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_____ مقدمه في البحث ______

شهدت اآلونة األخيرة تطورات سريعة وغير مسبوقة في كافة مناحي الحياة أبرز هذه
التطورات وقتنا الحالي؛ هي الديناميكية التي عرفها المجال التكنولوجي خاصة تلك المتعلقة
بمعالجة المعلومات وبثها أو بما أصبح يعرف بتكنولوجية المعلومات  ،واإلعتماد المتزايد
والمكثف نحو إستعمالها وتوظيفها بقوة في جل– إن لم نقل كل -األنشطة البشرية والتي من
المتوقع أن تفرض سيطرتها لعقود الحقة.لقد كان إلقتحام تكنولوجية المعلومات لحياتنا أثا
را عميقة سواء على المستوى الجزئي أو الكلي حيث أدت إلى ظهور بما يعرف بعصر
المعلومات والمعرفة ،عصر أصبحت فيه هذه األخيرة(المعرفة) موردا أساسيا ال يقل أهمية
عن باقي موارد اإلنتاج الكالسيكية المعروفة و تكنولوجية المعلومات سالحا إستراتيجيا .
هذا الوضع الجديد فرض على المؤسسة تحديات جديدة تختلف شكال و محتوى عن الفترات
السابقة ،وتزداد شدة هذه التحديات على الدول النامية أكثر فأكثر منه عن الدول المتطورة
نظرا للتأخيرات المسجلة في الميدان التكنولوجي عموما وتكنولوجية المعلومات موضوع
البحث خصوصا ،لكن هذا ال يعني أن هذه الدول لم تتأثر بما أفرزته هذا التكنولوجية خاصة
في عالم األعمال  .فالعالم اليوم وبفضل التسهيالت و المزايا التي منحتها هذه التكنولوجية
للبشرية أصبح يشبه القرية الصغيرة.

إذن فالمؤسسات مطالبة من جهتها بمسايرة هذه التطورات و التأقلم معها لكسب تحديات
العصر وهذا ال يتأتي إال بتوفير بنية تحتية قوية تسمح بإستيعاب التطورات الحاصلة في هذا
المجال و بتأهيل الموارد البشرية بحيث تكون قادرة على األخذ بزمام هذا الوضع الجديد
للبقاء و التفوق في عصرنا الحالي .وفي إطار كل هذه المستجدات التي يطغى عليها الطابع
التكنولوجي العلمي جاء عملنا هذا لتسليط الضوء على بعض األثار التي أحدثتها تكنولوجية
المعلومات في جانب من أهم جوانب األعمال يعتبر الركيزة األساسية أال وهو جانب الموارد
البشرية ،و بهذا تمحورت إشكالية موضوعنا حول التساؤل التالي:
في خضم التحوالت المعاشة على المستوى المحلي و الدولي و التحديات الجديدة التي
يفرضها المحيط نتيجة ظاهرة العولمة ،و التي تتمثل أساسا في اإلنتقال المالحظ من
اإلقتصاديات المادية إلى إقتصاديات تقوم على المعرفة و العلم و اإلستخدام المتزايد
لتكنولوجية المعلومات ،واآلثار العميقة التي أفرزها تطبيقاتها على عالمنا الحالي خاصة في
عالم األعمال ،ما هي أهم اآلثار التي ترتبت نتيجة إستخدام تكنولوجية المعلومات على
المورد البشري داخل المؤسسة.

____تأثير عائد االستثمار في تكنولوجيا المعرفة على
فعالية إدارة الموارد البشرية في المنظمات ____
إن االستثمار في تكنولوجيا المعرفة لرأس المال البشري له أكبر األثر في إحداث التنمية
الشاملة في البالد ومواكبة التطورات المتالحقة التي تواجه المنظمات سواء في بيئة األعمال
أو البيئة الخارجية التي يتمثل أهمها في المتغيرات التكنولوجية خاصة في مجال المعلومات
واالتصاالت واالتجاه نحو العولمة .كما يوجد العديد من المداخل لقياس تأثير هذا االستثمار
في كل من الفاعلية التنظيمية بوجه عام ،وإدارة الموارد البشرية بوجه خاص ،وعلى ضوء
بعض المقابالت التي أجراها الباحث مع بعض المسؤولين في تلك البنوك  ،الذين أكدوا على
مدى الحاجة إلى ضرورة تحديد العالقة بين حجم االستثمار في تكنولوجيا المعرفة لرأس
المال البشرى وتلك مدى مساهمة إدارة الموارد البشرية في تحقيق نتائج األعمال في البنوك.
وسيقوم بحثنا هذا على دراسة تأثير االستثمار في تكنولوجيا المعرفة في كل من الفعالية
التنظيمية ،وفعالية إدارة الموارد البشرية في البنوك الوطنية العمانية ،وفي اختبار تأثير
االستثمار في تكنولوجيا المعرفة لرأس المال البشرى في الفعالية التنظيمية وفي فعالية إدارة
الموارد البشرية بنوعيها الفني واالستراتيجي.

إدارة الموارد البشرية :
Human Resources Management

____ مقدمة ___
تعتبر إدارة الموارد البشرية من أهم وظائف اإلدارة لتركيزها على العنصر البشري و الذي
تأثيرا في اإلنتاجية على اإلطالق .إن إدارة وتنمية
يعتبر أثمن مورد لدى اإلدارة و األكثر
ً
الموارد البشرية تعتبر ركنا ً أساسيا ً في غالبية المنظمات حيث تهدف إلى تعزيز القدرات
التنظيمية ،وتمكين الوزارات والمنظمات الحكومية و األهلية من استقطاب وتأهيل الكفاءات
الالزمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية .و ال عجب عندما نسمع أن
ارتفاع أرباح شركة ما و نزول أرباح أخرى كان بسبب الموارد البشرية في هذه الشركة أو
تلك .فالموارد البشرية يمكن أن تساهم وبقوة في تحقيق أهداف و ربح للمنظمة و يمكن أن
تكون عبء مالي على المنظمة كما هو الحال في أغلب المنظمات الحكومية في العالم
النامي .إن إدارة الموارد البشرية تعني باختصار االستخدام األمثل للعنصر البشري المتوفر
و ال ُمتوقَع .على مدى كفاءة ،و قدرات ،وخبرات هذا العنصر البشري وحماسه للعمل تتوقف
كفاءة المنظمة ونجاحها في الوصول إلى تحقيق أهدافها .لذلك أهتم علماء اإلدارة بوضع
المبادئ و األسس التي تساعد على االستفادة القصوى من كل فرد في المنظمة من خالل
إدارة الموارد البشرية .هذه األسس تبدأ من التخطيط و االختيار والتدريب و الحوافز و
التقييم و كل ما له صلة بالعنصر البشري .و في هذه الورقة سوف نتحدث عن ماهية إدارة
الموارد البشرية ثم أهمية الموارد البشرية.

وإن التقدم التكنولوجي المتسارع في مجال االلكترونيات ،االتصال والمعلوماتية بظهور
وتطور االالت الراقنة ،الطابعات أجهزة الكمبيوتر واالنترنت أدى إلى إحداث تغيرات تقنية
كبيرة في أساليب وطرق انجاز الوظائف وممارسة مختلف أنشطة المنظمة ،ولقد استخدمت
هذه التقنيات في تطوير نظم المعلومات من نظم معلومات يدوي ( يستخدم كمية ضخمة من
األوراق لتسجيل البيانات التي يصعب تحليلها والمحافظة على سريتها وبطء عملية
استرجاعها ) إلى نظام معلومات محوسب عالج المشكالت التي واجهها نظام المعلومات
التقليدي حيث يلعب دورا هاما وحيويا داخل المنظمة بصفته منتجا للمعلومات التي يتم على
أساسها اتخاذ القرارات وبناء اإلستراتيجيات وحل المشكالت والقيام بمختلف المعامالت.
ونظرا الزدادت أهمية استخدام الحاسوب في نظم المعلومات المنظمة فقد اعتمد عليه في
نظام معلومات ادارة الموارد البشرية يوما بعد يوم من أجل تسهيل القيام بالممارسات
المطلوبة لتنفيذ مختلف األنشطة المتعلقة بالموارد البشرية بكفاءة وفعالية والتي تحتاج إليها
إدارة المنظمة .

____ مفهوم إدارة الموارد البشرية ____
أورد العالق في معجمه تعريفًا إلدارة الموارد البشرية بأنها جزء من اإلدارة يعني بشؤون
األفراد العاملين من حيث التعيين و التأهيل و التدريب و تطوير الكفاءات و كذلك وصف
أعمالهم .و أورد الخزامى تعريفًا لها بأنها "جذب و تنمية األفراد الذين يمتلكون المواهب و
الخيال الالزمين للشركات لكي تتنافس في بيئة متغيرة و معقدة"( .)71أما نيجرو Nigro
فيرى أنها كما أشار النمر و آخرون "فن اجتذاب العاملين و اختيارهم و تعيينهم و تنمية
قدراتهم و تطوير مهاراتهم ،و تهيئة الظروف التنظيمية المالئمة من حيث الكم و الكيف
الستخراج أفضل ما فيهم من طاقات و تشجيعهم على بذل أكبر قدر ممكن من الجهد و
العطاء  .و ذكر حنفي بأنها اإلدارة التي تبحث عن األفراد و تخطط االحتياجات البشرية ثم
تقوم باالستقطاب و االختيار و التعيين و التدريب و تنمية المهارات و تضع هيكل أو نظام

لألجور .و بعد استعراض المفاهيم المتعددة إلدارة الموارد البشرية نرى أنها سلسلة من
اإلجراءات و األسس تهدف إلى تنظيم األفراد للحصول على أقصى فائدة ممكنة من
الكفاءات البشرية و استخراج أفضل طاقاتهم من خالل وظائف التخطيط و االستقطاب و
االختيار و التعيين و التدريب و التقويم و الحوافز المالية و المعنوية .أهمية إدارة الموارد
البشرية :قامت إدارة الموارد البشرية بتبني مدخلين للموارد البشرية و الذي يمكن أن تستفيد
المنظمات من خاللهما و هما زيادة الفعالية التنظيمية و إشباع حاجات األفراد كما أوردت
حسن .و تستطرد حسن فبدالً من النظر إلى أهداف المنظمة و حاجات األفراد على أنهما
نقيضين منفصلين و أن تحقيق أي منهما سيكون على حساب اآلخر ،أعتبر مدخل الموارد
البشرية إن كالً من أهداف المنظمة و حاجات األفراد يكمالن بعضهما البعض و ال يكونا
على حساب أحدهما ،لذلك أظهرت األبحاث السلوكية الحاجة إلى معاملة األفراد كموارد بدالً
من اعتبارهم عامل إنتاج .و ذكرت حسن األسس و المبادئ التي يقوم عليها هذا المدخل و
منها:
األفراد هم استثمار إذا أُحسن إدارته و تنميته يمكن أن يحقق أهداف المنظمة و يزيد
إنتاجيتها .
إن سياسات الموارد البشرية البد أن تُـخلق إلشباع حاجات األفراد النفسية و االقتصادية و
االجتماعية.

____ ماهية نظم المعلومات ____

نظام المعلومات هي مجموعة العناصر التي تنظم المصادر ،المواد ،البرامجيات،
األشخاص ،البيانات،االجراءات ...التي تسمحبادخال،معالجة ،وتخزين المعلومات( بشكل
بيانات ،نصوص ،صور ،صوت)...داخل المنظمة .
نظام المعلوماتinformation system :

يعرف بأنه مجموعة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها والتي تعمل على جمع
البيانات والمعلومات ،ومعالجتها ،وتخزينها ،وبثها وتوزيعها ،بغرض دعم صناعة
القرارات ،والتنسيق وتأمين السيطرة على المنظمة ،إضافة إلى تحليل المشكالت ،وتأمين
المنظور المطلوب للموضوعات المعقدة .ويشتمل نظام المعلومات على بيانات عن
األشخاص األساسيين ،واألماكن ،والنشاطات واألمور األخرى التي تخص المنظمة ،والبيئة
المحيطة بها .
نظم المعلومات اآللية  :تلك النظم التي تستخدم الحاسبات والبرامج والشبكات وغيرها من
تكنو لوجيا المعلومات لتحويل البيانات إلى منتجات معلوماتية متنوعة
نظم معلومات اإلدارية
تعرف جمعية نظم المعلومات األمريكية نظام المعلومات اإلدارية بأنه نظام يتكون من
معلومات آلي يقوم بجمع وتنظيم وإيصال وعرض المعلومات الستعمالها من قبل اإلدارة في
مجاالت التخطيط والرقابة لألنشطة التي تمارسها الوحدة التنظيمية.

_____ المشكله البحثيه ____
_ ان عدم وجود موارد بشريه ذو كفاءه عاليه من الخبره يؤدي الي الكثير من المشاكل في
المجال السياحي ويؤثر سلوكيات مؤدي الخدمه السياحيه ايجابا اوسلبا علي اقبال السائح .
_ والمطلوب تحسين ادارة الموارد البشريه بشركات السياحه عن طريق استخدام تكنولوجيا
المعلومات .

___ أهداف نظام تكنولوجيا المعلومات اإللكترونية ____

إذا كان تحقيق عوامل النجاح ألي منشأة يتم في بداية المشروع فإن األهداف هي الثمرة التي

يجنيها مسؤولون في المنشأة في نهاية المشروع ويمكن تلخيصها فيما يلي :
_ تقديم الخدمات لدى المستفيدين بصورة مرضية وفي خالل أربعة وعشرين ساعة في اليوم
وطيلة أيام األسبوع بما في ذلك اإلجازة األسبوعية.
_ صغر المكان المجهز لحفظ المعلومات اإللكترونية.
_ تحقيق السرعة المطلوبة النجاز إجراءات العمل بتكلفة مالية مناسبة.
_ إيجاد مجتمع قادر على التعامل مع معطيات العصر التقني.
_ تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن المحسوبية.
_ الحفاظ على حقوق الموظفين من حيث اإلبداع واإلبتكار.
_ زيادة حجم االستثمارات التجارية.
_ الحفاظ على سرية المعلومات وتقليل مخاطر فقدانها.

___ أهداف ادارة الموارد البشرية ____

يتبنى نظام معلومات الموارد البشرية تحقيق األهداف اآلتية :
_7جمع المعلومات عن كل الوظائف في المنظمة ومتطلبات كل وظيفة من الخبرات
والمؤهالت وخزن القوانين واألنظمة والتعليمات ذات الصلة بتنظيم شؤون العاملين في
المنظمة للرجوع إليها عند الحاجة .
_2تقديم تلك البيانات والمعلومات أمام اإلدارة لمساعدتها في إعداد الخطط والسياسات
والبرامج الخاصة باالختيار والتعيـيـن والتقويم والتدريــب والتطويــر والرواتب واألجور
والحوافــز .
_3تقديم تلك البيانات والمعلومات الضرورية إلى أقسام البحوث والدراسات في المنظمة
بهدف إعداد البحوث والدراسات التي تتناول أنشطة إدارة الموارد البشرية .
_4تقديم تلك البيانات والمعلومات أمام المديرين الستخدامها في تقويم أداء العاملين في

المنظمة واتخاذ القرارات المتعلقة بتنقالتهم وترقياتهم وحتى االستغناء عنهم في حاالت
الضرورة القصوى .
 _5إدامة جميع المعلومات الخاصة بالمتقدم ال لعمل واختيار األفراد من خالل المعلومات
المسجلة في استمارة طلب العمل  ،وصوالً إلى تطوير سجل لهم ومن دون ازدواجية في
إدخال البيانات .
 _6السرعة األكبر في استرجاع البيانات ومعالجتها والسهولة في تصنيف البيانات وإعادة
تصنيفها من جديد وتحليل أفضل للمعلومات ،بما يقود إلى اتخاذ قرار ذو فاعلية اكبر
وتحسين ثقافة العمل والعمل بشفافية اكبر بوجود النظام ،ووضع إجراءات متناسقة بوجود
النظام .
 _1الحفاظ على قاعدة بيانات دقيقة وكاملة وحديثة يمكن استعمالها في إعداد التقارير
المطلوبة وحفظ السجالت ومكننة المهام الروتينية .
ومن وجهة نظر الدراسة الحالية يمكن اعتبار أهم أهداف نظام معلومات الموارد البشرية
هي :
_السهولة في تصنيف البيانات وإعادة تصنيفها ألغراض اختيار العاملين وتوظيفهم وتطوير
قابلياتهم .
_سهولة عرض المعلومات عن كل الوظائف في المنظمة وإجراء تقويم لها ووصفها لوضع
الشخص المناسب في المكان المناسب  ،وفي الوقت المالئم .
_الحفاظ على قاعدة بيانات دقيقة وكاملة وحديثة الستخدامها ألغراض تقويم أداء العاملين

____ فرض البحث ____

_ استخدام احدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات في شركات السياحه .
_ استخدام وسائل الكترونيه لتطوير وتنمية ادرة الموارد البشريه .

_ وجود موارد بشريه مدربه علي تكنولوجيا التعامل مع العميل بتقنيه عاليه .
_ تحقيق رغبات العميل عن طريق تكنولوجيا المعلومات من خالل ادارة موارد بشريه
ناجحه .

_____ أسباب إختيار البحث _____

هناك جملة من األسباب كانت وراء اختيارنا للموضوع أهمها :
_7أن الموضوع يعتبر حديث الساعة سواء ما تعلق بتكنولوجية المعلومات أو الموارد
البشرية.
_2تعلقنا الشديد بمقياس الموارد البشرية.
 _3إهتمامات سابقة بالموضوع.

_____ أهمية البحث _____

من أكثر القطاعات تأثرا ً بتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية والوزارات قطاع
الموارد البشرية .لعل ظاهرة تطوير التوصيف الوظيفي للعاملين خاصة بعد التأثير الواسع
الذي تركته شبكة اإلنترنت ،وأيضا ً بعد أن أصبحت مهام وظيفية مثل امتالك مهارة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعامل مع شبكة اإلنترنت جزءا ً ال يتجزأ من مهام
العاملين ،وربما تطور األمر إلى أبعد من ذلك مع وجود خدمات ذات طبيعة إلكترونية
إتصالية كاملة مما يحتم ارتباط الوظائف ومهام الوظائف باإلدراك الكامل لتكنولوجيا
المعلومات ،ويمثل برنامج الحكومة اإللكترونية مثاالً واحدا ً من هذه النماذج .

يستمد البحث أهميته من عدة منطلقات هي ...
 _7أن يكون إضافة جديدة ومساهمة بناءة في إثراء المكتبة ،وتبصير القارئين بما أحدثته
تكنولوجيةالمعلومات في عالم األعمال خاصة مع النقص المالحظ في معالجة هذا
الموضوع.
 _2نتائج الدراسة واستنتاجاتها قد تكون مفيدة وذات أهمية للطلبة والباحثين والمؤسسات.
 _3تكمن أهمية البحث كذلك في كونه زاوية من الزوايا التي تعالج موضوع تكنولوجية
المعلومات وأثرها على عالم األعمال فهو تكملة لمواضيع أخرى لها صلة بالموضوع
(تكنولوجية المعلومات) كالتجارة االلكترونية ،التسويق االلكتروني ،الحكومة االلكترونية،
اإلدارة اإللكترونية ،نظم المعلومات ...إلخ.

_____ أهداف البحث _____

للبحث مجموعة من األهداف أهمها ...
_ 7التعرف على طرق إعداد التوصيف الوظيفي في ظل تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
 -2طرق تحديد المهام التكنولوجية لكل موظف في اإلدارات الحكومية المختلفة.
 -3التعرف على أدوات قياس األداء الفردي في ظل تكنولوجيا المعلومات .
 _4إستجالء الغموض ،وتوضيح الرؤية تجاه موضوع تكنولوجية المعلومات ،وبعض
المصطلحات الشائعة والمتداولة حولها كتكنولوجية اإلعالم واالتصال ،التكنولوجيات
الجديدة لإلعالم واالتصال ،التقارب التكنولوجي ،مجتمع المعلومات وغيرها.
 _5اإلشارة إلى الوضع الحالي وتقديم تصور حوله ،وكيف أثرت تكنولوجية المعلومات من
حولنا وعلينا.

 _6تقديم تصور مقترح حول طبيعة الموارد البشرية في عصر المعلومات ،وما هي
المتطلبات التي ينبغي توفيرها في هذا المورد للنجاح في عصر المعلومات.
 _7إعطاء صورة عن واقع إستخدام تكنولوجية المعلومات في المؤسسات الجزائرية وكيف
أنها أثرت علىاألفراد العاملين داخلها.

المحتويات:

_ المقدمه .
_ إدارة نظم المعلومات
. Information Systems Management
_ مدخل تعريفى إلى عصر المعلومات .
_ مفهوم تكنولوجيا المعلومات .
_ أهمية تكنولوجيا المعلومات .
_ التجارة االلكترونية . E-Commerce -
_ تكنولوجيا المعلومات وقوى العمل البشرية .
_ دورتكنو لجيا المعلو مات على ادارة الموارد البشرية .

____ مقدمه ____:
تددر ح كح ددت ورتا د ح ورلعددحة وريوم ددت ور د ا ل ددو هليارقددا مكا حقددا و ت ددار ت
وريوم ددددت وريةاو ددددت و وتماق ددددت وريةاو ددددت ودددد
حتلااهدا لتاد ح و ت ددال

اددددا حت ن ر و ددددا ورميو مددددا
قد مكد ح عددامو

قود ا و روحة وريوم ددت وركر يددت

غ ددح ال يددت وريال ددا و ت ددار ت ورلعددح ت وريةاو ددت وريوم ددت ويوهددا تددر ح و د
ر نام ددت تي ددح مت,دداحح
نوا

ر ميا ا

ل ددحة ر ددو ورموتميددا ر نتةدداو لة د ة

اددح تكددر ا

ورةحن وركارة وريعح ن.

ل ولددارإ و و د ون م توددو ورعددي ت ور د ا تي د
ور ددددير رتكددددر و ورلندددد
ورمؤ,,ا

ولو دددداح ورت و هددددا

ددو

كارددت تك د ح عددامو قو د

لنددددا ور ورحورلعددددح ت تن دددد ا

من ور ر لنا ً قود ورتاد ح ورمد قو ود ت ن ر و دا ن دا ورميو مدا

تليها من تا ح و

,دالو ولت داو و قدالا مدن و دال ا

مدن عدل ت قارم دت

ه تددحو قودد ا واحع وريارم ددت وهددا ل ددو ر نام ددت عددم رت ليددر ون رةدد

دد ا

قنا لهدا لودرون وريدارا وومدب رتلند ماهد ا ورةح دت ور ن دت  GLOBAL ViLLAGRود
ادداح قد و ورمكد ح نمد

ت اددر

ت ,ددي هليددار دداقحة وري رمددت مرو قددت لد

ورةال ت ولكار ت ورتا ق ورت ن ر و ولمح
ر ت ومن
وريارم

.

ق ه ورتكدر ا مدب ,دتكةا ا ه ديت قد

,دتكةا ا ولناتدا ورتوداحة

تاا ت وروا .

قد ه ورتكددر ا تاددحع ور د ا قود
ت ن رد و

ا

دو ورموتميددا

ورددر و ,ددتكةا

قددارة تكددر و

روحة عددامو رلنددا ورموتمددب مؤ,,دداتإل لنددا ه و ت ددار ت وريوم ددت

وريةاو ددت لس,ددل ت ددوج رم ووهددت تكددر ا ورةددحن وركددارة وريعددح ن ونا ه ددر قنددا

قو و ر ت وقم ت

و,تحوت و ت تا ح ورين ح ورلعحة ور اا و ورلعح ت لدر و ً

لتير و و,ار ت منهودا

ورتيود ا مدن ورتود

دن رد ورمعداح ت ورم و لدت ورتكدر و

ر لنا ور ورح ورمؤ ,,ت رقمها لارترح ت ورتاق و وررولا روتيوت قو تكدر ا
ورت اقو ورميحو ور,ح ب ورتكرة ورتوةال
تن

ت,احح ورتي حو

ت وما ور اح ورلعحة وريةو وهما م رح ورين وررولا

وارناا وريح و
ل وحة قنا ميالً هعر

رلرإل من ور الان.

____ إدارة نظم المعلومات ____
____ Information Systems Management
_____

ا وركر يت ورتي هح مؤ حو ً وي مواو

روحة ن ا ورميو ما تير من ورت
ا ً لارت

وريو ا و روح ت ورمحتلات ق
روحة ن ا ورميو ما  :ق

ا ورتةان ت.

رك ورن اا ور ي وح ورميو ما ورال مت روحة

ورمن ما قو نك ويَّاو نا ي قو ياليت م ارح ه,ا ,ت قي :ورت ن ر و ا
ورميو ما

واوحور

توك ورم وحر ورياليت قي ورم نا ورحل  ,ت وي رحو,ت

روحة ن ا ورميو ما .
م ننا ورة و لسن ن ا ورميو ما و روح ت ا ر وي ا ت و,ت روا ت ن ر و ا
ورميو ما

تال ةها وي و روحو

ورمؤ,,ا ورمار ت ور رم ت وإن قروها لنا

هن مت كا ,ل ت ت ن ر و ت رم,اقرة ورمؤ,,ا ورم توات وي ورة اا لسقمارها تويت
ر حو ً ه

ا ً وي ورح الت وررو و ت قو واقماو ورتواح ت ورتي تياي ور يال ورتواح ت

ورتةن ا

و وحو و ورم,ت رمت من لو مكا,لي و روحة من هوو كو ورمعا و

ورتواح ت ميو ت,ي ح منتج محو لت و نتاج ح,ا ور ,ا ,ا و روح ت ورم,تةلو ت
لال,تنار ر ورةرحو ورت ن ر و ت وركر يت مياروت ورل انا و روح ت قح ها
ول,تااره منها وي وت ا ورةحوحو .
ما هن و,ت روا ورمؤ,,ا رون ا وركا ,ل ت وي وريمو ا و روح ت
واقلا

ورم اح و ورمار ت قو ورم

ان

او من

تيوت قو ورير ر من ,ول ا وريمو

ورلعحي ور ي ر ت,لت لها ورموو من وريمو ورح ت ني ه قرا و ر ورك وو
ورمين ت ورال مت .ما ت,اقر قو ت ي ح كوا ورمؤ,,ا  .ما هن ومتالك
ورمؤ,,ا رن ا ورميو ما و روح ت

ر من ورةرحة ورتناو ,ت رومؤ,,ت وي ل لت

وريمو وي ور ,ق ورمكو ت قو ورم,ت ة وريارمي.
ه

ا ً م ننا ورة و لسنإل ن اا ك ,لي م ما رم,اقرة ورمر ح ن وي تن ا ت و إل

وريمو لع و ,و ا .وه ,ت را رتكو و ن ا ورميو ما وا حة ورمالةت وي
وانعات ورتنا ت وي ورمن مت.

