يكون اال عن طري  موارد بشااااااااااااارية 
يساااتدعف وجود برامج تدريبية وأتهيلية وكوادر بشااارية مرنة يف التعامل مع هذه الوساااائل والطرق احلديثة يف االدارة، كما 

اء العاملني وتنمية  أن القابلية يف اساااااااتعمال التقنيات واالسااااااااليب احلديثة يعزز الرضاااااااا الوظيفف الذي من شاااااااأنه رفع أد
قدراهتم أكثر، بل من شااااأنه أيضااااا إقحام املوظفني ابختاله مسااااتوايهتم التعليمية ومساااامياهتم الوظيفية من املشاااااركة يف 

 صنع واختاذ القرار من خالل االتصال الفعال بني خمتلف أقسام وفروع الشركة.
ومن خالل اختبار صاااااحة فرضاااااية الدراساااااة امليدانية فقد وجدان أبنه توجد فروق ذات داللة إحصاااااائية عند مساااااتوى    

 الجتاهات عينة الدراسة حنو املت ريات الشخصية لكال احملورين )اإلدارة اإللكرتونية واملوارد البشرية(.  ( α≤0.05معنوية)
أي أنه   0.892وجدان أبن بينهما عالقة طردية  تقدر بااااااااااااااا  اإلدارة اإللكرتونية واملوارد البشاريةوعند دراساة العالقة بني 

كلما ارتفع مساااااااتوى أتهيل العمال وازداد أداؤهم ورضااااااااهم ومن مث كان هلم دور  كلما زادت تطبي  اإلدارة اإللكرتونية
 ت موبيليس.فعال يف صنع القرارات داخل شركة االتصاال
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 اخلالصة:
 سااااابقاهتا من أ ى و أرقف أخرى لفرتة متهيدا احلقيقة يف كان الصااااناعة عصاااار يف حدث الذي العلمف التطور إن  

 يف التقدم و التطور من فيه حتق  عصاار الصااناعة، بعد ما بعصاار أو املعرفة و املعلومات بعصاار تسااميتها على أصااطل 
 السااابقة احلقب  يف إجنازه مت  ما كل أمامه يتضاااءل ما - وبثها املعلومات معاجلة جمال يف خاصااة– التكنولوجف اجملال
 .مسبوق وغري ومكثف قوى شكلب املعلومات تكنولوجية التقنية عالية تكنولوجيات فيه وظفت  حيث 

 حاولنا ما ذلكو  البشااارية املوارد على عميقة اثرآ له كانت  األعمال جمال يف التكنولوجية هلذه القوي االقتحام هذا  
حيث متثلت إشاااكالية البحث يف معرفة مدى أتثري اإلدارة اإللكرتونية على املوارد  ،املتواضاااع العمل هذا يف إليه التطرق

 البشرية يف املؤسسة االقتصادية  اجلزائرية.
 كااليت:ومن خالل العر  الساب  للدراسة أمكن اإلجابة عن اإلشكالية اليت مت طرحها يف املقدمة  

دارة اإللكرتونية كحتمية تفرضااااااااااها ت ريات بيئة االعمال العاملية  دث ت يريات إن التحول من االدارة التقليدية إ  اإل  
واضاااحة على املوارد البشااارية من حيث تفعيل دور املوارد البشااارية داخل املؤساااساااة، إعطاء فرص أكرب للعنصااار البشاااري، 

 يف رضا املورد البشري. مع دعم التدريب والتأهيل والزايدة
 وميكننا حصر نتائج اختبار فرضيات الدراسة يف النقاط التالية:

على التحول إ  إدارة احلديثة يف االدارة  وساائل التكنولوجيا اساتخدام يسااعد وضاوح مفهوم اإلدارة اإللكرتونية و •
 إلكرتونية حديثة تتمتع بعدة إجيابيات ما يكسيها ميزة تنافسية عالية هذا ما يؤكد صحة  الفرضية األو . 

