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اهللا " راية افعاكل من استشهد رروح  العمل المتواضع إلى اأهدي هذ

  .العالم العراق و غيرها من بقاع  و فلسطينفي" كبرأ

  إلى والدي الكريمين بارك اهللا لهما في عمرهما 

   إلى قلبيو إلى شريكتي في الحياة الدنيا زوجتي العزيزة

  إلى كل إخوتي و أخواتي 

  إلى فلذة كبدي

  محمد إسالم

   الجامعي يحي فارس بالمديةالمركزوعمال  إلى كل أساتذة

  إلى كل أساتذة كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير بجامعة البليدة

  .إلى كل أساتذة كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير بجامعة الجزائر

  

  

  



  التشكرات

  

  

صاحب النعمة ز وجل المولى ع  إلى و الحمد و الثناء أتقدم بالشكر

  . هذا العملإتمامالجالل واإلكرام الذي وفقنا وأعاننا على و

الذي " علي عبد اهللا" المشرف الدكتور ذكما أتقدم بشكري إلى األستا

كان دائما عونا لنا من خالل نصائحه و توجيهاته جعلها اهللا له في 

  ميزان حسناته يوم القيامة

زميلي األستاذين دون أن أنسى من رافقني طيلة انجاز هذا العمل 

   شعيب متمنيا لهما التوفيق و السدادأتشيميسوم بوشنافة و 

  البحث من قريب أو من بعيداإلى كل من دعمني و ساندني إلتمام هذ

و اخص بالذكر مدير مكتبة العلوم االقتصادية بالمدية ؛مع شكر خاص 

وث ودراسات اقتصادية عربية بالقاهرة و كذا ألسرة تحرير مجلة بح

  . مجلة العلوم اإلنسانية بهولندا التي وافقت على نشر مقاالتنا
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 عامة مقدمة

 

أ 

  

  :متهيد
يتحد    ـ     ؛ جذرية يف االقتصاد العاملي    راٍتث االقتصاديون حالياً عن تغي وبالتايل عمـا ي ونه سم

   ر فيه الكثري من املُ    باالقتصاد اجلديد والذي تتغيمثـل التجـارة     ،ية والعاملية سات االقتصادية احمللِّ  مار 
      مة،  يف اقتصاديات الدول     رات خاصةً واالستثمار وانتقال التكنولوجيا واملعرفة، ونشهد هذه التغياملُتقد

ا تكنولوجيا املعلومـات    حاق ذه الظاهرة االقتصادية واليت تلعب فيه      ما للَّ قل تقد الدول األ وتسعى  
م قدت"  جملس االحتياطي الفدرايل للواليات املتحدة    " فحسب تقديرات    .دور القلب النابض   واالتصال

 أما مـا    ، أسباب النمو االقتصادي األمريكي السنوي     نسبة كبرية من    مباشر هذه  التكنولوجيا بشكلٍ   
تا اإلنتاجية والقدرة التنافسية       قدلقد . كثر من ذلك   للقطاعات كافة فهي أ    مه بشكل غري مباشر بزياد

 وعـام   1973بني عـام    االمريكية وسطياً يف الواليات املتحدة      %1.4زادت اإلنتاجية سنوياً بنسبة     
ه تكنولوجيـا   سنوياً وهو معدل عاٍل جداً وسبب      %2.9 فهي تزداد مبعدل     1995ذ عام   أما من . 1995

  .  واألعمال اإللكترونيةاملعلومات واالتصال

باالقتصاد املـبين علـى     "هات ما يسمى    هات االقتصادية احلالية بتوج   لون التوج حلِّويصف املُ 
ن مكانـة املعرفـة أو      ثرياً عن الـسابق، وأ    عرفة يزداد ك   وهذا يعين أن قيمة ووزن عامل امل       ،"املعرفة

         املعلومات يف السلع واخلدمات تزداد، وأكثر من ذلك فهناك ازدياد يف السلع املعرفيـة البحتـة        كبري 
 وبالتايل تبادهلا   ؛ رقمي وهذه السلع واخلدمات املعرفية ميكن وصفها بشكلٍ      . واخلدمات املعرفية البحتة  

    يف احلقيقـة إن دور     . ل أحد ممارسـات األعمـال اإللكترونيـة       شكِّونقلها على اإلنترنت والذي ي
 مما دعا الـبعض     ؛مل تشهده البشرية من قبل     املعلومات يف اتمع أخذ يزداد أكثر من السابق بشكلٍ        

ويدعوها باملوجة الثالثة بعد     ، وتسمية ما حيصل بثورة املعلومات     لتسمية هذا العصر بعصر املعلومات    
  .عية مث موجة الثورة الصناعيةموجة الثورة الزرا

عصر االتصاالت عن بعد    أنشأه جديداً نسبياً    عترب االقتصاد الالمادي مفهوماً   ي ،   وهو اقتـصاد  
 يف خدمتـها     حبيث تكون املوارد البشرية أهم موارده واضعةً       ؛ الفكر اإلنساين  إنتاج على   أساساًيقوم  

 الـذكاء هـو رأس   أنعة مبا رتِف غري ماستثماراٍت يف التنمية ب   إسهامهوفضالً عن   . االتصاالت احلديثة 
  هامة على مستوى التـشغيل بـصفةٍ  فاقاًآن االقتصاد الالمادي يفتح     إ يف هذا اال، ف    األساسياملال  

ل التبادل بني املؤسـسات وقـضاء   سه كما ي،ة على وجه اخلصوص   ختصعامة وتشغيل الكفاءات املُ   
   لقد أحدث االقتصاد الالمادي انعكاسـاتٍ     .  التكاليف صري وبأقلِّ  ق عد يف وقتٍ  شئون املواطنني عن ب 

مواإلدارةدة ويف الوقت ذاته يف الفرد واملؤسسة        تعد  ي مخسة جماالت حمورية من الضروري      غطِّ، وقد ي
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خصوص بف.  متناسقة وتدرجيياً املؤسسات وأصحاب الكفاءات واملستعملون       تنصهر ضمنها بصفةٍ   أن
أن إذ   ؛نت من احلاجيات األساسـية للمؤسـسة      نترلكترونية أصبح االخنراط باإل   إلل املعلومات ا  تباد 

 إىل جانـب    ،كلفة والسرعة ت من حيث ال   اإلضافيةدرة   من شروط كسب القُ    استعماهلا أضحى شرطاً  
ل اخلربات واخلـدمات    ق بتباد أما اال الثاين فهو يتعلَّ    .  املتاحة لتطوير التشغيل والتصدير    اإلمكانيات

العامل، أي البيع والـشراء     لكترونية يف    حيث عرف رقم معامالت التجارة اإل      ؛ الطرق االلكترونية  عرب
نترنت خلقت سوقاً عامليـة لتجـارة الـسلع          اإل أنن  بيعات وت نترنت، انفجاراً فاق كل التوقُّ    عرب اإل 

 يف تنظـيم هـذا       تلعب دوراً مهماً   أن مهنية    من قبل وميكن لتنظيماتٍ    واخلدمات مل يسبق هلا مثيلٌ    
 أساسية لتطوير   نترنت، وهي حلقةٌ  لكترونية عرب اإل  صل اال الثالث بالعمليات اإل    ويت. النشاط اجلديد 

ل يف االقتصاد الالمادي   التعام، مضافة   جديدة ذات قيمةٍ    ومهنٍ  لتنمية خدماتٍ  ة واسع ل جماالتٍ مثِّ وت 
اً كبرية لالستفادة من هذه اخلدمات واآلليـات        رصتيح هذا النظام اجلديد للعمليات فُ     كما سي . عالية

. صلة باجتماعاا وبراجمهـا   تكتجديد اشتراك األعضاء وتوزيع النشرات وإبالغهم آخر املعلومات املُ        
    ال الرابع فهو يت؛ جديدة من العمل   صل بإحداث أمناطٍ  أما ا     عـد يـشهد     حيث أصبح العمل عن ب

دة تواِج م عد مبؤسساتٍ سون نشاطهم عن ب   ماِرالعمال والكوادر ي   ماليني من    أن إذ   ؛عةتساِر م حركةً
         على اخلط يف بعض االختـصاصات       يف خمتلف أحناء العامل، وقد برزت يف السنوات األخرية خدمات 

دة يف هـذا    تعد م  أخرى خدمات  رت من جهةٍ  رة بالقدر الكايف، وتطو   توفِّ عالية غري م   ب خرباتٍ تتطلَّ
جاهاالت .وخيص      ال األخري تطوير الذكاء واستغالله وتقاسر وسـائل   مه، وذلك عن طريـق تـوفُّ       ا

 بفـضل وجـود     ، املطروحة لإلشكاليات للحصول على احللول     ؛لني عرب الشبكة  تعاِمتكنولوجية للم 
مدي خدمات الذكاءزو .  

هتمام على مـستوى     حتتلُّ املوارد البشرية املرتبة األساسية يف اال       تأصبح يف هذا الزخم اهلائل،   
وجتمع دول العامل على السواء مـن خـالل          . من عناصر التنمية    باعتبارها أهم عنصرٍ   ؛العامل املعاصر 

اجلهود على إعداد برامج شاملة وطموحة للتنمية البـشرية          القمم العاملية تمع املعلومات يف تركيز     
 أنه قد حدث تقدم   ؛  لدويل عن التنمية  قد أوردت تقارير البنك ا    ل.  علمية مدروسة  سٍسالقائمة على أُ  

ـ وقد انتقل هذا االهتمام املُ     . إىل جنب مع النمو االقتصادي     جنباً كبري يف توفري الرفاهية للبشر     د تزاِي
نـت اإلدارة   حيـث تبي   باملورد البشري من الدول إىل املؤسسات االقتصادية باختالف أحجامهـا،         

   الساعية إىل حتقيق التفو و العنصر   األسواق واألرباح أن العنصر احلاسم يف هذه األمور ه         ز يف ق والتمي
ر وأن املوارد البشرية اليت تتـوفَّ      ق، الكفاءة واملقدرة والرغبة العالية لتحقيق التفو      و ذ البشري املُدرب 
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  ولتحقيقهـا   . يف إجناحها   مهماً  حيث تلعب دوراً   ؛ من أصول املؤسسة   عترب أهم أصلٍ  عليها املؤسسة ت
 تلجأ املؤسـسة حـسب ظروفهـا إىل         ،اءة والفعالية يف استغالل هذه املوارد االستغالل األمثل       الكف

  .ا تكنولوجيا املعلومات واالتصالمسي  وال،ثلى من التكنولوجيات السائدةاالستفادة املُ

العمل على ابتكار وتطوير  أفضل      بمن أجل ذلك يزداد اهتمام اإلدارة املعاصرة باملورد البشري          
دراته الذهنية واإلبداعية يف خلق وتنمية املزايا التنافـسية     وتوظيف قُ  ،بل واآلليات الستثمار طاقاته   سال

ق عليهـا اسـم     طلَهذه التكنولوجيا اليت ي   .  وخدمات وتكنولوجيا جديدة   للمؤسسة يف شكل سلعٍ   
سويقية، فأوجدت مـا     قامت بتغيري الكثري من املفاهيم التنظيمية والت        و االتصال  تكنولوجيا املعلومات 

 وفرق العمل االفتراضية، واملخـزون      ، واملكاتب االفتراضية  ،ق عليه باملؤسسات االفتراضية   طلَأصبح ي 
لـة يف التجـارة اإللكترونيـة،       مثَّ جديدة م  ياٍتودخلت العديد من املؤسسات يف حتد      .االفتراضي

الـة   فع  معلوماتٍ نظمب وجود   الذي يتطلَّ  األمر   ؛اخل...،  لكترونية، واإلدارة اإل  ةاألعمال اإللكتروني و
تي االحتياجات املعلوماتية للمؤسسات، خاصةً    لب  الت املستمرة يف البيئات وحاجة املديرين       مع التحو

سريعة وحامسةخاذ قراراٍتإىل ات .  

 ا من تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتحقيق الفوائـد           وقد اتجهت اإلدارة إىل تعميق استفاد 
درة علـى التنويـع     اإلنتاجية األعلى، اجلودة األفضل، التكلفة األقل، القُ      : يلة فيما يل  تمثِّالرئيسية املُ 

ل اإلجيـايب مـع     بات السوق، الوصول األسبق للعمالء، التواص     والتحديث، االستجابة األسرع لتقلُّ   
إدارة  إعادة اهليكلة،  ة اهلندسة، إعاد :دة، من أمهها  تعد وأساليب م  دين عن طريق استخدام آلياتٍ    وراملُ

 ودف مجيع هذه األساليب إىل ختليص املؤسسة والعمل فيهـا مـن كـل          .اخل...،  رةعاياملُ اجلودة،
   الزوائد اليت ال تت        ظم العمل وعمليـات    فق مع إمكانيات التكنولوجيا اجلديدة، وذلك بإعادة تعميم ن

  .بات هذه التكنولوجياتطلَّئمني عليها ملا يتناسب وماإلنتاج وحمتوى األعمال، ومن مث مواصفات القا

  : طرح اإلشكالية-أوالً
  : طرح السؤال الرئيسي التايلانطالقاً مما متَّ ذكره فإننا ن

  ؟دارة املوارد البشرية يف املؤسسة  تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إمدىما  -

  :د من األسئلة الفرعية التاليةويقودنا طرح اإلشكالية الكلية إىل طرح املزي
1-   وما هـو أثـر تكنولوجيـا        ؟ بات املوارد البشرية يف ظل جمتمع املعلومات واملعرفة       تطلَّ ما هي م

  ؟ املعلومات واالتصال على التشغيل وحتقيق مناصب الشغل
   ما أثر تكنولوجيا املعلومات و االتصال على نظم املعلومات؟-2
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   املوارد البشرية ؟إلدارةومات  معلنظم ما أمهية بناء -3
4-؟ختفيض التكاليف و حتسني األداء عد يف  ما دور آلية العمل عن ب  
   ؟ ما أثر اعتماد التدريب االلكتروين على حتسني أداء املورد البشري-5

  : فرضيات البحث-ثانياً
  : التاليةإثبات صحة الفرضيات  نا ميكننفاًنتيجةً لألسئلة املطروحة آ

إدارة املـوارد    على ا واجيابيا  أساسي تأثرياتكنولوجيا املعلومات واالتصال    تؤثر   :ضية الرئيسية الفر -أ
  .املؤسسةيف البشرية 

  :الفرضيات اجلزئية -ب
 خاصة، كمـا تفـتح تكنولوجيـا        ب جمتمع املعلومات واملعرفة موارد بشرية ذات مهاراتٍ        يتطلَّ -1

  . جديدة للتشغيلرصاًاملعلومات واالتصال فُ
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال دورا أساسيا يف حتسني أداء نظم املعلومات تلعب -2
3-ظمعترب بناء  يإدارة املوارد البشرية بالنسبة إىل حتسني وظيفة جداًاً معلومات املوارد البشرية مهمن .  
4-     سـسة بـشرط     وحتسني نشاط املؤ   ، يف ختفيض التكاليف    أساسياً عد دوراً  تلعب آلية العمل عن ب

  .اقتراا بأمن املعلومات والشبكات
  وبالتايل حتـسني أداء       التدريب باملؤسسة  ةوظيفاً يف جناح     أساسي اًلكتروين دور  اإل  يلعب التدريب  -5

  .املوارد البشرية

  : أمهية البحث-ثالثاً
ا البحث من خالل العناصر التاليةع أمهية هذتنب:  

 معاجلة إشكالية تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتـصال علـى          يعترب هذا البحث مسامهةً نظرية يف      -1
وتبيان مدى أمهية التحول حنو األمتتة ومعاجلة خمتلف العمليات          إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة،    

باستخدام احلاسوب؛ باعتبار ذلك من أهم املُتطلَّبات للدخول يف عصر املعلومات، ومن مث اقتحام              
ري ذلك على املورد البشري؛ نظراً ألنه أهم عنصٍر يف عملية التحول هذه، مـن               عصر املعرفة وتأث  

  .خالل ما أصبح يصطلح عليه برأس املال الفكري أو املعريف
 ميكن هلذه املسامهة العلمية أن جتعل التعمق يف اخلوض يف مثل هذه الدراسـات املُتعلِّقـة بآثـار                   -2

ملؤسسة، وجتنب تناوهلا سطحياً فقط؛ وعليه ميكن للباحثني        تكنولوجيا املعلومات واالتصال على ا    
  .اعتماد هذه املسامهة مرجعاً نظرياً يعتمدون عليه يف تناول مواضيع أكثر ختصصاً ودقة
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 نظراً للتشجيع الذي تقوم به اجلزائر فيما خيص استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، فـإن               -3
كون محفِّزةً للمؤسسات اجلزائرية العمومية منها واخلاصة؛ للتوسع        مثل هذه الدراسات ميكن أن ت     

يف استخدام هذه التكنولوجيا وإدراجها ضمن اخلُطط واالستراتيجيات املُعتمدة من قبـل هـذه              
  . املؤسسات، وال سيما تلك املُتعلِّقة باملوارد البشرية

قة باملورد البشري وعلى آلية العمـل عـن بعـد            اقتراح االعتماد على أمتتة نظم املعلومات املُتعلِّ       -4
  .باستخدام احلاسوب والتدريب االلكتروين كمداخل لتحسني أداء وظيفة إدارة املوارد البشرية

  : أهداف البحث-رابعاً
  :األهداف اليت نسعى إىل حتقيقها من خالل هذا البحث فيما يلي تتمثَّل

1-      عبر  الر عن مدى    حصر أهم املفاهيم واخلصائص اليت تملعلومـات  اتكنولوجيـا   يف استخدام   تطو
هـذه  واالتصال وتأثرياا على إدارة املوارد البشرية، يف حماولٍة لإلحاطة بأهم مفاهيم وخصائص             

  .، وذلك من خالل االعتماد على أهم املراجع واملصادر املُتخصصة يف هذا االالتكنولوجيا
2- تمعي املعلومات واملعرفة وتأثريمها على املؤسـسة بـصفةٍ             التعر عامـة  ف على األمهية احلالية ، 

عمالـة  ( ف كذلك على طبيعة وخصائص هذه املـوارد       التعرو خاصة،   ومواردها البشرية بصفةٍ  
  ).املعرفة

ـ       التشغيل واحلـد    املعلومات و االتصال على    تأثريا تكنولوجيا دراسة   -3  ة مـن مـستويات البطال
  .واملتطلبات البشرية الضرورية القتحام ميدان هذه التكنولوجيا

 تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال على إدارة املـوارد البـشرية يف          تسليط الضوء على أمهية      -4
 لها لكي يـتم   يشغتد يف تنظيم بيانات تلك املوارد و      ساِعتميكن أن   حبيث   ؛ االقتصادية ؤسساتامل

 ،ق باملوارد البشرية   أكثر فاعلية مبا يتعلَّ    خاذ قراراتٍ  ميكن أن تفيد يف ات     علوماٍتإنتاجها يف صورة م   
  .الكفاءة والفعالية يف استخدام هذه التكنولوجيا حتقيق خاصةً إذا ما متَّ

ة، منـها   قة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال على املوارد البشري      تعلِّ دراسة تأثري بعض التطبيقات املُ     -5
  . مع إبراز دور أمن املعلومات والشبكات،لكتروينن بعد، والتدريب اإلالعمل ع
  : أسباب اختيار املوضوع-خامساً

  :إن من األسباب اليت جعلتنا خنتار دراسة مثل هذه املواضيع ما يلي
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  : فيما خيص األسباب املوضوعية-أ
طرقنا فيها إىل أثر تكنولوجيـا      جاء هدا املوضوع كتكملة ملا تناولناه يف رسالة املاجستري ؛حبيث ت          -1

  . ومل نشر إىل أثرها على املورد البشرياملعلومات و االقتصاد على أداء املؤسسة
2- ف على الدور املُ   التعرز الذي أصبحت تلعبه كل من تكنولوجيا املعلومات واالتصال واملـورد           تمي

  .البشري يف بناء اقتصاد املعرفة
  ؛ ودولياً استراتيجي يف حتقيق النمو والتنمية حملياً البشري كعامٍل أمهية االستثمار يف العنصر-3
رات احلاصلة يف ميادين تأثريات تكنولوجيـا        عن التطو  درة املؤسسات على العيش مبعزلٍ     عدم قُ  -4

 . من أصول املؤسسةملعلومات واالتصال على العنصر البشري لديها باعتباره أهم أصٍلا
ر املؤسسة على إعادة النظر يف كيفية تنظيمها عن طريق قيامهـا            جِبة وعاملية ت   بيئي متغيرات بروز   -5

 .بالتغيري املستمر ألساليبها يف اإلدارة والقيادة والتنظيم
  :ل يفأما األسباب الذاتية فتتمثَّ -ب
1-؛ و رسائل املاجستري على مستوى أطروحات الدكتوراهقص مثل هذه الدراسات خاصةً ن  
 تكنولوجيا املعلومات واالتصال وتأثريهـا      مواضع ختص ، وهي   بة الكلية مبواضيع حينية    إثراء مكت  -2

  . يف املؤسسة وهي املوارد البشريةعلى أهم عنصٍر
3-تناول مثل هذه املواضيع إىل يل دائماًا منحيث كن؛ ص يف املسار الدراسي اجلامعي طبيعة التخص.  