,ت را ه ار م ا ً ق و ورم اوج ر عاحة

ر موم قت من ه,ار ت روحة ورميو ما ميو ن ا رقا ورةحوح

من ا ً

ن ا ورميو ما

ورتنا ت .
ق ير موم قت من و وحو و ورتي تة ا لومب ه و,تحرور مياروت ت
نعح ورميو ما من هوو تي

ن

رقا ورةرحة قو وت ا ورةحوحو .

ما هعحنا ,الةا ً لسن وي غارت واك ان ن ا ورميو ما قي ن ا ك ,ل ت تيتمر وي
وا,ال قو وان مت وركا ,ل ت ومن ورمها هن نالك لسنإل وركا,لا وآلر ت ورةر مت
ه ورلحومج ورةر مت  Softwareر  ,لار ح حة تير "ن اا ميو ما ".
ورك و ,ت و ر تح ن ت ورلحومج و ور وت قي وا,ال ورتةني رن ا ورميو ما
وركر يت .

ر رك وإن روحة ن ا ورميو ما تة ا وي وا,ال قو

رما حل  ,ت ميو

ورت ا ا ور ,احة وت ا ورةحوحو قو ورم,ت ة و روحي .قو ,ل و ورمياو
م ن تا ح ن ا ورميو ما ررقا و روحة وريو ا وي ورت ا ا ول,تحوت وي
رومؤ,,ت .
ور ورير ر من هن وح روحة ن ا ورميو ما وي ور ,ق ورتي تةرا موم قت و,يت
من ورا ولر لارن,لت روعح ا وي ور


ن ا مياروت ورميامال ()TPS



ن ا رقا ورةحوح ()DSS



ن ا وررقا ورتنا ي (.)ESS

ورحوقن:

و ما وي ليع ورا ولر ورتي م ن تكة ةها ان وح م توات من ن ا روحة ورميو ما
:


ت لج ورعح ا

ارحة قو تكر ر نةاا تها

,وال هرو ورم

ياها نت وت رتةاح ح و حورو

ا ن ...رخ ك و هن تكر ر ق ه ورو ونت م ن هن ت,اقر

ورعح ت قو تك ,ن قمو اتها ورتواح ت.


ت َ وُّح ل انا وريمال

م ان ت ميحوت ورتي ت ورحوويت  Feedbackت,اقر ورعح ت

قو م و مت قمو اتها ورتواح ت وةا ً لكت اوا وريمال  .من الو و روحة ورايارت
رل انا وريمال م نها هن ت,اقر ورمؤ,,ت قو هرو ورت,

ورملاعح هنعات

ورتح ج


هن مت ورميو ما ه لك مهمت ا ت عح ت وي وريارا ورتناو,ي وركر و م ن
ت ب ولتواقا ور ا ت لعحو ورم,تهوك من الو تكو و تةاح ح ورمل يا
و حورو .

_____ مدخل تعريفى إلى عصر المعلومات _______
_ المعلومة اصبحت سلعة اليوم وثروة المستقبل :
ورميو مت يح ة قو نا ون نتدرو رها نتنا وهدا نيدرقا ود ودرو و تةداح ح
ل انا

مؤعححو

ك ال ا

مددن ددالو حولددإل ورمؤعددحو
ورل انددا

رك رن,دتا ر منهدا ود تك,د ن ر دت ت دا ورةدحوح
ولك ددال ا

ورتةدداح ح ورميو مات ددإل

رحو,ددت كح ددت

تي حوتهددا نعددااتها ن مهددا لحوموهددا تال ةاتهددا وددا روحة ور د ا ق د

روحة ميو مددا

ل م ددن رمددر ح ون ددنوج لددرح لددر ن تةدداح ح ميو مددا ر ةددت

منا,ددلت ت,دداقره و د و روحة ت ددا حوحوتهددا لع د و قوم د
ورميا ا
ي

وقدر

مددرح ل لنددا قو د

ورميو مات ت.

وريارا ي حة من ورتي حو ورتةن ت و ت ار ت وريوم ت لع و مت,داحح مد قو

لعد و ويدو قد و وريدارا وومدب ح دت
عل ا

ورميو ما

ددي حة رد ل و هدا لي در مدن دالو ت ن ر و ددا

و ت داو وا مداح ور دناق ت ورتد تنةدو دو وند وح ورميو مدا

لد ن و ادداح وريددارا مددن ور د حة رد ورميو مددت رد ور د
ولن مت لع و رك

ك

را ل ريودا وات دال

رد ورا ددر
ل ون كةد

ورلددحومج
نتةداو وروكدا

وررا وريوا ورمارة لع و ر تح ن .
ق ه ورتي حو

ورت ن ر و دت ورمت,داحقت در ني ,د قود ورم,داح ورك داحة رولعدح ت

هر

يةاو ت وتماق ت  ,ا ,ت تي ح لن دان و ت دار وريةاودت

وميا

ر تي حو

رددرة م توددو ورعددي ت ولما.ق ددحنا ور دد ا ت ددو لانددإل ق ددح تةندد مت,دداحح
ورتادددد ح ورتي ددددح عددددهر يدددد حة تادددد حو م قوددددت ودددد ت ن ر و ددددا ورميو مددددا
و ت ال

ق لنال ور

وريةاو ت ور ,ا ,ت ورت
و وريارم ت.

ق ح ردإل

د ت ورمحكودت و ت دار ت ورتةن دت

مح لها وريارا وه ق ح ورةال ت واكار دت ق دح وري رمدت

نإل ق دح دارا ل دو ,دتكةا اتإل
هنكا وريوا موتمياتإل

ر و لج اح

و مناك ورتاد ح ورت ن رد و
وريحت

در ودحع ود ره تةن اتدإل ميدا حه ود

وراند ود

دو تاد ح تةدرا

در حتلاد لسر وتدإل
ت ا دا

اودت وريود ا و

موتمددب ل ددرحك ودد قح وقم ددت روحة ورميو مددا
وركر و ق موتمب

الب مت وو.

و عل ت ورعدل ا
ورميو م

لعد و ويدو مندت

ميارواتهددا لارعدد و ورمتادد ح

وه و نكن نعهر ور د ا قد و ورتةدرا ورت ن رد و وردرحومات
ت ن اح

نك,دن

ما و ورعدي ت در ودحع قو ندا قد و وري دح مةا ,دت ور وتدإل لت,داحح

م قو ر نام ت را يهرقا ورلعح و محوكدو تاد ح ك داحتها

ورميو ما

دو

ورمد قو ود ت ن ر و دا
دا ً ود

تواقدا لن

ورميو مدا

قد عدحو ن

وريارم دت و نتحند
لع و ويو هت ,دتحورو

ور,ح ب

ورك احة ورنال ت .
ق د و وري ددح ورةددالا قو د ورتي ددح ورر نام ددت ,ددحقت ورتا د ح و ناددالق و د
اح ة دت وري رمددت ريددا وركددر ر ورك د وو و ت ددار ت وريةاو ددت ق د و وري ددح ق د
ق ح و ,تحوت و ت ور,حقت و

ت ا ورةحوح تلر و وريةو دا

و دو قةدو تعدلو

لارمناقج ورةر مت ورلار دت لال,دار ت ورتةو ر دت ورلار دت ,د و اعدو ود م ووهدت قد و
وريارا ورور ر ل و هلياره.
و ورموتميا
ور

ور ا ت,ي رلنا موتمب ميو مات متا ح

ددد و وركة ةددد قوددد وددد قح ورا دددح ورميو مدددات
وريوم ت

ر دن ولقدا قندا قد

ميحودددت ,دددتكةا اتإل ورلن دددت

ون ل تتك و ور وتإل من ورك و,ت ورتةن ا قود توداحة واحغدت م هدح

ك احة ا ت ار و ل ت,تهوك لال,و ت ور
نك دن وريددحت كت د ني د

ورمنا,ت.

ق ددح ت ن ر و ددا ورميو مددا

و ت ددال لااقو ددت

نوا  .ق و وري ح ور ة ي ح مااق ا ورك داة يا هدا وليدارو ً ور درة قو ندا و لً هن
تددرحك و ر اتددإل مااق مددت

يان دا ً ون ت اددا ,ددتحوت و ا ً رم ووهددت ,ددتكةا ا ق د و

وري ح رن ن و إل ,لا ن واقو ن متة ن .يارياً :ون نتكا ت مب ميا اتدإل لةدرحوتنا

م وقلنا ع

تنا ور ا ت

نتموك ويالً ورا ح ورميو مات

م ارنت ور ة ق ود

ورنها ت و ح لير ك احة رولعح ت وميا .

_____ مفهوم تكنولوجيا المعلومات _____

 - 1ورمة

ر لت ن ر و ا ورميو ما

ق وم ب ور ,الو وار و ورال مت

رك وي ت ن ر و ا ولت ال لينا حقا من وراا ل ورتوا
ورال ,و إل و,ت روا وركا,لا وآلر ت عل ا
عل ا ولنتحن

ورميو ما

تميو

ن ورحور
محو ر ورميو ما

ورمؤتمحو قن لير و,ت روا ورةمح ور ناقي ورلح ر

و ر تح ني غ حقا من ,الو ولت او .

 -2ة ر لت ن ر و ا ورميو ما قنا ق موم قت ورموال ورميحو ت من قوم ت
تةن ت قنر ,ت ن,ان ت ووتماق ت و وحو و و روح ت ورتةن ا ورم توات
ورم,مت رمت وروه ر ورلعح ت ورمل رت وي ومب ورميو ما ورم توات ت
مياروتها نةوها ليها و,تحواقها مما ن

نها

من تااقال ل ن ق ه ورتةن ا

ورمياحو و ن,ان ورمتيامو ميها ل اوت ك ,إل رحو اتإل.

______ أهمية تكنولوجيا المعلومات _____

المعلومة فى عصر المعلومات قد إتخذت هذه االهمية المطلقة من خالل
العوامل التالية:
* ورا د ع ورهالددو و د ورل انددا
ولحع ورا ا ور احو

ورميو مددا و د و روحة وريو د ا و ت ددار مددن

ورت ن ر و ا ور ناقت.

* تنددد ح تعدددالك منددداك ورك ددداة تيةدددر قال اتهدددا
لت ي

ح حة تو ,ر ق ه ورمااق ا وريال ا
* ورتاد ح ود م,ددت ة ورك دداة ورك دداحة

قددد ورلعدددح ورك ددداحة

لعحة ر نام

..

ود وح ددت اددحع و قتمدداا ورد من

وراالع رولكو وررحو,ت وريوم ت وران ت ورتةن ت غ حقا.
ق ه وري ومو ورك اح ت اقم ت ورميو ما
ره و وري ح نواكت

ت ن ر و تها روحتهدا قد ورتد ق دا

ح حتإل.

ل نن ,د وقم ددت و ت ددال و د تا د ح ماه د ا ورميو مددت تنا وهددا وروك د

ور د ة

وي كر ر رحة ورلعح وريار ت و تنا و ورميو ما

ارها قلح ورم,اوا .

رةددر ت دداوح وري ومددو ورك دداح ت وم ي دا ً و د

قاددا ق ددح ورميو مددا ح نةددإل

قارا ور

تت

نواكت ورم قو من ورهاتو ر ورتواا
ورح م ت ر ي حة و ت ال

ورال,و ت.

والت اح تؤو حه وه و ور
ح تن

من

ح ورا ر

ر ورتةن ا ور

نا,إل ت,ي ك نما رتك و ما لت ح ر قمو

لحموتإل رتة ا لإل وارإل

رل ور

حة تلة قو ما ق قو إل

وان وما لة لمنسة قن واتمتإل ورم نت كت ورن من هنعات وريمو تسقو كار ا ً
رور و و قارمنا لايو ت ن ر و ا ً ورميو ما

وتها .

و مةالو ق ه ورن حة ورمتعالمت قناك من ة و ن ت ن ر و ا ورميو ما عسنها
عسن ,لةها ما ,لةها ,تؤرة و لرو ت محوكوها ر لاارت مؤ تإل ,حقان ما تتالع
من الو تكة
ت

ميرل

ا ور رة لارتار

وتج ه ,وق ور رة تنعس

هقو رونم

الو

ما قو نا ,اقتها ل قارة تسق و ولا وريامو ن

ر ت,ل و ورمهاحو ورور رة ورماو لإل .
ةو ور اتت و
ور اتت و

و من ياح

و من ياح

وررللو ر تي ح تكة ةإل
ور,ت نا

ن ه كات ق و ور ,ناح ور حرة ك و تع ح وم ب
من ورم,تلير ت حوح كارت وا رقاح ورت عاقرناقا وتحة

ور,لي نا من ق و ورةحن ووةر ان حو ق و وا رقاح وا ت ارة

موم قت من وري ومو ور ح و
ورح

ن ر ت,ل و ورمهاحو ورور رة ورماو لت  .ةو

يت ت حوحقا وس ن رنا ور ا توك ورم ارح
هنق

ت رواا ت ورم ور ور اا وا رة ورياموت

رك وراوت ور ة عهرتإل

ه ,وق وريارا لير وركحت وريارم ت وريان ت ور ة ةتحت كار ا ً من كاوت ورتعلب
همو هن تميو وريارل ت وراة حة من  ,ان قارمنا م رحو ً راوت كة ة
ر ,ق ت ,ره ورت ن ر و ا ورحو يت

او ر

ل

ا ت لارن,لت

و ما ل هيح ورة ر ور احمت ورت

تاح ها هقتلاحو كما ت ورل لت و ميرل ورنم وا ت ارة .
يت قو نا ه

ا ً هن نةح ل كت ما ت يإل ورليع من تك و ت ن ر و ا

ورميو ما راالع قمارت ور ناقت ر قمارت رما

تماما ما ك و ورت ن ب

ن وا

ح لارن,لت

والع قمارت ور حوقت ر قمارت

ناقت

روموتميا ورمتةرمت وو ل قناك يمت ما رق و ر

ل و ميو ورت

رك لارن,لت روموتميا

وري ومو ان رها وا,ال و لنا ق ح ورميو ما
وري ح ورتةن ا

ورمتا ح ورمتي ح لع و رك

وات ال

وقه

ورمت,احح

.

رةر ع و ورةرحو وركا ,ل ت ورمياروت و ر تح ن ت ور,ح يت ليرو ن,ان ا ً ور رو ً
قالال و مياروت ورميو ما

ك و لة و ن,ان ر ه نت ح لت ق ورميارج

ورميو مات ور وق ور ك ر قو واحع .

ر ل من يارج ير ورميو ما و ق و ور ن رح,ها ك لها ةاحلها ل ق
لم,اقرة ور حق ور تالت ورت ق هر و مل نت لر ن ورك ول ورلعح ت
وا وركا ,ت ر ك و ورميو ما

ر وريارا و ر تح ن

ور ا

ياروها نةوها يرقا

ي رقا ر ورلعح ك,ت ك و,ها لع و ن,ان  .ور ا نحة و ه لك وريال ت
ل ن وركا ,ت و ن,ان ق قال ت ت امو مواو تااقو ورم وقت ورةرحو

ورا ح

و لروح ورياا ورلعحة ور ة ؤرة و إل وركا ,ت وروانت ورتةن واق ا ر ن
عحوو ورا ح ورت و إل و ن,ان

ور ة كاو قو ورة ارة ورت و إل و لروح

ر تحك روكا ,ت م,اقمت و ورتةن ت ور,حقت ورر ت ,يت وركا
و م ان ا

ه وات ال .

ت امو

____ التجارة االلكترونية _____ E-Commerce -

ورتواحة و ر تح ن ت تيني عحو

ل ب ور رما

ورمنتوا من ِلو ورعح ا

ورم,تهو ن من الو ور ,الا و ر تح ن ت ورم توات من ر ن و,ت روا ه ت يال
ح ت

تيتلح ورتواحة و ر تح ن ت قو نااق و,ب لسنها عحو

قلح ولنتحن

ل ب ورمنتوا

ر ن م ن وقتلاح لسن ه ت مياموت تا ولنتها من وحو و ل يها

لع و امو من الو و وحو و و ر تح ن ت ُاو قو ها تواحة ر تح ن ت .

تنقسم التجارة اإللكترونية إلى ثالثة فئات هي :


من من مت ر من مت Business to Business or B2B - Cisco



من من مت ر ورم,تهوك Business to Consumer or B2C - Amazon
قمو ا ورل ب من ِلو ورعح ت ورعحو

ن من لو ورم,تهوك ميو عح ت

هما ن .ا عح ت ر و ورتي ه لك من هعهح ورعح ا ورتي تموك ,و,وت ت

ر

متم ة محتلات ليماللها ملاعحة.


من ورم,تهوك ر ورم,تهوك Consumer to Consumer or C2C - eBay
ورتواحة و ر تح ن ت قي مماح,ت روحة واقماو قو و نتحن ه قلح هن مت
ر تح ن ت تُم ن هوه ة ور مل تح ورتي قي قو عل ت ولت او .من هوو ورمناو,ت
قو ور ي ر وريارمي وإن ورير ر من ورعح ا تة ا لتح ج ل ب منتواتها
لا,ت روا نم ج ورتواحة و ر تح ن ت من الو م و ب ولنتحن
قو ولنتحن

قلح ورت,

,الو و قالا ولوتماق ت .ن روحة ورتواحة و ر تح ن ت تع ح ر

ا ت ورتيامو ورة اا له ه وريمو ت وةا ً او و ورمماح,ا ورتواح ت ورة ون ن
ورر ر ت.

رماتها

كوا ورتواحة ورر ر ت ورتي تا روحتها من الو و نتحن ل ت وو تنم
نت وت ر رو

ورم,تهو ن ر نتحن

م رح روميو ما  .لا

تمتب ورم,تهو ن ر رما ورتواحة ولر تح ن ت ل,ه رت ور

تت و ر
رك

اوت ر

و ر ورمنتوا

ور رما ورتي ر ل ت ن متاكت من الو ور ,الو ورتةو ر ت ه من ورم وحر
ورمكو ت تواح ورتو لت.
ن ورةرحة قو

روحة وريمو ت ورعاموت روكاا قو هقماو ورتواحة و ر تح ن ت قي

م,ؤ ر ت مرحو ورتواحة و ر تح ن ت ورمكتحو ن .وي ي ح من وركال
مب ن اا ورتواحة و ر تح ن ت من لو وح
ت ن ر و ا ورميو ما

رو وي امو من ورمكتحو ن وي

مكتحوي ون ورمل يا ه تا ول,تيانت لم ارح احو ت

ه يح لحة وي مواو ورتواحة ولر تح ن ت من ورعح ا ورمت
ور رما

ت وي تةر ا توك

ر هاحوو ياريت من الو تةر ا م,اقما ملاعحة وي تي

ورعح ا
ورك

تا ورتيامو

ورمؤ,,ا وي مواو ورتواحة ولر تح ن ت
و قو ورميو ما

و ر تح ن ت ورمت

تي

رحوتها وي

مياروت وانعات ورمار ت من لو مرحو ورتواحة
ن ور ن قا قو رحو ت ل حة له و ورن ح من ورنعاا.

ورير ر من ورمن ما ور ا ت غ ح ورحلك ت

رك ورير ر من ومي ا ورموتمب

ورمرني تة ا لا,ت روا ورير ر من هع او روحة ورتواحة و ر تح ن ت رتي
مهمتها.

رحو

رقا

_____ تكنولوجيا المعلومات وقوى العمل البشرية _____

ورمياروا و ر تح ن ت مب

قناك من حلا رحة وركا,لا ورهالوت و وركا,لا

قمو ت ه ت اح ور ورح ورلعح ت و عح ت ه مؤ,,ت ك و هن وركا ,ت ة ا
لا ت اح  % 08من ور ورح ورلعح ت ورال مت رويمو و روحة و وركا,لا
ورم ون ا

و و ح ور وت ا

ان ورعح ا تكتاج و ها ور ارح ورلعحة و

ق ه واقماو و ت حقا و,ت رومها وركا ,ت

لارتار

حلا ونتعاح وركا,لا

مب ورلاارت ت ,يها .
ر ن وركة ةت هن ق و وامح ل ة ا له ه وراح ةت آلن وركا ,ت ور ة
وريمو و روحة وركا,ل
ور

ميارواتإل

الو و ورتا ح ورلحموت ور

ورتور ر و

ال

ر نإل اتج ا اا ً و,يا ً من واقماو
انت

ناقت وركا,لا

تا ح وان مت ورلحومج  .ق ه وها

لكاوت اقرور ل حة من ور ورح ورمرحلت مما
ق

ت ح

رما ور

انت

الو ون ت قار ت

ر قت ورتيو ا ورتسق و ور ة

ناقت ورم,تةلو .

من ناك ت ه حة وإن و ت اح من ورمياروت ورك,ال ت و روح ت
و,يا ً و ورعح ا
و قالن
م ارح احو ت
ورميو ما ورت

ورمؤ,,ا رتا ح و ونت وررقا ت ورت,

رك ورت ,ب و مناو,ت ور رما

اتج ورلات
ورت م ا وران

مياروت ه ,ب روميو ما من

ر ت ن قارم ت را ن روعح ت رحة قو مياروتها ر ل ن ا
وحتها ورك و,ت عل اتها .

رةر كرو نال ورماه ا و ق ح ورتا ح ور ناق ور ة هرة رلاارت و ورلرو ت
هنتةو ر قارا قارة ت
و ناتا قو

ب ورة ة ورياموت تن قها

ارة حواق ت و ن,ان

رما ور رة لمةا ل ورر ت وروماو ورو رة .

ر حقا ر حقا وي تا ح ورموتمب ورك احي وريارمي .

ت ن ر و ا ورميو ما

ن ورت ن ر و ا ورتةرا وريموي ور ا قما ور ا ق ت تا ح ورلعح ت ح ها ت ,ب
م ان اتهما اا اتهما
قوي ورموتمب وريارمي
ه لج و ن,ان ي

رةر وني  ,م توو ورتتاوا ورتةن ت وريارم ت ور,ح يت
يامو ه,ا,ي وي كح ت ورلعح الو ورةحن وركاري

و

قوي ه تاح كح ت ق و ورتةرا تةن اتإل هنيامإل ورمت ووحة .

ن وريامو وا,ا,ي حو قم ق و ورتاي ح ق ق و ورتا ح ورم قو وي ال يت
وات ال

ورم و ال

ي حة

كتي غرو وريارا هومب لور ه مر نت ه ح ت

ر ل و ها لي ر لماه ا رقي لاريارم ت ه وري رمت  GloBallZationورتي تيني
وركر ر وريةاو ت وا ت ار ت ل ن ورعي ت

وو ورك وو

ما تيني ,ه رت

ورت و و و ن,اني ,حقتإل ورااقوت وروك ت لك و ه لج وريارا هومب مو ح قوي
ورتااقو مب ورك احة

و و ن,ان و ها واقو متااقو ك,ت اا تإل م ان اتإل

تةن اتإل نهو من ق ومو ورتسي ح ورمتعال ت لع و ر و وي و
ع

ت ر

ت وروم ب وي ن ,ج ورك احة وريارمي وا كر

وي ل ات وكرة

ته
ي

وريارا هومب

و يارج ورت ن ر و ا ك,ت رحوت تا ح موتميإل لن تإل و روح ت

ورتنم ت .
را ت ن وريال ت ل ن وريمارت ورت ن ر و ا من ورتعالك رح ما قي قو إل ور ا لارن,لت
رت ن ر و ا ورميو ما

ما يتةر ور ي ح ن ومن ما ,تتمكص قنإل ق ه وريال ت

 ,ميو تي حو ً و قح ا ً ,اي قال ت و ن,ان ليموإل لو لاحوغإل ه

اً

ان تسي ح

ق ه ورت ن ر و ا عمو وم ب و ونت وريمارت وةر هر ق ه وريال ت ري م ر من
تة ,ما وريمو غ ح من هنمااإل ه,ار لإل نعس قنها ماارت ور رة رتسق و وريمارت
ما ان ,

ن رها هيحقا ورلارإ وي احق ترح ت ورة ة ورياموت حوب اا تها

و نتاو ت تة ا هرولها  .رةر وا

ورةرحة قوي وللت اح تيوا ورور ر وي هقم تها

ور لحة ورم ت,لت من مماح,ت ورةر ا

ما ان ت ن ر و ا ورميو ما

قامالً ويال

لنتعاح ن ا واتمتت ورو ل ت ورعاموت لما وي رك ورم اتت و روحة هوه ة

قما وريامالن ورو ون ويالً منها م رح تكر ر حل ,ا ً ر ,ق وريمو

ور ,احة

ونتعاح ورلاارت .
رةر و تحق ور مل تح مواو واقماو وي منت اإل وكاا ه و ما كاا قمارإل
ورمهاحو ور ,ا

من ور ,ا وإل ور مل تح مي رت ري ه,او مهررو ً قمارإل
ير ري

ورمهاحو وررن ا ما لا,تةاالها ري هقو ه لا,تلرورها لارح ل

هقو م رو ً لس,ار ت ور ا ول اناقي ورن ا ور حة ورم مم ن ورمكوو ن
كتي ورملرق ن را ي ر و وي مسمن ر ونتاوها ورةو مما تحوم
ن ا ر ت ركو ورم,الو لحقنإل ورن ح ا
ورم  ,ة

ت

ري ,ميها قن

تسر و ورمةاله تو ص ور يال

ن واع او وريالتت ورمتكح ت  .ن ت ن ر و ا ورميو ما

وريمارت من و وانت ت,تةات مهاحتها ت,تكوت
ورنام ت ورتي ما ور

ااقا ور رما و ها تكل

و,ت يات ق ه واقرور ورهالوت من و

حوتها

ق و
تكا ح

ل نما تكو قوي .