 مع بفعاالياة تتعاامال إدارياة قياادة تطوير تعمال اإلدارة االلكرتونياة على تفعيال دور املوارد البشاااااااااااااارياة من خالل  •
 الثانية.  الفرضيةما يؤكد صحة  واالتصاالت وهذا املعلومات ياتكنولوج يف وسائل املتسارعة الت ريات

دارة بني إالتفاعل   يساااهلومات بني اقساااام املؤساااساااة، و لعملنسااايا  ايساااهل ااحلديثة  وساااائل التكنولوجيا اساااتخدام •
حياث هتاده اإلدارة اإللكرتونياة إ  إعطااء فرص اكرب ملشاااااااااااااااركاة املوارد  رات األخرىاداإل وابقفاملوارد البشاااااااااااااارياة 

 لثة.الثا الفرضية زما يعز وهو البشرية يف اإلدارة، 
اإلدارة اإللكرتونية  من خالل تطبي  يصاااااب  للموارد البشااااارية دور مهم يف اختاذ القرارات املتعلقة مبصاااااري املؤساااااساااااة  •

ة لإلدارة االلكرتونية يف تعزيز الدور االساااارتاتيجف للموارد البشاااارية يف أتثري وعالقة واضااااحاألمر الذي يثبت وجود 
  املؤسسة  ل الدراسة، وهذا ما ينفف الفرضية الرابعة.

 البحث نتائج :أوال
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 للحصاول التحليالت من بعناية خمتارة جمموعة واساتخدام ،الدراساة ألداة املختلفة اإلحصاائية التحليالت إجراء بعد   
 التوصااال مت ،ث الباح  أجراها اليت العديدة املقابالت خالل ومن ومشاااكلتها، الدراساااة أمهية مع تتف  دقيقة نتائج على
  : التالية النتائج إ 
 يساااعد وهذا املتعددة، لفوائدها قبلهم من اتم وإدراك ،ةلكرتونياإل دارةاإل ألمهية الدراسااة عينة لدى وضااوح هناك .1

 إ  التحول عملية املؤسااسااة إدارة تدعم، كما  وتطويرهااإلدارة اإللكرتونية للموارد البشاارية  تبين على كبري بشااكل

 . اإللكرتونية اإلدارة

 إ  للتحول عمليا كافية  تعترب ابلدراسااااااة املعنية املؤسااااااسااااااة يف املعلومات تكنولوجيا مراكز لدى حتتية بنية تتوفر  .2

 كافة يف املعاصااارة التقنيات اساااتخدام على كبري بشاااكل االعتماد ازدايد بسااابب  لكذ عللنو  اإللكرتونية، اإلدارة

 . العمل جماالت

 الفئةة وهف:  الشااااااااخصااااااااي املت ريات إ نة راجع العي أفراد اجتاهات أجوبة يف إحصااااااااائية داللة ذات فروق وجد  .3

 .الوظيفة ،األقدمية سنوات ،املستوى التعليمف العمرية،

 ت يريات يلزم إليها والتحول ،ةخمتلف إلكرتونية أنظمة عدة يشاااااااامل واسااااااااع مفهوم اإللكرتونية اإلدارة مفهوم إن  .4

 . العمل إجراءات إ  املنظمة هيكلية من بدءا واسعة

  اإللكرتونية البشاارية املوارد أنظمة هف حلاجتها طبقا بتطويرها املؤسااسااة تقوم اليت اإللكرتونية اإلدارة أنظمة أهم من .5
 .املختلفة

 كالربيدتكنولوجيا املعلومات واالتصااااالت   وساااائل ابساااتخدام موظفيها مع خمتلفة اتصاااال وساااائلاملؤساااساااة  توفر  .6

 .Lotus وخدمة اإللكرتوي

رها ابساااااتمرار حساااااب االحتياجات ومساااااتجدات عام تطوي يتمو   وسااااابة، إدارية معلومات أنظمة املؤساااااساااااة توفر .7
 األعمال.

 . اإللكرتونية اإلدارة إ  التحول مشروع يف للبدء كافية احملوسبة اإلدارية املعلومات أنظمة تعترب .8

 .اإللكرتونية اإلدارة إ  للتحول الالزمة الفنية واإلمكانيات البشرية الكفاءات ابلدراسة املعنية الشركة لدي تتوفر .9

تكنولوجيا املعلومات واالتصاااالت بشااكل أساااسااف يف األنشااطة اليت ختص االسااتقطا ،   أدوات اسااتخدام يتم .10
اإلدارة اإللكرتونية للموارد   لنظام األسااااساااية األنشاااطة منتعترب  وظائفهف  و  ،األداء تقييم ، واالنصاااراه احلضاااور
 البشرية.