  : الدراسات السابقة-سادساً
  : ل فيما يلينا من االطالع عليها يف سياق حبثنا هذه تتمثَّاليت متكَّإن الدراسات 

رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجـستري يف          أثر تكنولوجيا املعلومات على العملية التدريبية،      -
 أكادميية  السادات للعلوم اإلداريـة،       من إعداد الطالب كمال نسيم حممد سليم،       ،العلوم اإلدارية 

ـ       ضت الرسالة أوالً  وقد تعر  .2002 صر،م القاهرة، زت عليهـا    إىل املفاهيم األساسية الـيت ركَّ
الدراسة مث إىل مراحل وكيفية حتديد االحتياجات التدريبية والتغيريات اليت أحدثتها تكنولوجيـا             

ق الباحث إىل طرق تنفيذ التـدريب مـن         وبعدها تطر علومات على حتديد هذه االحتياجات،      امل
لوجيا املعلومات أين قام باملقارنة بني السياقني التقليدي للتنفيذ وسـياق تكنولوجيـا             خالل تكنو 
ط التدريب باستخدام الوسـائ    حيث أشار إىل كل من التدريب باستخدام احلاسوب،       ؛  املعلومات

ربط الباحث بني احملتـوى التـدرييب         ويف الفصل املوايل   ،نترنيتاملُتعددة والتدريب باستخدام اإل   
 وانتـهت   ، ويف الفصل التايل تناول إدارة التدريب وتكنولوجيا املعلومات        .ولوجيا املعلومات وتكن
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ـ     قام به الباحث يف وزارة الصحة العمانية على جمموعـةٍ          هذه الدراسة باستقصاءٍ   بني در مـن املُ
ـ  ،لكتروينة مدى رضاهم عن برامج التدريب اإل      بني ملعرف تدرواملُ  ص إىل أن هنـاك عالقـةً       وخلُ

   جوهرية بني تطوير مومات وانتشار التدريب االلكتروين، وأ    الت تكنولوجيا املعل  دخ  ل ن درجة تقب
 والبيئة  ، اخلربة يف استخدام احلاسوب    : من العوامل هي   ر مبجموعةٍ لكتروين تتأثَّ األفراد للتدريب اإل  

  .اخل...، احمليطة
دراسة حالة مؤسسة مديريـة الـصيانة   : ةة يف املؤسس أثر تكنولوجيا املعلومات على املوارد البشري  -

 إعداد الطالب مراد رايـس،    ،سالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري       رلسوناطراك باألغواط، 
 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جبامعـة اجلزائـر         فرع إدارة األعمال،   قسم علوم التسيري،  

لية أثر تكنولوجيا املعلومات علـى      عاجل الباحث من خالل هذه الرسالة إشكا      وقد  .2004-2005
 ،تحليل مفهوم وأدوات عصر املعلومات    ب املوارد البشرية يف املؤسسة ؛حبيث  قام يف الفصل األول         

 إىل مرتكزات األعمال يف عصر تكنولوجيا املعلومات ومتطلباتـه مـن            يف الفصل الثاين     قمث تطر
و ،  كالة مديرية الصيانة ملؤسسة سونا طـرا      إىل دراسة ح  يف الفصل الثالث     وانتهى،املوارد البشرية 

املوارد البشرية يف املؤسـسة       ادارة  إىل أنه تؤدي تكنولوجيا املعلومات إىل حتسني       ت الدراسة توصل
هـذه  تفاصيل تـأثري     فقط مفاهيم عامة دون التطرق إىل        اتناوهلإال أنه ما يعاب على الدراسة هو        

  .سة على املوارد البشرية يف املؤساالتكنولوجي
بالتطبيق علـى بيـت التمويـل       ( أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات على فاعلية األداء الوظيفي          -

إعداد الطالب فؤاد فايد فؤاد الرشيدي، رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري يف        ،)الكوييت
راسـة  وقد تناولت الد   .2006 مصر، القاهرة، جامعة عني مشس،   كلية التجارة،  إدارة األعمال، 

قة بـاألداء الـوظيفي وتكنولوجيـا       تعلِّقة بتكنولوجيا املعلومات وتلك املُ    تعلِّاملفاهيم األساسية املُ  
 اختبار صـحة     التطرق إىل الدراسة امليدانية أين متَّ       متَّ  وأخرياً ،املعلومات وعالقتها باألداء الوظيفي   

ـ   ؛   وذلك باستخدام طريقة االستبيان    ،الفرضيات  إىل أن تكنولوجيـا   صت الدراسـة  حيـث خلُ
 جبميع تطبيقـات تكنولوجيـا      لمغري أن الدراسة مل ت     املعلومات تزيد من فاعلية األداء الوظيفي؛     

  .  املعلومات يف املؤسسة

  : املنهج املُتبع يف البحث-سابعاً
اعتمدنا يف حبثنا هذا على كل من املنهجني االستقرائي واالستنباطي مع اسـتخدام ألسـاليب            

ذلك من خالل االستفادة من الرسائل العلمية والدوريات والكتب اليت          و ،التحليلية والوصفية الدراسة  
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 االعتماد كـذلك    كما متَّ  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال وإدارة املوارد البشرية     تناولت موضوعات   
  .ة هلذه الدراسةانب النظريوعلى بعض األمثلة التطبيقية لتأكيد اجل

  : حدود البحث-ثامناً
قـة  تعلِّيندرج هذا البحث ضمن البحوث النظرية اليت دف إىل اإلحاطة مبختلف املفـاهيم املُ   

بتكنولوجيا املعلومات واالتصال واملوارد البشرية؛ من خالل اإلجابة علـى اإلشـكالية املطروحـة              
ا التركيـز    لطبيعة املوضوع رأين   ونظراً واختبار فرضياا باستعمال أسلوب البحث العلمي األكادميي،      

  . مستقبليةعلى اجلانب النظري تاركني اجلانب التطبيقي لدراساٍت
1- عديد مـن    لطبيعة الدراسة النظرية ولإلجابة على اإلشكالية فإننا تناولنا ال          نظراً :عد املفاهيمي  الب

إدارة  ،تكنولوجيا املعلومات واالتـصال    جمتمع املعرفة،  مبجتمع املعلومات، املفاهيم املُتعلِّقة خصوصاً    
  . البحثمة بكثرة يف هذاستخد على تعريف بعض املصطلحات املُ زيادةً،املوارد البشرية

2- عد الزماين  الب :    الت اليت تـشهدها األسـواق العامليـة نتيجـةً    يتوافق سياق حبثنا هذا مع التحو 
ـ  ؛ذهلة اليت أحدثها االنتشار الواسع لتكنولوجيا املعلومات واالتـصال        رات املُ للتطو ى إىل أن   ا أد  مم

طلق عليـه جمتمـع      ي طلق عليه جمتمع املعلومات إىل جمتمعٍ      ي املؤسسة انتقلت من العيش وسط جمتمعٍ     
بـة كـل    واكَ خاصة بضرورة م   قة بصفةٍ تعلِّ م  وواجباتٍ ياٍت وما أصبح يفرض عليها من حتد      ،املعرفة
أو تغيٍريٍرتطو ث يف بيئتها حيد.  

3- تضي اإلجابة على اإلشكالية املطروحة عدم ربط أثر تكنولوجيـا املعلومـات             تق :عد املكاين  الب
كما  مة،تقدمة أو غري م   تقد كانت يف دولة م     سواءً ، معينة واالتصال على إدارة املوارد البشرية مبؤسسةٍ     

 نتائج علـى    وحماولتنا تعميم ال   ، للطبيعة النظرية للبحث    نظراً ؛ق إىل املؤسسات اجلزائرية   تفادينا التطر
  .عمومية أو خاصة  إدارية أو اقتصادية،:كافة املؤسسات مهما كان نوعها

  : حتديد املصطلحات املستخدمة يف البحث-تاسعاً
 يف سياق هذه الدراسة ارتأينـا أن نـبني          ة على تعريف وحتديد خمتلف املفاهيم األساسي      زيادةً

  :ني الباحثني بغرض توحيد مفهومها ب اختالٍفاملصطلحات الرئيسية اليت ميكن أن تكون حملَّ
 بإدارة املـوارد    لإلشارة إىل الكيان التنظيمي الذي خيتص      " وظيفة إدارة املوارد البشرية   "مصطلح   -

  .البشرية يف املؤسسة
د التكنولوجي بني تكنولوجيا    هي التكنولوجيا الناجتة عن التعاض     : تكنولوجيا املعلومات واالتصال   -

  ).تكنولوجيا نقل املعلومات(  وتكنولوجيا االتصال،)يا معاجلة املعلوماتتكنولوج( املعلومات
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 ودف إىل إنتـاج     ، اقتصادية فنية أو صناعية أو جتارية يعمل فيها عمال         هي كل وحدةٍ   : املؤسسة -
  . نوع من أيسلع أو تسويقها أو تقدمي خدماٍت

ه يف خدمة صاحب العمـل وحتـت         أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوع        هو كل ذكرٍ   : العامل -
  .  عن نظرهإدارته أو إشرافه ولو كان بعيداً

ذلك   أو غري  ،ج حسابياً عالَ أو ت  ببوب أو ت  رت فت ،بومعاجلة البيانات باستخدام احلاس   هي   :األمتتة -
عـاد  أن ي إمـا     أو ،مها املعرفة ل تراكُ شكِّن في خزشكل املعلومات واليت إما أن ت      مما ي  ؛من املعاجلات 

 . راجعةمعاجلتها كتغذيٍة

  : خطة البحث-عاشراً
لقد قمنا يف حبثنا هذا باإلجابة على إشكالية تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصال علـى إدارة               
املوارد البشرية يف املؤسسة واختبار الفرضيات اليت مت طرحها من خالل مخسة فصول تناولنـا فيهـا                 

  :مايلي
 حيـث متَّ   هذا الفصل لإلطار العام لتكنولوجيا املعلومات واالتصال؛          خصصنا :الفصل األول 

وكذا مفهوم تكنولوجيـا  ،تيم املُتعلِّقة بكل من جمتمعي املعلومات واملعرفة واإلنترن  هافاملىل  ق إ التطر 
   . وقد حاولنا يف هذا الفصل اإلملام مبختلف املصطلحاتاملعلومات واالتصال ودورها يف التشغيل

ق إىل   التطـر  حبيث متَّ ؛  ظم املعلومات يف ظل املقاربة النظامية     ص لدراسة ن  ص خ : الثاين الفصل
ماهية النا يف املؤسسةظم ونظم املعلومات وأنواعها وتطبيقا.   

مث إىل دور تكنولوجيا    ،  قة بإدارة املوارد البشرية   تعلِّخمتلف املفاهيم املُ  تطرقنا إىل    :الفصل الثالث 
ظـم   مث إىل دراسـة ن     ،ظم معلومات املوارد البشرية    بدراسة ن  ،واالتصال يف هذه الوظيفة   املعلومات  

  . معلومات حماسبة املوارد البشرية
 عدآلية العمل عن ب   الالسلكية و ماهية االتصاالت السلكية و    ختصيصه لدراسة     متَّ :الفصل الرابع 

ـ    إ خصائصها، مفهومها،باستخدام احلاسوب من خالل التطرق إىل        لبياا، وشـروط   جيابياـا وس
   .من شبكات املعلومات واالتصالجناحها، متمثِّلةً يف أ

بدءا بالتطرق إىل ماهية التدريب مث      لكتروين   اإل دراسة التدريب  إىلانتهينا فيه   : الفصل اخلامس 
  .ستمرماهية التدريب االلكتروين وانتهاء بأدوات هذا النمط من التدريب واحلاجة إىل التدريب امل
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  متهيد

 اجليـل األول    إىل األربعينيات من القرن املاضي، مع ظهور      ،  تعود بداية ظهور عصر املعلومات    
من احلواسيب، دف املساعدة يف إجراء كم كبري من العمليات الرياضية كان ميكـن أن تـستغرق                 

 وظهور اجليل اخلامس مـن احلواسـيب، أصـبحت          التطورنوات لو قام ا البشر، ومع استمرار        س
ومعه أصبحت املساحة الزمنية أكرب لكي يعمـل العقـل           دم يف مجيع جماالت ومواقع العمل،     ستخت

االستخدام األمثل للعقل البشري يف تطـوير        إن بيت القصيد يف كل ذلك هو         . أكرب البشري بشكلٍ 
  .فة البشرية للوصول إىل أقصى درجات الرفاهية لإلنساناملعر

 إدخال عامل املعرفة بشكٍل يعملون علىأم  االقتصاديني اليوم، لدىاملعروف  منلقد أصبح و
 توليـد   التنميـة وبـني    فالعالقة بني    ."نظرية النمو اجلديدة  " مثل   ،وواضح يف نظريات التنمية    مباشر

مـن النـاتج     %50 اإلحصاءات على أن أكثر من       حة، وتدلُّ املعلومات واستخدامها أصبحت واض   
 أي  ،%30با يبلغ   وأن النمو يف قطاع املعلومات يف أور      و مبين على املعرفة،     املُتقدمةاإلمجايل يف الدول    

 ، كما تقدر الدراسـات    2000 عام   %6مخسة أضعاف منو االقتصاد العام يف أوروبا البالغ          ما يعادل 
من العامـل   80% تجارة األمريكية أن مسامهة التكنولوجيا والتقدم املعريف تشكل       اليت أجرا وزارة ال   
  .)1(الكلي لنمو اإلنتاجية

 أكان ذلـك     سواءً ، مذهالً راًتطو  يعترب  اإلنسان جمال التكنولوجيا الرقمية    هقحقَّما   وبالتايل فان 
ط مـا بـني     ملدى التـراب   نظراً و .مات أو مستوى تكنولوجيا االتصال    على مستوى تكنولوجيا املعلو   

 كما بال جدوى دون تبادهلا عن طريق عملية االتصال،          تصبح أن املعلومة    ث حي ؛املعلومات واالتصال 
     ا ال تتمتناوهلما كتكنولوجيـا    سـن   هذه الدراسة  ففيلذا   . إال بنقل معلومة ما    أن عملية االتصال ذا

   .ي تكنولوجيا املعلومات واالتصالواحدة ه

  : الفصل النقاط التاليةاول يف هذا سنتنوعليه
  .املعرفةوماهية جمتمعي املعلومات  -
  . كأحد املظاهر األساسية تمعي املعلومات واملعرفةاإلنترنت -
  .  تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأثرها على التشغيل-
  

                                                 
)1 ( name?php.modules/mag_arabia_al/net.arabcin.www://http ،2007أكتوبر  11 :تاريخ التحميل.  
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  المبحث األول
   ماهية مجتمع المعلومات والمعرفة

 علـى   داللٍة يفن ما ميكن أن نسميه بظاهرة تفجر املعلومات         يشهد العامل منذ عقدين من الزم     
 وصـناعة،   التقدم يف إنتاج املعلومات يف كافة جماالت احلياة البشرية، وأصبحت املعلومات سـلعةً            

 واليت يتم فيهـا تبـادل       ، بسوق املعلومات الكونية   )1(بيل غيتس للدرجة اليت خلَّفت وراءها ما أمساه       
   .سلع واألفكار اإلنسانية يف آٍن واحداخلدمات وال

  .مفهوم جمتمع املعلومات: املطلب األول
 ، واقتناء أدوات الذكاء   ، التحول الذي أصاب اتمعات يف العامل واملُتمثِّل بثورة املعلومات         إن

هـا  وسيطرة األقوياء يف العامل، ما هي إال القُدرة على استثمار العلم واملعرفـة واملعلومـات وتطويع               
هذا ما أدى بالدول الغنية باملعرفة واملعلومات إىل تغيري التركيبة االجتماعية للمجتمـع،             . ملصلحتهم

  .)2(وظهور تركيٍب اجتماعي جديد يستند ويرتكز على استثمار املعرفة واملعلومات يف كافة ااالت
  .تعريف املعلومات:الفرع  األول 

ويف فرنسا  . لالتيين الذي كان يعين تعليم املعرفة ونقلها       من األصل ا   )3(ت كلمة معلومات  قَّاشت
كانت تشري كلمة معلومات يف العصور الوسطى إىل عمليات مجع املعلومات ونقلها وتوثيقها رمسياً،              

  . وتشتق كل املعاين املعاصرة من األصل الالتيين الفرنسي
  :  إعطاء التعاريف التالية للمعلوماتميكنو 

بواسـطة عمليـة    (صل بـه    توي) بواسطة طريقة التحليل  (ف  عر ي  قابل ألنْ  هي حادثٌ املعلومة   « -
سهم يف توليدها    مادة أولية للمعرفة ت    ، رمز أو وحدة للمعىن؛     إشارة تصبح تأخذ قيمة و   ؛)التحويل

 أو مراجع   ،)مناذج،  صور( متثيلية   ،)وحدات ختزين (ها إىل وحدة معطيات      ميكن حتويلُ  وهيكلتها؛
  .(4) » ...)، إحساس (ضمنية

                                                 
  .ب شركة ميكروسوفت للربجمياتيات احلاسوبية يف العامل وصاحالربجمإمرباطور صناعة  :بيل غيتس ) 1(
  .42ص ، 2004، 1ط ،األردن، عمان، التوزيع، دار الصفاء للنشر ونظم املعلومات اإلدارية،  السامرائي و هيثم الزعيبإميان ) 2(
)3 ( Information.  

(4) Encyclopédie de la gestion et du management, DALLOZ édition, France, p479. 
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 واليت هلا قيمةٌ  ،  مستقبلها للفرد    أكثر نفعاً   يف شكلٍ  تصبح إعدادها ل  املعلومات هي البيانات اليت متَّ     « -
متع أو يف القرارات اليت يكة يف االستخدام احلايل أو املتوقَّحرخاذ م1(» هاات(.  
- »   نتاملعلومة هي م ج م واملعاجلة؛ التحويل،  للتخزين  قابلٌ ،ه لالستهالك وج ، هامـاً  ل مـورداً  شكِّ ي  

 كذلك الطاقة األساسية لعملية التحويـل       تمثِّلوهي  ،   مثل مواد أولية داخل عملية حتويل      ،للمؤسسة
  : (2)ز باخلصائص التالية وتتمي،هذه

  ؛)أحداث، قياسات، مالحظات(وصفية  -
  ؛)برهان، منطق(حتليلية  -
  ؛)معلومات للفحص والنقد، فلسفة، ريختا، علوم: فرضيات(تفسريية  -
- ؛)احتماالت، تقديرات(ؤية تنب  
رسـومات                 ،  خـصوصيات ،  قواعـد ،  جداول مواعيـد  ،  طاتخطَّم،  تنظيمات،  قوانني(امسية   -

  ؛)تعليمات
  ؛)فنون(ختيلية  -
  ؛)حوارات، إشهار، دعاية(إقناعية  -
  .اجتماعية -

 يسمح باستخدامها واالسـتفادة      تصنيفها وتنظيمها بشكلٍ    متَّ  هي عبارة عن بياناتٍ    املعلومات
 للمعلومـة مظهـر    .)3( وسلوك من يستقبلها   فعاَّل يف ردود أ   تؤثِّروبالتايل فاملعلومات هلا معىن و    ؛  منها
ز خباصية االنقطاع مثـل      وتتمي ، تقين وآخر،   مثل الشدة الكهربائية   ،ز خباصية االستمرار   وتتمي ،قياسي

  .(4) رقمية عملية الرقمنة يف حتويل املعلومة القياسية إىل معلومٍةتتمثَّل و،احلروفاألرقام أو 

تا   عرصبحت معاجلتها ل  البيانات اليت متَّ   «: ف املعلومات على أللمـستقبل    أكثر نفعاً   بشكلٍ ت 
  .»  قرارات مستقبليةاتخاذ احلايل أو يف االستخدام  يفواليت هلا قيمةٌ

 هي جمموعة احلقائق واملفاهيم اليت ختص أي موضوٍع من املوضوعات، واليت تكـون              فاملعلومات     
  .الغاية منها تنمية اإلنسان وزيادة معرفته، وميكن أن تكون أماكن أو أشياء أو أناساً

                                                 
 .97سكندرية، ص اإلإمساعيل حممد السيد، نظم املعلومات الختاذ القرارات اإلدارية، املكتب العريب احلديث،  ) 1(

(2) Pierre Carrier et autres, Bases de données dans le développement de système, Gaetan Morin édition, 

Canada, 1991, pp9-10. 