ل م نها لكاو من واك وو

ورلاارت  .و,تنارو ً ري ما ,ل وميرو ورلاارت

وي ,ل وإل رو ارة ل مكارت رت رور لارتاري ,اقا وراحوغ ,

و لنا وامح ري

ب ور ر ميا ح رو قح ورك احة و ن,ان ت ورتي ام كت وآلن قوي

ح حة

وريمو وقتلاح و ما ر نإل ن قا ً من وانعات ورهامع ت ر ل رإل هي محر ر و ت اري
ل لر وي واو ورةح ت هي رر و قوي وكتماو تي ح ق ه ورن حة رتةر ل وريمو
وقتلاحه كةا ً من كة ق ورلعح وه وي لرو وها ماولا ً ه,ا ,ا ً
تتحو

وآلحو ما ل ن توك ورتي ترق ري

و ق و ور

ح حة تةو و ,اقا وريمو ه امإل

توك ورتي تك و غوي وراحر ل ورموتمب م,ل ر ت و وحص قموإل لنا,إل
من حة هن تةص ور

ب
قناك

الو ل يني لارمحة نةص ورمهاا وار كت ورتيو ا من

وهإل ن حقا ميالن م رحو ً ل ن ت من ورمهاا ورم,ؤ ر ا ولوتماق ت
ناق ك قن ور وولا ورتي تي رنا قمالً ميو حقا ت ورم,ن ن ورمكاو ت قوي
ورتحوو و ن,اني تور ر ورمنا و ورمكاو ت قوي ورل لت ورمكو ت

حه قن ياح ت ن ر و ا ورميو ما وي وريمارت نال ل

و ما ,ل

لآ حة قوي قارمنا وريحلي ل يا نا رك من

حة ه

اوت ليع ورمالمج ور ا ت

ورتي نلرهقا لا عاحه ري هن ر م غحوو ت وريارا وريحلي تكتا قو نا هن ن ري وقتماما ً
ا ا ً له ه ورة

ت ن حو ً ان ما ةحت من  % 54من ور ,ان وريحت ه و ا 14

,نت مما  ,تحتت قو إل

ي ا هقنو قوي  ,ق وريمو

من تس مت ورتنا ص ورعر ر ل ن ت

ق ور

ب ور ,ان وي قارمنا وريحلي ت

ر

ب ور ي

ب ورم وحر

ل م ن هكر هن ن ح هيح ورهوحة وررو و ت رويمارت ري ر و ور و ج وي كروو ن ح
من ورت و ن

ب ل م ن هن ,تمح مب نةص رحه ورر و

ل هن ق و ور

ورم,ت حرة قوي ومت اص والع وريمارت نت وت ملاعحة لن ااع وري ولر
ورلتح ر ت .

__ دورتكنو لجيا المعلو مات على ادارة الموارد البشرية __
لنددا قودد نتددالج و,ددتنتاوا وررحو,ددت قددن ر ح تةن ددا ورميو مددا وددي روحة
ورم د وحر ورلعددح ت لهددرو ورتيددحو قو د م,ددت ة و,ددت روا تةن ددا ورميو مددا وددي
دددالو روحة ورمددد وحر ورلعدددح ت
ورلعح ت نك توك ورتةن ا

وتواقدددا ورم ت ددد ن ل

ةرا ورلاكو ت

اتإل مةتحكاتإل وآلت ت:

* -1هعاح نتالج وررحو,ت هن ورتةن ا ورتي هُر و ودي
ت وريدحع منهدا
را تود ِ

تاتةدر ور ي دح مدن ور

ال يت وولاتها ك و تاتةر

وددي ور

دالو روحة ورمد وحر ورلعدح ت

دالو روتةن دا وركر يدت ورتدي تتنا,دت

ات مدر ح روحة ورمد وحر ورلعدح ت ودي اودت كدرو

ااح ورناا ورميارن ر ن ق ت من ورتةن دا
و روح ت

دددالو روحة ورمددد وحر

الادإل

ورتدي تدرقا مماح,دتإل وريمو دت ر

اوت ر ورنةص ور و ج ودي ر داو مدا تنا,دت مدب تةن دا ورميو مدا
ددالو ورمت

ددت روحة ورمد وحر ورلعددح ت

ر ددي ددتم ن مددر ح

م

اد

روحة ورمد وحر ورلعددح ت مددن ورنهد ع ل وولددا
نليي ورة اا لا وحو و
ه-

ور ا و

ددالاها قود ورم,ددت ة ورماود ت

ورتار ت:

نددداح و روحة وريو دددا لسقم دددت وردددر ح ورددد ي تةددد ا لدددإل روحة ورمددد وحر ورلعدددح ت ورا ولدددر
ورمحو ة من رقا

الاها لارتةن ا

ت -وحو رحو,ت (تكو و

وركر يت.
ات من

و) ر و

دالو روحة ورمد وحر ورلعدح ت مدن

يا قرور ل ان لينا حقا ورحل ,ت :وولاتها و عحوو ور ي ت
وري ح و عحوو ور و ب من ور
قال ت ور

ات لار

ج -تل ,ا وحو و

ادت قود وري دح م,دؤ ر ا

الو ورمت

وريمو

تير و وره و ورتن مدي روحة ورمد وحر ورلعدح ت لاراح ةدت

-

تةو و

تةر ا ور رما رويامو ن.

ورمت وحة وي روحة ورم وحر ورلعح ت تة ا مرة ول,تاارة منها.

قددد  -تكر دددر وريال دددت لددد ن
لار

ور

ادت

ت وا حة.

ورتي ت,اقر قو ون ,ات وريمو
ر -ك ح ورتةن ا

دب ردإل ور
دالك ا

ادت مدن

دددالو روحة ورمددد وحر ورلعدددح ت (و روح دددت ورمت

دددت)

الو وا حة وي ورمن مت.

تكر ر وكت اوا وااحوو

وريال ت ل

الو روحة ورم وحر ورلعدح ت و ودحو و

ورتي  ,تا لمةت اقا تةر ا ور رما رها لارم,ت ة ورر ت ورت
 -رحو,دددت عددداموت ا

ددداح كدددرو

ورمنا,ت.

اددداح وردددناا ورميدددارن ,دددتحوت و تها ورمددد وحر

ورمتاكت.
 تكر ر ولكت اواا-

ورتةن ت لنا قو نتالج رحو,ت ور

الو ور ا و

وانات ور ح.

قارة تع و ارة هق دا روحة ورمد وحر ورلعدح ت مدن هودحور تتد وح ود ها ورةدرحو
ورتةن ددت – و دالً قددن و روح ددت – ورمنا,ددلت رمتاولددا ورددن ا ورتةن ددت روحة ورم د وحر
ورلعح ت)

* -2ه,اح نتالج وررحو,ت هن ن,دلت ك د ح مدر حي روحة ورمد وحر ورلعدح ت ه دو
مددن ن,ددلت ك دد ح ورمدد
ك

هعدداح ورنتددالج هن هقددا ,ددلت ريددرا

ا ن مددا

ح مر حي ورم وحر ورلعح ت ق «و ركاا وريمو قدرا ود ر وح دت رالرتكداق
ورترح ل ت» ل نما ان

لارر حو

ا ن قدي« :قدرا

هقا وا,لات ريرا ك د ح ورمد

ود ر رد ولج من مدت روتددرح ت» «قدرا تحعد كي مدن لددو و روحة» «قدرا وقتمدداا
و روحة لارتددرح ت» .مددا ه

ددك ورنتددالج ورتاددا

ل د ن حو ورم ت د ن ل

ددالو

ورمددد وحر ورلعدددح ت كددد و مدددرة ول,دددتاارة مدددن وردددر حو ورترح ل دددت لموددداو تةن دددا
ورميو ما
ن,ددلت

ل ن «و در» « مت ,دا» قمدا وريارلتدان

ددل وت .مددا هن ن ق ددت ورددر حو لمودداو تةن ددا ورميو مددا ورتددي ك ددحقا

ورم ت

نل

« ر حو

الو ورم وحر ورلعح ت

قو

ا ت توك ورر حو ورتي م

ا ت ورتيامو مب و نتحن

من ل ن ن ق ت ورر حو
قو

« قدرا ول,دتاارة» قدي

ورتي ك حقا ورم ت

رك نليي قو ورم,ل ر ن ل

قها

ورلح ر و ر تح ني» تميو ن,دلت
نل

الو ورم وحر ورلعدح ت .لندا

ات ورتنم ت ورترح ت ورة اا لما وي:

ه -قددرور للكددت روتددرح ت لك ددو تت ددمن وراللكددت ورميددا ح ورعددح ا
ورمتيوةت لارترح ت لاح ةت ت من ت,ا ي وم ب ورمد
ور ي تنا,ت مب وولا

الاها.

ت -قرور ات ترح ل ت روم ت

نل

ورد

اوددت واك دداا

ا ن ورك د و قود ورتدرح ت

الو ورم وحر ورلعدح ت لندا قود نتدالج ور

اي نتددالج تةد ا هرو وريددامو ن

ورمن مت

دل وت

ورتةن ددا ورمر وددت وددي ور

ددالو

دو

ت وهددا

ناح و روحة لسقم ت ورترح ت لاقتلاحه قالرو و,تيماح ا ً رومن مت.

ج -تنا د ور اددت متاليتهددا تة د ا نتالوهددا مددرة ول,ددتاارة مددن ورددر حو ورترح ل ددت
وت ا ورال ا ك او رك.

*  -3تع د ح نتددالج وررحو,ددت ر د كاوددت
ااح ورناا ورميارن روتةن ا
ورم وحر ورلعح ت
ورم ت د ن ل

ددالو روحة ورم د وحر ورلعددح ت وددي كددرو

وركر يت رك ر و ر نةص وي توك ورتةن ا ل

وي ق و ور درر ادح ورلاكدو قدرر مدن ورت
ددالو ورم د وحر ورلعددح ت قو د

الاها ما وت محوقاتإل وي ق و ورعسن
ه-

ول,تاارة من ور ورح ورمؤقوت لموداو تةن دا
ورميدارن

ا ددت ر داو تةن ددا ورميو مددا وددي
رك ما ستي:
ودي كدرو

ورميو مدا

اداح وردناا

رددك لت ددم ا ورلن ددت ورتةن ددت روحة ورمد وحر ورلعددح ت لنددا قود وررحو,ددت
الو تكر ر م و اا

ورتةن ا

وةدا ً رد رك

ورتي هوح
ورمنا,لت ر

الو روحة ورم وحر ورلعح ت لارتيا ن مب ورم ت د ن ل

ورمماح,ا
ت-

د ا ورتدي ت,داقر

قو ور

ورلعددح ت

الو

قدرور ورلدحومج
دالو ورمد وحر

لال,ددتيانت ل لددحو وددي مودداو ورمدد وحر ورلعددح ت رال,ددتاارة مددن هو ددو
الو روحة ورم وحر ورلعح ت.

تال ةاتها وي

نعا ه تا ح ن داا ميو مدا

ورمد وحر ورلعدح ت مدر اودت ورم ت د ن ل
ورميو مدددا

روحة ورمددد وحر ورلعدددح ت وريدددامو ن لارمن مدددت لارل اندددا
ولت ددال

تكر ددر وكت اوددا

لارر ت ور

ورمنا,ت " رمج ورميو ما وي لن ت قمو دا

حلاها لعل ا ولت ال

اوددت وااددحوو و وريال ددت لارل انددا
ورت و و مب ورن ا ور

ج -تح دددت تعدددي و ورن ددداا ورور دددر

دالو

قلدددح عدددل ت
ورميو مددا

روحة ورمد وحر ورلعدح ت

ا ت ورم توات لارمن مت").(1

تة ددد ا مدددرة ويار تدددإل ودددي تكة ددد واقدددروو

ورماو لت من ك و ورر ت ور,حقت
مددرة ولرت د وا لتةددر ا ورميو مددا
لار اا ة ور

ورمنا,ت

ور ددرما رويددامو ن وروهددا

وحو

ورمياروا من هوو تا ح ورن اا متاليت تعي وإل لع و م,تمح.

و وريال ددت

* -5ةتددح ورلاكددو وددحو قددرر مددن وررحو,ددا رتاي ددو ر ح تةن ددا ورميو مددا وددي
رك ما ستي :

روحة ورم وحر ورلعح ت

ه -رحو,ت لعسن تكر در قال دت

دالو ورمن مدت لدإروحة ورمد وحر ورلعدح ت لك دو ت عدو

توك وررحو,ت قن ورر ح ور ي تماح,إل

الو ورمن مت در و

دالو روحة

دمن

ورم وحر ورلعح ت لك و م ن تكر ر ر ح و احو من وااحوو

ورت ورت احت

تكة د ورتددحولا ورت امددو ل د ن

ددالو ورمن مددت

ول ر وو ددت وددي هرو ور

ددالو

الو روحة ورم وحر ورلعح ت من الو عل ا ولت ال .
ت -رحو,ددت قددن قال ددت قددارة ق وددت روحة ورمد وحر ورلعددح ت م,ددت ة و,ددت روا تةن ددا
ورميو ما وي

الو روحة ورم وحر ورلعح ت .تح

قال ت ل ن قارة وره وت م,ت ة و,ت روا تةن ا
ج -رحو,ت ك و قال ت ن ق ت
تةن ا ورميو ما .ك و ت
ورمت
وولا ور

توك وررحو,ت قود مدرة ود ر
ورميو ما .

الو روحة ورم وحر ورلعح ت لم,ت ة و,ت روا

ج و,تنتاوا وررحو,ت

ي لت تكر ر ور

ت روحو ورم وحر ورلعح ت وي ااح ورناا ورميارن
الو

تكر ر ن ق ت و

الو وران ت

رك رترو و

رتيرر و تالو م,م اتها مما تي ح م ان ت
ات قو كرة م,دت ة و,دت رومها رتةن دا ورميو مدا

دحة

ورلاكو م ان ت و تلاح ق ه وريال ت وي ااقا ه حة غ ح ااح ورناا ورميارن.

المحتويات :

_ مقدمه .
_ أهم التعريفات إلدارة الموارد البشرية لبعض الكتاب وماهيتها.
_ التطور االقتصادي للموارد البشرية .
_ خصائص الموارد البشرية وأهميتها .
_ الخصائص التي تميز الرأس المال المادي عن الرأس المال البشري .
_ االستثمار الصحيح هو في الموارد البشرية .
_التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية بشكلها
الحديث.
_ األنشطة الرئيسية إلدارة الموارد البشرية .
_ و أهم المراحل التاريخية التي مرت بها إدارة الموارد البشرية من منتصف
القرن التاسع عشر حتى اآلن .
_ البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية .
_ إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية المعاصرة .

____ مقدمه ____:
____ إدارة الموارد البشرية ____
تعتبر إدارة الموارد البشرية من أهم وظائف اإلدارة لتركيزها على العنصر البشري والذي
تأثيرا في اإلنتاجية على اإلطالق .إن إدارة وتنمية
يعتبر أثمن مورد لدى اإلدارة واألكثر
ً

الموارد البشرية تعتبر ركنا ً أساسيا ً في غالبية المنظمات حيث تهدف إلى تعزيز القدرات
التنظيمية ،وتمكين الشركات من استقطاب وتأهيل الكفاءات الالزمة والقادرة على مواكبة
التحديات الحالية والمستقبلية .فالموارد البشرية يمكن أن تساهم وبقوة في تحقيق أهداف وربح
للمنظمة .إن إدارة الموارد البشرية تعني باختصار االستخدام األمثل للعنصر البشري المتوفر
وال ُمتوقَع .على مدى كفاءة ،وقدرات ،وخبرات هذا العنصر البشري وحماسه للعمل تتوقف
كفاءة المنظمة ونجاحها في الوصول إلى تحقيق أهدافها .لذلك أهتم علماء اإلدارة بوضع
المبادئ واألسس التي تساعد على االستفادة القصوى من كل فرد في المنظمة من خالل إدارة
الموارد البشرية .هذه األسس تبدأ من التخطيط واالختيار والتدريب والحوافز والتقييم وكل ما
له صلة بالعنصر البشري  .وتمثل إدارة الموارد البشرية إحدى أهم التخصصات الفرعية
الرفيعة التي يحق لطالب الماجستير في إدارة األعمال  MBAالحصول عليها حيث تنطوي
على طيف واسع جدا ً من الحقول المتجددة باستمرار والتي تتوزع في مختلف األحياز البحثية
والتطبيقية في الواقع اإلداري المباشر من قبيل :
_ استراتيجيات إدارة الموارد البشرية .
_ تخطيط توظيف األفراد .
_ أنظمة ومعايير اختيار الموظفين .
_ تقييم أداء فريق العمل .
_ مهارات قيادة فريق العمل .
_ أنظمة رعاية الموارد البشرية ( الصحة والسالمة ) .
_ التنمية المستدامة للموارد البشرية .
_ أخالقيات إدارة الموارد البشرية .

*** ن و اال "ورم وحر ورلعح ت" وي ورت ,ح

يت تكر ره تكر رو ر ةا ورم وحر ورلعح ت

تتميو وي ميناقا ور و,ب لار ,ان وي ميناقا ورر

لارة ة ورلعح ت ه ورة ة ورياموت ر رك

قو نا هن نتيحو قو ق ه ورمااق ا وا,ا ,ت.
السكان  :عمو ن وم ب واوحور من و واقماح ورمنتم ن ر ر رت مي نت ورمة م ن وي و ا
وكر.
القوى البشرية  :تعمو وم ب واوحور ورةارح ن قو وريمو من و ور ,ان

توو كوا

ورة ة ورلعح ت من ر رت ر ه حة تليا رما ةرح من ,ن ورةرحة قو وريمو.
القوى العاملة  :تنك ح وي رك ورو
وريااو ن قن وريمو قوي كر  ,و )

من ور ,ان ورنعا ن و ت ار ا (وريامو ن منها
ق ميو وي وريارت ور ,ان ور ن تتحو

مال ن 51وري, 51نت ت,م ق ه لارالت ورايارت من ور ,ان
وريمو ل,لت ورياقا
ورل

الا

و

رك لا,تليار ورياو ن قن

اولت ورمروحل اولت ورواميا

ور ن ل ع و ن و و من

هقماحقا

ركر ,ن مي نت حلا

ة وريمو هما واع اص ور ن تة و هقماحقا قن 51

,نت ه ت ر قو , 51نت وهؤل ل ة م ن لسي نعاا و ت

اري تيتلح ق ه ورالت من

ور ,ان غ ح ويارت ه ور ,ان غ ح ورنعا ن و ت ار ا.
يتمر كوا ورة ة ورياموت قوىيرر من وري ومو هقمها:
* حجم السكان  :ك و ن كوا ور ,ان ؤيح قو مةروح ما تا من ة وريمو و وما و رور
قرر ور ,ان و رور قرر واع اص ورةارح ن قو وريمو.
* ساعات العمل :

رور قحع وريمو ل ارة قرر ور,اقا

ورم

ت رويمو وري ل

ك ج.
* نسبة السكان في سن العمل إلى مجموع السكان  :تتسيح ق ه ورن,لت لار,ن وريارو
ورتةار ر ور,الرة وي ورموتمب

رك تتسيح لارت

ب وريمحي رو ,ان ورت

ب ك,ت ورونل

مرة ت وور ورمحهة وي  ,ق وريمو.
م ن ت ن و ة وريمو من ك و ال يت وريم و ك,ت ت

ا واما ورمتكرة ما ستي:

 .5أصحاب العمل  :قا واوحور ور ن  ,ح ن نعااا و ت ار ا مي نا رك,الها ور اص
عيو ن ح ن تك

محتها روحتها.

 .2العاملون لحسابهم  :قا وريامو ن ور ن  ,ح ن نعااا و ت ار ا مي نا رك,الها ور اص
ر ن هن ة م و لت

و ح ن رويمو رر ها.

 .3األجراء  :قا واع اص ور ن يمو ن وي وانعات ول ت ار ت وريامت ه ور ا ت
ن قو ع و هوح ه حوتت ه قم ل

ك و ن قو تي ع رةا قموها

ه م ور

ق ن ت.
محة ت و إل هكر هوحور

 .4العمال العائليون  :قا واع اص ور ن ة م ن لاريمو تك
وا,حة  ,و لمةالو ه لر ن مةالو.
 .1وآخرون  :قا وريامو ن ور ن
هما ورتة ,ا ور

يت تكر ر كارتها قوي

ما تةرا.

اي رة ة وريمو و ت ن مما وي:

 .5اإلداريون (المديرون)  :قا حواو و روحة وريو ا ور ,ا ميو مر ح ورمعح ح ه مر ح
ورميمو.
 .2اإلختصاصيون  :قا ورمهنر ,ن وران ن ورلاكي ن.
 .3أفراد الفئة الوسطى  :قا وران ن ورمالك

ن ورمعحو ن ورتةن ن

 .4العمال ذوي المهارات  :قا وركحو ن وي و نتاج هقماو ور
 .1وريماو ورم,اقر ن وي كحوت مكررة
ور

ي ورمؤقال .

انت ورالا وريو ا.

قا قماو ورتعي و وي هقماو و نتاج هقماو

انت كر ي ور رمت من ورمعتيو ن لسقماو ورل ب واقماو ور تال ت.

 .5العمال الغير المهرة  :قا ور ن ل كتاو ن ر مؤقال ه ممن رها مؤقال ل ,ات.

____ تعريف ادارة الموارد البشريه ____
إدارة الموارد البشرية ( -: ) Human Resource Management

_ إدارة الموارد البشرية هي إدارة الموظفين في المؤسسة وأحيانا ً تعرف على أنها إدارة
المهارات الخاصة باألفراد.
_ بغض النظر عن حجم المؤسسة أو مدى حجم مواردها فإن جميع المنظمات لديها موارد
بشرية وتبقى المنظمة وتزدهر بسبب قدرات أداء موظفيها لذا فإن األنشطة التي بدورها تعزز
ذلك األداء وتلك القدرات هي ضرورية جدا ً بغض النظر عن ما إذا كانت المنظمة تشير إلى
تلك األنشطة بوصفها "إدارة الموارد البشرية "" ,تنمية وتطوير الموارد البشرية",أو
"الموارد البشرية" أو حتى ال يوجد لديها اسم رسمي لدى المنظمة على اإلطالق .
 -تيحو روحة ورم وحر ورلعح ت قو

هنها هذه األنشطة هي من مسئولية كل شخص في

المنظمة وبالتالي فإن كل فرد في المنظمة سوف يستفيد من استخدام هذه الموارد .
 -موم قت ورلحومج ور

الو وانعات ورم ممت رتي ا و من هقروو وراحر ورمن مت.

 -ن اا  Systemمت امو متحولا ت من موم قت من وريمو ا

[ وانعات ] ورمت وت

ورمترو وت .Processes
 موم قت وريمو ا ورمنا ة وي مؤ,,ت مالهرو تحهل ورماو ورلع حي ورةارح قو و نتاج قو و غنا

ن تعي و تا ح وراا ت ورلعح ت هي
ورت و مب ورمتي حو ورتي ت

ورمؤ,,ت روحة ورم وحر ورلعح ت م و رة وي و م ان وي ورمؤ,,ت

ب رها

و م,ؤ و من هي

م,ت ة تكمو و و منها.
 -تهرو ر و,تةاات و ت اح

روحة ورم وحر ورلعح ت ورتي تكتاوها ورمن مت

يحع

ورنم ج (ورع و) ورتاري ورمحوكو ورحل  ,ت ريمو ت ترل ح ورم وحر ورلعح ت ورمنا,لت.

____ أهم التعريفات إلدارة الموارد البشرية لبعض الكتاب ____
 -فرنش  :هي عملية اختيار واستخدام وتنمية وتعويض الموارد البشرية بالمنظمة.

  : SIKULAهي استخدام القوى العاملة بالمنشأة ويشتمل ذلك على:عمليات التعيين وتقيماألداء والتنمية والتعويض والمرتبات وتقديم الخدمات االجتماعية والصحية للعاملين وبحوث
األفراد.
  : GLUECK.Wهي تلك الوظيفة في التنظيم التي تختص بإمداد الموارد البشرية الالزمةويشمل ذلك تخطيط االحتياجات من القوى العاملة والبحث عنها وتشغيلها واالستغناء عنها
  : SHERMAN & CHRUDENإدارة الموارد البشرية تشتمل على عمليات أساسية يجبأداؤها وقواعد يجب إتباعها ،والمهمة الرئيسية لمدير األفراد هي مساعدة المديرين في
المنشأة وتزويدهم بما يحتاجوه من رأى ومشورة تمكنهم من إدارة مرؤوسيهم بفعالية أكثر.
  : GRANT.J&SMITH.Gهي مسئولية كافة المديرين في المنشأة وترصيف لما يقوم بهالموارد البشرية المتخصصون في إدارة األفراد.
و يتضح من التعريفات السابقة ان إدارة الموارد البشرية تمثل إحدى الوظائف الهامة في
المنشآت الحديثة التي تختص باستخدام العنصر البشرى بكفاءة في المنشآت بكافة أنواعها.
 ور اتت عاري هكمر ور ,ق  :ورم وحر ورلعح ت قي قمو ت روحة ورم وحر ورلعح تل اا ة قار ت .