 التوظيف، اختبارات املقابالت،، كإلكرتونياً  تطب  ال البشارية املوارد إلدارة األسااساية األنشاطة بعض زالت  ما  .11

أعضااااااااااااااااء العيناة   ويعلال الوظيفف، املساااااااااااااااار وختطيط التادريبياة االحتيااجاات حتادياد بعاد، عن التادرياب  األجور،
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 مما ساانة، كل كبرية أعدادا توظف ال  املؤسااسااة أن إ  منظره وجهة من األنشااطة هلذه التوجه ضااعف املسااتجوبني

 .  دود األنشطة تلك إ  اإللكرتوي التوجه جيعل

 . ابملوظفني واخلاصة إلكرتونياً  املنشورة التدريبية واملواد التعليمية املواد  دودية الدراسة نتائج أظهرت  -19
 إ  التحول عملية يف اجيايب مؤشار وهو ،ةواإللكرتوني التقليدية األعمال بني ما اجلمع اسارتاتيجية املؤساساة تتبع  -20

 . اإللكرتونية اإلدارة
 الدراسة توصياتاثنيا: 

 األخذ ابلدراسااة املعنية  املؤسااسااة إدارات من آمال ، الدراسااة نتائج على املعتمدة التوصاايات من مجلة يلف ما يف قدمن 
 اإلدارة حنو التوجه تعزيز يف اجملال هذا من ولالسااااااتفادةاألنشااااااطة اإلدارية اخلاصااااااة ابملوارد البشاااااارية لديها   لتطوير هبا

 : هف التوصيات وهذه ،ةاإللكرتوني
 . وأنظمتها اإللكرتونية اإلدارة حنو والعملف الر ف ابلتوجه الشركة مديرايت قيامضرورة  1-
 . اإللكرتونية اإلدارة إ  التحول خيص ما يفاملديرايت  بني والتنسي  التعاون 2-
 . اإللكرتونية اإلدارة إ  الت يري قيادة يف ألمهيتها املعلومات تكنولوجيا ملراكز املقدم املايل الدعم توفري 3-
 االسرتاتيجية. اخلطط أولوايت يف ووضعها اإللكرتونية اإلدارة إ  الت يري ملشاريع متويل مصادر عن البحث  4-
 اإللكرتونية اإلدارة إ  الت يري عملية يف املوجودةتكنولوجيا املعلومات واالتصااالت  ووساائل أدوات من االساتفادة -5
. 

 . اإلدارية اجلوانب  كافة ت طف حبيث  احملوسبة اإلدارية املعلومات أنظمة تطوير على العمل 8-
 ة.اإللكرتوني اإلدارة إ  الت يري عملية مع يتناسب  مبا للشركة اإلدارية اهليكلية تطوير 9-
 مديرايت الشاااركة، خاصاااة مديرية كافة  ووظائف أنشاااطة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصااااالت اساااتخدام تطوير -10
 هنااك، حياث ال تزال التوظيف طلباات وتقادمي األداء وتقييم ،وماديرياة أنظماة تكنولوجياا املعلوماات البشاااااااااااااارياة املوارد
 الوسائل واألدوات املتاحة يف الوقت احلايل. است الل خالل من تنفيذها ميكن اليت األنشطة من العديد
 النفقات كتقليل املتعددة مزاايها من لالساتفادة املوظفني شائون إلدارة اإللكرتونية النماذج اساتخدام يف لتوساعا -11

 . املعامالت اجناز وقت  وختفيض
 عن والتعلم كالتدريب   البشااااارية املوارد إدارة ووظائف أنشاااااطة يف اإللكرتونية التعليمية اخلدمات من االساااااتفادة -13
 . للموظف ابلنسبة اجملال هذا يف تست ل ال ولكن متوفرة اإلمكانيات أن حيث  ،دبع

 لدى يتوفرقد  حيث تكنولوجيا املعلومات واالتصاااااالت،  جمال يف الشااااركات األخرى مع التعاون مسااااتوى رفع -15
 . اإللكرتونية اإلدارة إ  الت يري عملية يف املعلومات تكنولوجيا مراكز مساعدة على القدرة الشركات األخرى
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