  .97، ص 2001مد البكري وإبراهيم سلطان، نظم املعلومات اإلدارية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، سونيا حم ) 3(
(4) Lakhdar Lallem, Les systèmes d’information pour la gestion, ISGP, Algérie, p6. 
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أو ما شابه ذلك،     املعلومات من خالل البحث، أو القراءة، أو االتصال،        ميكن احلصول على   و
  .)1(ملعلومة واحلصول عليها، وجيب أن حتمل املعلومات قيمةمن وسائل اكتساب ا

 يف عالقة اإلنسان    مهم  واملعلومات عنصر  بشري،  أساسي يف أي نشاطٍ     مورد  هي املعلوماتإن  
؛ وعليه ميكـن    واالقتصادية وعالقة اتمعات بعضها ببعض من النواحي السياسية الثقافية          ،مبجتمعه

 تمع املعلوماتإعطاء التعاريف التالية:  
  .تعريف جمتمع املعلومات: الثاينالفرع 
 تكنولوجيـا  فـإن  الزراعة، جمتمع عن خمتلفاً جمتمعاً أفرزت قد الصناعة تكنولوجيا كانت إذا
   : يعرف كما يليبكثري الصناعة جمتمع عن خمتلفاً جمتمعاً أوجدت قد واالتصال، املعلومات

 اليت املعلوماتية تطبيقاتو املعلومات من الكثيف الفيض دولي  اتمع«هو : )2(املعلومات جمتمع
 .)3(» أدائه تصويبو مشكالته، وحلِّ ظواهره تفسريو لدعم أنشطته، تمعا داخل تسري

ق االسـتخدام األمثـل     طبالبيئة االقتصادية واالجتماعية اليت ت     « : كذلك هو  املعلومات جمتمع
، ويف هذا اتمع إذا أحـسن اسـتخدام         اإلنترنتا يف ذلك     مب ،)4(  واالتصال لتكنولوجيا املعلومات 

 . النفع على األفراد يف مجيع مناحي حيام الشخصية واملهنيـة           يعم  عادالً املعلومات وتوزيعها توزيعاً  
ا  م تكنولوجيا املعلومات واالتصال   ع أمثلة استخدا  وتتنوحبيـث تـشمل التعلـيم،       ، وختتلف جماال 

ن بل إ .  وفاعلية اجلهاز احلكومي، وغريها    ة والصحة، والبنوك واملوارد التمويلية،    واخلدمات االجتماعي 
 عـام   ع بـشكلٍ   ويتمت ، يف العثور على املعلومات اليت حيتاج إليها       جمتمع املعلومات يستغرق وقتاً أقلَّ    

ليومية الصغرية؛   إىل املهام ا   أيضاً ع تكنولوجيا املعلومات واالتصال    مناف ومتتد. بفاعلية وإنتاجية أفضل  
عنوان إحـدى اجلهـات      معينة، أو    م خدماتٍ قد ت بحث عن جداول القطارات، أو مستشفى     مثل ال 

                                                 
  .34، ص ، 2004، عمان، األردن، التوزيعات اإلدارية، دار الصفاء للنشر وزياد حممد الشرمان، مقدمة يف نظم املعلوم ) 1(
)2 ( Information Society.  
  ،الكويـت ، واآلداب والفنون للثقافة الوطين الس  صادرة عناملعرفة عامل سلسلة، الرقمية الفجوة، حجازي نادية و علي نبيل )3(

  .22 ص، 2005
  .ذا الفصلتم مناقشة هذا املوضوع بشيء من التفصيل يف املبحث الثالث من هسي ) 4(
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 وما هلما مـن     )1(اإللكتروين والربيد   اإلنترنتضيف كل من    كما ي .  ما ولة عن نشاطٍ  احلكومية املسؤ 
  .)2(»أسعار منخفضة وببسرعٍة على تبادل املعلومات ونشرها القُدرة إىل  يف كل مكاٍنانتشاٍر

 اتمع ما بعد الصناعي الـذي بـزغ         ،أو اقتصاد املعلومات   يصف اصطالح جمتمع املعلومات   
إىل اعتبار هذا االصـطالح وصـفاً         وقد ذهب آخرون   .ه يف النصف الثاين من القرن العشرين      فجر

اج مجيـع أنـواع      إلنت تكنولوجيا املعلومات للمجتمع الذي ترتكز آلته االقتصادية إىل مبدأ توظيف         
ة عرب شبكات املعلومات بـدالً مـن الـسلع          اإللكتروني عن طريق توزيع الرموز      ، واخلدمات سلعال

  .)3(التقليدية

 التكنولوجي إىل توظيف املعلومـات      التطور ب  النمو االقتصادي العاملي املتزايد ممزوجاً     أدىوقد  
كمٍكحر  ىمما  ؛  ر االجتماعي  أساسي للتغييف بدايـة   " جمتمـع املعلومـات   "ور مـصطلح     إىل ظه  أد

 علـى   ز بأا تعتمد أساساً    وتتمي .ة على املرحلة اجلديدة اليت متتد عرب تاريخ البشرية         للدالل ؛الثمانينات
  .)4( ترتكز على هياكل قاعدية تكنولوجية القتصادياٍت أساسياًل مورداًشكِّ متينة من املعلومات تقاعدٍة

 للحياة االقتصادية    كوجهٍ ستخدم فيه املعلومات بكثافةٍ   اتمع الذي ت   و، ه  املعلومات مجتمعف
  .ب وشبكات االتصالياسو رئيسية على املعلومات واحلره بصفٍةيعتمد يف تطو، والسياسيةوالثقافية 

 ، من اقتصاد الـصناعات إىل اقتـصاد املعلومـات         التحول ، فإن املالمح البارزة اآلن    ،وهكذا
 من إنتاج البـضائع     التحول و ،لتكاِماالقتصاد الوطين إىل االقتصاد العاملي الشامل أو املُ        من   التحولو

  . واملعرفةعة إىل إنتاج املعلومات صنوالسلع املُ

 األمريكيـة؛حبيث   صناعة املعلومات يف أوربا والواليات املتحدة     ويوضح اجلدول املوايل حجم     
  :يبني أمهية هذه الصناعة 

                                                 
  . بالتفصبل يف املبحث الثاين من هذا الفصلاإلنترنت والربيد اإللكتروينسيأيت الكالم عن  ) 1(
املؤمتر العريب رفيع املستوى للتحـضري      حبث مقدم إىل    ،   »حنو جمتمع معلومات عريب إطار خطة العمل املشترك       « شروع وثيقة   م ) 2(

  .4، ص 2003 يونيو 18-16 القاهرة، – مصر العربية للقمة العاملية تمع املعلومات، مجهورية
العـدد   ،الثالثةالسنة  ،  جملة علوم إنسانية  ،  » معاجلة معلوماتية اقتصادية  :  اقتصاد املعلومات وإدارة املعرفة    «،  حسن مظفر الرزو   ) 3(

  .11/04/2008: يخ التجميل تار،net.uluminsania.www ،6200مايو ، 82
 إىل املؤمتر العريب اخلامس عشر      حبث مقدم ،  » مفهوم جمتمع املعلومات من خالل التجارب العاملية الرائدة        «،   أعراب عبد احلميد  ) 4(

  أيـام  بتونس حتاد العريب للمكتبات واملعلومات    الذي نظمه اال   » املعرفةاملكتبات ومرافق املعلومات ودورها يف إرساء جمتمع         «
  .2005 مارس 5 -2
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  )1(جدول رقم 
  يات املتحدة، بوحدة مليار دوالر حجم صناعة املعلومات يف أوربا والوال

 الواليات املتحدة أوروبا قطاع صناعة املعلومات
 255 186 حمتوى املعلومات

 160 165 توزيع املعلومات

 151 193 معاجلة املعلومات

 566 544 اموع الكلي

،  صادرة عن الس الـوطين للثقافـة والفنـون واآلداب          ، سلسلة عامل املعرفة   لوماتالثقافة العربية وعصر املع    علي نبيل،    :املصدر
  .98 ص، 2001 ،265 العدد الكويت،

      بعمـر   رة اليـوم مقارنـةً    توفِّ املعرفة واملعلومات املُ   ولو حاولنا أن نستعني باألرقام لقياس كم 
علماء املعلوماتية عن انفجـار      يقول   :يلي حيث تقول األرقام ما   ؛   لوجدنا الصورة أوضح   ،اإلنسان  

 من السنة امليالدية الصفر قد تضاعف أول مرة سـنة           ن جمموع املعارف ابتداءً    أ -املعارف وفيضاا   
ـ ، 1960مث تضاعف سنة   ،  1950مث تضاعف سنة    ،  1900 مث تضاعف سنة     ،1750 د ليأخذ هذا التزاي

   ـ   ،ومعىن هذا  . يف تاريخ البشرية    غري مسبوقٍ  سياً أُ بعد هذه السنة منحى امل قـد أنـتج مـن        أن الع
  أن قارئاً  أيضاً ومعناه   ،نتجه طيلة مخسة آالف سنة    عقود األخرية فقط ما مل ي     الثالثة  املعلومات خالل   

 ونصف لقـراءة     حيتاج إىل شهرٍ   ،كلمة يف الدقيقة يقرأ ملدة مثاين ساعات يومياً         على قراءة ألف   قادراً
 ونصف عـن مواكبـة إنتـاج        ر مخس سنواتٍ   نفسه قد تأخ    يف الوقت الذي جيد    ، واحد إنتاج يومٍ 
  .)1(املعلومات
  .خصائص جمتمع املعلومات: لثالفرع الثا
 عن غريه مـن اتمعـات        تميز جمتمع املعلومات    جمموعةٌ من السمات واخلصائص اليت     هناك

  :)2(وهي
 ميكن أن تكـون أقـلَّ أذى        ، واليت )الصناعات الثقيلة (بدالً من   ) الكثيفة باملعلومات ( الصناعات   -1

  للبيئة، كالصناعات اإللكترونية؛
  ؛املعلومات يف مقدمتهم التغيرات يف بيئة املصادر وبروز النخبة وخرباء -2

                                                 
األكادميية العربية املفتوحة يف    ،  تداول املعلومات عرب االنترنت وأثره يف تشكيل الوعي يف عصر العوملة          ،  باسل عبد احملسن القاضي    ) 1(

  .6 ص، 2007، الدمنرك
  .43-42  صص، مرجع سبق ذكره،  السامرائي و هيثم الزعيبإميان ) 2(
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 تعترب املعرفة واملعلومات املصدر األساسي لتوليد الثروة، وتشمل املؤسسات التعليمية، والبحوث            -3
  لومات، وإدارة املعلومات؛، وخدمات املعتوالتنمية واالتصاال

 أصبحت املعلومات مورداً أساسياً جديداً مناظراً للموارد التقليدية، وهي العمل، ورأس املـال،              -4
  واملواد األولية؛ إذ حتولت إدارة املوارد األولية إىل إدارة املعلومات؛

  مع زيادة واتساع استخدامها؛ص وال تتصف بالندرة، وإمنا تزيد  موارد املعلومات واملعرفة ال تنقُ-5
 يف القـوى    يور الرئيس احمل والدول اآلن    تخرباء وأصحاب املعلومات واملعرفة يف املؤسسا     أصبح   -6

   .املُسيِطرة يف االقتصاد احلديث واألسواق العاملية
و ما   وه ،الزراعة :مون النشاط االقتصادي تقليدياً إىل ثالثة قطاعات هي       قسإذا كان االقتصاديون ي   و

 كان يتمع الزراعي املُ   عرتمع    ما   الصناعة وهو    ،د على املوارد األولية   عتِمف باعرف بـاكان ي
علمـاء  . الكهرباء، الغاز والطاقة النووية، مث اخلدمات     : د على الطاقة املولدة مثل    عتِمالصناعي املُ 

 اعاً رابعـاً وهـو قطـاع      االقتصاد واملعلومات يضيفون إليها منذ الستينات من القرن املاضي قط         
نشاطاً اقتصادياً رئيسياً   ) معاجلتها( إنتاج املعلومات، وجتهيزها وتوزيعها      أصبح حيث   ؛ملعلوماتا

 صناعي إىل جمتمع معلومـات يف أكثـر          من جمتمعٍ   جوهري لٌ حتو هناك . )1(يف الكثري من الدول   
عاً،ساعاً أشكاهلا اتواملُسيِطرة وهي القوة الدافعة وتنو.   
  .أبعاد جمتمع املعلومات: رابعالفرع ال

 بتحقيق  صلة جذرياً ت أخرى م  ق يف أبعادٍ   التعم يتطلَّبإن بناء جمتمع املعلومات أو االخنراط فيه        
  : موضحة يف اجلدول التايل وهي،األهداف بفاعلية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .15/02/2007:  تاريخ التحميل،lb.org.escwa.www ،2005، 4، العدد مات واالتصالنشرة تكنولوجيا املعلو ) 1(
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  )2(جدول رقم 
  أبعاد جمتمع املعلومات

  الوصف العام  األبعاد  الرقم

1-  والتضامينعد االجتماعي الب  

     ويتمثَّل يف ترسيخ قيم وثقافة التفاه م والتعاو ن بني الشعوب ن والتضام، 
نـة  واطَ وتنمية مفهوم املُ   ، وتالقي الثقافات  ،يف إطار حوار احلضارات   

ن لدرء كل مظاهر التهميش والفقر       دولية للتضام   وإجياد آليةٍ  ،الشاملة
  .واحلاجة

2-  عد الثقايف الب  

النهوض باإلنتاج  وضرورة تطوير حمتوى االتصال واملعلومات      ن  يتضم
 الهتمام بالبحث العلمي بصفةٍ   ، وكذلك ا  الفكري، واحلفاظ على اللغة   

،  خاصة  وبالبحث العلمي يف جماالت االتصال واملعلوماتية بصفةٍ       ،عامة
 واعتماد مبدأ التعلُّم    ، جديدة لالستثمار يف التعليم    مع إرساء سياساتٍ  

  .دى احلياةم

  يالقيمعد بال  -3
التأكيد على ضرورة مراعاة اخلصوصية يف األبعاد    هنا  من األمهية مبكان    

 والتطبيقات  ،اإلنترنتقة باستخدامات وحمتوى    تعلِّالقيمية واألخالقية املُ  
  . لتكنولوجيا املعلومات واالتصالعةتنواملختلفة واملُ

4-  عد االقتصادي واملايلالب  
 إىل  ، وإسـداء اخلـدمات    ،طرق العمل واإلنتاج واملبادالت   إن تأهيل   

ي، سيمكِّن من رفع القُـدرة      جانب دفع االبتكار والتجديد التكنولوج    
  .والتنافسية للمؤسسات واألشخاص واالقتصاديات الوطنيةالتشغيلية 

5-  عد التعاون اإلقليمي والدويلب  
مع املعلومات  توسيع جمال احلوار ووضع إطار تشاور حول تطوير جمت        

العام واخلاص ومـن اتمـع      ني  اعطلني من الق  تدخيشمل خمتلف املُ  
  .د األطرافتعد جديدة ملوضوع التعاون املُوضع مقارباٍتو، املدين

، وماتاألمانة الفنية لس الوزراء العرب لالتصاالت واملعل      ،  جامعة الدول العربية  :  اجلدول من إعداد الباحث باالستناد إىل      :املصدر
رؤية إقليمية لدفع وتطوير جمتمع املعلومـات يف املنطقـة        : عمل جنيف  و تفعيل خطة  حن «،  إدارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات   

  .» العربية

  . مفهوم جمتمع املعرفة: املطلب الثاين
 بعد هذا العرض ملفهوم جمتمع املعلومات سنتطرق يف املطلب الثاين إىل مفهوم جمتمع املعرفـة              

ع األمهية النسبية لعوامل اإلنتـاج      تراج باعتباره املرحلة األخرية من تطور جمتمع املعلومات فقد أدى        
لـة ذات احملتـوى      املتماثِ نتجاتالذي يتعامل مع املُ    دة على منوذج اقتصاديات احلجم    عتِمالتقليدية املُ 

الذي يتعامل   وذج اقتصاديات النطاق  دة على من  عتِمالتكنولوجي وذلك لصاحل عوامل اإلنتاج املعرفية املُ      



  اإلطار العام لتكنولوجيا المعلومات واالتصال: الفصل األول

 

10

  

 الـذي   )1( قد أظهر اقتصاد املعرفة    ،لتماِثع ذات احملتوى التكنولوجي غري املُ      شديدة التنو  نتجاتمع املُ 
 املعرفيـة   مكونات بداللة اإلسهام النسيب لل    ، إىل تعظيم القيمة املضافة لعملية التنمية االقتصادية       يؤدي

  .(2) من مواد خامنتجات ملا حتويه هذه املُ؛كثر من اإلسهام النسيب أنتجاتيف تركيب املُ
  .تعريف مصطلح املعرفة: الفرع األول

ي مـن   تأت الفهم املُ  :أو باخلربة،ب  كتس الفهم املُ  «: أايف املعاجم على     )3(املعرفةورد مصطلح   
م مـن   تراِك الرصيد املُ  «لى أا   فت من قبل البعض ع    ر وع ،(4)» التعلُّماملعلومات من خالل الدراسة و    

  .)5(»  معنياخلربة واملعلومات والدراسات الطويلة يف جماٍل

م من املعلومات   تراِك م ق مبا ميكن أن ميتلكه الشخص من رصيدٍ        تتعلَّ - عامة   بصورٍة -املعرفة   «
 اليت يكتسب   ها عن طريق ملفتـرةٍ  ، معني اٍل من خالل الدراسة والعمل يف جم      ،الته العلمية والعملية  ؤه  

  .)6(» طويلة نسبياً من الزمن

 املستوى األعلى من مفهوم املعلومات من حيث التعقيد؛ فهي حصيلة االمتزاج            «  هي ةاملعرفف
  .)7(»بني املعلومات واخلربة واملُدركات احلسية والقُدرة على احلكم 

ومعاجلتها لنقل الفهم واخلربة والـتعلُّم       املعرفة تتكون من البيانات أو املعلومات اليت متَّ تنظيمها           « -
  .(8) »املتراِكم واليت تطبق يف املشكلة أو النشاط الراهن 

  .(9) » املعرفة اإلنسانية هي ما يندمج أو يقدم بطريقٍة ميكن معاجلتها باحلاسوب « -
                                                 

)1 ( Knowledge Economy فكرياليطلق عليه كذلك  االقتصاد و.  
(2) James, T., « Internal Returns to Scale as a Source of Comparative Advantage: The Evidence », American 

Economic Review, Vol 83, Nº2, May 1993, p 440. 

)3 ( Knowledge.  
(4) Hornby , A.S., Oxford Advanced Learn s, Dictionary of English, 5th Ed., Oxford University Press, 

London,1974, p476. 

متر العلمي السنوي الـدويل     املؤ مقدم إىل    حبث،  »  احملاسيب وإبداع احملاسبني   عاإلبداإدارة املعرفة بني     «حسني مصطفى اهلاليل،     ) 5(
  .2، ص 2004، أبريل 28-26  أيام جامعة الزيتونة األردنية- اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية  الذي نظمتهالرابع

 تقنيـات   اسـتخدام يف ظل    لومات احملاسبية املعرفة التقنية ودورها يف تطوير نظم املع       «،  ناظم حسن رشيد   و   زياد هاشم حيىي   ) 6(
 والعلـوم   االقتصاد كلية   نظمته  الذي حول اقتصاد املعرفة   املؤمتر العلمي السنوي اخلامس   ، حبث مقدم إىل     » املعلومات احلديثة 

  .2005 أفريل 25-23 أيام  جامعة الزيتونة األردنية- اإلدارية
  .16 ص، 1998، سوريا، دمشق، التوزيعفة للنشر ومكتبة دار الثقا، اسبية احلاسوبيةنظم املعلومات احمل، عبد الرزاق حممد القسم ) 7(

(8) Efraim Turban, Information technology for management, John Wily and sons, INC, New york, 2002, p49. 

(9) Kennth C. Laudon, Essentials of Management Information System, Prentice Hall, New Jerzey, 2003, 

p331. 
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ستخدم لفظ معرفة ليصف فهم شخٍص للحقيقة الواقعية، أما العمليات اليت من خالوي هلا يتم
  . )1(تعديل أو احلصول على معرفٍة إضافية يشار إليها بالتعلُّم

معتقد صـادق   :  للمعرفة بأا  يويف النظرية اخلاصة باملعرفة التنظيمية تتبنى التعريف التقليد        «
جـاه  أما النظرة احلديثة فتعتربها عمليةً إنسانية ديناميكية لتربيـر املُعتقَـد الشخـصي يف ات              ،  مربر

وعليه فاملعرفة هي املعلومات املُكتسبة باستمرار، يضاف إليهـا الرصـيد مـن اخلـربة               .)2(»الصدق
  .واملهارات والكفاءة

  .الفرق بني املعرفة واملعلومات والبيانات: الفرع الثاين
 أما املعلومات فهـي     ، املعرفة هي فردية   «هناك من قارن بني املعرفة واملعلومات من حيث أن          

  .(3) »ل إىل معلومـات  للتحوصالباالتشرح  بل إا ت،ميكن نقلها  فاملعرفة ال؛عامة

  :املعرفةواملعلومات بيانات،  بني التوقايبني اجلدول التايل أهم الفرو
  )3(جدول رقم 

  الفرق بني املعرفة، البيانات واملعلومات
  املعرفة  املعلومات  البيانات

خلـام  هي جمموعة احلقائق املوضوعية ا    
 اليت يتم   ل هلـا مـن      جتميعها أو التوص

خــالل نظــم املعلومــات الرمسيــة 
 مثل البيانـات املاليـة يف       ،للمؤسسة

النظام احملاسيب، البيانات اإلحـصائية     
حــول نــشاط املؤســسة ونــشاط 

  .اخل... ،السوق

  

 ،هي ناتج معاجلة البيانات وتبويبـها     
 واسـتخالص   ، وحتليلـها  ،وتصنيفها

 حـىت ميكـن     ؛ة منـها  النتائج املالئم 
للمؤسسة أن تستفيد منـها يف إدارة       

 .القـرار خاذ   ويف صناعة وات   ،النشاط
 تصوير املعلومات يف أشكالٍ    وقد يتم  
 مثل التقـارير أو األشـكال       ،كثرية

ــة ــة،البياني ــرائط التنظيمي  ... واخل
وتستخدم تكنولوجيا املعلومـات يف     

  املطلـوب منـها     إعداد وتوفري الكم 
  . والكيف املالئمالكم و،بالدقة

؛عترب املعلومات أساس تكوين املعرفة    ت 
 جديـدة مـن تـشغيل       فهي مرحلةٌ 
 مـن خالهلـا إنتـاج        يتم ،املعلومات

وتنظيم املعرفة عـن طريـق إضـافة        
ــصية ــربات الشخ ــارات واخل  ،امله

والتفــــسريات والتحلــــيالت 
  ضيفها الـشخص   واالستنتاجات اليت ي

ن معـانٍ   وما يراه م   ،ه للمعلومات ذات 
  ...ودالالت

  املؤمتر العلمي الرابـع     حبث مقدم إىل   ،»املفاهيم واألساليب واالستراتيجيات    :  إدارة املعرفة التنظيمية   «حممد قاسم أمحد،     :املصدر
، httpjo.edu.philadelphia.www //: ،2005 كلية العلوم اإلدارية واملالية، جامعة فيالدلفيـا،   الذي نظمتهحول الريادة واإلبداع

  .2007 فيفري 12 :تاريخ التحميل
                                                 

  .105، ص 2004املفاهيم األساسية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، :  البكري، نظم املعلومات اإلداريةسونيا حممد ) 1(
  .119 ص، 2004، مصر، القاهرة، رةامركز اخلربات املهنية لإلد، اإلدارة باملعرفة،  توفيقنعبد الرمح ) 2(

(3) Fox . Stephon, The Production and Distribution of Knowledge Through Open and Distance Learning, 

ETTI, Vol 26, N°3, 1989, P269. 
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املعلوماتو للتمييز بني املعرفة ز هناك ثالث مالحظاٍتترب:  
 دالة ملوقٍف أو منظـوٍر أو قـصٍد         ةعتقدات وااللتزام؛ فاملعرف   املعرفة باملُ  ق املعلومات، تتعلَّ  ف خبال -1

  .معني
  . تكون دائماً من أجل حتقيق غايٍة ماة املعرفة بالعمل؛ فاملعرفقعلومات، تتعلَّ املف خبال-2
  .)1( أن املعرفة خبالف املعلومات أيضاً تتعلَّق باملعىن، فهي خاصة بالسياق-3

املعلومات هي كذلك تدفُّق للرسائل، بينما املعرفة خيلُقها ذلك التدفُّق املعلومايت، وهي راسخةٌ             
  .التزام حاملهايف معتقدات و

–تتضمن املعرفة اخلربة، وحيتاج اكتسابها إىل وقت، وهي تدوم زمناً أطول مـن املعلومـات                
وأحياناً إىل األبد، فكون اإلنسان واسع االطالع أو عارفاً مبوضوٍع ما مسألةٌ خمتلفة وأكرب من معرفة                