____ ماهية ادارة الموارد البشريه ____
إدارة الموارد البشرية ( )HRMوظيفة تشمل مجموعة متنوعة من األنشطة ومن أهمها
المسؤولية عن الموارد البشرية  ،لتحديد احتياجات المؤسسة من التوظيف وإذا كانت
المؤسسة بحاجة إلى استخدام متعاقدين مستقلين أو تعيين موظفين لملء هذه االحتياجات

وأيضا ً لتدريب أفضل الموظفين وضمان أنهم موظفون ذو أداء عالي .كما تشمل هذه األنشطة
إدارة شئون الموظفين واستحقاقات الموظفين والتعويضات .
إدارة الموارد البشرية ( )HRMهي وظيفة داخل المنظمة التي تركز على توظيف  ،وإدارة،
وتوجيه موظفي المؤسسة  ،ويمكن أيضا ً إدارة الموارد البشرية أن يؤديها المديرين التنفيذيين.
و إن إدارة الموارد البشرية هي وظيفة تنظيمية تتعامل مع القضايا ذات الصلة بالموظفين
والعاملين مثل التعويض والتوظيف  ،وإدارة وتطوير وتقييم األداء  ،وتطوير التنظيم
والسالمة  ،وتحفيز الموظفين  ،واالتصاالت ،واإلدارة  ،والتدريب.كما أن إدارة الموارد
البشرية هي أيضا نهج استراتيجي وشامل إلدارة األفراد وبيئة العمل  ،و إن إدارة الموارد
البشرية الفعالة تُمكن الموظفين من المساهمة بشكل فعَّال ومثمر لتحقيق أهداف المنظمة
وغاياتها .
الفرضية األساسية للنظرية األكاديمية إلدارة الموارد البشرية هو أن البشر ليسوا آالت ،
وبالتالي نحن في حاجة إلى دراسة التخصصات المتعددة للموظفين في مكان وبيئة العمل في
مجاالت مثل علم النفس  ،والهندسة الصناعية  ،وعلم االجتماع واالقتصاد والنظريات النقدية
 :ما بعد الحداثة  ،وما بعد البنيوية  .العديد من الكليات والجامعات تقدم درجة البكالوريوس
والماجستير في إدارة الموارد البشرية و الماجستير المهني في إدارة األعمال ضمن تخصص
الموارد البشرية أو التمية البشرية.
هدف إدارة الموارد البشرية هو مساعدة المنظمة على تحقيق أهدافها اإلستراتيجية من خالل
جذب الموظفين إليها والمحافظة على موظفيها الحاليين وأيضا إلدارتهم على نحو فعال .
وتسعى لضمان وجود تناسب بين إدارة العاملين بالمؤسسة  ،واالتجاه االستراتيجي العام
للشركة.
الموارد البشرية :

من ور ,ان ور ي نتج ر ل وةا ل,تهال إل تسم ن كاواتإل

قي رك ورو

رال,تهالك قارت ونا,ها

نما نتج

و ورالا وا حة من ور ,ان غ ح ورمنتو ن احج ,ن وريمو من

هاا او علات لو ,ن وريمو ورع خ

هقماحقا ,ن ورميا

لاح ور,ن ور ن توا

ه لك و غ ح منتو ن.
ر رك ت ا ورم وحر ورلعح ت و واوحور وريامو ن وي ورمن مت من م توو وا ناو ورون ,ا
م,ت ا

مهاحوتها هن وح واقماو ورتي ة م ن لها وهي تعمو

تن ق

مهما و توا

ق لت و روحة وريامو ن وي موال

ورمهن ورم,اقرة

ور رما

و نتاج وريامو ن وي موال

وي هي من مت.
ورم وحر ورلعح ت رها هقم ت ,تحوت و ت رنوا ورمؤ,,ت ومن ورم,تك و هن تكة ول,ت روا
واميو تي ا منايت و,ت روا ورم وحر ورمار ت
ورمهاحو
رت

ور لحة ورمؤقو ن ورةارح ن قو هرو

و ان

ورمؤ,,ت تاتةح ر واوحور

ي

الاها.

ج ماه ا ورم وحر ورلعح ت ورح لنا ورتاحق ر ق و ور,ؤوو ما ق ورتا ح ول ت اري

روم وحر ورلعح ت؟.

____ التطور االقتصادي للموارد البشرية ____
ان وقتماا ول ت ار ن لحهل ورم او ورلعحي وقتماما ر ما
قاحع موحر ورتا ح وي ورين ح ورلعحي حه,م او ه
ت

حقا ي ر رو و حة

ق و ور رر ما وي :

يح ة

م ت ك و هن ر ك وي

ب ق ح وريل ر ت ك و ان ورين ح ورلعحي الال روتموك قنا

ن و لارلعح ر ورم,ت ة ورماري ورةالو كره رالمتالك
حوح ون  ,ت وح

ر ن وح ةا من ول ت ار ن

ر ل ه رق تيل ح قو

رك ل

م و قو و كواا قن وقتلاح ورين ح ورلعحي يح ة ك و

ح وي

wealth The people of a county not be looked upen as wealth because
only for the sake of people
ك و يتةر ول ت ار ن ور ال ,ك لسن وريح ة ورمار ت تت ن من واع ا ورةالوت رول ب ورعحو
ورتي ت

ب رة ة وريحع وراوت هما واوحور وال و

من وريح ة هلح

وقتل احقا و

مياو قوي رك ما ان كرو هينا وركح ت نع ت ورةتاو ك و ان من ور,هو ورت ك ت
ليعحو

ه حة وقتةارو من ارتها هن وةرون

ورمةاتو ن وي ,ل و نةا لنر ت ه هي ميرو

,ال ورمكاحت ع و ,احة حه,مار ت تنةص من وريح ة ورة م ت هما لارة ورحواو و م ن
تي

ها و,تلروو ورحواو ر ن هن تحتت قوي رك ,احة مار ت.

مما ان يتةر وي توك وركةلت هن -:
 ارة و نتاج تحتت قو ها ارة ملاعحة وي قحع ورة ة ورياموت. ور اا ة و نتاو ت رم توو وريامو ن مت,ا ت من ك و ورمهاحة ورةرحة قو, -ه رت ورك

رو واقماو.

و قو ورم وحر ورلعح ت لموحر ترلح ورم وحر ورمار ت.

وناال ا من ق ه ولقتةارو

ورينا ح و نتاو ت ورمار ت تك

ه لك

ورمنتوا ول,تيم اح ت ق ل ورينا ح و نت او ت ورلعح ت
ليع حو ول ت

لاروانت وا لح من

م ن هن نور قو وروانت وآل ح

ار ن ور ن ه هح و ول تالو وي ورمه احو

ورةرحو

ررة واو حور هن

ق ه ورمهاحو تع و و و من حهل ورماو من هلح قؤل ول ت ار ن:
 آدم سميث  :هرق

ج هن ورم وحر ورلعح ت تع و و و قام ا من يح ة ورموتمب ك و ان

ر تا حقا ولقتماا لها

ما هعاح وري هن ورم وحر ورلعح ت عسنها وي رك عسن

ورينا ح و نتاو ت وا حة تكتاج ر

و,تيماحو

ول,تيم اح وي وريامو نا,إل مةرحتإل قو هرو هقمارإل
و

من وريالر ورمتكة

,الها ورمهاحة ور لحة
من يا

ارة نتاوإل

تميو رك

لارنت وت حوب

ر ورمهاحة ه ورميحوت ورتي و ت,لها ورمعتيو من توك ول,تيماحو .

 -بول هوفمان  :هلح هن ورتنم ت ول ت ار ت تكتاج ر

و من ورينا ح ورلعح ت ورمار ت

ر عتح ا ميا وي و نتاج لن,ت متاا تت ت توو ك,ت ال يت وريمو ا و نتاو ت نرحة ورم وحر

ه

وحتها ما هن ورينا ح ورلعح ت تت من ورة ة ورياموت ورماقحة ورمرحلت قرورقا ارو

وريمو ا و نتاو ت.
ما ان ؤ ر

ح حة ولقتماا لارم وحر ورلعح ت ق ورتا حو وريارم ت ن وك وة اا وركحت

وريارم ت وا ر ميال و,تو ا ول,تيانت لارة ة وري اموت ورمرن ت تيللتها رألغحوع وري ,ح ت
قنر ونتها وركحت ت,ح ج وريماو تاوت رك قارة ت

ب ورة ة ورياموت من هوو قارة لنا

ما رمحتإل وركحت.
لير نعا من مت وريمو ورر ر ت لون و ,نت  5154لارحة رالقتماا لارة ة ورياموت قو
ورم,ت ة وريارمي ان

قي ه لح ورمن ما

وريارم ت ت

ا وي رك ور

ك و ام

لإوحو رحو,ا عاموت روة ة وريارمت وي م توو هنكا وريارا .

____ خصائص الموارد البشرية وأهميتها ____
ورم وحر ورلعح ت تيل ح قن وريح ة وركة ة ت وا,ا ,ت وي هي مؤ,,ت نتاو ت ه

رم ت وو ل

و ن,ان رما تكةة وريمو ت و نتاو ت من ناك ت ه حة وإن حهل ورماو ورنةري وري ني ق من
نتاج ورم وحر ورلعح ت.
رةر ,ا ول ت ار ن ورم وحر ول ت ار ت ر

,م ن :م وحر لعح ت م وحر غ ح لعح ت (هي

ال ي ت ه مار ت) تنة,ا ورم وحر ورلعح ت ر

,م ن حل  ,ن :م وحر لعح ت و ت ار ت هي

من ور ,ان ورةارح ن قو

ورة ة ورلعح ت :قي رك ورو

اح

وريمو ت,مج رها وا

ولوتماق ت ورةان ن ت وي ورموتمب لتعي وإل.هما ورم وحر ورلعح ت غ ح و ت ار ت وهي ت ا
,م ن

واوحور ور ن ل ة م ن لسي نعاا ت اري  --قارة ماتة,ا ورة ة ورلعح ت ر
حل  ,ن قما:
ورة ة ورياموت :ق

رك ورو

من ورة ة ورلعح ت ورحوغلت وي وريمو  ,و

ان و يمو ن قمال

وي هكر ه وإل ورنعاا ول ت اري ها ما ور و وي محكوت ورلكو قن وريمو.
ورة ة غ ح وري اموت :وهي ورو
حووب ر

من ورة ة ورلعح ت غ ح ورحوغلت وي وريمو  ,و

نها وي محكوت و قرور رويمو ميو اولت ورمروحل ورواميا

ك و تك و وريارو

ه حلا

ان رك
ورل

ورتةار ر ر ن تعي وها ه هي ه,لات ه حة.

تيتلح ورم وحر ورلعح ت ورمتاكت وي ورموتمب من ك و ور ا ور و هكر رقالا و نتاج و إل
ر ن ق ه ورم وحر وتها قي ورم,تهو ت ورتي هتا ول ت ار ن لتكة
و ت ار ت رها قن اح

ه

حو اق ت

و,ت روا ورم وحر ورمتاكت ورمكر رة –وي ورموتمب – و و ااو رر

لارن,لت رال ت اري قت قو

ول,تهالك ر ن وي و

ميو

ور

ارة وي قحع

وري ومو ورمنتوت م,تةلال.
ن م,تةلو ورمؤ,,ا
قنا ح و نت اج
ورمن ما

حتلا مل اعحة لارةرحة ورالنهال ت رويةو ورلعحي وه قن ح مم
ل م ن هن تتا قمو ت و نتاج ورت,

ر ن ت وح ور لحو

ورمهاحو

ورتم و غ حقا من

ورلعح ت ورال مت

من
الو

رك ان و ن,ان وي مؤ,,ت

واقماو حغت رولما وي ورمعاح ت تكمو ورم,ؤ ر ت ل ةتنب لموحر وارو رموم قت من
ورمهاا ورتي تكررقا رإل و روحة لو حغت وي ورملارحة ور,يي ر ورتا ح و نوا  .من يا
وإن و ن,ان و هك,ن و ت احه قروره ترح لإل ,ناره وريمو ورمت وو مب مهاحوتإل حغلاتإل-
انإل لاررحوت وا ر
روميو ما
ورحهي

ول تحوكا

قلاحة قن اا ت قن ت Brain Pawer
وللت احو

قن ح واقو

ارح قو ورمعاح ت ول وال ت لارا ح

ر قااؤه تحتاب اا تإل و قمو وي ااح وح

عتح ن وم يا وي تكمو م,ؤ ر ا وريمو تكة

رحة و ح ت م رح

نتالج مكررة.

من موم قت من ور مال

مب ورتس ر قوي هن ورين ح ورلعحي ه ورم وحر ورلعح ت ق وريامو وا,ا,ي ورهاا وا يح
تسي حو رتم

ه لاراالب وركح ي ورر نام ي ر نإل ورين ح ورمت و ر وايح

لإل تكا ه قاا

امو اا تإل وه ورم اا ورمنعا ورمحو ت ر و

ا ت و قتن
الو ورمؤ,,ت.

___ الخصائص التي تميز الرأس المال المادي عن الرأس المال
البشري ____
ق ه ور

الص م ن تو

ها وي الو ت حهل ورم او ورماري رول ب ورعحو وااحو ي ميال

تلاح تعتحة تكرر مها ور ,ت وةا ر ح و وريحع وراوت هما حهل ورماو ورلعحي
وه غ ح الو رول ب ورعحو
قح ها وراوت قو ها.

ل هن رماتإل تلاح تعتحة تكرر مها ور ,ت وةا ر ح و

ما هن ورمعتيو ت ر هرو وريمو ا
,ت رمها

وهها ق و لا

و نتاو ت لنا,إل ل نما تكتاج ورينا ح وا حة ر من

اوت ر

رما

اا وتها ر ,

ورمعتيو ن غ ح ورمتوان,ت

متمايوت.
,الها ور حو

ه حو وإن قرور ورمعتيو ن

ورم توات ت,تيحق

ورمهاحو

لارتاري ,تو ا ورلر وي ول,تيماح وي ورينا ح ورلعح ت وي
رك ر ي تكة

وي ورينا ح ورمار ت

مل ح ,ل

ي حو ول,تيماح

ورت و ن ل ن نم ورينا ح ورمار ت ورينا ح

ورلعح ت.وارين ح ورلعحي عتحك لموه ره وي وريمو ت و نتاو ت
من هو ح هحلا

تا ا ال

ك و قو ق ولر و نتاج

و ولر ا ت --هن قنا ح و نتاج وا حة تيمو رك,ات ق و ورين ح.

ورم وحر ورلعح ت ل ت

ب ري ومو يالتت م ن ور ,احة قو ها لو قي تتم

لاركح ت وررولمت

ورتةوت ورم,تمح مما ,لت و تالو هوحور ورة ة ورياموت و تالوا ل ن ا ل نا ك,ت تح لا تها
هق ولها ورع

ت

ح و وريمو ورتي يمو ن و ها

وريامو ورلعحي لاريةو ور ي وه

ر ,ماه ليع ول ت ار ن هي

توو قن وآلرت  -واآلرت رها اا ت نتاو ت مي نت ل م ن هن

تحوب قنها مهما رنا من ورة ة ورمكح ت ه من ورم ور ور اا وي ك ن هن وريامو ورلعحي رإل
اا ت لكر ر رها و هقا

رإل وح ت ولناالق وه ه ورة ة قي ورتي م ن

وريامو ورلعحي

من ورتةرا من ق ح ور هو ر ق ح ور حة ق ح ورا ا  .لارحغا من ور

الص ورتي

تم حهل ورماو ورلعحي قن حهل ورماو ورماري .

_____ ااستثمار الصحيح هو في الموارد
يتلح م

البشرية _______

ح ورم وحر ورلعح ت من ورم

قا ور ا حة انإل ا ب ر,و ا لعح ت من

قي لتةلو حوحو

ح رك ت ق و ماويو ول,تيماح و ها ن ح اص

ور يت ورتك ا و ها
اص ورو

رةر ور قتماا ول ت ار ن لا ,تيماح ور ك ج وي حهل ورماو ورلعحي

تاي و ور لحو

ورةرحة وريةو ت لع و م,تمح ن قي مب ورتا حو ورت ن ر و ت ول ت ار ت

رك ما وي.

ن ور ارة وي ميرو ت

ن حهل ورماو ورم اري ل تؤري يماحق ا وي قمو ت ورتنم ت ول ت ار ت

و را تتا ارة ورميحوت ور لحو ورلعح ت لنال ورميرو قو وا و ر و وإن ورن ح ت ورتةو ر ت
رال,تيماح وت هن تت,ب رتعمو قو ولناا ا

ورتي ت,اقا وي تك ,ن ن ق ت حهل ورماو

ورلعحي حوب اا تإل و نتاو ت ميو و نااق قو ور رما
و تالو ورم,ت ا

ور ك ت ورتيو م ت .ل

ور ك ت ورتيو م ت ؤري كتما ر

ولنتاو ت واريماو ورميتو ن

تالو ورن ق ا

ا هن
ور اا و

ك ا قو ,ل و ورمياو ل ,تا ي ن ورة اا لس يح من ,اقا

مكر رة من وريمو ورعاق من ورناك ت ول ت ار ت وإن ق و يني ت ك ج ك اتها ولنتاو ت.
عرة كاوت ورر و ورنام ت ر ق و ورن ح من ول,تيماح ت هح كاوت ورر و ورنام ت ل ات ا ت
ر ول,تيماح وي حهل ورماو ورلعحي كت

م نها و,ت روا م وحرقا ورمتاكت لس

و ت ار ت مم نت كت تتم ن ق ه ورر و من ورتكر ر ورر

اا ة

ل,تيماحقا وي ورم وحر ورلعح ت

وإن قو ها هن ترحل ال يت معا و ورة ة ورلعح ت (ورم وحر ورلعح ت) ورياموت منها قو
ور

وإل

ص تتاوت ق ه وررحو,ت.

 تع ص تكر ر ورنةص وي ور لحو وا,ا ,ت وي ورةااقا ورم توات ه,لات رك تكر رور لحو ورتي تياني من و ر ق و وراالع.
-

ب هقروو مكررة رال,تيماحو ورال مت ت ا اها وي و ورتي حو ورمت ب كر يها وي

ول ت ار ور اني

حوقي قنر

ب ور ات حلا ورةااقا

ورم توات لي ها لليع كت

م ن ول,تاارة من ورة ة ورلعح ت ورم و رة ما ن قا تكر ر ورن ق ا

ورماو لت وي و

ورتي حو ورمت يت.
ر رك تي ن قوي ورم,ؤ ر ن ورتس ر من ويار ت ول,تيماح ورلعحي وي ورمرة ورا و وريمو قو
تا ح ورم وحر ورلعح ت لك و تتوا ت مب متاولا

ورمؤ,,ت

يتلح ورت ا ا رال,تيماح

ورلعحي وي ورمؤ,,ا ورتي ت ,حقا روحو قو ا حوعرة ميوإل ميو ورت ا ا روت,
ورتم و

له و تحتاب ور اا ة ورايار ت ور و ت رومؤ,,ت

ر نتاج

ت,تا ب هن ت ووإل ورمناو,ت وركارة

ورتي ت ووهها ا ت مب و ر ار كوا ورمؤ,,ت ورتي ترويها ر تك ,ن ورو رة ور رما
ورمةرمت وللت اح و لروح رموالهت ورتةرا ورت ن ر وي ما نتج قنإل من ااحو
ور رة ه منت وا

ور رة

و ان

ت

قناك م وحر ي حة وي وريمو ميو وام وو

ا
وآلل

ورملاني واحو ي

ور اما

ا واقا

وران و روحي وإننا ناها هن ورنال قا م حر ه

هنها ورم حر ور ي ة ا لتعي و لا ي ورم وحر ورمتاكت رومؤ,,ت وةر ي ح ت,اؤو مؤروه :من
 ,ح ق و ورم حر ور اص ورمتم لارإ واقم ت وي ورمؤ,,ت ؟
ن ورم,ؤ ر ت قن روحة ورم وحر ورلعح ت وي ورمؤ,,ت قي م,ؤ ر ت معتح ت ل ن و من:
 و روحة وريو ا رومن مت لتة مها ن حتها روم وحر ورلعح ت. روحة ورم وحر ورلعح ت لارمن مت لم,ؤ ر تها قن ح,ا ه ورمعاح ت وي ح,ا هقروو,تحوت و ا
نااق ه

 ,ا,ا ورم وحر ورلعح ت ورت س ر من ق ه واقروو ول,تحوت و ا تر و وي
من ت وها

ول,تحوت و ت وري امت رومن مت ك و م ن هن تع ح ( روحة ورم وحر

ورلعح ت) قو و روحة وريو ا لما تحوه وي ق و ور
ورمر ح ن ورمين ن ,تحوت و ا

 ,ا,ا

رر ما تتالب تة ا واقو ت تال ةها تال

ورم وحر ورلعح ت مرة ,هاا ق و ورتال

وي

لو غ تنم ت ورةرحة ورتناو ,ت رومن مت.
 -ورمر ح ن ه ورحؤ,ا ورملاعح ن ور ن الة ن  ,ا,ا

ورم وحر ورلعح ت

,هم ن وي

ترح ت تة ا تكا مح  ,ها .
_ تا ح م,م ا
رةر تا ح

روحة (ه ت ,ح) ورم وحر ورلعح ت

م,م ا

ولروحة ورتي ت تص لعؤ ن ورلعح يامو ن وي ورمؤ,,ت مب تا ح

مااق ا وو,ات ق ه و روحة ومن " روحة ورم,ت رم ن " ر " روحة واوحور " ر " روحة
عؤ ن وريامو ن " ر " روحة عؤ ن ورم

ا ن " يا ه حو " روحة ورم وحر ورلعح ت ".

_____ األنشطة الرئيسية إلدارة الموارد البشرية _____
تختلف وظائف الموارد البشرية من منظمة ألخرى بحسب حجم المنظمة وأنشطتها إال أن
هناك عددًا من الوظائف األساسية للموارد البشرية في أي تنظيم وهي:


التوصيف الوظيفي .



التدريب والتطوير .



تقييم الوظائف .



األجور والحوافز .



تخطيط الموارد البشرية .



البحث واالستقطاب للموارد البشرية.



قياس كفاءة أداء الموارد البشرية.



االختيار والتعيين للموارد البشرية.



توفير الرعاية الصحية للعاملين.



األعمال الروتينية كحفظ ملفات العاملين والترقيات والنقل.



تدقيق الموارد البشرية .

 .7التوصيف الوظيفي :ق قمو ت م نت من قرة ا و
لااوحور ورمنا,ل ن رو

يتلح ت

مم رت

الو ورمنا,لت .ق ه ور ا و تت من :ت

ت ا ا ورم وحر ورلعح ت ت و ح ورم
و ور

ر ورمن مت
و ور

الو

ا ن من الو ول,تةاات يا ول ت اح يا ورتي ن.

الو ما ح ور لات

ح ن ورلرو ت وركة ةت ريمو روحو

ورم وحر ورلعح ت انإل كرر واقماو ورمهاحو ورماو لت لير تكر ر هقروو ورمن مت.
قحو ت
ّ

و ور

ات من ور

الو لسنإل "تكر ر ميارا و

الو ورم و رة وي

ورمن مت من ك و وولاتها م,ؤ ر تها متاولاتها ورعح ا ورتي وت هن تت وح
و من عيوها" ,ت را ت

و ور

الو س,ال ر

ب ن اا ,و ا ل ت اح تي ن

واوحور ,اقا ه

ً ا وي تكر ر ولكت اوا ورر ةت من ورم وحر ورلعح ت .ق و ور

ورم ت ت قن ور

ات متاولاتها ,اقا وي تكر ر ت ا ا ولكت اج ورايوي من

ورم وحر ورلعح ت ه

ً ا .ه

و

ك ك,ن هن ت ا ا ورم وحر ورلعح ت قلاحة قن "ن اا

ت وو ه مةالوت قحع واوحور رو و ًا (واوحور ورم و ر ن ويالّ)
هقم ت ورت,و,و ورمنهوي وريومي وي قمو ت ورت

احو ًا تل ن رنا

و ورتي تيتلح هقا

ات وي روحة

ورم وحر ورلعح ت انها وا,ال ور ي ُلن قو إل نوا ه وعو ورم وحر ورلعح ت وي

روحة وارو

ورمن مت .وي حه ي هن مما هوةر  ,ا,ا

ول ت اح ورتي ن(هي

و) ورميم و لها كار ا ً وي من ماتنا هقم تها ق

ورت

نها ل تيتمر قو ه,ل

ول,تكةاق وروروحة ورتناو ,ت تاتةح ر ورعااو ت ورم,ا رت تيتلح تةو ر ت غ ح
نها تيمو و هن مت ميوةت تيتمر قو ملره ورمح

ويّآرت ه محنت

ورةحوح ورمك ,ل ت لرلً من ميا ح هرو ر ةت .تل ن رتا ه

ت وي وت ا

ً ا هن هي الو وي هي
يو

ملره من ق ه ورلن ر ورمت,و,وت من عسنإل هن ُ يو وحص ورمن مت وي ورنوا
الو روحة ورم وحر ورلعح ت وا حة.
 .2التدريب والتطوير :ور ي

ن لير ت

ت ووحقا وي واوحور ورمين ن رعيو
ق وريمو ت ورتي تة ا قو ت

و ور

الو رميحوت ورمهاحو ورماو ت

ات مي نت .ورترح ت ما ح ور لات

ر واوحور لارميو ما

ور لحو

ح ن

ورمهاحو ورال مت

ارو هقمارها لايار ت .ورترح ت ورتا ح لإل قرة م و ا منها ارة و نتاو ت حوب
مين ا واوحور تةو و وركاوت ر عحوو قن حت ت ا ع ك ورو وريمو تيم
ت تي

ورميحوت ورمت
ورمن ما قو تكة
هعاح ور لات

و,تةحوح مح نت ورتن ا .هحة هن ورترح ت ,اقر

ول تاا ور وتي لارتاري تةو و ولقتمار قو ور ل ح واونلي.
ح ن هن قناك قرة م,ت ا من ورترح ت منها ترح ت وريامو ن

ورورر ه ورترح ت هينا وريمو ه تور ر ورميو ما
وي مواو ت

ها ه قارة ترح لها رعيو

,ات وريامو ن ورمهاحو ورور رة
الو هقو

 .3تقييم الوظائف :ق ورة اس روتس ر من هن واروء ورايوي رويال وو ميا ح واروء
ورمكررة .يتلح ورتة ا متتاوت كتمي رتكة ورمن مإل وقرووها.
 .4األجور والحوافز :قي ما روب رواحر لار,اقت و ور ا و ورعهح مةالو امإل ليمو
مي ن

__ التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية
بشكلها

الحديث ____

ليست وليدة الساعة إنما هي نتيجة لعدد من التطورات التي يرجع عهدها إلى بداية الثورة
الصناعية ،تلك التطورات التي ساهمت في إظهار الحاجة إلى وجود إدارة موارد بشرية
متخصصة ترعى شئون الموارد البشرية في المنشأة ,فهناك أسباب عديدة تفسر االهتمام
الزايد بإدارة الموارد البشرية كوظيفة متخصصة وكفرع من فروع اإلدارة ،ومن هذه
األسباب:
 -7التوسع والتطور الصناعي في العصر الحديث ،ساعد على ظهور التنظيمات
العمالية المنظمة ،حيث بدأت المشاكل بين اإلدارة والموارد البشرية مم أدى
إلى الحاجة إلدارة متخصصة ترعى وتحل مشاكل الموارد البشرية في
المنشأة.
 -2التوسع الكبير في التعليم وفرص الثقافة أمام العاملين مم أدى إلى زيادة الوعي
نتيجة ارتفاع مستواهم الثقافي والتعليمي ،مم أدى للحاجة إلى وجود
متخصصين في إدارة الموارد البشرية ووسائل حديثة للتعامل مع النوعيات
الحديثة من الموارد البشرية.
 -3زيادة التدخل الحكومي في العالقات بين العمال أصحاب العمل بإصدار قوانين
وتشريعات عمالية ،مم أدى إلى ضرورة وجود إدارة متخصصة تحافظ على
تطبيق القوانين لتجنب وقوع المنشأة في مشاكل مع الحكومة.
 -4ظهور النقابات والمنظمات العمالية التي تدافع عن الموارد البشرية وتطلب
األمر ضرورة االهتمام بعالقات اإلدارة بالمنظمات العمالية ،مما أدى إلى
أهمية وجود إدارة متخصصة لخلق التعاون بين اإلدارة والمنظمات العمالية

__ و أهم المراحل التاريخية التي مرت بها إدارة الموارد البشرية من
منتصف القرن التاسع عشر حتى اآلن ____
 المرحلة األولى  :تطورت الحياة الصناعية بعد الثورة الصناعية :قبل ذلك كانت الصناعات محصورة في نظام الطوائف المتخصصة حيث كان مثال الصناع
يمارسون صناعتهم اليدوية في المنازل بأدوات بسيطة .ومن ناحية إدارة الموارد البشرية
كانت الثورة الصناعية بمثابة البداية لكثير من المشاكل اإلنسانية حيث:
 .7ن ح

ر وريامو لاقتلاحه ,ويت تلاح تعتحة لير هن وقتمر و روحة قو وآلرت ه يح

من وقتمارقا قو وريامو.
 .2نعسة ي ح من واقماو ورمت ححة ورتي ل تكتاج ر مهاحة ل,لت ن اا ورم نب ور ل ح.
قو ورحغا من رك وان وري حة ور ناق ت كةة

ارة قالوت وي و نتاج ور,وب.

 المرحلة الثانية  :ظهور حركة اإلدارة العلمية :من التطورات التي ساهمت في ظهور أهمية إدارة الموارد البشرية هي انتشار حركة اإلدارة
العلمية بقيادة تايلور الذي توصل إلى األسس األربعة لإلدارة وهي-5 :تطوير حقيقي في
اإلدارة :ويقصد تايلور بذلك استبدال الطريقة التجريبية أو طريقة الخطأ والصواب في اإلدارة
بالطريقة العلمية التي تعتمد على األسس المنطقية والمالحظة المنظمة وتقسيم أوجه النشاط
المرتبطة بالوظيفة ثم تبسيط واختصار األعمال المطلوبة اعتمادا على أعلى المواد والمعدات
المستخدمة.
-2االختيار العلمي للعاملين :ويعتبره تايلور األساس في نجاح إدارة الموارد البشرية ،فبد ان
نتأكد من قدراتهم ومهاراتهم الالزمة لتحمل عبء الوظيفة-يتم اختيارهم.

-3االهتمام بتنمية وتطوير الموارد البشرية وتعليمهم :حيث يؤكد تايلور ان العامل لن ينتج
بالطاقة المطلوبة منه إال بعد أن يكون لديه استعداد للعمل ،وتدريب مناسب على العمل وهو
أمر جوهري للوصول إلى المستوى المطلوب من العمل.
-4التعاون الحقيقي بين اإلدارة والموارد البشرية :حيث يؤكد تايلور انه باإلمكان التوفيق بين
رغبة العامل في زيادة أجره وبين رغبة صاحب العمل في تخفيض تكلفة العمل وذلك بزيادة
إنتاجية العامل بأن يشارك في الدخل الزائد الرتفاع معدل إنتاجيته.


ر ه ر تا و ح قو ميا ح وريمو
رويماو لسرو ميرل

لو لهو ا ح

ق و ورهو ا قو ماارلتإل

نتاج ر ن هن ك و و قو ووح لنال وررحوت ما هقمو

وروانت و ن,ان .
 المرحلة الثالثة  :نمو المنظمات العمالية :في بداية القرن العشرين نمت وقويت المنظمات العمالية في الدول خاصة في المواصالت
والمواد الثقيلة ،وحاولت النقابات العمالية زيادة أجور العمال وخفض ساعات العمل ،وتعتبر
ظهور حركة اإلدارة العلمية (التي حاولت استغالل العامل لمصلحة رب العمل)ساعدت في
ظهور النقابات العمالية.

 المرحلة الرابعة  :بداية الحرب العالمية األولى :حيث أظهرت الحرب العالمية األولي الحاجة إلى استخدام طرق جديدة الختيار الموظفين قبل
تعيينهم مثل (ألفا وبيتا)و ُ
طبقت بنجاح على العمل تفاديا ألسباب فشلهم بعد توظيفهم .ومع
تطور اإلدارة العلمية وعلم النفس الصناعي بدأ بعض المتخصصين في إدارة الموارد البشرية
الظهور في المنشآت للمساعدة في التوظيف والتدريب والرعاية الصحية واألمن الصناعي
،ويمكن اعتبار هؤالء طالئع أولى ساعدت في تكوين إدارة الموارد البشرية بمفهومها

الحديث .وتزايد االهتمام بالرعاية االجتماعية للعمال من إنشاء مراكز للخدمة االجتماعية
واإلسكان؛ويمثل إنشاء هذه المراكز بداية ظهور أقسام شئون الموارد البشرية واقتصر عمله
على الجوانب السابقة وكان معظم العاملين بأقسام الموارد البشرية من المهتمين بالنواحي
اإلنسانية واالجتماعية للعامل.
ثم أُنشئت أقسام موارد بشرية مستقلة وأُعد أول برنامج تدريبي لمديري هذه األقسام عام
 5151وقامت  52كلية بتقديم برامج تدريبية في إدارة الموارد البشرية عام  5151وعام
 5121أُنشئت كثير من إدارات الموارد البشرية في الشركات الكبيرة واألجهزة
 المرحلة الخامسة  :ما بين الحرب العالمية األولى والثانية :شهدت نهاية العشرينات وبداية الثالثينات من هذا القرن تطورات في مجال العالقات
اإلنسانية حيث أُجريت تجارب هوثورن بواسطة التون مايو ،وأقنعت الكثيرين بأهمية رضاء
العاملين عن عملهم وتوفير الظروف المناسبة للعمل.
 المرحلة السادسة  :ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى اآلن :

وي ق ه ورمحكوت وت,ب نااق واقماو ورتي تة ا لها روحة ورم وحر ورلعح ت ك و عمو
ب لحومج رتكا قا تحع ر وريال ا و ن,ان ت ر ل وةا

ترح ت تنم ت وريامو ن
كا مواا ورم وحر ورلعح ت


لا ك

حقا ون حووها واقماو ورح ت ن ت.

ما ور ولتواقا وركر يت وي روحة ورم وحر ورلعح ت تح
ول,تاارة من نتالج ورلك و ريوا ورنال ولنيح ل ر و ا
و,ت روا م اوج وريو ا و ن,ان ت ك و هنإل ه يح عم ل انإل
ورو ونت ور ا ت لل لت
هن وريو ا ور,و

ت ماق

قو وريال ا و ن,ان ت
ان نت وت رك ت و ر
ب وي وقتلاحه وم ب

ح و وريمو وريامو هيحقا قو ,و إل

وت ورتس ر من

ل موحر هروة ميا نت ر روحة وي ور عو قن ر ووب ور,و ك

و ن,ان رويامو ن ويح وري ومو قو ق ه ور,و ك ت

و ن قا من ورميحوت ورور رة

ورتي ُ,تاار منها وي موال

روحة ورم وحر ورلعح ت ميو  ,ا,ت ورتكا

ورتن ما

غ ح ورح,م ت.
و مستقبال يمكن النظر إلى إدارة الموارد البشرية على أنها في نمو متزايد ألهميتها في كافة
المنشآت نتيجة التغيرات السياسية والتكنولوجية ،وهناك تحديات يجب أن تتصدى لها إدارة
الموارد البشرية مثل :االتجاه المتزايد في االعتماد على الكمبيوتر واالتوماتيكيات في إنجاز
كثير من الوظائف التي كانت تعتمد على العامل .وأيضا الضغوط السياسية واالقتصادية
والتغير المستمر في مكونات القوى العاملة من حيث المهن والتخصصات ،ويجب التأكيد
على استخدام المفاهيم الجديدة مثل هندسة اإلدارة والجودة الشاملة في مجال إدارة الموارد
البشرية.

____ البعد االستراتيجي إلدارة الموارد

وي و ورتي حو

البشرية ______

ورتا حو ور,ح يت وي قارا ول ت ار ور ي يحوإل ور ا لا

و كا

ورر ح ور ل ح ور ي تويلإل روحة ورم وحر ورلعح ت وي ورمن ما ورتي تيمو قو ورم,ت ة وريارمي
تح ر هن تلة

تاحع نا,ها وي و و ر ورمناو,ت ورتكر ا ور لحة ورتي ت ووهها.

ي ر تاح خ روحة ورم وحر ورلعح ت ر
ور ناق ت

حن ن من ور من تةح لا

لرّه ورتا ح وي هقم ت ورين ح ورلعحي

وي عؤ نها تيتني ل و ما تيو لها....

رك من

نعا روحو

ه ح وري حة
ا ن تلكو

ا ت لارم

ان ره ه و روحة ت,م ا م توات منها :روحة

عؤ ن وريامو ن روحة عؤ ن ورم

ا ن روحة واوحور....ورخ

ر هح م اوج روحة ورم وحر ورلعح ت وي لرو ت ور,ت نا من ورةحن وريعح ن
ه ح ق و ورم اوج نةات ورلرو ت ر ه ح مرح,ت ورم وحر ورلعح ت

ر ميّو

ر لة ت ت,م ت " روحة

واوحور" كت قاا 5191ا تةح لا يا تي ح ق و ول,ا ر " روحة ورم وحر ورلعح ت" م ن
تو ص نعسة تا ح روحة ورم وحر ورلعح ت وي وآلتي:
نعسة تا ح روحة ورم وحر ورلعح ت ي ر ر لح

ا

هقم ت ورر ح ورلعحي وي وريمو ه

ر ورة ون ن ورك م ت ور ا ّ ت لاركاا قو ورم وحر ورلعح ت ورة ون ن ور ا ّ ت لارنةالا
ولتكارو وريمار ت وناال ا من ر وم ت ق ه ورة ون ن رومن ما
ت

ن روحة مت

وتوه ق ه ورمن ما

ر

ت لا,ا " روحة ورم وحر ورلعح ت" روتيامو مب ق ه ورة ون ن.
ه ح م اوج وري رمت هرة له ه ورمن ما

ورمناو,ت ورعر رة ل ن ورمن ما

وقتمامها وي ح ا وريمال و ان و ا قو ها هن تووس ر
ّن ورتا ح ول ت اري وريارمي ورهالو

لح كوا ورعح ا

وحع وركاوت روحة مت
توحه من معا و متن قت
ّ
ّ

ر ت و إل وو

روحة ورم وحر ورلعح ت.
من يا لح كوا وريمارت ما

ت -قي روحة ورم وحر ورلعح ت

روتيامو مب ق ه ورمع ال .
لة رماه ا روحة ورم وحر ورلعح ت وها ن ح م توات تكرر رإل ماه ا م كر ك و حة
ه كات ورن ح ت ورتةو ر ت ه ور ال ,ت هن روحة ورم وحر ورلعح ت ماق ت ل نعاا ح ت ني
نتاو ت ورمؤ,,ت وه ه ورن ح ت ور

تص لسم ح ر ل رها تسي ح قو
وها تنا ي مكر ر واقم ت ل ح

ةت را تحة و ها  ,ة

ر م,ت ة و روحو ورحل  ,ت وي ورمؤ,,ت ميو روحة

ورم انب ه و روحة ورتواح ت غ حقا....
وي ك ن حة ه كات ورن حة وركر يت هن روحة ورم وحر ورلعح ت قي كرة ور
وي ورمن مت رها نال هقم ت ور

الو ها حة (و نتاج ورتم و ورت,

الو وا,ا ,ت

) ن حو رور ح ور ي

ويلإل ورين ح ورلعحي وي ورتسي ح قو

نتاو ت ورمؤ,,ت .

يحو " "FRENCHE:روحة ورم وحر ورلعح ت لسنها قمو ت و ت اح و,ت روا تنم ت
تي ع ورم وحر ورلعح ت ورياموت لارمؤ,,ت.
يحوها" "SIKHULAلسنّها و,ت روا ورة ة ورياموت رو و ورمؤ,,ت
ّ

عمو رك قمو ا
ا

ت ا ا ورة ة ورياموت لها ول ت اح ورتي ن ورترح ت ورتنم ت ورتي

واو ح

وريال ا ور ناق ت تةر ا ور رما ولوتماق ت ور ك ت رويامو ن ه حو لك و هاوحور .
ما تيحو روحة ورم وحر ورلعح ت لسنها موم قت ورة وقر و وحو و ورتي تالةها ورمؤ,,ت
وهي ورتي تعحو قو موم قت وانعات ورمتيوةت لارين ح ورلعحي وي ورمن مت ك و تة ا
لت ا ا ورة ة ورياموت تعحو قو قمو ا ورت

و ول تلاح ول,تةاات

ورترح ت تكر ر ور م ت ورن ق ت ورال مت من وريماو ما تة ا لارلكو قن و ااحو ورمؤقوت
من ور ر ورياموت من هوو

و ر ورنوا

ب ورحوو ورمنا,ت وي ورم ان ورمنا,ت ور
و نتاج ورماو ت من وهت واوحور ورمؤ,,ت

رةر ان

روحة ورم وحر ورلعح ت هر وح قامت تويلها ه يح وت,اقا عم ل من ورتي ان

قو ها واارما وقتلح

روحة ورم وحر ورلعح ت  ,وت حلا م توو ورنعااا

ور كرو

ورتن م ت ,اقم وي تكة

ورحلك ت و نتاو ت ريل ق ه و روحة ر حو قاما ك ا وي

تكر ر نوا ورمن ّمت تكة

ورم ة ورتناو ,ت رها ما ريل ر ح ورتااقو ورم,تمح ورتحولا

ورمت امو ل ن مر ح ورم وحر ورلعح ت وح

و روحة وريو ا لاقتلاحه ق

و ويال

من وح

و روحة وريو ا ك و ة ا لارم,اقرة وي تكر ر ح,ارت هقروو ورمن مت من الو تكو وإل
رواحص ورتهر رو ورمحتلات لارم حر ورلعحي
ورلعح ت وي ورمن ّمت .قناك ه

رك نةاا ورة ة ور يو وي ورم و رو

ا هر وح لروق ت متميوت وي موار ن حل  ,ن ت,اقا لهما روحة
ورم وحر ورلعح ت لااقو ت:

ورمواو وا و :تا ح ول,تحوت و ا ورااحلت

يها هي ول,تحوت و ا وري ح م اا رها

من لو و روحة ونور وي غارت واك ان هن و روحة قي ورتي ت,ي وي ورت ا ا ول,تحوت وي
وت ا ورةحوحو و ,تحوت و ت ورتي نوا قنها ما ,م لا ,تحوت و ت ورمة
 Intendant stratégieت توو قن ,الةتها هي و ,تحوت و ت ورااحلت ورتي

رة
ن روحة

ورم وحر ورلعح ت ورر ح وا,ا,ي ور ل ح و ها وه ه و ,تحوت و ت تا
وي ورم,ت ا وررن ا وي ورمن مت من الو ول تحوكا

يها من لو وريامو ن

واو اح ولنعيال و لروق ت ورتي

ستي لها وريامو ن ورتي رها وحتلاا لاا ,وق ورور رة ه ورمنتوا ورور رة من ق و ت ج
ر حو م ّهما تويلإل روحة ورم وحر ورلعح ت ليرو و,تحوت و ا من الو ورتااقال

ولت ال

ل ن ور كرو ورم توات وي ورمن مت ترق ا واو اح ورلنا ة ورتي ت رر و,تحوت و ا ورور رة
نليي رها ورمنا عت وررحو,ت من لو وح
ورمواو ورياني :وه ر ح روحة ورم وحر ورلعح ت وي تكة
حه,مارها ورلعحي ور ي وح رومن مت و م ان ا

و روحة وريو ا.
ورم ة ورتناو ,ت من الو تا ح

ورةرحو ورمم ة ورمت ووةت مب كاوا ورل لت

ورمتي حة و ه ح ماه ا ورمن ّمت ورمتيومت LERNINGORGANIZATIONق و,توالت
رو

روحة ورم وحر ورلعح ت

الص ورل ل ت ورمتميوت وي ورتي ّحو ور,ح يت ورتي تتاوت قو

قرور تسق و وريامو ن لا,تمحوح ل ت,ات ه ّت مياحو مهاحو ور رة ت  ,ب ورموال
ورميحو ت رتكة

ورم و ا ورتناو ,ت .

من ق و وّإل م ن ورة و هن و ب روحة ورم وحر ورلعح ت وي تنا ورميا ح  -ا ّ ت وي ورر و
ور ناق ت ورمتةرمت -تي ّح ي حو قما ّ ان قو إل وي ورما ي

ور ولقتماا لارين ح ورلعحي

ور ي تليإل ارة وي ولقتماا ل و ر روحة ورم وحر ورلعح ت رها

ات ورت

ص تهتا له و

ورين ح ه ورم حر ورلعحي وةر ه لك ق ه و روحة قي وروهت ورم,ؤ رت قن كما ت تسق و
تن ا قال ت ورين ح ورلعحي وي وريمو رو و ورمن ّمت م,ؤ رت ه

ا قن ورتكا ل و

للإل قي م,ؤ رت ه

ا قن كو مع التإل

ور ,الو ورمار ت ورمين ت رت ر من ونتمالإل

ته س ورمناخ ورل لت ورمنا,لت ور اركت رويمو ....قي ل رك تويت ر حو غا ت وي
ور ي لت

تتيامو مب ورين ح ورلعحي ورمتةوت ورم وج ورمتيرر وريةاوا

ورم توو وي

رحوا تا حه تةر حه رألم ح.
رةر ان ره و ولت,اح ورتي ح وي ر ح روحة ورم وحر ورلعح ت قرّة ه,لات ري ّو من هقمها ق
ارة تيةر ورل لت ورتن م ت وار ارة وي ترو ورة ون ن ورك م ت هرّة لار ارة ر ور ي ا
واقلا قو مر حي ورم وحر ورلعح ت ر وانت رك تيامو ق ه و روحة مب ورة ة ورياموت ورتي
ور متاولاتها ورمتيوةت لارح ا قن وريمو

ورتي حو ورهامت ورتي تكرو وي تح لت ورة ة

ورياموت ميو ارة ن,لت ورمحهة ورياموت ما تحتت قو ق ه وا حة من تسي ح قو ق ه و روحة
هنعاتها ميو نعا ر ح رحقا ت ورااو .ه
و ج واي كة ةت وامح وإن

ا ّ
وإن ر او وركا,ت وآلري ان رإل تسي ح ل ح

ات روحة ورم وحر ورلعح ت تا ح تا حو ,ح يا رت لج

وكرة من ه لح م,تهو ي قمال وركا,ت وآلري  .من و ق ه ورتا حو

وا,لات ويوتنا

نا ح وي روحة ورم وحر ورلعح ت وي ورم,تةلو وار وح ورور رة رها تتاوت وراتحة ورةارمت من
روحة ورم وحر ورلعح ت هن ت لج ه يح عم ل تية رو قن ,الةتها ر ي

ن رر ها ورةرحة قو

م ووهت تك ّر ا ورم,تةلو وو ي تكة ق ه و روحة ورر ح ورماو ت منها ه لج وولا مو ما
ن رها ر ح مت امو مب و,تحوت و ا ورمؤ,,ت ق و ما نوره وي ليع

قو مر حقا هن

ورمن ّما ور ا وةر ه لج مر ح روحة ورم وحر ورلعح ت ق
ورت ا ا ه ولين ن ميا  .ت,ي

روحة ورم وحر ورلعح ت ر تكة

م ن ومارها تو
ه *-تكة

هقو

اا ة نتاو ت مم نت

وي موول و روحة ه رونت
موم قت من واقروو

ها و ما وي:

رك من الو ت ا ا وكت اوا ورمن ّمت من ورم وحر

لعح ت ّما ن قا لا,ت روا وا,ار ت وريو ّم ت ل ات قامت و ك ال ت ورح ا

ت ل ات

ا ّ ت.
ت *-وريمو قو
واوحور قو وريمو

ارة م,ت ة هرو ورين ح ورلعحي
ارة حغلتها وي هرو وريمو

رك من الو ولقتماا ل ارة رحة

رك قن اح

تنم ت رحوتها لارترح ت

ت و ح مناخ وريمو ورمنا,ت مار ا نا ,ا.
ج  *-ارة رحوت ور ل
 ,ا,ا

ولنتما

و كت روتح ت

رك من الو

ب ق و قارو رألو ح ورك وو

ولقتماا لاريال ا و ن,ان ت وريمو قو ترق مها من ك ن
آل ح.

ر *-

ب ن اا م

قي رة ال تة ا هرو وريامو ن لك و

من قاا

و يك

كةإل  ,و وي ورتح ت ه ورم اوآ ه وريال و ول,تينال ت ه ورك وو ورمار ت ورمين ت.

_____ إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية المعاصرة _____
إستراتيجية تغيير قبل كل شئ  :تبينت اإلدارة المعاصرة أهمية وحتمية وجود التطوير
المستمر ،ألن هذا األخير يعتبر سبيل بقاء وإستمرارية المنظمة في عالم التقنيات الجديدة
المعاصر ،وما تتيحه من إمكانيات وتفرضه من تحديات ،حيث يشمل التطوير المستمر كل
مجاالت النشاط  ،بما فيها وأهمها مجال نشاط الموارد البشرية ،فهذه األخيرة تتطور وتتغير
مع المتغيرات والتحوالت التي يشهدها العالم ،حيث أدت هذه التحوالت إلى مزيد من التغيير
في اإلهتمامات ومناطق التركيز في عمل اإلدارة المعاصرة إذ يتحول إهتمام هذه األخيرة من
التركيز على قضايا الحاضر وإستثمار إنجازات الماضي إلى اإلنطالق للمستقبل وإبتكار
الجديد في كل مجال ،فمجال إدارة الموارد البشرية كذلك تغيير في طريقة التعامل وكيفية
تسيير األفراد.
ويتجلى بنا القول أن إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية المعاصرة تقوم على دراسة مختلف
المفاهيم والتي أهمها:
*العولمة" :التي تعتبر اإلندماج والتفاعل في األنشطة اإلنسانية الذي يتعدى الحدود التقليدية
بين الدول واألقطار الغيا بذلك حدود المكان وقيود الحركة واإلتصال عما يحقق أيضا
التخفف من قيود الوقت والزمان " األمر الذي يوجب على اإلدارة المعاصرة البحث في
إبتكار وتنمية منظومات جديدة من المفاهيم والنظم واآلليات المتوافقة مع متطلبات العولمة.
*التحدي :حيث تركز اإلدارة المعاصرة على أهمية اإلدراك السليم للتحديات التي تهدد
إحتماالت تحقيق األهداف التي تسعى إليها.
*الرؤية الشاملة :تتعدد الزوايا التي تنظر منها اإلدارة المعاصرة إلى واقع المحيط ،وذلك من
أجل تكوين صورة واضحة وشاملة لما يجري حولها وذلك في مختلف المجاالت اإلقتصادية،
واإلجتماعية ،السياسية  ،الثقافية  ،والتنافسية التي تواجهها ،وذلك من أجل إقامة توجهات
إستراتيجية أقرب إلى الصحة والدقة.
*دورة الحياة  :وهو مفهوم أن دورة حياة كل من سلعة ،مؤسسة أو نظام تمر بالمراحل

التالية :اإلنطالق  ،النمو ،التطور والتدهور في إستراتيجية الموارد البشرية تمر بتلك الدورة
وتختلف فعاليتها من مرحلة إلى أخرى.
*المحركات :تعتمد اإلدارة المعاصرة للموارد البشرية اإلستراتيجية على عدد من من
المحركات من أجل تحقيق أهدافها ومن أهم المحركات اإلستراتيجية نجد:
*التكلفة  :فيكون تخطيط التكلفة هو أساس تحقيق األهداف كما في حالة إعداد إستراتيجية
للتدريب.
*السوق  :مما يتكون من عرض وطلب وممارسات المنافسين وغيرها من المتغيرات في
السوق "حيث أن المحركات السوقية هي أهم اإلعتبارات التي تتأثر بها إدارة الموارد البشرية
اإلستراتيجية في مسائل اإلستقطاب واإلختيار والتعيين وتحديد هياكل الرواتب والمكافآت أو
قرارات تخفيض حجم العمالة وغيرها من القرارات ذات األثر المالي أو التقني .
*المنافسة  :حيث أن التنافس على الموارد البشرية المتميزة من ذوي المعرفة هو أخطر وأهم
أشكال الحروب التنافسية بين المنظمات سواء المحلية أو العالمية ،وبالتالي تبنى برامج
وخطط تكوين وتنمية الموراد البشرية واإلحتفاظ بها وحمايتها من التسرب إلى المنافسين
على أساس المعلومات واإلتجاهات التي توفرها المحركات.
*قرارات وتوجهات الدولة :إن إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية مطالبة باإللتزام بالقواعد
الذي تنظم محيطها التي تصدر من التشريعات والنظم القانونية والقرارات وتوجهات الدولة
في كل المجاالت.
كما تتركز تأثيرات أهم التغيرات في أسلوب عمل الموارد البشرية اإلستراتيجية في ضرورة
القيام بمايلي:
رصيد المتغيرات وتوقع أثارها المحتملة.الكشف عن الفرص في المناخ واإلعداد إلستثمارها بمصادر القوى الذاتية لإلدارة.الكشف عن المعوقات في المناخ لتفاديها أو تحديد آثارها.الكشف عن نقاط القوة في المنظمة وتنميتها وتطويرها.-الكشف عن نقاط الضعف في المنظمة واإلعداد لعالجها أو تحديد آثارها.