    .)2(حقيقٍة ما، أو امتالك الكثري من املعلومات عن شيٍء ما

  :)3(قسم املعرفة إىل قسمني رئيسيني مهاتنو
عادةً ما يكون الشخص مدِركاً ملعرفتها، وهذا النوع من املعرفة مـن الـسهل              : )4( املعرفة الصرحية  -

   السهل أيضاً تعلُّمه وتعليمه؛نتوثيقُه وتبادلُه بني األفراد، وم
.  وعادةً يصعب تفسريها مبوضـوعية     تأيت من خالل اخلربة واملمارسة واإلدراك،     : )5( املعرفة الضمنية  -

  . تعليمهو، أهأيضاً من الصعب نقلُه، تعلُّمووهذا النوع من املعرفة من الصعب توثيقُه وتنظيمه، 

  :)6( مصادر املعرفة يف ثالثة هيتتحددو
  ؤسسة؛املعرفة الكامنة واملختزنة داخل أفراد امل -1
 تقارير، خربات سابقةقواعد معلومات، إحصائيات  يف املُتمثِّلة ومؤسسةاملعرفة املعلنة لل -2

 تكنولوجيات؛و
 .ؤسسةمعرفة مستمدة من عناصر خارج امل -3

                                                 
  .119 ص مرجع سبق ذكره، ،اإلدارة باملعرفة ، توفيقالرمحنعبد  ) 1(
الدار الدولية  ،   إصالح أمحدترمجة عال   ،  شرينالعال الفكري ومؤسسة القرن احلادي و     رأس امل : ثورة املعرفة ،  ستيوارت.توماس أ  ) 2(

  .23ص ، 2004، مصر، القاهرة، لالستثمارات الثقافية
  .217 ص، 2004، مصر، القاهرة، التوزيعدار الكتب العملية للنشر و، األنظمة الذكية، نظم دعم القرار وعلي فهمي ) 3(
)4(  Knowledge Explicit.  
)5(  Knowledge Implicit .  
  .217 صرجع نفسه، امل ) 6(
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  :يوضح الشكل التايل بعض أنواع املعرفة اليت تتوفَّر يف املؤسسةو
  )1(شكل رقم 

  بعض العناصر املختلفة للمعرفة اليت متتلكها املؤسسة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اإلمارات كز ااالت والتطبيقات، مر: اإلدارة الرقمية ،بشري عباس العالق: الشكل من إعداد الباحث باالستناد إىل :املصدر
  .131 ص ،2005، 1يب، اإلمارات العربية املتحدة، ط، أبو ظستراتيجيةاإلللدراسات والبحوث 

 

  الصناعة
-ظم والتعليمات معرفة الن.  
   .االقتصادية معرفة العوامل -
  . معرفة املوارد-
   .عرفة السوق م-

  العميل
   .رص السوق معرفة فُ-
   . معرفة حاجات السوق-
   . معرفة خواص املنتج-
  . معرفة حاجات املؤسسة-
 . معرفة العوامل التنافسية-

  املُنتجات
وجهة نظر    معرفة خواص املنتج من    -

   .الشركة
ج  من وجهة نظر     عرفة خواص املنت  م -

  .العميل

  املُزودون
   .دين باملُنتجاتزو معرفة املُ-
  .دين اآلخرينزودين باملُزو معرفة املُ-
   . واملنافسةؤسسةدين باملزو معرفة املُ-
  .دين واملنافسةزو باملُؤسسة معرفة امل-

  املُناِفسون
   . بوصفهم متعاضدين-
   . معرفة السوق-
   .يندزو معرفة املُ-
  . معرفة املُنتجات-

  العمليات
   . العميل إىلة نقل املعرف-
  . نقل املعرفة من املؤسسة إىل العميل- 
  . إىل املؤسسة نقل املعرفة من العاملني-
   . نقل املعرفة فيما بني العاملني-
   . نقل املعرفة من املزود إىل املؤسسة-
 . نقل املعرفة إىل احللفاء-

  العاملون
   .دينزو معرفة املُ-
   . معرفة العمالء-
   . معرفة املُنتجات-
   . معرفة الصناعة-
   . معرفة السوق-
 ،فهامكـامن ضـع   ( معرفة الشركة    -

 ..).. والتهديدات اليت تواجههاقوا،

املعرفة اليت 
متتلكها 
 املؤسسة
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يوتلكها املؤسسة بعض العناصر املختلفة للمعرفة اليت مت)1 (ح الشكل رقموض ،ط الضوء سلِّي
  .تها اخلاصة باملعرفةإستراتيجي من ءاًينبغي على املؤسسات جتميعها بوصفها جزعلى أجزاء املعرفة اليت 

  أو هي معلومات، معينة مشكلٍة قابلة لالستخدام يف حلِّمؤسسة معلومات  هياملعرفة، إذن
ركات احلسية داج اخلفي بني املعلومة واخلربة واملُحصيلة االمتزكذلك  هي .مفهومة، محلَّلة، ومطبقة

   .ناحواسدركه خرجها مبا تى املعلومات وننتلقَّ). خربة+ معلومات = املعرفة (والقُدرة على احلكم 

إن املوارد البشرية يف املؤسسة حتمل على كاهلها معظم عبء إنتاج املعرفة، وهي من تقوم 
ة الوثائق واملستندات، استكمال العمل الورقي، إعداد الرسومات معاجل: فعلياً بتنفيذ مهام العمل

 جات املعرفية الداخلية واخلارجية، وتوصيل وتوزيع العمل، إال انه ال يوجد فردواملستندات، تعبئة املُنت
 .)1(يعمل يف فراغ

  . )2(تعريف جمتمع املعرفة: الفرع الثالث
عدبيتر دراكر ي (Peter Drucker))3( ل  رين الذين رصدوا إرهاصات فكِّوائل املُمن أالتحـو

" العامل املعريف " أو   )4("العمل املعريف "فقد صاغ مصطلح    .  إىل االقتصاد املعريف   الصناعيمن االقتصاد   
فإننـا  ) 1993" (جمتمع ما بعد الرأمسالية   " صدر له وهو     ووفقاً ألحدث كتابٍ  .  تقريباً 1960يف سنة   

عرفة الذي مل يعْد املورد االقتصادي األساسي فيه رأس املـال أو املـوارد              بسبيلنا إىل دخول جمتمع امل    
  . )5(دوراً حمورياً" العامل املعريف"الطبيعية أو العمل، بل املعرفة وحيث يلعب 

يقـوم   اتمع الذي  « جمتمع املعرفة بأنه     2003 التقرير العريب للتنمية البشرية لسنة       فعروقد  
االقتصاد واتمع  :  يف مجيع جماالت نشاط اتمع     فة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءةٍ   أساساً على نشر املعر   

                                                 
  .73 ص مرجع سبق ذكره، ،اإلدارة باملعرفة ، توفيقالرمحن عبد ) 1(
)2 ( Knowledge society.  
 اً، ومستـشار اإلدارة يف جمـال  كاتباًكان ) 2005 نوفمرب 11 -1909 نوفمرب 19 ( (Peter Drucker) بيتر فردناند دراكر  )3(

 ومقاالتـه   39كتبه الـ   . علم اإلدارة احلديث   اه الكثريون أب  يعترب".  االجتماعية البيئةاختصاصي يف   "وكما يصف نفسه    . اًإداري
الكثرية، استكشفت كيفية تنظيم األفراد عرب قطاعات اتمع املختلفة يف جمال األعمال التجارية واحلكومية وغري الساعية للربح                 

 ، كاخلصخـصة  ، كتاباته العديد من األحداث يف جمال التنمية يف القرن العشرين قبل حـدوثها             عتتوقَّ). ذات الطبيعة اخلريية  (
من أهم  . علومات وظهور جمتمع امل   ، ودور الوظيفية التسويقية يف املؤسسات     ، بالقوى االقتصادية  اليابان واضطالع   ،والالمركزية

  .1960وهو املصطلح الذي ابتكره يف عام " عمال املعرفة"، "املفهوم التسويقي املعاصر"، "اإلدارة باألهداف"إسهاماتِه 
)4(   Working Knowledge.  
  .112 ص مرجع سبق ذكره، ،اإلدارة باملعرفة،  توفيقالرمحن عبد ) 5(
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 أي إقامـة التنميـة      ،راد وصوالً باالرتقاء باحلالة اإلنسانية بـاطِّ      ، واحلياة اخلاصة  ،ة، والسياس املدين
  .)1(»البشرية

خـاذ  أموره ويف ات  ن استعمال املعرفة يف تسيري      ِسْح اتمع الذي ي   « ذلككوجمتمع املعرفة هو    
        تمع الذي ينتج املعلومة ملعرفة خلفيـات وأبعـاد       القرارات السليمة والرشيدة، وكذلك هو ذلك ا

  .)2(» ه بل يف أرجاء العامل كلِّ،األمور مبختلف أنواعها، ليس يف بلده فقط
 لقطاعـات ا مجيع لتنمية مورٍد كأهم املعرفة استغالل على القائم  اتمع هو«:املعرفة جمتمع
 قائمـاً  اقتصادياً قطاعاً املعرفة صناعة كون على عالوةً عامة، بصفٍة االجتماعي النماءو االقتصادية

  .)3(»بذاته

 علـى املعـارف     -  أساساً -لقد أفضت الثورة املعرفية إىل جمتمع املعرفة الذي أصبح يعتمد           
 للتنمية البـشرية    ومهاراا كأساسٍ  أساسية، أي على خربة املوارد البشرية وكفاءا ومعارفها          كثروٍة
 املهـارة  تتمثَّـل  املؤسسات شيئاً فشيئاً حنو أن تكون مؤسساٍت قائمة على املعرفة، و           وتتجه .الشاملة

وحىت املؤسسات  . ل الفعال مع أفراد املعرفة     والتعام )4( يف مهارة إدارة املعرفة    دراءاألكثر أمهيةً لدى امل   
 املادية فإا معنيةٌ باملعرفة؛ ألن ابتكار منتجاٍت جديدة أو عملياٍت جديـدة             اليت تتعامل مع املُنتجات   
نافسني الذين يأتون من كل مكان، إمنا هو يف جوهره عملية إنـشاٍء ملعرفـٍة               كأساٍس للتفوق على املُ   

مة والتخـصص يف إدارـا      لتعقيـد يف التكنولوجيـات املُـستخد      كما أن املعرفة جراء ا    . جديدة
 هي األكثر قُدرةً على إنشاء القيمـة وتوليـد النقـود بالنـسبة لألفـراد                تاستخدامها، أصبح و

  . )5(واملؤسسات

جيا احلديثة للمعلومات   ن اعتماد التكنولو  ِسْح ي  على جمتمعٍ   كذلك  جمتمع املعرفة ينطبق   تعبريإن  
 إثراء الرصـد املعـريف      شاركة يف حبيث يكون قادراً على إنشاء املعلومة واملُ      ؛   يف معامالته  واالتصال

                                                 
 :، تاريخ التحميل  com.gmail@s.Alnassar، جامعة امللك سعود،     » واإلنسان والتنمية  القراءة   « النصار،   زصاحل بن عبد العزي    ) 1(

  .2007 جوان 16
ــاين  ) 2( ــد اهللا تركم ــريب    «، عب ــامل الع ــاده يف الع ــة وأبع ــع املعرف ــونس» جمتم ــري 4 يف ، ت  ، 2004 فيف

htm.142s/2dccls/net.bredband.hem://http2006  جوان12: ، تاريخ التحميل.  
  .22ص  مرجع سبق ذكره، حجازي، علي و نادية نبيل ) 3(
)4 ( Knowledge Management.  
، ص 2004التوزيع، عمـان، األردن،  مؤسسة الوراق للنشر والعمليات، عرفة املفاهيم واالستراتيجيات و ملجنم عبود جنم، إدارة ا     ) 5(

23.  
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  م املعلومة وتفادي هدْ   العاملي، وعلى تقاس    ـدف االنتفـاع     ل املعلو ر اجلهد والوقت، وعلى تباد مة
 ـدف   ؛ واستخدام املعلومة على أحـسن وجـه       ، وتوسيع قاعدة املعارف   ،غري الناجحة تجارب  الب

  . اإلسراع بكسب رهان الثورة املعلوماتية

 إلدخال عامـل     إجياد طرقٍ  - عتساِرم التكنولوجي املُ   ومع التقد  -نل االقتصاديون اآل  حاِويو
 وقد  ،هفالعالقة بني التنمية واستخدام املعرفة أصبحت واقعاً نعيش       . ق عائداً اقتصادياً  حقِّ ي املعرفة بشكلٍ 

ـ        ؛قت بعض الدول ارتفاعاً كبرياً يف صادراا      حقَّ  سٍب نظراً العتمادها يف صناعتها على املعلومات بن
1(ف التوقُّكبرية تستحق(مثلما ي ،حه اجلدول التايلوض:  

  )4(جدول رقم 
   تأثري املعرفة على حجم الصادرات

  زيادة يف حجم الصادرات  %36  اليابان
  زيادة يف حجم الصادرات  %37  الواليات املتحدة األمريكية

  زيادة يف حجم الصادرات  %43  ايرلندا
  يف حجم الصادراتزيادة   %32  اململكة املتحدة

 الرابعة والثالثون الذي نظِّم يف شرم الشيخ،        ة، الدور » العمل العريب  «مؤمتر  حبث مقدم إىل    ،  » األمناط اجلديدة للتشغيل   « :املصدر
  .11 ص، 2007 مارس 17-10 مجهورية مصر العربية أيام

إذن نية على املعرفـة،     يبني اجلدول أثر املعرفة على زيادة حجم الصادرات يف االقتصاديات املب          
 األمر الـذي    ؛ أصبح أحد عوامل اإلنتاج والعنصر األساسي يف ازدياد اإلنتاجية         املعرفةاالستثمار يف   ف

   ا يف املعرفة واملعلومات     ركِّجعل هذه الدول تمن خالل رصد املُ    ،ز يف استثمارا صات الكـبرية   خص
  .لتطوير التعليم والتدريب وتطويرمها يف كافة القطاعات

  .االنتقال من جمتمع املعلومات إىل جمتمع املعرفة :الفرع الرابع

مـن خـالل    ل جمتمع املعلومات إىل جمتمع املعرفة        أهم العوامل املؤثرة يف حتو     وميكن توضيح 
  : )2(الشكل التايل

  
                                                 

 الرابعة والثالثون الذي نظِّم يف شـرم الـشيخ،          ة، الدور » العمل العريب  «مؤمتر  حبث مقدم إىل    ،  » األمناط اجلديدة للتشغيل   « ) 1(
  .11 ص، 2007 مارس 17-10 مجهورية مصر العربية أيام

، 12، الـد    الريـاض  ،جملة مكتبة امللك فهد الوطنية    ،  » التحول من جمتمع املعلومات إىل جمتمع املعرفة       «حسانة،  حميي الدين    ) 2(
  .50 ص، 2007 جانفي ،2العدد 
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  )2(شكل رقم 
  ل جمتمع املعلومات إىل جمتمع املعرفةرة يف حتوؤثِّالعوامل املُ 

  

  

  

  

  

  
  

  
جملـة  ،  » التحول من جمتمع املعلومات إىل جمتمع املعرفـة        «حسانة،  حميي الدين   :  الشكل من إعداد الباحث باالستناد إىل      :دراملص

  .50 ص، 2007 جانفي ،2، العدد 12 الد ،الرياض ،مكتبة امللك فهد الوطنية

يل جمتمع املعلومات إىل جمت          وضاليت من بينـها     مع املعرفة ح الشكل أعاله العوامل املُؤثِّرة يف حتو 
سرعة دوران الزمن مع التطور التقين، تغير يف بيئة األعمال واإلدارة، التنافس الكبري بني املؤسـسات                

 .اخل... وجود جمتمعات افتراضية،اإلنتاجية واخلدمية

  إن أهم ماإلنـساين  ف من التراث الرمزي      والذي يتألَّ  ، يف صناعة املعرفة هو احملتوى املعريف      ٍمقو
ـ  ستحد م  وقواعد بيانات، وقواعد معرفية، وأفالم، وموسيقى، وآلياتٍ       ،من نصوص  ر هـذا   ستثِمثة ت

من أجل هذا بدأت الواليات املتحدة ومؤسـساا العمالقـة          . )1(احملتوى خللق وإبداع حمتوى جديد    
 تاقتصاد املعلومـا  عجلة  بالسعي إىل إحكام قبضتها على موارد احملتوى، متهيداً لفرض هيمنتها على            

  .العاملي

                                                 
والفنون واآلداب، الكويـت،    علي نبيل، الثقافة العربية وعصر املعلومات، سلسلة عامل املعرفة صادرة عن الس الوطين للثقافة                ) 1(

  .97 ص، 2001، 265العدد 

 

العوامل املؤثرة يف
حتول جمتمع 

لومات إىل جمتمع املع
 عرفةامل

سرعة دوران الزمن مع 
 التطور التقين

التنافس الكبري بني املؤسسات 
 اإلنتاجية واخلدمية

ر يف بيئة األعمال واإلدارةتغي 

 وجود جمتمعات افتراضية

قلة التنبؤ مبا سيجري خالل 
 فترة قصرية
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 أن أحد أهم التحديات اليت تواجه كل مؤسسٍة يف جمتمع املعرفـة هـو بنـاء                 دراكرويرى  
ممارساٍت منهجية مؤسسة إلدارة التحويل الذايت، وينبغي على املؤسسة أن تكون مستعدةً للتخلِّي عن              

  :)1(اجلديدة من خاللاملعرفة اليت أصبحت قدمية، وأن تتعلَّم كيف تبدع األشياء 
   التحسني املُتواِصل لكل نشاط؛-
   تطوير تطبيقاٍت جديدة نابعة من جناحاا؛-
  . االبتكار املُتواٍصل كعملية مؤسسة-

العنصر البشري الذي   أوالً   : من عنصرين متفاعلني مها    )2(رأس املال املعريف  ف   يتألَّ ، عامة بصورٍة
 يتفاعل مع املعرفة، ويستوعبحواملعلومات الـيت  وثانياً   مستمرة؛ ملموس، وجناحاٍتهلا إىل واقٍعها، وي

ر يف الفكر املوثق، واإلجنازات الفكرية للجنس البـشري، وصـياغة           نتِش اإلنساين املُ  جاتالن يف   تستقر
  .)3( ترقى باإلنسان على الطبيعة احمليطة بهاألسئلة اليت تفتقر إىل حلوٍل

 ، مثل االهتمام بالبحث والتنميـة ،تحديد ووصف جمتمع املعرفةدة لعتم مة عد مؤشراتهناك  و
 جمال إنتاج ونشر املعرفة على يف التنافسية القُدرةو احلاسوب وشبكة املعلومات العاملية واالعتماد على
 ، املعرفـة  إنتاجز هلذا اتمع هو     مي املُ األساسي  فإن العنصر  ، العناصر هذهومع أمهية   . مستوى العامل 

 العمـل    فيه املعرفة حملَّ    االقتصاد اجلديد الذي حتلُّ    عليها يقوم عتباره إحدى الركائز األساسية اليت    وا
 عـد  تاملُتقدمةظم التقنية  املعلومات واالتصال وغريها من أساليب ونكنولوجيات  أي أن.ورأس املال

 كما  ،ماتهقو وم خصائصه عطيه وت ،ساعد على قيام جمتمع املعرفة     فهي اليت ت   ؛ املعرفة اقتصادياتأساس  
 لـيس  ، ميكن تقومي السلعةحبيث ،لإلنتاج أساسي  التنظيم واإلنتاج الصناعيني كمصدٍر حملَّأا حتلُّ

   خام موادل يف تكوينها من     فقط حسب ما يدخ ،   نفق عليها  أُ أو ما    ، من جمهود  إنتاجها ذل يف  أو ما ب
أهـم  تعتـرب   فاملعرفة  .  السلعة وإنتاجها  تلك ابتكار ت إىل د وإمنا حسب املعرفة اليت أ     ، رأس املال  من
 املعرفية  السلعة د قيمةَ حدفالذي ي .  يف العمل  املبذولوق رأس املال واجلهد      تفُ هي و ، يف اإلنتاج  عامٍل
  . والفكر الكامن وراء إيداع تلك السلعة، األول االبتكار هو يف احمللِّإذن

  

  
                                                 

  .112 ص،  ذكرهمرجع سبق ،اإلدارة باملعرفة ، توفيقالرمحنعبد  ) 1(
)2 ( Knowledge Capital.  
  .مرجع سبق ذكره، اقتصاد املعلومات وإدارة املعرفة، حسن مظفر الرزو ) 3(
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  . يف إدارة املعرفة املعلومات واالتصالر تكنولوجيادو: اخلامسالفرع 
من أجل توجيه أنشطة املؤسسة،       عمليةٌ تنظيمية متكاملة؛   « :ميكن اعتبار إدارة املعرفة على أا     

ن قبل األفراد واجلماعـات؛     للحصول على املعرفة، وخزا، ومشاركتها، وتطويرها، واستخدامها م       
  .)1(»  أجل حتقيق أهداف املؤسسةمن

هة إىل احلـصول علـى      وجطة واملُ خطَّ واملُ ؤسسةخمتلف األنشطة املُ   «هي كذلك   عرفة  إدارة امل 
 فإدارة  ، ومن هذا  .، مث االستفادة منها    من مصادر خارجية    أو اقتنائها جاهزةً   ،املعرفة عن طريق اإلنتاج   

 تنميـة    أو ، من األنشطة، وهي البحث عن مصادر املعرفة، واحلصول عليهـا           جمموعةً تتضمناملعرفة  
درات واملهارات املعرفية ودفعها إلنتاج املعرفة، مث استعماهلا يف العمليات اإلنتاجيـة واالسـتفادة              القُ

ات وخطـط،   استراتيجي، وفق   مؤسسة و طةًخطَّ أن تكون هذه األنشطة م     ينبغيالقصوى منها، كما    
  . )2(» مؤسسةدف إىل تدعيم األنشطة األساسية لل

رفة إىل مساعدة املؤسسة يف التعرف واالختيار، وتنظيم ونشر ونقل املعرفة           كما دف إدارة املع   
  . املوجودة باملؤسسة بني أفرادها