أهم إستراتيجيات الموارد البشرية البديلة  :يجب على إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية
المعاصرة مراعاة أال يحدث تضارب بين اإلستراتيجية العامة للمنظمة وإستراتيجية الموارد
البشرية ،حيث أن كالهما تسعيان إلى تحقيق األهداف المسطرة.
كما ال ننسى أن اإلستراتيجية العامة تسعى إلى إتخاذ القرارات والمسارات التي تكفل التعامل
مع المتغيرات والتحوالت وإتجاهية النمو والتطور من أجل بلوغ الغايات ،ولهذا وجود تكامل
بين اإلستراتيجيتين يعتبر المنطق األساسي الذي تعتمد عليه إدارة الموارد البشرية
اإلستراتيجية المعاصرة ،ولهذا نستطيع ترصد على األقل إستراتيجيات بديلة للموارد البشرية
عند وجود إختالف بين اإلستراتيجيتين من أجل تحقيق التوازن.

 -1اإلستراتيجية الهجومية  :هذا النوع من اإلستراتيجية يساهم في مواجهة المعوقاتوالقيود من أجل مقاومتها والتخلص منها حيث أن اإلدارة المعاصرة للمواد البشرية
اإلستراتيجية تقوم بصياغتها عند تواجد المنظمة في رحلة إنطالق "إستراتيجية إنطالق"
_ في بداية نشاطها ،فتعتمد على سياسات اإلستقطاب من أجل إختيار وتعيين أفراد ذوي
مهارات وكفاءات عالية مع التركيزعلى الفعالية الجمالية وإجراءات توظيف خالية من القيود
والتعقيد البيروقراطي كما أن بعض المنظمات تعتمد على هذا النوع من اإلستراتيجيات عند
تواجدها في مرحلة النمو " إستراتيجية النمو "
_ من أجل تدعيم وتحسين مركزها وموقعها التنافسي فهي بحاجة إلى أفراد ذوي روح
اإلبتكار واإلبداع مع وضع حزمة برامج للحوافز والمكافأة.

 -2اإلستراتيجية الدفاعية :والتي تساعد في المحافظة على مكتسبات اإلدارة ،أي الفرصالتي تستثمرها فعال وتصد كنها هجوم عوامل التغيير ،مثال ذلك أن تعمد إدارة الموارد
البشرية اإلستراتيجية إلى تطبيق نظم جديدة وسخية للحوافز إلغراء العاملين المتميزين
بالبقاء وحثهم على مقاومة مغريات اإلنتقال إلى المنظمات المنافسة

_ إن هذا النوع من اإلستراتيجيات يطبق في مرحلة النمو " للمؤسسة حيث أنها تحاول الحفاظ
على اإلطارات الكفاءة في منشأتها من أجل تعزيز موقعها التنافسي.
 -3اإلستراتيجية اإلنهزامية  :نستطيع القول أنها ستسلم للقيود بتأثير نقاط الضعف الذاتيةوالمتغيرات المحيطة الذي تأثر سلبا على نشاط المنظمة مما يؤدي بها إلى اإلنحطاط والتوقف
عن العمل لفترات قد تطور مما يؤدي إلى تسريح العمال.
 -4اإلستراتيجية الوسطية  :وهي عبارة عن الحل الوسط بالمساومة إلى هذا النوع مناإلستراتيجيات في مواقف التفاوض خاصة مع نقابات العمال على شروط وعالقات العمل ،
إذ يطالب كل من الطرفين بمميزات وضمانات ويكون الحل عادة هو في التنازل الجزئي عن
بعض الشروط في مقابل الحصول على بعض المنافع.
كما نستطيع القول أن إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية المعاصرة ،تتبع اإلستراتيجية
البديلة للموارد البشرية المناسبة لقوتها النسبية وذلك في مواجهة عناصر التغيير المتوقعة من
كل إستراتيجية أم القوة النسبية فهي مقياس لمدى سيطرة اإلدارة على الموقف وتحكمها في
سلوك المتغيرات المتفاعلة فيه ،والمبدأ أنه كلما زادت القوة النسبية إتجهت إدارة الموارد
البشرية اإلستراتيجية إلى إختيار إستراتيجية هجومية ،وبالعكس كلما قلت القوة النسبية
إتجهت إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية إلى إختيار إستراتيجيات دفاعية وحين تتعادل
القوة النسبية ألطراف الموقف تميل اإلدارة إلى اإلستراتيجيات التوفيقة أو الوسطية.

المحتويات :

_ مقدمه .
_ أثر تكنولوجيا المعلومات على ممارسات إدارة الموارد البشرية.
_ تأثير تكنولوجيا المعلومات على األساليب اإلداريه .

_ عناصر اإلدارة الفعالة للموارد البشرية كأساس من أسس بناء بيئة العمل
الفعالة
_ أثر عصر الكمبيوتر على إدارة الموارد البشرية .
_ اثر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على إدارة وتنمية الموارد البشرية .
_ أثر تكنولوجيا المعلومات و االتصال على إدارة الموارد البشرية في
المؤسسة .
_ مراحل ادخال تكنولوجيا المعلومات فى ممارسات ادارة الموارد البشرية .

____ مقدمه ____:
شهدت اآلونة األخيرة تطورات سريعة وغير مسبوقة في كافة مناحي الحياة أبرز هذه
التطورات والتيميزت وقتنا الحالي؛ هي الديناميكية التي عرفها المجال التكنولوجي خاصة
تلك المتعلقة بمعالجة المعلومات وبثها أو بما أصبح يعرف بتكنولوجية المعلومات ،واإلعتماد
المتزايد والمكثف نحو إستعمالها وتوظيفها بقوة في جل– إن لم نقل كل -األنشطة البشرية
والتي من المتوقع أن تفرض سيطرتها لعقود الحقة .لقد كان إلقتحام تكنولوجية المعلومات
لحياتنا أثا را عميقة سواء على المستوى الجزئي أو الكلي حيث أدت إلى ظهور بما يعرف
بعصر المعلومات والمعرفة ،عصر أصبحت فيه هذه األخيرة(المعرفة) موردا أساسيا ال يقل
أهمية عن باقي موارد اإلنتاج الكالسيكية المعروفة و تكنولوجية المعلومات سالحا

إستراتيجيا.هذا الوضع الجديد فرض على المؤسسة تحديات جديدة تختلف شكال و محتوى
عن الفترات السابقة  ،وتزداد شدة هذه التحديات على الدول النامية أكثر فأكثر منه عن الدول
المتطورة نظرا للتأخيرات المسجلة في الميدان التكنولوجي عموما و تكنولوجية المعلومات
موضوع البحث خصوصا ،لكن هذا ال يعني أن هذه الدول بما فيها الجزائر لم تتأثر بما
أفرزته هذا التكنولوجية خاصة في عالم األعمال .فالعالم اليوم وبفضل التسهيالت و المزايا
التي منحتها هذه التكنولوجية للبشرية أصبح يشبه القرية الصغيرة .
إن االستثمار في تكنولوجيا المعرفة لرأس المال البشري له أكبر األثر في إحداث التنمية
الشاملة في البالد ومواكبة التطورات المتالحقة التي تواجه المنظمات سواء في بيئة األعمال
أو البيئة الخارجية التي يتمثل أهمها في المتغيرات التكنولوجية خاصة في مجال المعلومات
واالتصاالت واالتجاه نحو العولمة .كما يوجد العديد من المداخل لقياس تأثير هذا االستثمار
في كل من الفاعلية التنظيمية بوجه عام ،وإدارة الموارد البشرية بوجه خاص ،وعلى ضوء
بعض المقابالت التي أجراها الباحث مع بعض المسؤولين في تلك البنوك  ،الذين أكدوا على
مدى الحاجة إلى ضرورة تحديد العالقة بين حجم االستثمار في تكنولوجيا المعرفة لرأس
المال البشرى وتلك مدى مساهمة إدارة الموارد البشرية في تحقيق نتائج األعمال في البنوك.
وسيقوم بحثنا هذا على دراسة تأثير االستثمار في تكنولوجيا المعرفة في كل من الفعالية
التنظيمية ،وفعالية إدارة الموارد البشرية في البنوك الوطنية العمانية ،وفي اختبار تأثير
االستثمار في تكنولوجيا المعرفة لرأس المال البشرى في الفعالية التنظيمية وفي فعالية إدارة
الموارد البشرية بنوعيها الفني واالستراتيجي.

_____ أثر تكنولوجيا المعلومات على ممارسات إدارة الموارد
البشرية ______

_ للكمبيوتر دور كبير فى مجاالت إدارة الموارد البشرية :

يؤثر استخدام الكمبيوتر على المالمح التالية إلدارة الموارد البشـرية
_ تقليـل العمالـة الروتينيـة .
_ السـرعة فـى األداء .
_ الدقــة فـى األداء .
_ قدرة أعلى على التخطيط .
_ قدرة أعلى على التنظيـم .
_ قدرة أعلى علـى الرقابة .
_ االحتفاظ بسجل معلومات عن الموارد البشرية يشمل كافة المعلومات عن العاملين مثل
المعلومات الشخصية والوظيفية والصحية  ..الخ.
_ إعداد تقارير عن الموارد البشرية تشمل بيانات حيوية عن تطور هذه الموارد بالمنظمة
كمعدالت الغياب والتأخير وميزانية األجور.
_ االستقطاب واالختيار ويشمل على سبيل المثال إجراء مقابالت شخصية عبر اإلنترنت
وكذلك االختبارات الوظيفية والنفسية  ..الخ.
_ تخطيط القوى العاملة ويشمل حساب معدالت ترك العمل وكذلك حسابات إعداد العاملين
فى كل وظيفة وحركة تدفقهم بين األقسام المختلفة  ..الخ.
_ تخطيط ورقابة األجور والرواتب ويشمل حسابات ميزانية الحوافز والرواتب واستحقاق
العاملين  ..الخ.
_ التدريب ويشمل تقديم برامج تدريبية عبر اإلنترنت واالحتفاظ بسجالت لهيئات التدريب
المختلفة  ..الخ .

_أهم البيانات فى نظام معلومات إدارة الموارد البشرية :

تشمل هذه البيانات المعلومات التالية:
_ البيانـات الشـخصية للعامليــن .
_ البيانـات الوظيفيـة .
_ التعليـم والتدريـب .
_ المهـارات المختلفة .
_ تقييـم األداء .
_ النقــل والترقيـة .
_أنظمة الموارد البشرية ( مثل أنظمة التدريب والرواتب والحوافز  ..الخ( .

___ تأثير تكنولوجيا المعلومات على األساليب اإلداريه ____
مفهوم التكنولوجيا :

تعرضت التكنولوجيا كغيرها من المفاهيم األخرى إلى العديد من النقاشات والجدل حيث نجد
أن هناك مفاهيم ومصطلحات متعددة لها ويعود السبب في ذلك إلى اختالف المنطلقات
الفكرية والمرجعيات العلمية التي انطلق منها كل باحث في تعريفه للتكنولوجيا وكثيرا ً ما
نرى هذا الجدل المحتدم عند علماء االجتماع الصناعي وعلماء التنظيم عند دراستهم لمختلف
.الجوانب اإلدارية والتنظيمية

فقد عرفها ( الكبيسي ) 7991،بأنها "كل أنواع المعرفة الفنية والعلمية والتطبيقية التي يمكن
ان تسهم في توفير الوسائل والمعدات واآلالت واألجهزة ذات الكفاءة العالية واألداء األفضل
بحيث تسهل على اإلنسان الجهد وتوفر الوقت وتحقق للمنظمة أهدافها .
مفهوم التكنولوجيا يجب أن يشمل على واحدة او أكثر من الجوانب التالية :
 .جانب التعقيد الفني المتصل باستخدام التكنولوجيا .
 .جانب الروتين والملل المتصل باستخدام التكنولوجيا .
 .جانب تقنية المعلومات المتصل باستخدام التكنولوجيا .
 .جانب تشخيص التكنولوجيا .
علما ً بأن وجود التكنولوجيا داخل المنظمة يكون على مستويات ثالث :
_ المستوى الفردي حيث يقصد بالتكنولوجيا هنا المهارات الشخصية والمعرفة التي يمتلكها
الفرد في التنظيم .
_ المستوى الوظيفي حيث يقصد بالتكنولوجيا اإلجراءات واألساليب التي تستخدمها

(

الوحدات واألقسام) في أدائها ألعمالها .
_ المستوى التنظيمي وتتمثل في الطريقة التي يحول التنظيم بها المدخالت إلى مخرجات .
وعادة ما ينظر الى التكنولوجيا المستخدمة في قطاع الخدمات على أنها أقل تعقيدا ً من تلك
المستخدمة في قطاع السلع حيث أن التكنولوجيا المستخدمة في مجال األعمال والقادرة على
إيجاد الميزة التنافسية للمنظمات عادة ما تكون على ثالثة أنواع :
أ -تكنولوجيا المنتج وتتعلق بتحديد صفات وخصائص المنتج واستخداماته.
ب -تكنولوجيا العمليات وتتعلق باستخدام المعرفة في عمليات اإلنتاج وذلك لتنظيم المدخالت
والعمليات التصنيفية.

ج -تكنولوجيا اإلدارة وتتعلق باستخدام المعرفة في إدارة المنظمة المهارات اإلدارية لتحقيق
الميزة التنافسية من خالل استخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية أكبر.

مفهوم تكنولوجيا المعلومات :
تشكل تكنولوجيا المعلومات موردا ً هاما ً من موارد المنظمة التي تستطيع من خاللها إيجاد
قدرات هائلة وميزة تنافسية كبيرة بالمقارنة مع المنظمات األخرى في نفس القطاع ويعرف
تكنولوجيا المعلومات على أنها مجموعة من األجزاء المترابطة مع بعضها البعض حيث
يهتم أحد أجزائها بأساليب المعالجة السريعة للمعلومات باستخدام الحاسوب ،ويهتم الجزء
الثاني بتطبيق األساليب اإلحصائية والرياضية في حل المشكالت في حين يهتم الجزء األخير
.بمحاكاة التفكير من خالل برامج الحاسوب
ـ ولعل من أهم المبادئ التي تقوم عليها تكنولوجيا المعلومات ما يلي( السالمي2222 ،
الغرض األساسي لتكنولوجيا المعلومات هو حل المشكالت
ـ تحفيز اإلبداع
ـ زيادة الفعالية التنظيمية
ـ استغالل الفرص وتجنب التهديدات

وبشكل عام فإنه يمكننا النظر إلى تكنولوجيا المعلومات على أنها :
.أ ـ تتكون من مجموعة من األجهزة والبرمجيات والشبكات وقواعد البيانات
ب ـ ان الفائدة العظمى لتكنولوجيا المعلومات تتمثل في توفير المعلومات المناسبة بالشكل
المناسب والتوقيت المناسب للمستفيدين .

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على المنظمات :

لقد أسهمت تكنولوجيا المعلومات في التأثير على المنظمات المستخدمة لها بالمقارنة مع
المنظمات األخرى وتمثل ذلك من خالل ...
 _7أدت الى زيادة اإلنتاجية من حيث زيادة المخرجات وتقليل التكاليف في المنظمات وذلك
من خال ل استخدامها لبرامج معالجة العمليات ومكننة األعمال المكتبية والسيطرة على
المخزون وتخطيط ومراقبة اإلنتاج وتقليل المدة الزمنية الالزمة إلنجاز المهام والعمليات .
 _2تحسين إدارة الجودة الشاملة من خالل استخدام األجهزة والبرمجيات التي تسهم في
.تحسين عملية جمع البيانات وتلخيصها وتحليلها وإصدار التقارير الالزمة في ضوئها
_3تحسين عملية اتخاذ القرارات باستخدام برامج دعم واتخاذ القرارات
_4تحسين إدارة المعرفة والمعلومات باستخدام األجهزة والبرمجيات التي تسهل عملية جمع
ومعالجة وتخزين واسترجاع كميات كبيرة من المعلومات والبيانات كما تعمل على تطوير
معارف فنية وتسويقية ومالية وتكنولوجية تستخدم في خلق الميزة التنافسية .
_5تطوير عملية الخلق واإلبداع واالبتكار التنظيمية من خالل استخدام المعارف المتاحة
في المجاالت المختلفة حيث أسهمت العمليات الذكية واالستخبارية في تسهيل عملية تطوير
السلع والخدمات والعمليات وطرق اإلنتاج والتوزيع
_6تسهيل عملية إدارة التغيير في المنظمات من خالل األدوات التكنولوجية مما أدى إلى
تحسين أداء المنظمة وزيادة كفاءتها وفعاليتها في تحقيقها ألهدافها
_1العمل على تطوير سلع وخدمات مميزة وجديدة من خالل بناء القواعد المعرفية
والبرامج الخبيرة
_1تطوير الهيكل التنظيمي للمنظمة وإزالة الحدود والفواصل بين الوحدات والمستويات
اإلدارية المختلفة ،زيادة التنسيق والتعاون بين المنظمة وفروعها في تنفيذ األعمال
_9تعمل تكنولوجيا المعلومات على تطوير األساليب اإلدارية في المنظمة بما يتماشى مع
استراتيجيات اإلدارة الحديثة في التغيير والقيادة .

العالقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات واألداء الوظيفي للعاملين :

تلعب تكنولوجيا المعلومات بتطبيقاتها المختلفة دورا ً حيويا ً هاما ً في تحسين إنتاجية
المنظمات اإلدارية سوا ًء العامة منها أو الخاصة ولذا نجد بأن هناك جدالً محتدا ً ما بين
الوحدات اإلدارية للوقوف على كيفية استخدام هذه التكنولوجيا بذلك الشكل الذي يحقق
األهداف المنشودة حيث أن هذه التطورات الهائلة فيها قد أسهمت في خلق فرص غير
مسبوقة في مجاالت عدة كرفع مستوى األداء الوظيفي وتحسين القرارات اإلدارية وتسهيل
وتبسيط اإلجراءات واالستخدام األمثل للقوى العاملة هذا فضالً عن إسهامها الكبير في
األنظمة المالية( الخوالدة2225،
ويمكن لنا أن نؤسس للعالقة القائمة ما بين استخدام تكنولوجيا المعلومات واألداء الوظيفي
على النحو التالي :

أوالً :على مستوى المنظمة :
 _7زيادة قدرة المنظمة على الدخول الى أسواق جديدة والوصول الى عدد كبير من العمالء
في األسواق المحلية والخارجية وذلك باستخدام األساليب الترويجية المناسبة.
 _2زيادة فعالية المنظمة في تحقيق أهدافها طويلة األجل وذلك من خالل تحسين عمليات
التعلم ونقل المعرفة واستخدام شبكات األعمال المحلية والعالمية وزيادة فعالية عملية
االتصاالت اإلدارية داخل المنظمة وخارجها وتحسين التنسيق والتحالف بين مختلف
.المستويات والوحدات اإلدارية إلنجاز أهداف المنظمة
 _3زيادة كفاءة المنظمة في استغالل مواردها المختلفة لتوليد المخرجات المطلوبة بأقل
كلفة ممكنة وذلك من خالل أتمتة عملياتها وأنشطتها مما يسهم في تحسين نوعية المنتجات
وتقليل التباين والتفاوت في مستوى أداء هذه السلع والخدمات .

 _4زيادة قدرة النظم اإلدارية على التكيف السريع مع التغيرات البيئية وذلك من خالل توفير
وسائل اقتصادية وفعالة لتخزين واسترجاع ومعالجة البيانات وتقديمها لمتخذي القرارات في
الوقت المناسب مما انعكس على األداء العام والقدرة على التكيف السريع واالستجابة
للمتغيرات البيئية المختلفة .
 _5ساعدت هذه التكنولوجيا على إيجاد قنوات اتصاالت جديدة سوا ًء على مستوى المنظمة
أو على المستوى االقتصادي العام مما أسهم في زيادة سرعة تدفق ومعالجة وتبادل
المعلومات وتطوير أساليب إدارية حديثة كاالجتماعات والتفاوض وعقد الصفقات عن بعد .

ثانياً :على مستوى األفراد :
_تسهم في زيادة السرعة في إنجاز الوظائف .
_ تقليل التكاليف الالزمة ألداء العمل .
_ تحسين وزيادة جودة ونوعية مخرجات العمل .
_زيادة الكفاءة والفعالية من خالل التنسيق بين األعمال المطلوبة بالطريقة الصحيحة
والقضاء على االزدواجية في أداء العمل .
_التركيز على الفرق المدارة ذاتيا ً كأساس ألداء العمل .
_إعادة توزيع األعمال تنظيميا ً ومكانيا ً حيث يمكن إنجاز الكثير من العمل اإلداري دون
الحاجة للحضور الى مكان العمل .
_جعل ساعات العمل أكثر مرونة وزيادة تأهيل العاملين .
_أسهمت في تقليل األعباء الوظيفية الروتينية الملقاة على عاتق المدراء مما يتيح لهم

استغالل هذا الوقت في التخطيط االستراتيجي ورسم السياسات العامة للمنظمة ما أسهم في
رفع كفاءة وفعالية اإلدارة العليا .

_____ عناصر اإلدارة الفعالة للموارد البشرية كأساس من أسس بناء
بيئة العمل الفعالة _______
 .7التدريب والتطوير.
 .2الرواتب واألجور.
 .3إدارة األداء.
 .4التوظيف واختيار الموظفين.
 .5عالقات الموظفين.
 .6تقنية معلومات الموارد البشرية.
وبهذا نكون قد أكملنا الحديث عن الموارد البشرية ودورها في بناء بيئة العمل الفعالة في
المؤسسات.

عالقات الموظفين :
(في ظل الظروف المثالية يفوز الشخص المحبوب ،وحتى في ظل الظروف غير
المثالية ،يفوز الشخص المحبوب) ،هكذا تقول الحكمة القديمة ،وهكذا تتحق تلك الحكمة في
المؤسسات؛ فإن أحد أدوار إدارة الموارد البشرية الرئيسية هي تسهيل االتصال بين أعضاء
الفريق؛ فالمنظمة الناجحة هي المنظمة التي يسهل فيها تبادل المعلومات ووجهات النظر بين
األفراد ،كما يعبر الجميع عن مشاعرهم وأحاسيسهم في حرية تامة ،ويتقبلون النقد اإليجابي
ويحترمون آراء وأفكار األخرى.
وفي ظل هذا االتصال القوي بين أعضاء الموظفين يتحقق التكاتف واالتحاد الذي يعتبر
أعظم محفز للموظفين ،فالتكاتف هو أعلى صور التعاون؛ إنه محصلة تفاهم شديد ،واتصال
روحي عميق ،واتفاق على تحقيق المنفعة للجميع؛ فينتج عن ذلك قوة هائلة من اإلبداع
واالبتكار في حل المشاكل ،ومن الفاعلية والحماس في تحقيق األهداف ،فكما يقول كامبو( :
عندما تجتمع العقول العظيمة معاً ،وتفكر معاً؛ فليست هناك حدود لما يمكن تنفيذه حينئذ).
ولذا ال يجب أن يتوقف األمر بالنسبة إلى إدارة الموارد البشرية على تقوية عالقتها بكل
عضو من أعضاء الفريق فقط؛ بل إن دورها الرئيسي هو تقوية عالقة كل عضو من أعضاء
الفريق باآلخر ،فكما يقول فينس لومباردي( :ن َِّم في فريق العمل شعورا ً بالتوحد ،وإمكانية
اعتماد أفراده أحدهم على اآلخر ،وإمكانية استمداد القوة من االتحاد).
ويقول آالن ألدا( :في وقت الراحة ،أحب أن يجلس الجميع ويتناولون الطعام معاً،
ويمزحون ويتبادلون القصص والنكات؛ ألن بعض هذه األشياء تحدث فعليا ً في وقت العمل،
مقدار االرتياح الذي ينشأ بين أفراد الفريق يبدو واضحا ً في نتائج العمل) ،وفي ذلك إشارة
عملية إلى كيفية تكوين عالقات قوية بين أعضاء فريقك.

وفي البداية ستحتاج أن تكثر إدارة الموارد البشرية من التأكيد على هذا المعنى؛ أنهم
أصدقاء أكثر من كونهم مجرد زمالء عمل ،وستحتاج أن تدعوهم إلى تلك الخروجات،
والزيارات ،والمناقشات.
وبعد فترة من الوقت سيصبح ذلك أمرا طبيعيا ً بينهم  ،بل سيفعلونه تلقائيا ً بينهم ،وستأخذ
العالقات طريقها إلى القوة بصورة طبيعية وسهلة وغير متكلفة.
بالمثال يتضح المقال:

وفيما يلي بعض األمثلة لما تعمله الشركات من أجل تقوية عالقات الموظفين:
مثال :1الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية...تتميز بيئة العمل بالغرفة بالجو
الودي واأللفة الكبيرة بين الموظفين ،وكذلك سهولة التواصل المستمر بين أي موظف وأي
مسئول لكثرة اللقاءات االجتماعية.
مثال :2شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة...وجود عالقة متميزة بين
الموظفين بعضهم البعض من جهة ،وبين الموظفين وإدارة الشركة من جهة أخرى؛ يساعد
على خلق جو العائلة الواحدة في الشركة.
مثال :3آرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)...تقوم الشركة بالعديد من
األنشطة من أهمها تنظيم دوري كروي على النطاق المحلي والخليجي ،وتنظيم ودعم
نشاطات رياضية مختلفة طوال السنة ،وعقد اللقاءات واالحتفاالت الترفيهية المتعددة ،والتي

تضم الموظفين جميعهم بكل مستوياتهم اإلدارية ،وتسهم في تعزيز عالقات العمل خارج
النطاق الرسمي.

تقنية معلومات الموارد البشرية :
يمثل الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات نوعا ً من التطور المعاصر شديد التأثير على
اإلدارة بصفة عامة ،وعلى إدارة الموارد البشرية بصفة خاصة ،حيث أصبح االحتفاظ
بسجالت ومعلومات األفراد ال يتم بالشكل اليدوي المعتاد ،بل أصبح بشكل إلكتروني،
وباستخدام الحاسبات اآللية ونظم المعلومات والشبكات ،وأصبحت سجالت األفراد يتم
إدخالها وتخزينها وتبويبها وتحليلها إلكترونياً .بل إن كثيرا ً من التقارير الخاصة بالموارد
البشرية يتم إعدادها واستخراجها إلكترونيا ً وبسـرعة فائقة ،وأصبحت ممارسات إدارة
الموارد البشرية يتم إعدادها واستخراجها إلكترونيًّا وبسرعة فائقة ،وأصبحت ممارسات
إدارة الموارد البشرية تتم بشكل سريع ،وبشكل يترك المجال للمسئولين عن إدارة الموارد
البشرية في أن يخططوا وينظموا ويراقبوا المجال بشكل كبير.

___ أثر عصر الكمبيوتر على إدارة الموارد البشرية ____
يؤثر استخدام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة على المالمح
التالية إلدارة الموارد البشرية :
 -7تقليل العمالة الروتينية :يحل الكمبيوتر محل العمالة الروتينية ،فعلى سبيل المثال يمكن
استخدام الكمبيوتر وبرامجه في العمليات المحاسبية ،حينئذ يمكن تقليل عدد المحاسبين
بشكل كبير؛ ولذلك ألن الكمبيوتر وبرامجه تقوم بعمل المحاسبين.
 -2السرعة في األداء :أصبح من الممكن تحقيق عمليات كثيرة في وقت قليل بفضل
الكمبيوتر؛ مما يوفر الوقت لمدير الموارد البشرية لكي يقوم بأعمال أكثر أهمية ،مثل
اتخاذ القرارات اإلستراتيجية والمهمة في مجال الموارد البشرية ،ويتحقق ذلك أيضا ً في

الحصول بأسرع وقت ممكن على أكبر وأفضل معلومات من نظام معلومات إدارة
الموارد البشرية.
 -3الدقة في األداء :حينما تتوافر بيانات الموارد البشرية للمسئولين عن إدارة الموارد
البشرية بالسرعة والشكل المطلوب تزداد الدقة في اتخاذ القرارات والتصرف في مشاكل
العاملين.
 -4قدرة أعلى على التخطيط :حيث يمكن تخطيط التعيينات ،والتنقالت ،والترقيات ،وذلك
من خالل االستخدام السريع للمعلومات المتاحة في الكمبيوتر ونظم معلومات الموارد
البشرية.
 -5قدرة أعلى على التنظيم :حيث يمكن التنسيق بين أعداد الموارد البشـرية الموجودة في
مختلف األقسام ،والسرعة في تشكيل مجموعات العمل من عدة أقسام مختلفة.
 -6قدرة أعلى على الرقابة :حيث يمكن فحص ممارسات كافة األقسام في المنظمة فيما يمس
مواردها البشرية من حيث كفاءتها ورضاها وتكاليفها بالدخول مباشرة على بيانات
األقسام مباشرة.
يقول األستاذ أسامة محمد صالح متحدثا ً عن واحدة من أهم ممارسات الشـركات الفائزة
في مسابقة بيئة العمل المثالية ،أال وهي أنظمة الخدمة الذاتية للموظفين:
(تولي كثير من الشركات المدرجة في القائمة اهتماما ً خاصا ً الستخدام تقنية المعلومات
الخاصة بإدارة عمليات الموارد البشرية ،حيث تتيح لهم هذه األنظمة تحقيق قدر أكبر من
الفاعلية والسرعة في تنفيذ كافة اإلجراءات المتعلقة بأعمال الموارد البشرية.
ويطبق كثير من الشـركات مثل سيسكو سيستمز وإيه بي بي العربية السعودية
والطويرقي وأوراكل سيستمز والتصنيع الوطنية وسبكيم والمراعي أنظمة إدارة موارد
المنشأة المتكاملة التي توفر الترابط التام بين أنظمة الموارد البشرية وبقية أنظمة المعلومات
في هذه الشركات.

كما تتيح هذه األنظمة في بعض المنشآت نظام الخدمة الذاتية للموظفين الذي يتيح لهم إمكانية
تنفيذ كافة اإلجراءات المتعلقة بأعمالهم ذاتيا ً وبشكل مباشر دون الحاجة للرجوع إلى إدارات
الموارد البشرية).
نستخلص مما سبق أن المعيار الثاني لبيئة العمل المثالية وهو ممارسات إدارة الموارد
البشرية ،يحوي ستة عناصر هامة ،وهي نظام التدريب والتطوير ،سياسات األجور
ضا ،باإلضافة
والمرتبات ،نظام إدارة األداء وتقييمه ،كما تساهم سياسات التوظيف في ذلك أي ً
آخرا أثر التكنولوجيا الحديثة في
إلى أثر العالقات الوظيفية بين الموظفين،
وأخيرا وليس ً
ً
ذلك.

____ اثر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على إدارة وتنمية الموارد
البشرية ______
_7إن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات تؤثر تأثيرا أساسيا على إدارة وتنمية الموارد البشرية
وتشكل أساسا لمشروع إنشاء شبكة عربية على اإلنترنت معنية بالموارد البشرية من اجل
تبادل الخبرات وتوفير قاعدة للتعلم عن بعد بين مراكز التدريب في اإلدارات العربية .
_2التغيرات األساسية التي تنعكس على إدارة وتنمية الموارد البشرية هي تغيير ثقافة
المؤسسة من ثقافة ورقية إلى ثقافة إلكترونية في كافة مجاالت العمل ومن ذلك على سبيل

واإلدارة  e- .HRD/Mالمثال ال الحصر التحول إلى اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية
االفتراضية
_3دعوة اإلدارات العربية إلى اعتماد نظام هيكلة مرن ألجهزتها لتواكب المتغيرات
التكنولوجية وتغيير أساليب العمل بما يناسب هذه التغيرات والتطورات .
_4تعزيز التعاون في إيجاد بيئة عمل تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وفي هذا المجال يلزم العمل للتغلب على عدد من المعوقات :
*التفاوت في درجة توفر البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول
المختلفة .
*اختالف أو عدم توفر التشريعات الالزمة لتسهيل انتشار تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
.
*عدم توفر ثقافة مؤسسية تعزز انتشار الثقافة المعلوماتية والدعوة إلى إيجاد مثل هذه الثقافة
في اإلدارات .
_5يقع على عاتق مدير تنمية الموارد البشرية مسئولية التكيف مع تطبيقات تكنولوجيا
المعلومات في تنمية وإدارة الموارد البشرية ويشمل ذلك :
_تدريب الكوادر العاملة في إدارة الموارد البشرية الستيعاب هذه التطبيقات .
_وضع الخطط الالزمة لتكيف المؤسسات مع هذه التطبيقات .
_العمل المنظم الدؤوب على تجاوز مرحلة مقاومة التغيير إلدخال هذه التطبيقات وتهيئة
المناخ والبيئة الالزمة الستيعابها .
_6تطوير موقع المكتب اإلقليمي العربي للمساعدة في عملية تنمية الموارد البشرية باستخدام
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك :زيادة سرعة واستجابة الموقع للدخول والتحديث

الدائم للمعلومات واستخدام هذا الموقع في نشر تجارب اإلدارات العربية وتبادلها .

____ أثر تكنولوجيا المعلومات و االتصال على إدارة الموارد البشرية
في المؤسسة _____
_ تمثل األعمال االلكترونية شكل من أشكال توظيف التقنية في األداء واإلنتاج وتقديم
الخدمة  ،وتشمل  -بمفهومها الواسع وليس الضيق أو الشائع  -كافة العالقات بين أطراف
األعمال  ،مؤسسات ومؤسسات  ،ومؤسسات وزبائن  ،ومؤسسات ووكالء أو وسطاء أو
شركاء فرعيين  ،ومؤسسات وهيئات مشرفة أو حكومية  ،وهيئات حكومية معا  ،وهيئات
حكومية ورعايا .ويعتبر العمل عن بعد باستخدام الحاسوب أحد العناصر األساسية في
ميدان األعمال االلكترونية .غير انه توجد معوقات تحول دون تنفيذه بكل أمان من بينها
مشكلة األمن للمعلومات و الشبكات .

_ لقد خضعت متطلبات أمن المعلومات في المؤسسات إلى تغييرين أساسيين في العقود
األخيرة قبل االستخدام الواسع لمعدات معالجة البيانات ،وكان أمن المعلومات في مؤسسة ما
يتم بطريقتين مادية وإدارية:
مادية( :مثال) يمكن استخدام خزائن خاصة لحفظ ملفات ،يتم إغالقها بقفل محكم؛
اإلدارية( :مثال) يمكن إجراء حجب الموظفين خالل فترة العمل.
ومع استخدام الحاسوب أصبحت الحاجة ماسة إلى أدوات مؤتمتة لحماية الملفات
والمعلومات المخزنة بداخله ،لتحقيق نظام مشترك كنظام تقاسم الزمن Time Sharing
 Systemوالحاجة كذلك أكثر إلحاحا ً لألنظمة التي يمكن الولوج إليها من خالل الهاتف أو
شبكة البيانات .وإن االسم العام لمجموعة األدوات المصممة لحماية البيانات هو أمن
الحاسوب .والتغيير الثاني الكبير الذي أثر في األمن هو حلول أنظمة موزعة واستخدام
شبكات ومنشآت اتصال لحمل البيانات بين مستخدم وحاسوب وبين حاسوب وحاسوب
آخر .كذلك الحاجة إلى إجراءات أمن الشبكة لحماية البيانات خالل نقلها وإن مصطلح أمن
الشبكة هو مضلل إلى حد ما ألن معظم مؤسسات العمل والحكومة والمنظمات األكاديمية
تصل معدات معالجة بياناتها بمجموعة من الشبكات ،هذه المجموعة يشار إليها عادة
باإلنترنيت،حيث ال يوجد حدود واضحة بين هذين الشكلين لألمن ،وأحد األنواع المتخصصة
في الهجوم على أنظمة المعلومات هو فيروسات الحاسوب ،الذي يمكن أن يهاجم أنظمة
الحواسيب ،وكذلك يمكن أن يصل إلى اإلنترنيت ،في كلتا الحالتين عندما يحل الفيروس في
حاسوب ما يكون بحاجة إلى أدوات أمن داخلية للحماية وإزالة الفيروس.و السؤال المطروح
في هذه البحث هو كيف يتم توفير األمن للمعلومات المنتقلة عن طريق آلية العمل عن بعد؟

أوال  -األعمال االلكترونية و شبكات االتصال :
-1ماهية اإلدارة االلكترونية:

نعني باألعمال االلكترونية كافة اإلجراءات التي تقوم بتنفيذها و متابعتها المؤسسات اإلدارية
و التجارية و الصناعية و األكاديمية و غيرها من المؤسسات باالعتماد الكامل على الوسائل
االلكترونية* .
وهي كذلك توظيف التقنية في األداء واإلنتاج وتقديم الخدمة  ،وتشمل  -بمفهومها الواسع
وليس الضيق أو الشائع  -كافة العالقات بين أطراف األعمال  ،مؤسسات ومؤسسات ،
ومؤسسات وزبائن  ،ومؤسسات ووكالء أو وسطاء أو شركاء فرعيين  ،ومؤسسات وهيئات
مشرفة أو حكومية  ،وهيئات حكومية معا  ،وهيئات حكومية ورعايا .
أما من حيث مفهومها الضيق أو الشائع فإننا نجد الكثير ممن يعارض التصور الشمولي
المتقدم لفكرة األعمال االلكترونية  ،فيحصرون األعمال االلكترونية بعالقات هيئات األعمال
فيم ا بينها  ،وهم أيضا يخرجون الحكومة االلكترونية من هذا اإلطار باعتبار أن عالقات
الحكومة ليست عالقات أعمال (  ) Businessوإنما واجبات وخدمات  ،لكننا وفي إطار
فهمنا إلفرازات عصر المعلومات وما استتبعه العصر الرقمي من اثر على دور الحكومة
خاصة بعد سياسات الخصخصة  ،وفهمنا لألداء الحكومي بأبعاده الخدمية واالستثمارية ،
وتنسيق األداء االستثماري  ،وبسبب تماثل متطلبات واحتياجات بناء األعمال االلكترونية
والحكومة االلكترونية والتجارة االلكترونية  ،نجد أن مفهوم الحكومة االلكترونية واقع ضمن
المفهوم الواسع لألعمال االلكترونية  ،وال يمنع شيء من تحديد عناصر وخصوصية كل
مفهوم لدى تقسيم األعمال االلكترونية .ووفق المفهوم الضيق ،فإننا نتحدث فقط عن األعمال
ذات االتصال باألداء المالي أو التجاري أو االستثماري .
وبغض النظر عن هذا التباين  ،فاألعمال االلكترونية إعادة خلق لوسائل األداء اإلنتاجي
والخدمي واإلداري والمالي  ،إنها توظيف متكامل لوسائل االتصال وإدارة المعلومات في
مختلف الجوانب اإلدارية والمالية لألعمال  ،واستثمار لقدرات التصميم واإلبداع وتنفيذ
األعمال الدقيقة في حقل اإلنتاج ،واستثمار للقدرات التبويبية ومكنات المتابعة في حقل أداء
الخدمات ورصد رغبات الزبائن  ،كما أنها واسطة األداء الفاعل واليسير والمحقق لخفض

الكلف وسرعة األداء فيما يتعلق بعالقات المنشاة مع الشركاء والمساهمين والحلفاء ومزودي
الخدمات من الباطن والموظفين وغيرهم .

 -2أنواع مصادر المعلومات االلكترونية :
تنقسم مصادر المعلومات االلكترونية إلى:
 -م ارح ور تح ن ت ك,ت ور ,ا ورم,ت را رت

ن تلارو ورميو ما

قي:

 األقراص الصلبة األقراص المرنة األقراص و األشرطة الممغنطة ، األقراص الليزرية أو الضوئية أو المدمجة مصادر الكترونية حسب نقاط اإلتاحة و الوصول إلى المعلومات و هي: قواعد البيانات الداخلية (داخل المؤسسة) قواعد البيانات الخارجية أو البعيدة:و هي قواعد منتشرة خارج المؤسسة  ،االشتراكو المساهمة كأعضاء في الشبكات المحلية و غيرها،
 -عل ت ولنتحن

.

 -3تأهيل الخبرات البشرية في ظل بيئة العمل االلكتروني :
تتمثل أهم واجبات التعليم العالي في تطوير التقنية وتقديم المهارات و تجديدها
وإعادة تدريب المحترفين و ذلك للتغلب على نسيانهم السريع لمعرفتهم العلمية ،خصوصا
أمام التقدم المتسارع في التقنية و مخرجاتها .و ينبغي أن يرافق هذا المنحى العلمي إعادة

النظر في األسلوب المتبع في التعليم بالجامعات ،بحيث تتحول تلك الجامعات من جعل فلسفة
البحث العلمي والتقنية جزءا من التعليم إلى جعل التعليم رافدا ً أساسيا ً للبحث العلمي
و ترسيخ التقنية .و بعبارة أخرى ،ال تنتهي عالقة الخريجين بالتعليم بمجرد تخرجهم من
المدارس أو الجامعات أو المعاهد ،بل يظل الجميع في حالة تعليم و بحث مستمرين.
وقد كشف تقرير للبنك الدولي بعنوان "المعرفة طريق التنمية" عن أوضاع المعرفة و
فجوتها بين الشمال والجنوب في نهاية القرن العشرين ،و بين هذا التقرير أن 5.2مليون
عالما في المعمورة يتوزعون بشكل غير متوازن وغير عادل بين بلدان الشمال
والجنوب على النحو التالي  :أوروبا  ،%22.2أمريكا الشمالية  ،%71.1آسيا ،%32.4
أوقانيا  ،%23.6أميركا الالتينية والكرييبي  ،%3.7الدول العربية  %7.5و أفريقيا
.%2.1
و فضال عن مؤشرات البحث و التطوير السابقة ،هناك مؤشر هام يتمثل في حجم
اإلنتاج العلمي من البحوث .فإنتاج المعرفة يشكل المرحلة األرقى الكتساب المعرفة في أي
مجتمع و المدخل األوسع لالنخراط في مجتمع المعرفة العالمي .و يمكن بشكل عام قياس هذا
اإلنتاج من خالل المنشورات العلمية و براءات االختراع واالبتكارات .و حسب تقرير
التنمية اإلنسانية لسنة  ،2223فإن مؤشر المنشورات العلمية الذي يقاس بعدد البحوث
المنشورة في دوريات عالمية محكمة لكل مليون فرد ،و الذي بلغ ،في سنة  26 ،95في
مجمل البلدان العربية و  42في البرازيل و  142في فرنسا  7252في هولندا و  7111في
سويسرا .أما المؤشرات المتعلقة بعدد براءات االختراع المسجلة في بعض البلدان خالل
الفترة المتراوحة بين سنتي  7912و  ،2222فهي تؤكد التفاوت الواضح في
استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصال و ممارسة نشاط البحث و التطوير و تثمين
نتائجه .ففي حين لم يتعدى هذا العدد حوالي  522في مجمع الدول العربية 90% ،منها في
مجاالت الكيمياء و الزراعة و الهندسة ،بلغ  1652في إسرائيل و  76321في كوريا
معظمها في الحقول المتقدمة مثل تكنولوجيا المعلومات و االتصال و البيولوجيا الجزئية.

 -4شبكات االتصال :
لقد قام الباحثون بتجارب على مجموعات من األفراد شكلت شبكات اتصال المعرفة أثر
هذه الشبكات على األداء الوظيفي والرضا عن العمل وغير ذلك من المتغيرات ذات
العالقة.وقد تبين أن شبكة االتصال تؤثر على ما يلي:
 من ت و لمن رما و؟ عدد األفراد الذين يتصل بهم الفرد؛ درجة المشاركة في تكوين المعلومات المتدفقة في الشبكة؛ درجة تملك الفرد للمعلومات داخل المؤسسة؛ من يدركه األفراد المنتسبين إلى المؤسسة كقائد في تلك المؤسسة؛ من يدركه اآلخرين كسبب أو نتيجة تتأثر بالمعلومات؛ درجة رضا األفراد عن أدوارهم ووظائفهم في المؤسسة. هذه الشبكة قد تستخدم بغرض : -7االتصال بين العديد من البرامج التطبيقية والتي يتم تشغيلها على نظم مختلفة
 -2تقاسم الموارد
 -3توزيع االستخدامات والتطبيقات على الحواسيب المتباعدة مكانيا.
شبكة االتصاالت أو المعلومات هي عبارة عن شبكة من الحواسيب تسمح بالوصول إلى
قواعد البيانات و تبادل محتوياتها .وال يمكن الحديث عن شبكات المعلومات دون الحديث
عن تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت.
وتهدف شبكات االتصاالت أو المعلومات إلى تحقيق األهداف التالية]:[iv

 -7تسهيل وصول المستفيدين إلى المعلومات واإلفادة منها بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة؛
 -2تقديم خدمات معلوماتية أفضل من الناحيتين الكمية والنوعية؛
 -3اإلفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتوافرة حاليا؛
 -4زيادة إنتاجية القوى العاملة في مجال المعلومات وخدماتها.
وقد تزايد االهتمام بشبكات المعلومات نتيجة لألسباب التالية :
 -7أهمية المعلومات في مجاالت التنمية العلمية والتربوية والثقافية واالقتصادية للمؤسسات؛
 -2ضخامة اإلنتاج الفكري العالمي لمصادر المعلومات المختلفة في أشكالها وموضوعاتها،
ولغاتها ،مما أدى إلى ظاهرة انفجار المعلومات أو ما يعرف بثورة المعلومات؛
 -3تشتت المعلومات ومصادرها داخل البلد أو على المستوى الدولي ،وكثرة المعوقات أمام
الوصول إلى المعلومات واسترجاعها؛
 -4تطور صناعة تكنولوجيا المعلومات بشكل عام و الحواسيب بشكل خاص ،وتكنولوجيا
االتصاالت مما أدى إلى تسهيل فكرة الشبكات وانتشارها.
وتحتاج شبكات المعلومات إلى عدد من المتطلبات األساسية وهي :
-

ت و ح م ارح ورميو ما

لسع ارها ورم توات ورتةو ر ت

غ ح ورتةو ر ت ( وقر لن ك

ورميو ما ) .
-

ت و ح واوه ة ورمنا,لت روعل ت  Hardwareمن ك و ,ت غ حقا .
ت و ح ورلحمو ا

ورمنا,لت  Softwareرمياروت ورميو ما

تا ح ق ه ورلحمو ا ه ول,تيانت لارلحمو ا
-

ت و ح ن اا منا,ت رالت ال
ورمعاح ت وي ورعل ت .

و,تحواقها

م ن

ورواق ة .

تويو ورعل ت ارحة قو تلارو ورميو ما ل ن وروها

-

ت و ح ورمتاولا

ورلعح ت ور لحو ورال مت ورمؤقوت من ملحمو ن معتيو ن

لحو

روح ن ...رخ .
-

أما المتطلب األخير للشبكة فهو "المستفيدون النهائيون" الذين ستقدم لهم الشبكة

معلوماتها وخدماتها المختلفة .ويتكون مجتمع المستفيدين من شبكات المعلومات غالبا من
الفئات التالية:
-

العاملون في مجال التخطيط المختلفة .

-

متخذو القرارات وخاصة في اإلدارات العليا .

-

الباحثون في مختلف التخصصات والميادين .

-

الدارسون وخاصة طلبة الدراسات العليا .

-

المتخصصون والعاملون في الميادين المختلفة .

-

المؤسسات االقتصادية ،العلمية والثقافية والتربوية والحكومية وغيرها .

-

المكتبات ومراكز التوثيق ومراكز المعلومات المختلفة .

وتحتاج شبكات االتصال لكي تحقق أهدافها بفعالية وتقوم بتوصيل الرسائل بين األطراف
المختلفة المشاركة فيها إلى أجهزة اتصال أو تقنيات اتصال مناسبة  ،من أمثلتها:
-

أجهزة الهاتف .

-

أجهزة التلكس .

-

أجهزة الفاكس .

-

األقمار الصناعية .

-

البريد اإللكتروني...الخ.

 -5الشبكـات المعلوماتية الداخليـة :
إن الشبكة هي أحد المكونات األساسية لنظام المعلومات و تشكل أحد األدوات األساسية
لتحقيق االتصال بين األفراد في المؤسسة و تتعدد أنواعها حسب الغرض المراد تحقيقه من
هذه الشبكة.
تهدف شبكة األنترانيت إلى بث المعلومات داخل المؤسسة وطلب المعلومات (ذعن
طريق الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة) ،الرسائل اإللكترونية بين
المستخدمين من مختلف المستويات ،مجموعات التحاور ( ،)forumتطبيقات خاصة
(محاكاة القرارات) ،إلى تطبيقات روتينية لحجز البيانات .هناك طريقتين الستخدام
األنترانيت فإما طريقة الوصول إلى المعلومات ،المحفوظة داخليا ،أو عن طريق التفاعل.
إن بث المعلومات يتم عن طريق صفحات الواب التي تقدم معلومات مشكلة حول
المؤسسة ،هيكلها ،مجموعة المنتوجات ،أنشطة اإلعالن ،مجلة مطبوعة ،األحداث
الداخلية...،إلخ.
تشبه هذه الوظيفة ما تقدمه الصحف اليومية من أخبار جديدة ،أو بالعكس فتح وثائق خدمية.
إن صفحة الواب أو الموقع الداخلي يقوم بعرض هرمي للصفحات ،تكون له عدة
إمكانيات وخا صة عن طريق خدمة محرك البحث ،مما يمكن المستخدم من الوصول السريع
إلى المعلومات بواسطة استخدام الكلمة مفتاح أو موضوع معين.
كذلك األنترانيت تقدم خدمة النظام التفاعلي ممثلة في الرسائل اإللكترونية ومجموعات
التحاور حيث يقوم كل فرد بتقديم العمل الموكل له ،كذلك توفر خدمة مجتمعات التبادل
االفتراضي حيث يقوم مختلف األعضاء بالتحادث حول موضوع معين .من أكبر مزايا نظام
هو إزالة الحواجز البيروقراطية بين السلم الهرمي .

مما يسمح كذلك بحرية التعبير وعدم التقيد وإنما بما تفرضه اإلدارة العامة ،وهنا
يطرح مشكل قبول أو تواجد مختلف نقابات المؤسسة في شبكة اإلنترانيت لعرض المشاكل
ومحاولة التحرك لحلها ،مما يدفع المؤسسة إلى اتخاذ إجراءات منها وضع تعهد أخالقي
حيث يكون األفراد مسؤولين عن الرسائل التي تتبادل فيها بينهم ،باإلضافة إلى وجوب
احترام المتحاورين لبعضهم البعض أثناء عملية التحاور .باإلضافة إلى أنه يمكن لبعض
األفراد نشر أعمالهم ومبادراتهم على الموقع حتى يمكن اإلطالع عليه من طرف اآلخرين
كما يمكن لشبكة األنترانيت أن تلعب دور التطبيقات المعلوماتية كحجز البيانات ،العملية أو
معالجة النماذج ،أدوات المحاكاة ،المساهمة تكون في عرض الخدمات إلى أكبر عدد من
المستخدمين وبأقل تكلفة.
 -3مثال لتطبيقات األنترانيت على الموارد البشرية:
-

من يفعل ماذا؟ دليل بالصور ،الهيكل التنظيمي ،العنوان ،رقم الهاتف ،الوظيفة .

 التمثيل القانوني للمؤسسة :مجلس اإلدارة ،المسيرين ،اجتماعات اإلدارة ،بطاقةالمنشأة ،الميزانية االجتماعية ،التقرير السنوي ،الشراكات ،خطب مدير الشركة .
-

إجراءات تحقيقات حول الرأي العام الداخلي للمؤسسة عن طريق األنترانيت .

-

االتفاقيات الجماعية .

-

دفتر االستقبال .

-

منح المستخدمين .