ويدخل حتت نطاق إدارة املعرفة التعرف على جمموعات األفراد اليت حتتـاج إىل املـشاركة يف      
ملعرفة باهتمام املؤسسات انطالقاً من     وتستأثر إدارة ا  . )3(املعرفة، وبناء النظم اليت تدعم هذه املشاركة      

  .)5( املُستدامة)4(إدراكها للدور احليوي واإلسهام الفعال يف حتقيق امليزة التنافسية

  : الشكل التايلثِّلة يفمموتأيت أمهية إدارة املعرفة، من خالل أنشطتها املختلفة 
  
  
  
  

                                                 
، القاهرة،   العربية للتنمية اإلدارية   ؤسسةامل،  أساليب احملافظة عليه  ق قياسه و  طر: رأس املال الفكري  ،   صاحل أمحد و   عادل املفرجي  ) 1(

  .58 ص، 2003، مصر
  .2008 أفريل 17 : التحميلتاريخ ،com.uluminsania.www ،» اجتاهات حديثة يف الفكر اإلداري «، قلشعبد اهللا  ) 2(
  .216ص ، مرجع سبق ذكره، علي فهمي ) 3(
د املؤسسة عن باقي منافسيها يف أحد جماالت التنـافس كـاجلودة أو             ز وتفر ل متي مثِّة يف السوق، وهي ت    وتعكس مظهر املؤسس   ) 4(

  .التكلفة أو املرونة أو سرعة التسليم، وتتحقق امليزة التنافسية من خالل االستغالل األمثل واملتميز للقدرات التنافسية للمؤسسة
ـ    البحوث اإلسـتراتيجية  ز اإلمارات للدراسات و   مرك،  التطبيقاتااالت و : ، اإلدارة الرقمية  بشري عباس العالق   ) 5( ، يب، أبـو ظ

  .130ص ، 2005 ،1ط ،اإلمارات العربية املتحدة
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  )3(شكل رقم 

  أمهية إدارة املعرفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
طرق قياسه وأساليب احملافظة : عادل املفرجي و أمحد صاحل، رأس املال الفكري: ل من إعداد الباحث باالستناد إىل الشك:املصدر

  .59ص ، 2003عليه، املؤسسة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، 

 يف حتـسني إدارة     االتصالو ه تكنولوجيات املعلومات  ميكن نفي الدور األساسي الذي تلعب      ال
أن   تستطيع االتكنولوجي ظ أن الح لكن ما ي   .م هذه العمليات  دع التحتية اليت ت   ىن فهي مبثابة الب   ؛عرفةامل

 -وهي الـضمنية   -املعارف  من  بينما تبقى جمموعةٌ   ،معاجلة البيانات ، و ملفعالية يف التعاُ   تكون ذات 
ت يقتصر دورها على معاجلة      ففي أغلب احلاال   .قابل للقياس الغري  نظراً لطابعها    ؛صعبة التعامل معها  

  .ع بقيمة املعرفة إىل بياناتالتراجور ا يعين التدهومم ،أرقامو ترميزها كبياناٍتواملعرفة الصرحية 

 

رة إىل أقساٍمتواِفنقل املعرفة املُ
 . أخرى من املؤسسةروٍعوف

قياس قيمة أصول املعرفة وتأثريها
 .على إدارة املعرفة

  .إنتاج معارف جديدة

  احلصول على معرفة قيمة من
 . مصادر خارجية

رة يف تواِفاحلصول على املعرفة املُ
  .صنع القرار

إدخال التحسينات يف العمليات، 
  .املُنتجات واخلدمات

 ، وقواعد،تفريغ املعرفة يف وثائق
 . واخلدمات، وبرجميات،وبيانات

تسريع منو املعرفة من خالل 
  .االبتكار واحلوافز

أمهية إدارة أمهية إدارة 
املعرفةاملعرفة
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لعملية إدارة املعرفة باالعتماد على تكنولوجيـات         املراحل األساسية  ،ح النموذج التايل  وضيو
  :)1(االتصالواملعلومات 

  )4( شكل رقم
   يف إدارة املعرفةجيا املعلومات واالتصالر تكنولو دو

  
 مقامسة املعرفة                          توزيع املعرفة

  أنظمة التشارك اجلماعي * 
   التشارك اجلماعي - 
  الشبكات الداخلية -

  أنظمة املكتب * 
   معاجل مكاملات -
   الصورة ونشر الويب -
   القوائم اإللكترونية -
  قواعد بيانات -

 

  الذكاء الصناعي * 
   األنظمة اخلبرية - 
   الشبكات احملايدة -
  الوكالء األذكياء -

  أنظمة العمل املعريف* 
التصميم مبساعدة    -

  )2( احلاسوب 
   احلقيقة االفتراضية -
 

 

 احلصول والترميز للمعرفة                       إنشاء املعرفة 
 األدوات  جميات الرب املعاجلات  القواعد  الشبكات 

   -االتصاالتوتكنولوجيات املعلومات و عمليات إدارة املعرفة -    االتصاالتو البنية التحتية لتكنولوجيات املعلومات   

  .420ص ، 2004 ، السعودية الرياض،،دار املريخ،  والوظائف واملشكالتاإلستراتيجية :ةاإللكتروني جنم عبود جنم، اإلدارة :املصدر
  

ص املعرفة إىل قلِّيوض خفِّ باعتبار أنه ي ؛ه إلدارة املعرفة واجه الكثري من االنتقادات      التوج هذا   إن
هلذا الفكر يعتقدون    دينؤيبأن املُ  )Remez)3   يرى . قياسي معلومات مبنية على منوذجٍ   وقاعدة بيانات   

م قـد يـا ميكـن أن ت     أن التكنولوج و ،أنظمـة وأنه ميكن حتويل املعرفة الشخصية إىل قواعد بيانات         
 إن هذه الربجميات حتفـظ      ، لكن يف الواقع   ؛املعلومات املالئمة للشخص املناسب يف الوقت املطلوب      

  . ليس املعرفةوالبيانات 

                                                 
املؤمتر حبث مقدم إىل    ،  » مصدر لتحقيق امليزة التنافسية يف ظل احمليط االقتصادي اجلديد        : اإلدارة الفعالة للمعرفة   «،  كورتل فريد ) 1(

 25-23 أيام    جامعة الزيتونة األردنية   - اإلدارية والعلوم   االقتصاد كلية   نظمته  الذي حول اقتصاد املعرفة   سنوي اخلامس العلمي ال 
  .7 ، ص2005أفريل 

)2( Computer-Aided Design.  
)3(Evgeny Yakovlevich Remez :(1975-1896) رياضي روسي مشهور خبوارزمية ، Remez.  
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ـ     منوذجاً )Goodman)1م   قد ،يف املقابل   ، علـى رؤيـة املؤسـسة      اً ملراحل إدارة املعرفة مبني
  . )2(اإلستراتيجيةهاا توجو

بيئة تطبيقات ذكية لدعم     « : أا ىميكن تعريف الشبكة الداعمة للمعرفة عل      ،ارويف هذا اإلط  
كة يف  شاراملُوإدارة  ونشر  و جتميع    على االفتراضينيوني الفعليني   املُستخِدمساعد   ت ،اإلنترنتتطبيقات  

ـ و ،حل املشاكل و ،أعمال الفريق و دعم األفكار اإلبداعية      على أيضاًكما تعمل   . موارد املعرفة  نع ص
.  بدون وجـود سـوابق مـشاة      ، اآلين املُستخِدم طلب    على  بناءً ، عن طريق هذه اخلدمات    ،القرار
حماكـاة خـصائص    و لفهم   ؛)نطولوجيااأل(ونظرية الوجود   م هذه الشبكات نظرية املعرفة      ستخِدتو

يهـا   باإلضـافة إيل تبن    ،االقتـصاد والبيئة  و كما تستوحي مبادئ علوم االجتماع       ،اإلدراك اإلنساين 
  .(3) »  تطويرهااليت السبقاملعايري القياسية وللتقنيات 

 حتتها مـن    ينضويأهم العمليات السائدة يف نظام إدارة املعرفة، وما         ) 5(دول رقم   اجل ظهريو
  : على أرض الواقع حباجة إىل تنفيٍذمهاٍم

  )5(جدول رقم 
  أهم العمليات السائدة يف نظام إدارة املعرفة

 اخلصائص العملية

 املعرفة وتطويرهااكتساب 
تاحة داخل املؤسسة وخارجهـا والالزمـة       حتديد أفضل املوارد املعرفية املُ    

 .طةخطَّلتحقيق األهداف املُ

 تنظيم املعرفة وتقييمها
 وحتديث املعلومـات    ،تقييم صالحية الوثائق السائدة يف أنشطة املؤسسة      

 . التنافسية للمؤسسةالقُدرة لضمان دوام ؛باستمرار

 عرفة واستخدامهانقل امل
 قابلة للتنفيذ    وترمجتها إىل عملياتٍ   ،دة املعرفية فر آلييت استيعاب املُ   تتضمن
 .رض الواقععلى أ

 قياس املعرفة وحتسينها
 ، وحتسينها د القيمة املضافة بواسطة املعرفة،    اعتماد مقاييس واضحة لتحدي   

 .نفيذ العملياتنع القرار أو تة يف صماملُستخدعرب تغيري اآلليات 
  . سبق ذكرهمصدر حسن مظفر الرزو، اقتصاد املعلومات وإدارة املعرفة، :املصدر

                                                 
)1(Goodman Nelson ،: (1998-1906)  بنظرية املعرفةفيلسوف أمريكي مشهور اهتم .  
  .الوسيلة اليت ميكن للمؤسسة بواسطتها من حتقيق أهادفها طويلة األجلاالستراتيجية هي   )2(

(3)  Mohamed Gamaleldin and Mohamed Atwany, A Grid-Based Multi-Agent System for Realizing Adaptive 

Service Organizations, PhD Research Proposal, Institut of statistical studies and research, Cairo, 

Univesity, P30 
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بأن دورة تفعيل املعرفة داخل املنظومة املؤسساتية عبـارة         ) 5 ( رقم  من اجلدول  يبدو واضحاً  
 توظيفها حتت جمهر     مث ، فاستيعاا ، اقتناء املعرفة  :ة هي ي رئيس ف من ثالثة آلياتٍ   صلة تتألَّ ت م عن حلقةٍ 

 ومدى صالحيتها لتحقيق النجاح يف دائـرة البيئـة الـيت            ،املراقبة الدائمة خلصائص أداء العمليات    
  .تستوطنها

  .االقتصاد وصناعة املعرفة :املطلب الثالث
االقتصاد بعد تطرقنا يف املطلب السابق إىل مفهوم جمتمع املعرفة سنتناول يف هذا  املطلب عالقة                

 متجاوزةً احلـدود    اإلنترنت االتصال اآلين واملعلومات اليت تتدفَّق من خالل         أدىلقد  ف عرفةصناعة امل ب
 على اخلمسينيات   إىلتعود بدايات اقتصاد املعرفة      و .)1(اجلغرافية وقيود املكان إىل انبثاق اقتصاد املعرفة      

اقتصرت الدراسـات   حيث ؛ على إنتاج املعرفةقام بدراساٍت، أين Fritz Machlup االقتصادي يد
 ، واآلليـة ، والفوالذية، الزراعيةنتجات، مثل أخرى من املُالسابقة اليت قام ا االقتصاديون على أنواعٍ   

 املعرفـة   نتجـات  املادية األخرى، وقد كان االهتمام مب      نتجات وغريها من املُ   ، والكيماوية ،والبترولية
دة يف النمو االقتصادي املُحدثة من ِقبل االقتصاديني        زاد االعتماد على املعارف اجلدي    و. ضعيفاً آنذاك 

 Robert) روبـرت سـولو   و، )2((Joseph Alois Schumpeter)جوزيف شـومبيتر   :أمثال

Solow) )3(، وآخرون .  

  . تعريف االقتصاد املعريف: الفرع األول
يبأنه   )4(ف االقتصاد املعريف  عر » لق اقتصادٍ  خلَ ،خلربة اقتصادي حديث يعتمد على العلم وا      نظام 

  :من مساته ما يلي، و)5(»  على املادة والطاقةكثرياًال يعتمد 
- أنه اقتصادوفرة وليس اقتصاد ؛درة ن  
  ؛لغي قيود الزمان واملكان تٍتؤسسامو لق أسواٍق معينة خلٍَتكنولوجيايسمح باستخدام ت -
  ؛ على الطاقة أو على املادةكثرياًال يعتمد  -
  ؛ كبري بسيطة وربٍحذو تكلفٍة -

                                                 
  .)بتصرف( 37ص  ،2006، 1، عمان، األردن، طساسيات نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات، أسعد غالب ياسني ) 1(
)2(  Joseph Alois Schumpeter) 1883-1950 :(هاجر إىل الواليات املتحدة 1919،كان وزيراً لالقتصاد سنة  منساوياقتصادي ،

  ).1912(، من أهم مؤلفاته نظرية التطور االقتصادي ، و درس يف جامعة هارفارد1935األمريكية سنة 
)3 ( Robert Solow :حائز على جائزة نوبل لالقتصاد.  
)4 ( Knowledge Economy.  
  .2006 فيفري 3 :تاريخ التحميل ،SY.ORG.ASCSSF.WWW، »  كيف نطور أنفسنا علمياً«عبد اللطـيف زرنه جي،  ) 5(
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  ؛املعرفة فيه هي السلعة الرئيسية -
  ؛ سواء والدول النامية على حداملُتقدمةعمل به الدول ميكن أن ت -
- يساعد الدول النامية على ردم الفجوة االقتصادية والعلمية مالًستقب.  

فاهيـة األفـراد،    سني ر  حت إىل من العلوم األساسية، يهدف      فرع « املعرفة هو كذلك     اقتصاد
الت  مث إجـراء تنفيـذ التـدخ   ،ظم إنتاج وتصميم املعرفة عن طريق دراسة ن   ،واتمعواملؤسسات،  

 ،وىل أُ نتج هذا الفرع مناذج نظرية من خالل البحث العلمي من جهةٍ          ي. النظمالضرورية لتطوير هذه    
كما ي(1) »  ثانية على العامل الواقعي من جهٍةةًر األدوات العملية والتقنية اليت ميكن تطبيقها مباشرطو.  

 من مساته عن االقتصاد      خيتلف يف كثريٍ   ، من االقتصاد   جديد  منطٌ « :كما ميكن تعريفه على أنه    
  يف اتمع، وقـد متَّ     لت املعلومات إىل أهم سلعةٍ     وفيه حتو  ،التقليدي الذي ظهر بعد الثورة الصناعية     

م املعلومات وخدمات املعلومات مـن أهـم      ي وأصبح تنظ  ،كل الرقمي حتويل املعارف العلمية إىل الش    
  .)2(» العناصر األساسية هلذا االقتصاد

 بوصـفها   ؛ تستثمر املوارد املعرفيـة    ، اقتصادية رقمية  عبارة عن منظومةٍ   هو   اقتصاد املعرفة  إذن
 .األداة الرئيسة لتحقيق النمو االقتصادي يف عصرنا الراهن

طر املنهجية لقيـاس مـستوى سـيادة        ها حتديد األُ  لفة حاول أصحاب   خمت  ظهرت دراسات  وقد
 ،دةحـد  م تغيراٍت، حاولت كل منها اعتماد م     املُتقدمةاقتصاد املعرفة يف جمتمعات املعلومات بالبلدان       

   .واستبعاد أخرى

  .املعرفة يف بناء جمتمع  االقتصاديةإشراك املؤسسات: الفرع الثاين
أين ، (3) العوملة ظل يف خاصةً االقتصادية،للمؤسساتلب اإلدارة احلديثة  يف ص املعرفةتوجد

 أكثر من ذي قبل باالستثمار يف رأمسال املعرفة للحفاظ عليه وتنميته، وكذلك أصبحت مطالبةً
   .مة لرصيدها املعلومايتحكَة املُباإلدار

عدمنافسة الدائمة بني املؤسسات،  لل أساسياً االستثمار يف اإلدارة احلديثة للمعلومات شرطاًوي
متلكات  حيدث بالنسبة للم على غرار ما،م فيها بسهولةإال أن املعلومات ال ميكن استخدامها والتحكُّ

                                                 
(1) Swanstrom. Edward, Economics-based Knowledge Management. [Available, 

www.gkec.org/knowledgeeconomics/econkmframework/kmeconomics1.7.pdf] 

  .207 ص ،2002  سوريا،،دمشق، دار الفكر، يدولوجيا والتنميةالعرب أمام مفترقات الزمن واإل، الرفاعيعبد ايد  ) 2(
(3) Globalization. 



  اإلطار العام لتكنولوجيا المعلومات واالتصال: الفصل األول

 

25

  

نترنت لإلرغم االستخدام الواسع  املعلوماتر كثرة اإلخفاق يف إدارة فسما ي وهذا ،املادية
(1)د الوسائطوالتكنولوجيا الرقمية وتعد .  

لـدى  ، و )2(املؤسسة جممعاً اجتماعياً يتخصص بسرعٍة وكفاءة يف خلق املعرفة ونقلـها           دتعو
ساعدها  حنو املعرفة التكنولوجية والعلمية اليت ت      دائماً ميلٌ متزايد  االقتصاد احلديث    املؤسسات يف ظل  

د ولِّ جديدة ت   من املؤسسات األخرى، وذلك بإمكانية تكوين تقنياتٍ        تنافسية أكثر  حتقيق ميزاتٍ على  
 حيث أنَّ العامل األويل للنمو االقتصادي هو ابتكار واكتـساب            جديدة؛  وخدماتٍ اً وسلع مهاراٍت

  .)3( وإنتاج ونشر املعارف اجلديدة،ونشر املعرفة احلالية

إلجياد هياكـل    ؛دراء خاصة يف القادة وامل    مهاراٍت توفُّر اقتصاد املعرفة ضرورة     يتطلَّب كذلك
وينبغي أن   .م االقتصادي  واملعرفة مفتاحني للتقد   )4( فيه رأس املال الفكري    يعد  يف عاملٍ  ئمةتنظيمية مال 

بـني العـاملني     وتشجيع تبادل املعرفة   ،التعلُّمعملية   تعزيز و ،يف تيسري التعاون  سهم هذه اهلياكل    ت  .
 القيـادة اهلرميـة   ب  مع أسلو الوصفات اخلاصة بتحقيق النجاح التنظيمي يف اقتصاد املعرفة تتناقض          ف

 بدع وقادرٍ  إىل تكوين فريق عمل م     اإلدارةوعندما دف    . مقاومتها ويتمرها  ربمفقد  اليت ت  طيةالتسلُّ
 لتـشجيع   وإقامة نظامٍ " املشاركة والتعاون " اعتماد أسلوب    يصبحعلى أداء العمل بكفاءة واستقاللية      

   .)5(ويف حتقيق أهدافها املؤسسة على ائج أفضلنت إىل حتقيق فء أقربالعاملني على األداء الكُ

                                                 
(1) Lisa Lai : " Beyond technology, What does dt take to build and manage a collaborative value chaine?, 

E.Marketect, N°8, 2002), p12. 

، القاهرة،   العربية للتنمية اإلدارية   ؤسسةامل،  أساليب احملافظة عليه  طرق قياسه و   :رأس املال الفكري  ،   صاحل أمحد املفرجي و    عادل ) 2(
  .53 ص، 2003، مصر

 أن  إىلديدة، إضافةً    منو معارف ج   إىل من النمو االقتصادي يعزى      %34 إنَّ «:  بقوله روبرت سولو هذا ما أكَّد عليه االقتصادي       ) 3(
 من النمـو    %50 فإنَّوبناًء عليه،   .  من النمو االقتصادي هو ناتج عن االستثمار يف رأس املال اإلنساين من خالل التعليم              16%

  :انظر. »االقتصادي متعلِّق باملعرفة 
Swanstrom, Edward(2002). Economics-based Knowledge Management.[Available 
at:www.gkec.org/knowledgeeconomics/econkmframework/kmeconomics1.7.pdf]. 

وهو جزٌء من رأس املال البشري للمؤسسة يتمثَّل يف خنبٍة من العاملني الذين ميتلكون جمموعةً من القُدرات املعرفية والتنظيميـة                     ) 4(
كاٍر قدمية اليت تمكِّن املؤسسة من توسـيع حـصتها          درات من إنتاج أفكاٍر جديدة أو تطوير أف       دون غريهم، وتمكِّنهم هذه القُ    

  . السوقية وتعظيم نقاط قُوا وجتعلها يف موقع قادرة على اقتناص الفرص املناسبة
  .18 ص، مرجع سبق ذكره،  علي صاحلأمحدعادل املفرجي و :      انظر

دراسة ميدانية ملؤسسات األعمال األردنيـة،      : تصاد املعرفة هالة أمحد صربي، أساليب القيادة السائدة ومتطلبات التحول حنو اق          ) 5(
  .قسم إدارة األعمال، جامعة الزيتونة األردنية اخلاصة
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 فهو يزيد يف اإلنتاجيـة،      ؛ أحد عوامل اإلنتاج    و املعرفة   يف املعلومات   أصبح االستثمار  وهكذا
ل  رقمية جيعلها تتحو   حيث أن توفري املعرفة وحتويلها إىل معلوماتٍ      ؛  كما يزيد من توفري فرص العمل     

  .وليد املعرفة، نقلها ونشرها، استثمارهات:  ويعتمد ذلك على مراحل،إىل سلعة

 على فعالية املؤسسات يف مجع املعرفة واسـتعماهلا          كبرياً ويف هذا يعتمد اقتصاد املعرفة اعتماداً     
ر فيها املعلومـات    ع عرب شبكات املعرفة اليت تتغي     وز جديدة ت   وخدماتٍ  وتوليد سلعٍ  ،لرفع اإلنتاجية 

  . سريعةمبعدالٍت
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  المبحث الثاني
  كمظهر من مظاهر مجتمعي المعلومات والمعرفة اإلنترنت

 : كونية هـي   م ثالث ثوراتٍ   نتجت عن تالح   هي أبرز مثرةٍ   -   شبكة الشبكات  -  اإلنترنت
 أبـرز   تمثِّـل  - اإلنترنـت  أي   -  كما أا    . وثورة احلواسيب  ، وثورة االتصاالت  ،ثورة املعلومات 

 اإلنترنتيستخدم مصطلح   و. )1(ادة من خدمات الشبكة الرقمية املتكاملة     النماذج العاملية يف االستف   
رة يف بقاع العـامل     نتِش عاملية تربط اآلالف من شبكات احلواسيب املُ       شبكة معلوماتٍ لإلشارة إىل   
  .  ويستخدمها املاليني من البشر،بعضها ببعض

  .اإلنترنتمفهوم ونشأة : املطلب األول
فإننا ارتأينا أن نقوم بتعريف هـذه       سيها شبكة الشبكات    تيت أصبحت تك   لألمهية البالغة ال   نظراً

 مـن ميـزات     رها عرب الزمن إىل أن أصبحت أهم ميزةٍ        عن نشأا و تطو    الشبكة مث نقوم بتقدمي حملةٍ    
  .املعرفةجمتمعي املعلومات و

  . اإلنترنتتعريف : الفرع األول
 يتمكَّن  فيما بينها؛ حيث  صلة  تاحلاسوب املُ  جمموعةٌ هائلة من أجهزة    « : هي  ببساطة اإلنترنت

كة يف تبادستخِدموها من املُشار2(» ل املعلومات وكل شيٍء آخر تقريباًم(.  

 شبكةٌ عاملية مكونة من عدٍد من الشبكات املُتصلة مع بعضها           «:  كذلك بأا  اإلنترنتوتعرف  
  .)3(» واحلكوماتالبعض، وهذا يتضمن املاليني من شبكات املؤسسات 

 املاليني من أجهزة احلاسوب املوجودة يف اآلالف من املواقع املختلفة           «:  كذلك هي  اإلنترنت
املُوزعة عرب العامل، املُرتِبطة مع بعضها البعض على حنو ميكن ملُستخِدميها الوصـول إىل املعلومـات،                

  .)5(»  املعلومات بدالً من ميجا بايت من)4(واملشاركة يف امللفات؛ مما يوفِّر لكل منهم تريا بايت

                                                 
)1 ( Integrated Digital Network.  
 ص،  2006،  1ط ،األردن  عمان، ،عالتوزي، دار املناهج للنشر و    مبادئ التسويق ،  بشري عباس العالق    و حممود جاسم الصميدعي   ) 2(

295.  
  .38ص ، 2005، األردن  عمان،،التوزيع، دار احلامد للنشر ولكتروين، التسويق اإلحممد طاهر نصري ) 3(
  .عادل مليون ميجا بايت تقريباًجيجا بايت أو ما ي1024  = (Terabyte)   تريا بايت1 ) 4(
  .182 ص ت،. د،األردن، نعما،  احلامد للنشرردا، حتليلعرض و:  املوارد البشريةةإدار، حممد فاحل صاحل ) 5(
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وميكـن  .  جمموعةٌ من ماليني احلواسيب، منتشرة يف آالف األماكن حول العامل          «هي كذلك   
ملُستخِدمي هذه احلواسيب استخدام حواسيب أخرى للعثور على معلومات، أو التشارك يف ملفات،             

وتوكوالت ميكن أن حتكُم وتسهل     وال يهم نوع احلاسوب املُستخِدم؛ وذلك بسبب وجود نظم وبر         
  .)1(» عملية التشارك هذه

 مـشتركة   قة بلغةٍ تفر املُ األماكن اليت تربط احلواسيب املختلفة يف       )2(إا باختصار الشبكة العاملية   
ق عليها بروتوكول طلَي)IP (ستخدم لنقل البياناتواليت ت.   

 يزخـر  حيث تمعي؛ا االرتقاء ذروة  يمثِّلوهو جمتمع: التعلُّم  جمتمعومتثل حاليا اإلنترنيت
 غـري  الـذكاء  ملكـة  أصبحت أن بعد ذلكو ، ذاتياًالتعلُّم على القادرة الكائنات من بكثٍري تمعا

 والنظم األدواتو اآلالت على عةوز مخاصيةً أصبحت بل سواه، دون البشري الكائن على مقصورٍة
  .)3(م التلقائيالتحكُّ آلياتو االصطناعي الذكاء هندسة بفضل ذلكو واملؤسسات،

طة ببعضها عرب خطـوط     رتِب شبكة من احلواسيب املُ    بأا اإلنترنتنه ميكن تعريف    ، فإ ومما سبق 
 ،قمار الـصناعية   أو عرب األ   ، البصرية فائقة السرعة   لياف كاأل ،البيانات خاصة بنقل    اهلاتف أو خطوطٍ  

  . من هذه اخلطوطأو عرب مزيٍج
  .اإلنترنتوتطور  ةنشأ: الفرع الثاين
 أنشأا وزارة الدفاع األمريكية     وهي شبكة معلوماتٍ  ،  )4( إىل شبكة األربانت   اإلنترنت قصة   تعود

عام وقبلها يف   .  لدعم املشاريع والبحوث العلمية يف جمال الدفاع والشؤون العسكرية         ؛يف اية الستينات  
 باسـتخدام   ،حواسيب يف كاليفورنيا و يوتـا      كانت قد قامت احلكومة األمريكية بربط أربع         ،1960

زم  أي تبـديل رPacket Switching"، "رت حديثا حتـت اسـم   وتكنولوجيا تشبيك كانت قد طُ
 ك يف امللفـات بـشكلٍ     ل الرسائل والتـشار   ن املُستخِدمون من تباد    متكَّ ، وبعد تشغيل النظام   ،البيانات
   .)5(فوري

 احلـرب   إبانال للمعلومات العسكرية    ل السريع والفع  د تأمني التبا   اإلنترنت كان اهلدف من  و
 منها  ض أجزاءٍ  حىت يف حال تعر    الرئيسية، استمرار الشبكة يف القيام بأعماهلا       إمكانية وضمان   الباردة،

                                                 
  .180 ص، مرجع سبق ذكره،  السامرائي و هيثم الزعيبإميان ) 1(
)2(  INTER National NET Work.  
  .22 ص، مرجع سبق ذكره ،حجازي ناديةعلي و  نبيل ) 3(
)4 ( Arpanet.  
  .183ص ، مرجع سبق ذكره، حممد فاحل صاحل ) 5(
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 ،م1986 على استخدام وزارة الدفاع حىت عام        رةًقتِصت األربانت م  وظلَّ.  نووي  هلجومٍ للدمار نتيجةً 
 وارتبطت معهـا    ، أوسع  أمام الباحثني واألكادمييني الستخدام هذه الشبكة على نطاقٍ        تح اال حيث فُ 
؛ أكادميية عديدة  شبكات  بسرعٍةومنذ ذلك احلني وهي تنمو       .)1(اإلنترنتلت األربانت إىل     وبذلك حتو 
  . اليوماإلنترنت أن يعرف بالضبط ما هو حجم ميكن ألحٍدحبيث ال ؛ هائلة

 يومنا هذا يف    إىليزال يستخدم     الذي ال  TCP/IPبروتوكول   أيضاً DARPA رت وكالة طوو
ستخدم يف توصـيل     من الربوتوكوالت اليت ت    وهو عبارة عن جمموعةٍ   . الشبكاتنترنت وغريها من    اإل

ـ        ،اإلنترنتوتوجيه أجهزة احلاسوب للدخول إىل       ل ويصف هذا الربوتوكول طريقة حتـزمي وتراس
  .)2(املؤسسة عرب رة رقمياًشفَّاملعلومات املُ

  :ومن خالل اجلدول التايل ميكن توضيح أهم املراحل اليت مر ا تطور اإلنترنت
  )6(جدول رقم 

  اإلنترنتتطور 
  التفاصيل  السنة

1957  
 املُتقدمـة األحبـاث    وكالـة    بإنشاء االحتاد السوفييت القمر الصناعي سبوتنك، فردت الواليات املتحدة          أطلق

ARPA هد العامل مولد أول أمة الكترونية يف هذا العاملوبذلك ش.  

1962  
ابتكر بول باران فكرة شبكات تبادل الربجميات والرزم، واليت حتدث عنها يف كتابه عن شـبكات االتـصال                

  .املوزعة
  .عرضت أول خطة لشبكة تدعم تبادل الرزم  1967

1969  
الشبكات، حيث كانت أول نقطة اتصال يف        ألحباث   ARPANET)( شبكة   األمريكيةأنشأت وزارة الدفاع    

  . ملولد انترنتاألوىل اإلشارةجامعة كاليفورنيا بلوس اجنلوس، واليت اعتربت فيما بعد مبثابة 

1971  
مت بناء أول نقطة اتصال يف جامعة كاليفورنيا يف لوس اجنلوس، وقد أصبح عدد املراكز املرتبطة ببعضها حوايل                  

  .م نفسه طور روي توملنسون برناجماً للربيد اإللكتروين للشبكات املوزعةمخسة عشر مركزاً، ويف العا
  .(ARPANET) جتارية من  وهي نسخةTEL NETٌ بتعميم شبكة تيلي نت BBN بدأت مؤسسة  1974

1976  

 بربط حواسيبها ببعضها البعض لتسهيل عملية تبادل املعلومـات الـيت حيتاجهـا              األمريكيةبدأت اجلامعات   
 إنـشاء  ، كمـا متَّ   UUCP تطـوير    إىل إضـافة  تسريع عجلة البحث العلمـي،       إىل أدى مما   الباحثون،

USENET)( املختلفة واملواضيع املتنوعة بني مستخدمي انترنتواألفكار األخبار لتبادل .  
 مـن  شـبكة نت أول  أربا، وبذلك أصبحت  (ARPANET) معتمداً يف أربا نتTC/IP بروتوكولأصبح  1982

                                                 
، »ة ملكتبة جامعة البحرين   دراسة حال : اإلنترنت يف املكتبات اجلامعيـة   استخدام شبكة    «،  منال القيسي  رحبي مصطفى عليان و    ) 1(

  .4ص ، 1999، 4العدد ، 34الد ، رسالة املكتبة
  .87 ص، 2005، مصر، اإلسكندرية، دار الرباء، الشبكات، شريف حممد سعيد ) 2(
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  .تصلةالشبكات امل
  .TCP/IP ،NCPانفصل النظامني   1983
  .DNS األمساء الوجود خادم طلبات إىلهر ظ  1984
  .TCP/IP أفضل أداء من يصبح ل–نيوزنيت  NNTP – عرب شبكة األخبارمت حتديث بروتوكول نقل   1986

1987  
 هذا ،)(NFSNET اهليكل الرئيسي لشبكة إدارة عن مسئولة (MERIT NET WORK) مؤسسة أصبحت

 . خلدمة الشبكات املتطورة انترنتANS هيئة هنفسالعام يف  MCI و IBM املؤسسة مع شركيت أسستوقد 

1988  
 إزعاجا واهليئات اليت سببت     األفراد على انترنت من قبل بعض       مسئولةشهد هذا العامل بداية التصرفات الغري       

  .مستخدماً) 6000(كبرياً ملستخدمي الشبكة 

1989  

 ميجابايت يف الثانية، وبسعة مليـون       1544( بقدرة نقل    TI إىل NFSNETاهليكل الرئيسي لشبكة    مت ترقية   
وقررت حكومـة   .  وحدة لربط كومبيوسريف وانترنت    األمريكية أوهايو، هذا وقد أنشأت جامعة      ) مستفيد

  .الواليات املتحدة األمريكية وقف متويلها وقيامها كشبكة جتارية

1991  
 األمريكية باجناز برنامج جديد يمثِّل تسهيالت جديدة يف الوصـول اىل املعلومـات              تاطرحت جامعة مينسو  

  .نترنتاال للتعامل مع Gopher)( نظام غوفراملخزنة يف الشبكة أطلقت عليه اسم 

1992  

، وشهد نفس العام أول ظهـور   (WORLD WIDE WEB) الشبكة العنكبوتية CERN طرحت مؤسسة
 يف نفـس العـام، وبـذلك        INTERNIC شبكة انترنيك    NFSشأت مؤسسة ، هذا وأن  (M-BON)لشبكة  

  .اإلنترنتويف هذه السنة مت تعميم استخدام .  مليون مستفيدإىلاتسعت قدرة انترنت لتصل 

1993  
نترنت؛حيث ميكن ألي مستخدم االتـصال بالبيـت        اال جمال االتصاالت ب   إىل األمريكي األبيضدخل البيت   

  .الشبكة  عرباألبيض

1994  

هـذا   WWW وويـب    Gopherعاصفة يف انترنت، ومت تطوير كل من غـوفر           Mosaicأحدث موزايك   
 ثالثـة ماليـني     إىل، وتعلن وصول مستخدميها     إنشائها عاماً على    25 واحتفلت انترنت يف نفس العام مبرور     

  .ومن هنا دخلت انترنت دائرة معارف العامل العريب. مستخدم

1995  

 VBNS، حيث يتوقع العديد من اخلرباء أن تؤدي         VBNS إىل حولته    NFSNET من متويل  NFS انسحبت
بدأ العامل العريب يفكر    .  ماليني مستخدم  أربعة إىلنترنت، هذا وقد ازداد مستخدمي انترنت       االدوراً هاماً يف    

  .والًت الربط املتفرقةانترنت، وبدأت حماالجدياً وعملياً يف منافع ومضار 

1996  

 خبطوات قويـة    اإلنترنت مائة مليون مستخدم، بدأ العامل العريب خيطو حنو          إىل انترنت   وصل عدد مستخدمي  
 العلمي والتجاري، وخاصة بعد إدخـال  النيوقد توسعت من ذلك احلني آفاق خدمات إنترنت يف ا   وفعالة  

  . مستخدممليون 345نترنت أكثر من اإل حىت بلغ عدد مستثمري (Multi Media) املُتعددةنظم الوسائط 
  .2008جتاوز املليار ونصف خالل سنة  قد و مستخدم إىل أكثر من مليار املستخدمنيصل عدد قد و  2005
  :  اجلدول من إعداد الباحث باالستناد إىل:املصدر

  .49 ص، 2006 ،2ط ،رمص، ةالقاهر، اإلنتاج اإلعالمي للنشر وسأطل، جمتمع املعلوماتية االتصال واتكنولوجي، يوسف حنان -
  .181 ص، 2004، 1إميان السامرائي و هيثم الزعيب، نظم املعلومات اإلدارية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط -
  .17 ص، 2004زياد حممد الشرمان، مقدمة يف نظم املعلومات اإلدارية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -
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  .اإلنترنتنات  ومكوتاستخداما: الفرع الثالث
انتـشر  و ،نقـل املعلومـات   و من وسائل االتـصاالت       وسيلةً حالياً اإلنترنتلقد أصبحت   

 .)1(لية بسبب طبيعتها الديناميكية التفاع؛لة يف السنوات األخريةذِه مبصورٍةاستخدامها 
  :اإلنترنت استخدامات -1

 اإلنترنتف. من املزايا غري املسبوقة    يف أنشطة املال واألعمال يحقِّق حزمةً        اإلنترنت استخدامإن  
 على جودة   اإلنترنتمعايرة وقت االنتظار، باإلضافة إىل تأثري       و واإلطار احلر،    )2(تعين الوقت احلقيقي  

 عـامالً رئيـسياً يف      اإلنترنـت وقد أصبحت   . اخلدمات، وتوفري التكلفة، وحتقيق العائد املُستهدف     
  .)3(ألعمال اجلديدةاألعمال اإللكترونية ويف ابتكار مناذج ا

حيث يقف املستثمرون العاديون على قدم املساواة        ؛ها الالمركزية  بنيت اإلنترنتز  ميأهم ما ي  من  
 وبكافـة   ،ريدونه علـى الـشبكة     نشر ما ي    إذ حيصل اجلميع على حق     ؛ العاملية ساتمع أكرب املؤس  

 أما السبب   ،إلنترنتتشار اهلائل ل  ة لالن ي ولعل ذلك كان أحد األسباب الرئيس      ،املوضوعات وااالت 
 اشـتراك  اإليهضاف   ي ،يةى أجرة املكاملة احمللِّ   تعدت ال   يتلل املعلومات ا  كلفة تباد تالثاين فهو اخنفاض    
اًض نسبينخِفشهري ثابت وم.   

 تجديدة لتيسري   بيةختاطُ بعد تطوير برامج      وخاصةً ، ومزايا عديدة   خدماتٍ اليومنترنت  اإل مقد 
ب بني األجهـزة     إمكانية االتصال والتخاطُ   توفِّر اليت   املُتعددةظم الوسائط    واستخدام ن  ،ة النفاذ عملي

 باحلركة  ج يع  كل ذلك حول الشبكة الدولية إىل فضاءٍ       .احلاسوبية بالصوت والصورة والنص املكتوب    
 إىل مـدن العـامل    اٍت وأصبح بإمكان املستثمر أن يقوم بزيار      ،والصوت والصورة والنصوص املكتوبة   

 ومن هنـا نـشأت      .إليهب شحنها    ويشتريها ويطلُ  نتجات لينتقي منها ما يشاء من املُ      ،ليزور أسواقها 
  .)5(على الشبكة العاملية احلديثة )4(السيرباينالفضاء و اإلنترنتفكرة إطالق اسم خدمات 

                                                 
  .48 ص ،2006، 2ط ،رمص، ةالقاهر، اإلنتاج اإلعالميللنشر و سأطل، جمتمع املعلوماتية االتصال واتكنولوجي، يوسفن حنا ) 1(
)2 ( Real Time.  
  .38ص ، مرجع سبق ذكره، سعد غالب ياسني ) 3(
)4 ( Cyberspace.  
)5 (   ويف إسـرائيل    4839، ويف كنـدا     5375: 2002مي اإلنترنت لكل عشرة آالف من السكان يف أمريكا عام           ستخِدبلغ عدد م ،

  .515، ويف تونس 93 سبيل املثال ، ويف مصر على3014
  ..E-commerce and Development Report, (2003):      انظر
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  :)1(اإلنترنت مكونات -2
   : مناإلنترنتتتكون 

  ؛ من األفراد واملؤسساتاإلنترنتيدين من  جمتمع املُستف-أ
  ؛يناملُستفيد واإلنترنت األجهزة والربجميات اليت تربط أقسام واليت تضم:  التكنولوجيا–ب
 والتنفيـذ   ، بني املهندسني   عاملية ومشاوراتٍ  واليت ترتكز على جمموعة اتفاقياتٍ    : اإلنترنت إدارة   -ج

   ؛ات بتخصيص العناوين وصيانة املمرليت تقوم جمتمعةًبواسطة اهليئات العامة واجلهات اخلاصة ا
 تـوفِّر زي اخلدمة يف القطاعني العـام واخلـاص و        جهواليت تبدأ مب  : اإلنترنت جتارة الوصول إىل     -د

   . بواسطة اخلطوط التلفونية واحلواسيب الشخصيةاإلنترنتالوصول إىل 

  .اإلنترنتالتصال عرب ا خصائص: املطلب الثاين
 والـيت   ، الوجوه ةدتعد إعالمية م   كوسيلةٍ اإلنترنت عرب    االتصالية اليت تتم   األشكالل  من خال 

 إىل   آخر، ومن طرفٍ    طرفٍ إىل واحد    من طرفٍ  : االتصالية هي  األشكال خمتلفة من     جمموعةً تتضمن
 وارتبطـت  جديدة ظهرت    اتصالية، فإن مفاهيم    أخرى  إىل أطرافٍ   ومن عدة أطرافٍ   ،عدة أطراف 

 أن جتمع اخلصائص الـيت      اإلنترنتة استطاعت   ي لسماا الرئيس  وتبعاً ،اإلنترنت كبري بدراسة    كٍلبش
ا الوسائل االتصالية العاملية التقليدية     تتمي فقد متَّ  ،ز     زة لوسـائل اإلعـالم      دمج العناصر الطباعية املمي

ومـن   .كة واأللوان تحرالصور املُ  ،املرئيةزة للوسائل    مع العناصر املمي   ، والصور ،املطبوعة واحلروف 
  :هذه املفاهيم

 :)2(التفاعلية -
ي علـى   تلقِّدرة املُ  من خالل قُ   ،م يف وسيلة االتصال   العملية اليت يتوافر فيها التحكُّ     « بأا   توقد عرف 

 أحد القنوات اليت ميكنها نقل رد فعل اجلمهور         « بأا فتعر كما   .» إدارة عملية االتصال عن بعد    
  .)3(»  املرسل ووصفها باالستجابةإىل

                                                 
 ، »خـدمات املعلومـات علـى اإلنترنـت ومردوداـا علـى املكتبـات عـرض وحتليـل                 « زكي حسني الـوردي،      ) 1(

htm.194/MagPages/JOURNAL_KFNL/JOURNAL_KFNL/idarat/sa.gov.kfnl.www://http  ، تاريخ التحميل: 
  .2007 فيفري 14

)2 ( Interactivity.  
  ص ،2000 ،1طمـصر،    ،القاهرة،  املكتبة العربية لعلوم احلاسب   ،  املرجع األساسي ملستخدمي اإلنترنت   ،  أبو العطا  جمدي حممد  ) 3(

147.  
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  لالهتمامـات اخلاصـة      صـفحاتٍ  ةاإللكترونيلية على ختصيص املواقع     وقد ساعدت التفاع 
املُ تصحاب االهتماما  حبيث ميكن أل   ؛منيستخِدللم كة من خالل الصفحات تبـادل اخلـربات        شتر

عداد املواد الصحفية للصحف     كما ميكن من خالل التفاعلية اإلفادة من آراء اجلمهور يف إ           ،واألنشطة
 .اإلنترنتر عند  إىل جانب تلك اليت تتوفَّ، أو اإلذاعة التقليدية، أو الربامج التلفزيونية،املطبوعة

 :)1(سهولة االستخدام -
تعد        يادة إقبال اجلمـاهري     وز اإلنترنتمي  ستخِد خاصية سهولة االستخدام أحد أهم عوامل تفضيل م

 جسدي وعقلي كبري لفهم أو استيعاب       ب اإلفادة من الشبكة بذل جهدٍ     طلَّ حيث ال تت   هلذه الشبكة؛ 
 مثل  ،دةسهم يف تسهيل املوضوعات املعقَّ     خاصة مع استخدام بعض الربجميات اليت ت       ما تتوافر من موادٍ   

  . وغريهااملُتعددةالوسائط 

 إىل  ،ت من أمهها سهولة احلصول علـى املعلومـا        ، سهولة االستخدام جوانب كثرية    وتشمل
 كبري  أ االتصال بني عددٍ    األمر الذي هي   ؛جانب تفعيل الشبكة لعملية االتصال الشخصي بني اجلماهري       

 كان من الصعب حدوث ذلك قبل ظهور هـذه           وتبادل الرسائل فيما بينهم يف وقتٍ      ،من األشخاص 
ـ  الربجميات على إنتاج برامج ت     مؤسسات فقد عملت بعض     ، ولتدعيم هذه السمة   .التقنية ن مـن   مكِّ

حبيث بات من السهل أمام الفئـات       ؛  )2( حىت لذوي االحتياجات اخلاصة    ، بسهولة اإلنترنتاستخدام  
عطياا احلديثة   واالستفادة من م   ، واملواقع املختلفة على الشبكة    اإللكتروين الربيد   إىلاملختلفة الدخول   

رتابعة األخبار وومات األخريةالتطو.  