 محاكاة الخيارات لفائدة األفراد في تسيير مسارهم المهني (التقاعد المسبق ،التوقفالتدريجي عن العمل ،العطل ،التكوين...إلخ) .
 -عرض حال االجتماعات اللجنة المركزية للمؤسسة.

 النشاط النقابي . دليل التكوينات . تسيير المترشحين واالستدعاءات للمتربعين أو المتكونين . تسيير العطل . متابعة عمل تسيير المستخدمين مثل توزيع المنح . أنشطة لجان المؤسسة . -أخبار يومية عن المؤسسة .

وظائف ومزايا اإلنترنت بالنسبة للمؤسسة :
 -1وظائف األنترانت:
تسمح األنترانت في المؤسسة بالتوفير السهل لصالح العمال وثائق مختلفة ومتنوعة ،مما
يسمح بالوصول الممركز لذاكرة المؤسسة.
وظائف األنترانيت :
-

توفير المعلومات على المؤسسة .

-

توفير الوثائق التقنية .

-

محرك بحث للوثائق المرجعية .

-

نظام تسيير.

-

تبادل البيانات بين أفراد المؤسسة .

-

دليل المستخدمين .

-

تسيير المشاريع ،المساعدة على اتخاذ القرار ،الهندسة بواسطة الحاسوب .

-

الرسائل اإللكترونية .

-

التحاور اإللكتروني المباشر .

-

الفيزيوكونفرس (المحاضرات المرئية) .

-

منفذ إلى شبكة األنترانيت .

بهذا الشكل تقوم األنترانيت بتحسين االتصال على مستوى المؤسسة وتحديد األخطاء الناتجة
عن الدوران السيئ للمعلومات .المعلومات المتوفرة في الشبكة تتغير باستمرار كما يمكن
لشبكة األنترانيت أن تستخدم في عمليات :التكوين عن بعد ،بث القوانين والتعليمات الخاصة
بالمؤسسة ،اإلدارة الالمركزية لألفراد]...،[xإلخ،ويمكن التمييز بينها و بين االكسترانيت
التي هي عبارة عن إنترانيت موسعة إلى عمالء خاصين خارج المؤسسة وتكون محمية ضد
عمليات القرصنة.
 -2تأثيرات األنترانيت على المؤسسة :
تتمثل تأثيرات الشبكات الداخلية في مايلي:
 إعادة التنشيط بصفة متزايدة ،تغيير التنظيمات الداخلية والخارجية تكون بسرعة أكبر،حيث تقوم المؤسسة بزيادة نشاطها في كل المجاالت؛
 التناسق ،فاالتصال السريع يسمح للهياكل المعقدة بالعمل بسرعة ،تقسيم العمل بينالوظائف بين المواقع الجغرافية ال تمنع التبادالت مما يؤدي إلى تناسق بين هذه الوظائف
وتصبح القيادة غير مسؤولة لوحدها عن تحقيق االنسجام؛

-

تحقيق المؤسسة الشبكة ،حيث تحقق عن طريق األنترانيت واألكسترانيت؛

-

التقليل من استنساخ الوثائق واألرشيف وانخفاض تكاليف اإلرسال؛

-

تشجيع التعاون بين أعظاء المؤسسة حيث تتزايد الوظائف المنجزة جماعيا وانحصار

العمل الفردي؛
-

إعطاء أكثر ثقة للشركاء الخارجيين ،حيث يزدادون في ارتباطهم بالمؤسسة؛

-

تسمح األنترنيت بخلق نظام معلوماتي بتكلفة قليلة جدا.2
وبالتالي تؤدي شبكة األنترنيت إلى تحسين األداء االقتصادي للمؤسسة.

ثانبا -:آلية العمل عن بعد :
-1مفهوم وإستراتيجية العمل عن بعد :

من أهم التطورات الحديثة في مجال إدارة الموارد البشرية هو االتجاه نحو تصميم و تشغيل
نظم للمعلومات تكون أساسا لرسم السياسات و اتخاذ القرارات في كل ما يتصل بشؤون
األفراد.
اثر االتجاهات المعاصرة على ادارة الموارد البشرية
اوالً :الكمبيوتر والموارد البشرية
يؤثر استخدام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من حيث الجوانب اآلتية:
 -7تقليل العمالة الروتينية.
 -2السرعة فى االداء.
 -3الدقة فى االداء.

 -4قدرة افضل على التخطيط.
 -5قدرة افضل على التنظيم.
 -6قدرة افضل على الرقابة.
استخدام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فى المجاالت المختلفة للموارد البشرية
 -7االحتفاظ بسجل معلومات عن الموارد البشرية.
 -2إعداد تقارير عن الموارد البشرية.
-3االستقطاب واالختيار.
-4تخطيط القوى العاملة.
 -5التخطيط والرقابة على الجور والرواتب.
 -6التدريب.

____ مراحل ادخال تكنولوجيا المعلومات فى ممارسات ادارة الموارد
البشرية _______
 -7مرحلة االستعداد(تهيئة المنظمة  -الحصول على دعم االدارة العليا -تحديد فريق العمل
ووظيفته -دراسة الوضع الراهن).
 -2تصميم انظمة الموارد البشرية.
 -3تحديد مالمح التكنولوجيا المستخدمة.

 -4تطبيق النظام(تجربة النظام -تدريب العاملين -التطبيق النهائى).
االدارة االستراتيجية للموارد البشرية
يعنى ذلك توافق انظمة ووظائف الموارد البشرية مع رؤية ورسالة واهداف المنظمة
تأثير االخالق على ممارسات ادارة الموارد البشرية
من اهم الممارسات الألخالقية :
 التأثر بالعالقات الشخصية والقرابة فى قرارات الموارد البشرية قبول هدايا ورشاوى.حجب معلومات عن االخرين للتأثير على ادائهم
.مضايقة اآلخرين وسوء معاملتهم
تأثير االخالق على ممارسات ادارة الموارد البشرية
حفزت الممارسات غير االخالقية بعض المنظمات على وضع ما يسمى بالدستور االخالقى
 :او قائمة للحكم على التصرفات
_هل التصرف قانونى؟
_هل التصرف سليم؟
_من سياثر بهذا التصرف إيجابا أو سلباً؟
_ما هو شعورى بعد القيام بهذا التصرف؟
_كيف ينظر االخرين الى هذا التصرف؟
_ما هو تأثير هذا التصرف على اعمال المنظمة؟
_ما هو تأثير هذا التصرف على سمعة المنظمة؟
_ادارة التنوع فى ادارة الموارد البشرية

التنوع يشير الى :
السن -النوع -الجنسية-الدين -اللون
االثار السلبية للتنوع
اختالف وجهات النظر
قيم وعادات العمل
تحيزات المديرين

سياسات ادارة التنوع فى ادارة الموارد البشرية :
خلو ممارسات ادارة الموارد البشرية من التحيز
بناء ثقافة تنظيمية تقبل التنوع وترفض التحيز والتمييز
تدريب العاملين على عدم التحيز
مواجهة التحيز بشدة
تشجيع االتصال بين االنواع المختلفة من الموارد البشرية

مزايا التنوع فى الموارد البشرية :
اذا استطاعت المنظمة أن تتغلب على صعوبات وسلبيات التنوع فانها يمكنان تحقق المزايا
اآلتية :
_مزايا تنافسية افضل .
_قدرة اكبر على جذب الموارد البشرية .
_ارتفاع انتاجية المنظمة .

_التنوع فى االفكار بداية االبتكار .
_زيادة مرونة المنظمة فى مواجهة المشاكل .

_____ استمارة استبيان _____
فى ضوءالرؤى المقترحة لدراسة اثر تكنولوجيا معلومات علي ادارة الموارد
البشريه ....

 _7وضح العالقة بين تكنو لجيا المعلومات وبين ادارة الموارد البشرية ؟
................................................................................................................
...............................

 _2تكلم عن كيفية استخدام تكنولجياالمعلومات فى شركات السياحة؟
................................................................................................................
.................................................................................................

 _3اذكربعض االراء حول اهميه الموارد البشرية المدربة فى شركات السياحة؟
................................................................................................................
.......................................................................................
 _4اذكر دور الموارد البشرية المدربة فى مجال السياحه؟
................................................................................................................
.................................................................................

 _5ماهى التغيرات التى حدثت داخل المؤسسة بعد استخدام احدث تقنيات تكنولوجيا
المعلومات في شركات السياحه ؟
.......................................................................................
 _6ما المقصود بتكنولجيا المعلوماات؟
................................................................................................................
...............................

 _1وماهى العالقة بين تكنولجبا المعلومات وبين قوى العمل البشرية؟

................................................................................................................
.................................

 _1هل توجد عالقة بين تكنولجيا المعلومات وقضايا العمالة والبطالة داخل المجمع؟
................................................................................................................
...................................

 _9هل تاثرت ادارة الموارد البشريه بتطبيق تكنولوجيا المعلومات .
................................................................................................................
........................

 _72هل نجحت شركات السياحه في مصر بتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات .
................................................................................................................
........................

 _77والي أي مدي تاثرت الخدمه السياحيه بتطبيق تكنولوجيا المعلومات على اداره الموارد
البشريه.
................................................................................................................
........................

 _ 72لما كانت هناك حاجه ملحه لتطبيق تكنولوجيا المعلومات علي ادارة الموارد البشريه
في شركات السياحه بمصر ؟
................................................................................................................
........................

 _73كيف طبقت شركات السياحه بمصر تكنولوجيا المعلومات لتحسين ادائها الخدمي ؟
................................................................................................................
........................

 _ 74هل اثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات علي نوع الخدمه المقدمه للسائحين وعلي رد فعل
السائح .
................................................................................................................
........................

 _75والي أي مدي ادي نجاح تطبيق تكنولوجيا المعلومات علي ادارة الموارد البشريه الي
زيادة الطلب ع الخدمه السياحيه في مصر ؟
................................................................................................................
........................

 _76وهل اثر ذالك بااليجاب ام بالسلب علي الموارد السياحيه .
................................................................................................................
........................

_____ بعض االراء بالنسبه لالستبيان ____
بالنسبة للسؤال رقم () 7

كان راى االستاذ محمد الغندور ...تور ليدر
ان لتكنولجيا المعلومات دور واضح ومهم وفعال فى مجال السياحة بشكل عام وفى شر كات
السيا حة بشكل خاص يظهر هذا الدور الذى تلعبة تكنولجيا المعلومات فى مجاال ت مختلفة
مثل تا ثير تكنو لجيا المعلومات على قوىالعمل البشر ية حيث ان الحاسوب يقو م با اختصار
 %12من الكادر البشر ى داخل الشر كة ولكنها ال تقاس بتلك الطريقة وذلك الن الحاسوب
الذى يختصر العمل االدارى ال يفتح مجاال واسعامن االعمال والوظائف
كذلك وضح سيا دتة بان تكنو لجيا المعلومات واستخداماتها فى مجال السياحة رفعت من
كفائة االفراد العاملين ومكاتب االدارةمما جعل منها مصدر رئيسيا فى تحديد سو ق العمل
واتفق االستاذ اشرف حلمى مدير شركة تر افكو للسياحة مع نفس الراى للدور الذى تلعبة
تكنو لجيا المعلو مات فى شر كات السا حة

اما بالنسبة للسؤال رقم ()2

قال االستاذ محمد فراج  ...تور ليدر
تحديد احتياجات المؤسسة من التوظيف وإذا كانت المؤسسة بحاجة إلى استخدام متعاقدين
مستقلين أو تعيين موظفين لملء هذه االحتياجات وأيضا ً لتدريب أفضل الموظفين وضمان
أنهم موظفون ذو أداء عالي .كما تشمل هذه األنشطة إدارة شئون الموظفين واستحقاقات
الموظفين والتعويضات .
إن مستقبل المؤسسات يرتبط مبـاشرة بالقدرة الالنهائية للعقل البشري ،فهو عنصر مميز من
عناصر اإلنتـاج إذ اليمكن أن تتم عملية اإلنتاج والتسويق والتمويل وغيرها من وظائف
المنظمات دون توفر الخبرات والمهارات البشرية الالزمة وذلك ألن اإلنسان في مؤسسة
األعمال يرغب دائما في المشاركة و تحمل المسؤولية وال يقتنع
اما بالنسبة لدور الموارد البشرية المدربة فى مجال السياحه؟
فيرى االستاذ اشرف حلمى مدير شركة ترافكو للسياحة

ان الموارد البشرية من الموضوعات الخطيرة ألنه خاضع لسلوكات بشرية من الصعب
التحكم فيها ،وهي التقبل قرارات آخر لحظة ،هذا ماجعل االستثمار فيها نوع خاص وخاص
جدا ،ولقد زاد إهتمام االقتصاديين باإلستثمار الصحيح في رأس المال البشري وتفعيل
الخبرات والقدرة العقلية بشكل مستمر
فإن النظرية التقليدية لالستثمار يجب أن تتسع لتشمل على االنفاقات التي تساهم في تحسين
نوعية رأس المال البشري ورفع كفايته اإلنتاجية مثل اإلنفاق على الخدمات الصحية
والتعليمية .وال يخفى أن اختالف المستويات الصحية والتعليمية يؤدي حتما إلى إختالف
النوعيات والكفاءات االنتاجية ،فالعمال المعتلين صحيا على سبيل المثال اليستطيعون القيام
بأكثر من ساعات محدودة من العمل الشاق ،ومن الناحية االقتصادية فإن هذا يعني تصحيح
حياتهم االنتاجية.
وهى نفس وجهة نظر ا_محمد فراج

بالنسبه للسؤال رقم() 9

نعم فقد تاثرت ادارة الموارد البشريه بتطبيق تكنولوجيا المعلومات تاثيرا ايجابيا فان القطاع
السياحي كما نعلم انه قطاع خدمي ويعتمد في المقام االول علي الموارد البشريه فان تطوير
الموارد البشريه واستخدام مقدمي خدمه ذو كفاءه وخبره هذا يؤثر بالفعل علي نوع الخدمه
وعلي درجة اقناع السائحين .

بالنسبة للسؤال رقم ()72

بالفعل نجحت شركات السياحه في مصر بتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات فى جميع شر
كات السياحة المصرية وذلك لما لة من اهمية كبيرة فى ادارة العملية التنظيمية للر حالت
السيا حة والبرامج الخاصة باال فو اج وعملية تنظيمها

بالنسبة للسؤال رقم()77

تاثرت الخدمة السياحية بتطبيق تكنولوجيا المعلومات على اداره الموارد البشريه بشكل كبير
جدا وذلك النها عملت على زيادة خبرة االفراد العاملين والمدربين على احدت الوسائل
التقنية الحديثة كذلك عملت على سرعة الحجوزات للرحالت السياحية وامكانية التا كيد
عليها او الغائها قبل المدد المحددة لها .

السؤال رقم ()72

كان من الضرورى تطبيق تكنولجيا المعلومات فى مصر وذلك لمواكبة التطور العالمى
ومسايرة االنظمة التكنولجية الحديثة فى العالم اجمع فمجال الساحة يتميز بالتطور المستمر
والسريع ومواكبة التطور العالمى فالسائح يبحث عن وسائل الراحة والرفاهية .

بالنسبة للسؤال رقم ()73

طبقت شر كات السياحة المصرية عن طريق استخدام موارد بشر ية مدربة بكفائة عالية
وعن طرق تدريب العاملين فى شركات السيا حة على احدث برامج استخدمت حديثا لتسهيل
تقديم الخدمة بصورة اعلى فى الجودة وفى وقت اقل واصبح مقدمى الخدمه على كفائة اعلى
فى التعامل مع السا ئحين وتقديم الخدمة بصورة تشبع رغبات السا ئحين

بالنسبة للسؤال رقم ()74

بالفعل اثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات علي نوع الخدمه المقدمه للسائحين وعلي رد فعل
السائح وذلك يتضح من خالل زيادة عدد السائحين على شركات الساحة المصرية وزيادة
عدد االفواج القا دمة لمصر واالقبال المتزايد على الخدمة السياحية مما ادى الى زيادة نسبة

اشغال الفنادق بصورة واضحة مما اثر على دخول العاملين ودخول مصر فى منافسة قو ية
مع الدول السياحية الكبرى واحتال لها مركز عالمى بين تلك الدول

بالنسبة للسؤال رقم ()75

اثر تط بيق تكنو لجيا المعلومات الى مدى كبير على معرفه العالم مكانة مصر السيا حيه من
خالل سعى العاملين فى السياحة على اشباع رغبات السا ئحين وترك انطباع جيد عن نوع
الخدمة المقدمة فى مصر وعن الموارد السياحية بعد االهتمام بها وتطو يرها .

بالنسبة للسؤال رقم()76

نعم اثر ذلك بااليجاب على الموارد السياحية كما ورد سابقا في اجابة الكثير من االسئله .

دلت النتائج التى تم اخذها من االستبيان علي بعض العاملين بقطاع السياحه
وبعض شركات السياحه بمصر ...
إن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات تؤثر تأثيرا أساسيا على إدارة وتنمية الموارد البشرية
وتشكل أساسا لمشروع إنشاء شبكة عربية على اإلنترنت معنية بالموارد البشرية من اجل

تبادل الخبرات وتوفير قاعدة للتعلم عن بعد بين مراكز التدريب في اإلدارات العربية.
التغيرات األساسية التي تنعكس على إدارة وتنمية الموارد البشرية هي تغيير ثقافة المؤسسة
من ثقافة ورقية إلى ثقافة إلكترونية في كافة مجاالت العمل ومن ذلك على سبيل المثال ال
واإلدارة االفتراضية  e-HRD/Mالحصر التحول إلى اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية.
دعوة اإلدارات العربية إلى اعتماد نظام هيكلة مرن ألجهزتها لتواكب المتغيرات
التكنولوجية وتغيير أساليب العمل بما يناسب هذه التغيرات والتطورات.
تعزيز التعاون في إيجاد بيئة عمل تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وفي هذا المجال يلزم العمل للتغلب على عدد من المعوقات :
_ التفاوت في درجة توفر البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول
المختلفة.
_اختالف أو عدم توفر التشريعات الالزمة لتسهيل انتشار تكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات .
_ عدم توفر ثقافة مؤسسية تعزز انتشار الثقافة المعلوماتية والدعوة إلى إيجاد مثل هذه
الثقافة في اإلدارات .
يقع على عاتق مدير تنمية الموارد البشرية مسئولية التكيف مع تطبيقات تكنولوجيا
المعلومات في تنمية وإدارة الموارد البشرية ويشمل ذلك :
_تدريب الكوادر العاملة في إدارة الموارد البشرية الستيعاب هذه التطبيقات .
_وضع الخطط الالزمة لتكيف المؤسسات مع هذه التطبيقات .
العمل المنظم الدؤوب على تجاوز مرحلة مقاومة التغيير إلدخال هذه التطبيقات وتهيئة
المناخ والبيئة الالزمة الستيعابها .
تطوير موقع المكتب اإلقليمي العربي للمساعدة في عملية تنمية الموارد البشرية باستخدام
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك :زيادة سرعة واستجابة الموقع للدخول والتحديث
الدائم للمعلومات واستخدام هذا الموقع في نشر تجارب اإلدارات العربية وتبادلها .

طبقا لمراجعة اإلطار النظري للدراسة والنتائج التي تم الحصول عليها من
التحليالإلحصائي للبيانات وانطالقا من األهمية النسبية لكل نتيجة فقد خرج
الباحث بالتوصيات التالية :

دلت النتائج التى تم اخذها من االستبيان بو اقع 79استبيان على شركات السياحة الى االتى

 -7بينت الدراسة وجود عالقة وثيقة بين تكنولجيا المعلومات والموارد البشريةمن حيث ان
تطبيق تكنولجيا المعلومات يؤثر على رفع مستوى وكفائة العنصر البشرى
فى التعرف على كل ماهو جديد ومواكبة التطور العالمى فى صناعة السياحة
 -2اوضحت نتا ئج التحليل وجود عالقة ذات داللة احصائية بين تكنو لجبا المعلومات
وتاثيرها على العاملين واعدادهم داخل شركات السياحة.
 -3كما انة ال بد من ايضاح انة ليس هناك عالقة بين تطبيق تكنو لجيا المعلومات واالستغناء
عن الكوادر البشرية وانهاال تحل محلها مهما كان االمر ال ن صناعة السياحة صناعة خدمية
تعتمد فى المقام االول على العنصر البشرى المدرب وذوى الخبرة والكفائة
 -4بينت النتائج من ان شركات السياحة البد ان تعمل على تو فير الدوراتالتدريبية لالافراد
العاملين على استخدام النظم التكنو لجيا واالعتماد عليها فى كافة الخدمات
 -5كما ان النتائج بينت رغبة السائحين انفسهم فى التمتع بالرفاهية والمتعة اثناء الجوالت
السياحية لذافهو يحتاج الى كافة وسائل الراحة المتطورة التى تشبع لدية االحساس بالمتعة
 -6وضحت النتائج دور تكنو لجيا المعلومات فى سهولة تسو يق المنتجات السياحية عبر شبكات
االنتر نت الحديثة والتى جعلت العالم قر ية صغيرة يستطيع من خال لها التعرف ومشاهدة كافة منا
طق الجذب السياحى واالمكانيات المتو فرة لديها وعقد الحجوزات من خال لها .

الخاتمه :
_ إن التغير السريع الذي تعرفه المؤسسة في مختلف المجاالت على كل المستويين الكلي
والجزئي يؤثر على نشاطها من جهة وعلى كيفية تصميم وإنشاء إستراتيجيتها من جهة

أخرى ،يستدعي ضرورة تغيير النظرة للعنصر البشري كمتغير تابع سابقا إلى متغير
إستراتيجي حاليا ،فإن أرادت المنظمة إستمرارية نشاطها وبقاءها  ،عليها تبين لإلدارة
الموارد البشرية اإلستراتيجية التي تساعدها على خلق الدافعية لدى األفراد والتي تكون مكملة
لإلستراتيجية العامة التي تتبعه
_ إن أي جهاز إداري ال يألوا جهدًا على تنمية العنصر البشري ألنه يتوقف عليه تحقيق
أهداف الجهاز .فإدارة الموارد البشرية تعمل أو تدور حول محور قوامه زيادة االهتمام
بالموارد البشرية بما يضمن االستخدام األمثل لهذا المورد وبالتالي نجاح المنظمة .فالمنظمات
لدينا تعاني كما أوضحت الدراسات من عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالتقييم والحوافز ،لذا
وجب على جميع المنظمات في العالم النامي توجيه االهتمام بتبني سياسة شاملة إلعادة النظر
في وظائف إدارة الموارد البشرية لديها .ذكر الشريف في دراسته "إن رفع كفاءة األداء الجيد
أمر ال يُحل عن طريق الحوافز المالية أو المعنوية فقط رغم أهميتها ،وإنما يحتاج إلى فهم
الظروف السائدة في داخل األجهزة اإلدارية والبيئة التي تعمل في إطارها .فالموارد البشرية
في بيئة العمل تتأثر بالظروف االجتماعية مثل ظروف منظمات العالم النامي والتزاماتها
ضا النتشار الفساد اإلداري وينعكس ذلك على حافزية
االقتصادية واإلدارية التي تشكل أر ً
ضا أثبت هيجان في دراسته وجود الدوافع الداخلية
العاملين في بيئات العمل المختلفة" .أي ً
لإلبداع لدى األفراد إال أن الثقافة التنظيمية ال تزال عاجزة أو قاصرة عن توفير المناخ المالئم
لتشجيع األفراد أو العاملين فيها لتقديم أفضل ما لديهم ،ألنها منظمات ال تزال تعاني من عدم
وضوح الرؤية ألهدافها .من خالل ما تقدم ،يتضح لنا أنه فيما يتعلق بالموارد البشرية
وحجمها في المنظمات الحكومية ،فيجب أن يكون هناك عملية إعادة توزيع واستغالل للموارد
البشرية الحالية وتوجيهها نحو األهداف المطلوبة ,مع توفير التدريب المناسب للحصول على
موارد جديدة مؤهلة عن طريق تفعيل برنامج تطوير القطاع العام وتوفير التدريب المستمر
لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب بناء على أسس الجدارة واالستحقاق الوظيفي.
فعلى الرغم من الخطوات الواسعة التي تخطوها المملكة في مجاالت اإلصالح االقتصادي
والسياسي ،إال أن اإلصالح في مجال الموارد البشرية بقي محدودا ً ولم يجار مجاالت

اإلصالح األخرى .فالسياسات واإلجراءات الخاصة بالموارد البشرية المطبقة حاليا ً ما زالت
دون مستوى الطموحات ،وال تعكس الممارسات المثلى في هذا المجال .فتخطيط الموارد
البشرية ال يتم وفق منهجية علمية ودقيقة ،األمر الذي يترتب عليه عدم تمكن الوزارات
والمؤسسات الحكومية من تحديد احتياجاتها المتوقعة من األعداد والمهارات والخبرات
العلمية الالزمة لتحقيق أهدافها ،أو حتى من تحديد الفائض منها ،وبالتالي يعاني القطاع العام
من تدني مستوى األداء واإلنتاجية وتضخم جهازه الوظيفي ودليل ذلك أزمة خريجي كليات
المعلمين مع وزارة التربية والتعليم وعدم قدرتها على توظيفهم وأزمة خريجي دبلوم اللغة
ضا وشكواهم لديوان المظالم والذي قام بإنصافهم وأثبت
اإلنجليزية مع كليات المعلمين أي ً
تظلمهم ،مما يؤكد الضبابية والتخبط في التعامل مع الموارد البشرية ,فعندما تعلن كليات
المعلمين من أن خريجي دبلومات اللغة اإلنجليزية المتوفرة في الكليات سوف يتعينون في
مدارسها ثم تتراجع عن هذا القرار بعد أن تخرج الخريجين ،عندما تفعل ذلك فحت ًما ويقينًا أن
ذلك يؤكد غياب تخطيط الموارد البشرية وفق خطط علمية ومنهجية مدروسة .فهذا القرار لو
د ُرس دراسة تامة لما تراجعت الكليات بالعدول عن القرار بعد فترة وجيزة من إصداره
وتتجاهل الخريجين تما ًما ،مما يؤكد عشوائية الطرح والتناول في جهاز الكليات العلمية الذي
أثبت أنه أبعد ما يكون عن العلمية المنهجية في قرارات
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