  واحلصول علـى أعـدادٍ     ،ميها للمواقع املتاحة  ستخِدض م شبكة تعر ومن سهولة االستخدام لل   
 اإلخبارية بسياقاا املختلفـة وباألرشـيف       القصص مع إمكانية ربط     ، املعلومات مصادر من   كبرية

تيح الوصـول إىل    اليت ت  )3(يب وكذلك من خالل االستفادة من تقنية النص التشع        .اخلاص ذه املواقع  
 بل علـى    ،يب على النصوص والكلمات فقط     وال تقتصر تقنية النص التشع     .شبكةمواقع أخرى عرب ال   

رة بـسهولة  يـس ليـة املُ هـذا باإلضـافة إىل التفاعHyper Links)4( .  الصور والرسوم التوضيحية 

                                                 
)1 ( Accessibility.  
ل بـرامج معينـة     حو حيث ت  ، من الوسائل  ستفادة من معطيات اإلنترنت عن طريق عددٍ      الايستطيع ذوو االحتياجات اخلاصة      ) 2(

ل النـصوص إىل  حوكما أن هناك برامج أخرى ت،  لكي يتعامل معها فاقدو البصر   ؛الربامج اليت يعرضها احلاسوب إىل لغة برايل      
  .من الربامج لذوي اإلعاقات األخرىاك املزيد وهن، أصوات

)3 ( Hypertext.  
  .26 ص ،2006أمحد حس، الكمبيوتر ابتكارات مستمرة، مكتبة األفق، لبنان،  ) 4(
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؛ والكم اجلمعي الذي يتوافق مع سهولة االستخدام       ،منيستخِدللم   ل إرسال رسالته   رِس حيث ميكن للم
  . واحد دون عناءلني يف وقٍتستقِباملُإىل ماليني 

 :)1(املُتعددةالوسائط  -
 وتقوم على دمج النصوص والرسـوم       ،ح املعاين إيضا املساعدة يف    املُتعددةتستهدف الوسائط   

   . لتوصيل األفكار واملعاين،كة باألصوات والتأثريات املختلفةتحروالصور الثابتة واملُ

 حتـسني   ، وبفضل ما تتوافر عليه مـن مسـات        املُتعددة،ئط  أنه ميكن للوسا   « Gibbsويرى  
ـ  م  بتوفري بيئـةٍ   املُتعددة الوسائط   تساهم و .)2(» مة عربها قد وإثراء املواد املُ   ،االتصال ـ  تمي ساعد زة ت

ساعد كما   ، على اكتساب املهارات واخلربات واملعرفة     اإلنترنتستخدمي  مت  ل مـع    اجلمهور للتفاع
  ورسـوماً   وصـوراً  ، مـسموعة ومرئيـة     من خالل تضمني النصوص لقطـاتٍ      ،دةالنصوص اجلام 
 .ةكاريكاتوري

 اليت استفادت من مزاياها )3( اآلن هي مسة غالبية املواقع اإلخبارية      املُتعددة فإن الوسائط    ،وبالطبع
  .)4( واحدلنقل الصورة والصوت والكلمة يف آٍن

 :سرعة احلصول على املعلومات -
؛ )5(، أو طريق املعلومات فائقة السرعة      السريع للمعلومات  اإللكتروينبالطريق   نتاإلنتروصف  ت

ملتاحة على الـشبكة    نت العامل أمجع من الوصول إىل املعلومات ا       رة فيها واليت مكَّ   توفِّنتيجة التقنيات املُ  
ل املعلومات  و االتصالية ما يزيد من سرعة تنا      النظم تظهر من الربامج و    ويف كل يومٍ  . يف الوقت نفسه  
   .)6( فائقة السرعةاإلنترنتزمة  مثل تقنية ح،عرب الشبكة

                                                 
)1 ( Multimedia.  
  .11 ص، 2004  مصر،،القاهرة، دار النشر للجامعات، الوسائط املتعددةعبد احلميد بسيوين،  ) 2(
 على اإلنترنت أول املواقع اإلخبارية اليت استفادت من الوسائط املُتعددة؛ حيث متَّ وضع إعالناٍت بواسطة                CNNـ  يعد موقع ال   ) 3(

  .www.ekateb.net: انظر. الوسائط املُتعددة على املوقع بقُدراٍت كبرية، مستفيدةً من تقنيات الصوت، والصورة التلفزيونية
ية خطوةً مهمة يف جمال نقل املعلومات إىل املتلقِّني العرب، وذلك عرب اسـتخدام الوسـائط                العرب BBC خطَت   2003يف أبريل    ) 4(

دة الــيت جتمــع الــصوت والــصورة؛ ممــا حفَّــز اجلمهــور علــى املــشاركة الفعانظــر. الــة والفوريــةاملُتعــد : 
htm.4ev/15/jul/jaz2001/as.net.suhuf.www2007 مارس 18: ، تاريخ التحميل.  

  .38ص ، مرجع سبق ذكره، سعد غالب ياسني ) 5(
)6 ( Broadband Internet.  
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 سعت الكثري من املواقع اإلخبارية لتفعيل خاصية سهولة احلصول علـى            ،ويف اال اإلعالمي  
ة نظامهـا التحريـري   اإللكترونيرت العديد من الصحف   حيث طو  ؛اإلنترنتها  توفِّراملعلومات اليت   
ة على  اإللكتروني فاعتمدت بعض تلك الصحف واملواقع       ، ا الشبكة  تتمتعاملذهلة اليت   ليوافق السرعة   

نها من التحديث املستمر للمعلومـات واألخبـار        مكِّ ومبا ي  ، عالية السرعة ملواكبة األحداث    تقنياٍت
 مما يسمح   ؛ةاليت تقوم بربط غرف التحرير الصحفية بالشبك       )1(اإللكتروينرة للنشر   تطوجافا املُ كتقنية  

2( مستمر مع حتديث هذه األخبار بشكٍل، حدوثهابعرض األخبار فور(.  

  .اإلنترنتاليت تقدمها دمات اخل :املطلب الثالث
 مثة أدوات     الفـسيحة   اإلنترنت يف استكشاف جماهل     املُستخِدمد  ساِع إضافية كثرية ميكنها أن ت 

 ، هذه األدوات يف البحث عن املعلومـات       ساعد وت .ومصادر املعلومات املعروضة بواسطة اخلدمات    
ويف النفاذ إىل مصادر اخلدمات، ويف حتقيق االتصاالت املطلوبة باستخدام لوحة مفـاتيح حاسـوب               

   .املستثمر
  :مها اإلنترنتقددمات اليت تاخل ميثل الشكل التايل و     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1 ( Rapid Publish.  
، جاً منوذ  نت اإلخبارية بالفضائيات   ةلكترونية املرتبط اإلدراسة حتليلية للصحف     :نترنتصحافة اإل ،  فارس حسن شكر املهداوي    ) 2(

  .49، ص 2007الدمنرك،  ، املفتوحة العربية، األكادمييةرسالة ماجستري
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  )5(شكل رقم 
  اإلنترنتخدمات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـ  دور اإلنترنت والنشر اإللكتروين يف تطوير خـدمات املكتبـات         «  :الشكل من إعداد الباحث باالستناد إىل      :املصدر ، » ةاحلديث

htm.faselwaheone/studies/arabiaall/net.arabcin.www2007أكتوبر 11 :التحميل ، تاريخ.  

   .اإللكتروينالربيد : الفرع األول
 يف مجيـع    اًت، وأكثر خدماا انتشار   سية لإلنترن زات الرئي  إحدى املمي  )1(اإللكتروين الربيد   يمثِّل

  . طة االشبكات املرتِب
                                                 

)1 ( Electronique Mail.  

 

  حث حمركات الب

  عامل النقد والتسويق

  خدمة التوظيف اإللكتروين

  الربيد اإللكتروين

  )News (اإلخباريات

  (Gopher)غوفر 

  بروتوكول نقل امللفات
 File Transfer Protocol 

  (Tel net)خدمة 

خدمات شبكة خدمات شبكة 
  تتاإلنترناإلنترن

   اخلدمات املباشرة

 رابطة الشبكة العاملية  (Browser)املستعرض 
(WWW)  
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فعويإىل آخر عرب الشبكة وإىل أي    إرسال الرسائل من حاسوبٍ    « ببساطة   اإللكتروين الربيد   ر 
(1)»  يف أي مكانٍمتخِدسم.   

 السبب األول لالشـتراك  يعد و،اإلنترنت يف من أكثر اخلدمات شعبيةً    اإللكتروينالربيد  يعترب  و
 لقد أصبح من أهم الوسائل الـيت تـستخدمها املؤسـسات            .ميهاستخِد من م   كبريٍ لدى عددٍ ها  في

 ؛ناسبات املختلفة إىل عمالئها احلاليني     يف امل  ةلالتصال بعمالئها من خالل إرسال الرسائل اإللكتروني      
  .)2(للحفاظ عليهم كعمالء دائمني

ب من هوية    وهذا العنوان يتركَّ   ،ل إليه رس املُ ف عنوانُ عر أن ي  ينبغي ،اإللكتروينوإلرسال الربيد   
إىل ق النفـاذ    عندما يتحقَّ و .ل إليه رس متبوعة مبوقع حاسوب املُ    ،@ متبوعة بإشارة    ، الذاتية املُستخِدم

ض لتكلفة االتصال اهلاتفي     دون التعر  اإللكتروين ميكن تبادل الربيد     ،نترنت عرب إحدى العقد احمللية    اإل
  . حالً بديالً مالئماً من الناحية االقتصاديةاإللكتروين ولذلك يبقى الربيد ؛ طويلةملدٍة

إرسال الرسائل واستالمها    إذ أنه يسمح بالنفاذ و     ، إضافية ع مبيزةٍ  يتمت اإللكتروينكما أن الربيد    
 باالحتفاظ بالرسائل على عنـوان      اإللكتروين الربيد   خادمحيث يقوم    املُستخِدم؛ب  ناِس ي يف أي وقتٍ  
كني يف  شتِر كبري من املُ    موحدة إىل عددٍ   ز بإمكانية إرسال رسالةٍ   يتميأنه   كما   . إىل أن يطلبها   املُستفيد
  ."يدقائمة الرب"ن خالل خدمة تسمى  واحد موقٍت

ن أ إذ   ؛ عصري للرسائل الربيدية الورقية وألجهزة الفاكس      ويعد الربيد اإللكتروين أفضل بديلٍ    
   يكفي أن يقوم املُستفيد بكتابة الرسالة على احلاسوب،        ف بغاية البساطة؛    إرسال الرسالة اإللكترونية أمر

 الرسالة، ليقـوم هـذا النظـام        ل إليه ونص  رسمث يطلب نظام اإلرسال الربيدي معطياً إياه عنوان املُ        
  .لت إليهارِس إليصال هذه الرسالة إىل اجلهة اليت أُ آيل بعدة عملياٍتوبشكٍل

ع الربيد اإللكتروين بعدة مزايا أمههاويتمت :  
  ؛كلفة منخفضة لإلرسالت -
-؛ وجيزة من الزمن اإلرسال خالل مدٍة يتم  
-يتم ؛ قياسي خالل زمٍن استالم الرد  

                                                 
(1) Steve Sleight, Internet et l'entreprise, MANGO Pratique édition, France, 2001, P55. 

لي لكيفية البدء مبشروع صغري وإدارتـه يف ظـل          دليل عم : إدارة املشروعات الصغرية يف الوطن العريب     ،  بههالة حممد لبيب عن    ) 2(
، 2004،  مـصر  القاهرة،   ،359 العدد   ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية     سلسلة حبوث ودراسات صادرة عن     ،التحديات املعاصرة 

  .172ص 
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فيد رجال األعمال الذين يسافرون      مما ي  ؛ يف العامل   أن يستلم رسائله يف أي مكانٍ      املُستفيدطيع   يست -
الع على الرسـائل    نهم أثناء إجازام االطِّ   مكِّ حيث ي  ؛ كما يفيد الناس مجيعاً    ،كم عملهم  حب كثرياً

  ؛ الواردة إليهم
ـ   فهو غري ملتزمٍ   ؛اسبهنل على رسائله يف الوقت الذي ي       أن حيص  املُستفيد يستطيع   - ي الربيـد يف     بتلقِّ

   .حلظة اإلرسال نفسها
ـ        رسائل إىل جهاتٍ   يستطيع املُستفيد إرسال عدة      - خمتلفة يف الوقت نفسه، وهذا ما ي ل عمـل   سه

   .معرض عديدة إىل ندوة أو مؤمتر أو املؤسسة اليت ترغب بدعوة جهاٍت
  . إضافية بالربيد اإللكتروين ميكن ربط ملفاٍت-
مـن   %9إىل   6تحقق خدمة الربيد اإللكتروين زيادة يف معدل االستجابة لإلعالن مقدارها مـن              -

ـ     . قة باستخدام التسويق املباشر   حقَّالنتائج املُ  مي الربيـد اإللكتـروين     ستخِدفأكثر من نـصف م
 يستجيبون لإلعالن بالربيد اإللكتروين، ويقوم حوايل نصف هؤالء بشراء املُنتجـات واخلـدمات            

  .)1(املعروضة يف اإلعالن
  : )2( اإلخباريات:الفرع الثاين

تاإلنترنتأحد أكثر استخدامات     )3( شبكة اإلخباريات  عد  شعبية، وت م هـذه الـشبكة     ستخد
م طريقـة توزيـع املقـاالت اإلخباريـة         نظِّ الذي يNNTP()4(   (بروتوكول نقل إخباريات الشبكة   

  .)5( تعترب من أهم مصادر املعلوماتاإلنترنتلذلك ف .واسترجاعها وإرساهلا واالستعالم عنها

 من اموعات اإلخبارية واليت هي نـواٍد للنقـاش          1300 على ما يزيد على      اإلنترنتوحتتوي  
وتبادل اآلراء واملعلومات، وميكن ألي مستخدٍم للشبكة االنتساب إىل ما يـشاء مـن اموعـات                

  .)6(اإلخبارية

                                                 
)1 ( News.  
  .17 ص، مرجع سبق ذكره، زياد حممد الشرمان ) 2(
)3 ( Usenet News.  
)4 ( Network News Transfer Protocol.  
  .17 ص، مرجع سبق ذكره، زياد حممد الشرمان ) 5(
  .146 ، ص2005، 1لكترونية، دار وائل للنشر، عمان، األردن، طلرزاق الساملي، شبكات اإلدارة اإلعالء عبد ا ) 6(
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تلف شبكة اإلخباريـات   كما تتأَّ،)2(وغرف احلوار، )1(حة اإلعالناتم هذه الشبكة لوقدNet 

News  ٍمفتوح ومستمرندوة حواٍر 5000 ضخم يشتمل على أكثر من      من نظام ، تى جمموعـات  سم
 وتـسمح   . الساعة وعلى مدى أيام السنة      هذه اموعات بالعمل على مدار      وتستمر ،)3(اإلخباريات

تـابع   أن ي  املُـستخِدم  حيث يستطيع    ؛بالنفاذ إىل جمموعات اإلخباريات    )4(ريةقوائم االستعراض التجا  
ع الوافدين إىل جمموعات    شج وهو ما ي   ،)5(الترصدسمى   وهذا ما ي   ،حواراً مفتوحاً دون أن يشترك فيه     

عـضواً   يصبح إىل اموعة اليت خيتارها الوافد اجلديد ل       اإلخباريات للدخول يف احلوار وإرسال مقالةٍ     
   .فيها

   موعات ختضع إلدارة مديرٍ       كما ينبغي أن نما يستطيع أن خيتار عدم قبول       شري إىل أن بعض ا 
د حـد  إذ ي  جداً؛ وتعمل شبكة اإلخباريات بسرعٍة كبرية       .يديرها للمجموعة اليت    من يراه غري مالئمٍ   

 بإلغائهـا،  قبل أن يقوم النظام      رةًمديرو اموعات املدة الزمنية اليت تبقى فيها رسائل األعضاء منشو         
   .واحد  عادةً أكثر من أسبوٍعوال حتتفظ اموعات برسائلها منشورةً

وت؛ ممتازة  جمموعات النقاش مصادر معلوماتٍ    عد  فهي ت ـاالت الفنيـة        قدم املـساعدة يف ا
 خمتلفني  ماع أشخاصٍ  الجت نبعاً للحوارات احلية وفرصةً   اخل، وميكن أن تكون م    … واهلوايات والسفر   
مشتركةلديهم اهتمامات  .  
  : )Gopher( غوفر :الفرع الثالث
 "مينسوتا" طرحته جامعة    ،ب والبحث عن املعلومات    لتسهيل عمليات التخاطُ   هو برنامج  غوفر

 مـن خالهلـا القيـام       املُـستفيد  إذ يستطيع    ؛اإلنترنت واسع يف     على نطاقٍ  ستخدمي .م1991عام  
  .د سلفاً أين توجد هذه املعلوماتحدب عليه أن ي دون أن يتوج،اتباستعراض املعلوم

ساعد يف إرسال املعلومات الـيت       بالبحث يف قوائم مصادر املعلومات وت      غوفرتسمح خدمة   و
 إذ تـسمح بالنفـاذ إىل       ؛ اخلدمة من أكثر قوائم االستعراض مشولية وتكامالً       عد وت املُستخِدم،خيتارها  

  . )6(وغريها وإىل امللفات، وإىل قواعد البيانات ،قوائم املكتبات
                                                 

)1 ( Bulletin Board .  
)2 ( Chat Rooms.  
)3 ( News Groups.  
)4 ( Browsers.  
)5 ( Lurking.  
  .35ص ، مرجع سبق ذكره، فارس حسن شكر املهداوي ) 6(
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 بواسطة قوائم وفهارس،    اإلنترنت طريقةً فعالة لإلرشاد إىل املعلومات املُتوفَّرة على         غوفرتوفِّر  
  .)1(دزواملُو املُستفيد :برامج مالئمة يف كل من طريف احلاسوب غوفرويتطلَّب استخدام 

  .)2((FTP) ات بروتوكول نقل امللف:الفرع الرابع
  للولـوج إىل حاسـوبٍ     يوفِّر طريقةً ، و اإلنترنت لنقل امللفات بني موقعني يف       يمثِّل بروتوكوالً 

مدف جلب ملفاٍت؛اإلنترنتد يف زو م 3( إليه أو إرسال ملفاٍت،نة فيهخز(.  

ـ    ؛ إذ أ  اإلنترنتخلدمات املهمة يف     خدمة نقل امللفات من ا     عدتو ن ملفـات   ن هناك املاليني م
 والـيت   ، وغريها ل الشبكة، كالصور واألصوات والكتب    احلاسوب املتاحة لالستخدام العام من خال     

وذلك باسـتخدام   . د اخلدمة الذي يرتبط به    زوم الشبكة نقلها بالرجوع إىل حاسوب م      ستخِدميكن ملُ 
كـول   اسـتخدام بروتو   عـادةً ل  فضويZmodem .  أو Xmodemبروتوكول نقل امللفات بصيغة     

Zmodem  من بروتوكول    ألنه أسرع وأبسط بكثريٍ   ؛ Xmodem .      وميكـن للمكتبـات ومراكـز
، ونقـل    مثل توصيل الوثائق إلكترونيـاً     املعلومات استخدام بروتوكول نقل امللفات يف عدة جماالتٍ       

  .(4) إىل أخرىملفات التزويد، وملفات الفهارس من مكتبٍة

 وإمنا قد حيتاج املُـستفيد إىل       االستعراض،وائم  قد ال يكفي يف بعض األحيان البحث ضمن ق        
 ويف هـذه  ، من الربجميات أو ملفات البيانات لالستخدام الشخصي دف املعاجلة   احلصول على نسخٍ  

يستخدم يف نسخ امللفات بني أجهزة الـشبكة؛        الذي  بروتوكول نقل امللفات     احلالة ميكننا اللجوء إىل   
   .)5(ب والتنقُّل بني الدات ومعاجلة امللفاتحيث يقوم بالدخول إىل جهاز احلاسو

 إرسال هذه امللفـات علـى       وتسمح هذه امليزة بالنفاذ إىل املعلومات بصورٍة أسرع مما لو متَّ          
  . لة بالربيد السريعرس مأقراٍص

 ،اإلنترنـت  يف   بروتوكول نقـل امللفـات    هناك املاليني من امللفات املتاحة للنقل باستخدام        و
 ص خمـص   برنـامج  ، وهو )(Archieهذه امللفات ميكن االعتماد على مساعدة برنامج        وللبحث عن   

  املختزنة، وذلك باستخدام كلماتٍ    بروتوكول نقل امللفات  للمستفيد ملساعدته يف البحث عن ملفات       

                                                 
  .114 ص، مرجع سبق ذكره،  الرزاق السامليعالء عبد ) 1(
)2 ( File Transfer Protocol.  
  .114 ص، مرجع سبق ذكره، عالء عبد الرزاق الساملي ) 3(

(4) Steve Sleight, OP CIT, P 55. 

  .88ص ، كرهذمرجع سبق ، شريف حممد سعيد ) 5(
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 عن امللفات اليت تقـع      Archie ويبحث   ، بإدخال الكلمات املفتاحية   املُستخِدم حيث يقوم    ؛مفتاحية
 املُـستفيد  فيقـوم    ، بأمساء امللفات الكاملة وعناوين املعلومـات      رسل قائمةً  مث ي  ،ال البحث ضمن جم 

   .بروتوكول نقل امللفاتباسترجاع امللفات املطلوبة باستخدام 
  .)Tel net (التلينتخدمة : الفرع اخلامس

ْعتأيضاًنت  ف خدمة التل  ر    خـاص     والتلنت عبارة عن برنـامجٍ     .عد خبدمة الربط عن ب تـيح  ي
ا            ستخِدللم إن خدمة التيلنت جتعل    . م أن يصل إىل مجيع احلواسيب يف مجيع أحناء العامل، وأن يرتبط
ن من الوصـول إىل البيانـات والربجميـات     وذلك لكي يتمكَّ ن حاسوب املُستخِدم زبوناً للتيلنت؛    م

ه اخلدمـة أصـبحت ال      هذ  يف العامل،  املوجودة يف أي مكانٍ    )1(تيلنتالاملوجودة يف إحدى خادمات     
و حالياًستعمل تعضت خبدمةو w.w.w (2)؛  

 عندما يت        كما لو أن لوحـة      ،عدصل املُستخِدم بواسطة تلنت يستطيع استخدام حاسوبه عن ب 
 ستثمٍر م عد، وبإمكانه استخدام اخلدمات نفسها املتاحة ألي       فعالً على حاسوبه عن ب     املفاتيح مربوطةٌ 

 معني على احلاسوب الذي يقع يف النصف اآلخـر مـن            أنه يستطيع تشغيل برنامجٍ   ي، وهذا يعين    حملِّ
  . الكرة األرضية، كما لو كان جيلس أمامه متاماً

وميكن استخدام تلنت ملشاهدة قائمة البطاقات اإللكترونية يف مكتبة الكـوجنرس أو املكتبـة              
  .  حكوميةاٍتالربيطانية يف لندن، كما ميكن استخدامها الستعراض قواعد بيان

       املُستفيدف  ِرعْْوالشرط الوحيد الستخدام تلنت بنجاح هو أن ي  م احلاسوب الذي   ستخِد كيف ي
   أن يسمح له هذا احلاسوب بالنفاذ إىل ملفاته        ينبغي كما   ،عددخل إليه عن ب .  كبري من    وهنالك عدد 

 مـن   اإلنترنتستخدمو  ن م ظمها لكي يتمكَّ   خاصة ضمن ن    برجمياتٍ )3(املؤسسات اليت قامت بتحميل   
   .النفاذ الفوري إىل املعلومات

  .)4((WWW)  رابطة الشبكة العاملية:الفرع السادس
 وهـو   ،)WWW( برنامج رابطة الـشبكة العامليـة        م1992 يف عام    "سرين"ة  مؤسسطرحت  

برنامج    ظمم  ستخِد خلدمة البحث العلمي يالن م و ،اإلنترنتدة الوسائط يف    تعد عداجلزء األسرع   فعالً   ي
   .منواً يف الشبكة العاملية

                                                 
)1 ( Servers.  

(2) Steve Sleight, op. cit, PP5-6. 

  .التحميل هو عملية نقل ملف عرب املودم من حاسوب بعيد إىل احلاسوب الشخصي للمستعمل ) 3(
)4 ( The World Wide Web.  
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 تتـضمن  كما ميكـن أن      ،دةتعد م اًإظهار النص املكتوب وألوان   رابطة الشبكة العاملية     تتضمن
   . سينمائية صوتية وملفاٍتمناظر مرسومة وملفاٍت) WWW(صفحات 

الواب ستخدمي  (Web)     املمنهل بروتوكول نقل النص (HTTP) )1(،   ملعيارية الـيت    وهو اللغة ا
ـ تسمح لزبائن   معينة تسمح باالتصال    اً حيتوي نقاط  ، وهو ميه باالتصال فيما بينهم   ستخِد ومWeb   ال
  . أخرى ضمن املوقع نفسه أو يف مواقع أخرى يف أماكن خمتلفة من العاملبنقاط ارتباٍط

 2( على نقطة االرتباط   ناقرة التأشري بال  عندما يتم(، أخرى أو إىل مواقع     ٍته فوراً إىل صفحا    نتوج 
ـ أخرى ضمن  ) FTP( أو    غوفر  مثل ،اإلنترنت أخرى ضمن     كما ميكننا النفاذ إىل أدواتٍ     ،Web  ال
   .ستكشافاال للمساعدة يف
  . )3( املستعرض:الفرع السابع

 معني أو   خادٍمم للبحث عن املعلومات يف      ستخد ت ،املُستفيدهي إحدى برجميات     :ستعرضاتاملُ
 أن أكثـر    اليوم ونالحظ   .اإلنترنتساعد قائمة االستعراض يف رؤية املعلومات عرب         وت خاص، منوذٍج

 رابطة الشبكة العاملية  عرض واجهات الرسوم البيانية ل     اليت تNetscape   و   Explorerالقوائم شعبية هي    
(WWW).   

  . اخلدمات املباشرة:الفرع الثامن
يلفض عدد  كبري   مثل خـدمات    ، اخلدمات املباشرة التجارية    استخدام اإلنترنتكي  شتِر من م 

(America on Line)، أو )(Microsoft Network، أو )(CompuServe، أو (Prodigy).وكثري  
 مأجورة متاحة فقط عـرب      باإلضافة إىل خدماتٍ   ،اإلنترنتم نفاذاً حمدوداً إىل     قد ت ؤسساتمن هذه امل  

 ا هذه اخلدمات هـي التـصنيف        تتمتعواحدة جوهرية    هناك ميزةٌ و .اتصاالا التجارية اخلاصة ا   
   .الواسع الدقيق للمعلومات عالية الدقة، والتحديث املستمر هلذه املعلومات

 مث تقـوم ببيعهـا      ، اخلدمة املباشرة هذه املعلومات من اخلدمات التجاريـة        مؤسساتتشتري  
  عرب رقمٍ  اإلنترنتلتجارية خدمات النفاذ إىل     م اخلدمات املباشرة ا   قد ت ، من املناطق   ويف كثريٍ  .لزبائنها
 ورغم ذلـك    ،اإلنترنتكلفة عالية مقابل االتصال ب    ت بعيدة   صلني من مسافاتٍ  تل املُ حم مما ي  ،هاتفي

                                                 
)1 ( Hypertext Transfer Protocol.  
  . صفحة و يب أخرىاالرتباط التشعيب هو عالمة توضع يف صفحات الويب تؤدي لالنتقال إىل ) 2(
)3 ( Browser.  
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ـ    خدمات حملِّ  مؤسسة ميزة إجيابية بالنسبة للمناطق اليت ليس هلا أية          يعدفهذا   يـة تن النفـاذ إىل    ؤم
   .اإلنترنت

 عـرب   اإللكتـروين  اخلدمات املباشرة التجارية بإرسال واستقبال الربيد        ؤسساتمتسمح مجيع   
   .www ،Usnet-new ،Telnet، Gopher  مثل، باإلضافة إىل اخلدمات األساسية،اإلنترنت

وعلى الرغم من أن املؤسسات التجارية تتشابه يف اخلدمات اليت تقدمها؛ فإا ختتلف فيما بينها               
 املهلة  ، حتديد حجم التخزين   ، تقييد حرية التبادل   ، اجلودة ، اجلدارة ،ت املتخصصة  اخلدما ،كلفةتال :يف

  . نوعية التحذيرات اإلرشادية،الزمنية القصوى

  .كات البحثحرم :الفرع التاسع
  هي برامج ت مني البحث عن كلماتٍ   ستخِدتيح للم م املختلفـة  اإلنترنتدة ضمن مصادر    حد ، 

 جديدة على الويـب     م إلجياد صفحاتٍ  ستخد من الربجميات اليت ت    من عددٍ كات البحث   حرف م وتتألَّ
وىل مـن   لذي ال يقتصر على الوصول للصفحة األ       ا )1( برنامج العنكبوت  ، ومن هذه الربامج   ،إلضافتها
 . أخـرى   للوصول إىل صفحاتٍ    موقعٍ املوجودة يف أي   )2(تابع الربنامج الروابط   بل ي  ،فستهداملوقع املُ 
  قاعـدة بيانـاتٍ    يعدالذي   )3(ة يف حمركات البحث برنامج املفهرس     املُستخِدمامج األخرى   ومن الرب 

  .)4(ضخمة تصف صفحات الويب

 Alta وGoogle و Yahooو  MSN اإلنترنـت كات البحث الرئيسية على حر أشهر مومن

Vista.   

  . عامل النقد والتسويق:الفرع العاشر
سويقية بديلة قابلة للتطبيق، وقيام املؤسـسات باسـتغالل قـوة            إىل قناٍة ت   اإلنترنتمع حتول   

فمـثالً  . الشبكات اإللكترونية، شهد كثري من عناصر اخلدمة ومكوناا حتوالً إىل اخلدمة اإللكترونية           
 حـصرياً، وتوصـيلها     اإلنترنتيف صناعة السيارات أصبح اليوم من املمكن شراء سيارٍة من خالل            

                                                 
)1 ( Spider Program.  
)2 ( Links.  
)3 ( Index Program.  
جامعـة  ،  دراسة حتليلية لالجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومـات        :استخدام التدريسيني لإلنترنت  ،  حممد جالل سيد غندور    ) 4(

  .121ص ، 1999 ، مصر،القاهرة
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كما أن عناصر منِتج اخلدمة، كالضمان، والتأمني، والتمويل، أصبحت         . مباشرةً إىل مسكن املشتري   
  . )1(اإلنترنتسهلة املنال عرب 

 إنشاء العديد من مكاتـب االستـشارات   ؛ حيث متَّ  اإلنترنتيستفيد رجال األعمال من     كما  
    إلدارة رؤوس األموال اليت تا قدلع علـى   ، حيث ميكن لرجل األعمال أن يطَّ      اإلنترنت عرب   م خدما

  . آخر أخبار األسعار يف األسواق وأحدث املعلومات حول املؤسسات التجارية والصناعية

ـ   ؛ر سريعاً  تتطو اإلنترنتوقد أخذت عملية التبادل التجاري عرب        ع املراقبـون أن     حيث يتوقَّ
  . نترنتاإل مشكالت اجلانب األمين يف تزدهر بعد حلِّ

  وبـذلك ميكـن إمتـام       ؛اإلنترنت كبري من البائعني والعارضني والوكالء ب      ويرتبط اليوم عدد 
ريده بدءاً من السيارات إىل      ي ، وميكن اليوم أن يشتري املُستفيد أي شيءٍ       اإلنترنتصفقات الشراء عرب    

حـات ذات األسـعار     احلواسيب واألجهزة اإللكترونية والساعات، وصوالً إىل القطع األثرية واللو        
، ويستطيع رجـال األعمـال أن       اإلنترنتعرب   )2( تنظيمه عرب طلبات بريدية    وكل ذلك يتم  . الباهظة

 إلكترونية واسعة دون قلق، حيث تقوم عشرات املؤسسات يف الواليات           يشتروا ما يشاءون من سوقٍ    
   مالية حممية ومالئمة للعمل عرب شبكات ا       ظٍماملتحدة وأوروبا بتطوير ن  التصال م دة الوسـائط،   تعـد

الـذي  بنكإىل ال )3(يقوم املشتري بإرسال رمزه اخلاص:  حديث يعمل كما يلي لت إىل أسلوبٍ  وتوص 
 بواسطة الرمز اخلاص باملؤسسة البائعـة بـشحن البـضائع            بإرسال إشارةٍ  البنكيتعامل معه، ويقوم    

  . احملجوزة

 برنـامج    أن يـستدعي   حالياً ٍمستخِدان أي م   فإنه بإمك  ،عد عن ب  التسوق عملي على    وكمثاٍل
Netscape   أو Explorer    ٍفيعرض الربنامج أنواعاً ، أمريكية أوروبية أو مدينةٍ    ليقوم بوصله بأية عاصمة 

   .عديدة من املعلومات

فه مئات املتاجر يف     إذ أن الربنامج يضع حتت تصر      التسوق؛ أن يقوم ب   أيضاً املُستخِدمويستطيع  
 على مقعـده يف     جري هذه الزيارة وهو جالس    م أن ي  ستخِد وميكن للم  ، يرغب يف زيارا   كل مدينة 

 وذلك بإدخـال رقـم      ، ويقوم بدفع مثن ما اشتراه عرب الشبكة       ، مث يطلب ما يشاء من السلع      ،مرتله
   .يقوم البائع بإيصال مشترياته إىل مرتله مباشرةو ،بطاقته املصرفية

                                                 
  .170ص سبق ذكره، ، مرجع بشري عباس العالق ) 1(
)2 ( Mailorder.  
)3 ( Net cash code.  
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 والويب، مما يسهم يف تدعيم التصرفات واملعرفـة         اإلنترنت خالل   إن القيمة تنشأ وتتدفَّق من    
  :)1(املنقولة عري الشبكة

   زيادة كفاءة السوق مما يساِعد على تقليل التكاليف إىل حد بعيد؛-1
.  يدفع وينمي التجارة اإللكترونيـة يف حقبـة الـشبكات          ي توفري املضمون احلرج للمعرفة، الذ     -2

رة االتصاالت والشبكات الرقمية املُنتجات إىل املستهلك يف شكٍل طبيعي، بل           يصعب أن متد جتا   
  .متده باألشكال والصوت والنص الرقمي الذي يمثِّل املضمون املعريف فحسب

 احلدود اجلغرافية للدول،     نطاق سلسلة القيم املضافة، عرب      جتعل الشبكات احلدود غري واضحة، يف      -3
  والصناعات، وبني املؤسسات واملستهلكني؛والقارات، ولألسواق، 

 تحول االتصاالت والشبكات القوة من املُنِتج إىل املستهلك، عن طريق زيادة كـم املعلومـات                -4
  املُتوفِّرة وجودا، فيما يتصل بإمداد السلع واخلدمات والفحوى املعرفية املُتنوعة؛

 ا من ذلك؛    مم      ةومات وتفاعل التغذية العكسية النابع     تساعد االتصاالت والشبكات يف بثِّ املعل      -5
  . بني املؤسسات وما تبثُّه من مضموٍن معريفاإلنترنتيزيد املنافسة املفتوحة عرب 

  .اإللكتروينخدمة التوظيف : الفرع احلادي عشر
 اإلنترنـت إىل   ناسبه من خالل الدخول    ت  البحث عن وظيفةٍ   أصبح من املمكن لكل إنسانٍ    لقد  

ح الشبكة حبثاً عن بتصفُّ  ضخمة من املشتركنيحيث تقوم أعداد؛ يت أصبحت وكالة توظيف فعليةال
  . يوميةبصورٍة وتتزايد هذه األعداد ،عمل

، كما يلحق   بشكل كبري  اإلنترنتغريباً أن ينمو عدد وكاالت التوظيف على         وهلذا فإنه ليس  
  ا باستمرار منافس جهو. ددون جاإلنترنـت متزايدة إىل   بصورٍة  امعات واجلمعيات    واجل ؤسسات امل تت 
   ددفني  وظِّعند البحث عن موال يبـدو    ،على الشبكة   عن وظائف  ، وحىت الصحف تضع إعالناتٍ    ج 

  .اإلعالن املطبوع أا ختشى الدخول يف منافسة مع أهم مصادر دخلها أال وهو

 اإلنترنـت الوظائف على  حث عنستها للب وزارة العمل األملانية عن خدمة أس مثالً أعلنتدوق
 سـنتني  منذ   اإلنترنتوظائف على    وتقوم وكالة التوظيف العامة بعرض    . » وكالة التوظيف  «بعبارة  
 حيث تعرض حنو نصف مليون وظيفة ؛ةاإللكتروني  من أكرب أسواق الوظائف واحدةًعد وهي ت،تقريباً

  .ايل مائة ألف زائر يومياًالصفحة حو ميستخِد ويبلغ عدد م،وفرصة للتدريب املهين

                                                 
  .213 ص، ت.د، ن.د، اإلدارية ونظم املعلومات املعاصرة الشخصية وت االتصاالاتكنولوجي، مىن حممد إبراهيم البطل ) 1(
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د الـذايت   إن امليل إىل التـزو     «: األملاين للتوظيف مبدينة نورمربج    وقال مدير املعهد الفيدرايل   
  يف العطلـة أم البحـث عـن وظيفـةٍ           أكان دف القيام برحلةٍ     سواءً ،دةطرم باملعلومات يف زيادةٍ  

 إن كل فرصة يتم    «:  سوق الوظائف ويقول   ها إىل ضيق  بأن بعض الطلبات مرد     قروهو ي  .»جديدة
 ألف من أرباب العمل األملـان       600ويزور حوايل    - عندما يبحث الناس عن وظيفة     استغالهلا اآلن 

ـ       قدحيث ي ؛   شهرياً اإلنترنتاملعهد الفيدرايل للتوظيف على      موقع نم ما يزيد على مليون شخص مم 
 . ألنفسهميبحثون عن عمٍل

ـ املؤسـسات الـصغرية املُ   مي هذه اخلدمة هم منستخِد أكثر مإن «: ويقول كذلك رة بتِك
فني وأكثرهـا  وظِّ للبحث عن موسيلٍة  ألا أسرعحة بأحدث تكنولوجيا؛ سلَّومؤسسات اخلدمات املُ  

  .(1) »مالئمة

  :)2( خدماٍت أخرى من بينهااإلنترنتلإلشارة تقدم 
كبرياً من العاملني من إجناز أعماهلم عـن بعـد           عدداً   اإلنترنت لقد شجعت    :التعامل عن بعد   •

  وعن طريق اهلاتف وهم يف منازهلم؛
وبوجـٍه  : إنشاء مؤسسات اخلدمة الفورية يف جمال خدمات املستهلك مقاِبل رسوٍم شهرية           •

  :خاص يف ااالت التالية
   تقدمي استمارات الضرائب إلكترونيا؛-
   البحث اإللكتروين؛-
  الوظائف الشاغرة؛ متابعة اإلعالن عن -
  اخل؛... والتدريبة املشاركة يف الندوات وامللتقيات العامة، مثل الندوات السياسي-
  . بريد الكترونية، أي إمكانية إرسال الربيد عرب الشبكةفرق إتاحة -

 أصبح مـن املمكـن إلقـاء        الدولية،من خالل شبكة املعلومات     : )3( والتدريب عن بعد   التعلُّم •
 من أطراف العامل يف     تابعة املؤمترات يف كل مكانٍ    لعديد من الطلبة والدارسني وم    احملاضرات على ا  

  .)4(املكايند  وبدون احلاجة إىل التواج،نفس الوقت

                                                 
(1) http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=2263 10/05/2008 بتاريخ. 

  .192ص ، 2005 ،1ط ،األردن، عمان، دار وائل للنشر، املدخل إىل نظم املعلومات اإلدارية، حممد آل فرج الطائي ) 2(
)3 ( Distant Learning.  
  . ما سوف نعاجله يف الفصل اخلامسهذاو ) 4(
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  المبحث الثالث
   تكنولوجيا المعلومات واالتصال وآثارها االقتصادية على التشغيل

املؤسسات من األمور احليويـة     يف   و االتصال    أصبح االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات    
، كـذلك يعـد     املنافسة العاليـة  ولتحقيق النجاح يف عامل األعمال الذي يتسم اليوم بالتغري السريع           

فإذا كانـت أي    . أحد أكرب التحديات اليت تواجه معظم املؤسسات اليوم       تكنولوجيا  هذه ال استخدام  
ب الرئيس هو فهم الدور الذي تلعبه تكنولوجيا        مؤسسة تبحث عن امليزة التنافسية، عندئذ يكون املطل       

  .املعلومات واالتصال وكيفية التوصل ألفضل استخدام هلذه التكنولوجيا

  . واالتصالماهية تكنولوجيا املعلومات: املطلب األول
الكثري  وتطبيقاما إمكانية أداء     ا تكنولوجيا املعلومات واالتصال   يف عصر املعلومات أتاحت لن    

  ودون احلاجة إىل االنتقـال ملـسافاتٍ       ،ةاإللكتروني من خالل التطبيقات     ، منها  أو جزءٍ   األنشطة من
  .)ةاإللكترونيؤدى من خالل جمموعة من التطبيقات ت ت أصبحة يف املؤسسةنشطعدة أأي أن (طويلة 

  .تعريف تكنولوجيا املعلومات واالتصال: الفرع األول
التكنولوجيا   الحظ أن لفظ  ي(Technology) ي األول   :ن من مقطعني  تكو )Techno(  ويعـين : 

 وعليه فإن معىن التكنولوجيا سوف يشري       ، العلم : ويعين (Logy) والثاين   ،التطبيق أو األسلوب العملي   
 وهي تشمل مجيع الوسـائل      ،لتحقيق غرض عملي  ) و الطريقة الفنية  أ( إىل أا تتعلق بالعلم التطبيقي      

  .)1( ملعيشة الناس ورفاهيتهمة لتوفري كل ما هو ضرورياملُستخِدم

 ،رة واحلديثـة  تطو إىل إمكانية التطبيق العملي لألساليب العلمية املُ       االتكنولوجيشري مصطلح   يو
 ،اإلنتاجات اجلديدة يف العمليات أو      التطورق بـ      أن هذه األساليب العلمية غالباً ما تتعلَّ       اعتبارعلى  
  .)2( فيهااستخدامهايف خمتلف األنشطة اليت ميكن ر ؤثِّم العلمي املُ إىل التقدإضافةً

  

                                                 
  .954 ص، 1998، 32ط، بريوت، ار العلم للمالينيد، قاموس املورد، منري بعلبكي ) 1(
جملـة العلـوم   ، »  دراسة مقارنة يف منظمات اخلدمـة العامـة   :تكنولوجيا العمل وقيم املدراء    «،  نعمة عباس خضري وآخرون    ) 2(

  .112ص ، 1998، بغداد، 14 ، العددواإلدارية االقتصادية
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وتا   )1(التكنولوجيةف املعرفة   عرعليها يف   االعتماد اخلربة العملية والدراية الفنية اليت ميكن        «بأ 
 من  -املؤسسة للفرد واجلماعة و   - حصيلة املعلومات الفنية     «ف بأا   عرت وكذلك   ،)2(»أداء املهمات   

   .)3(» مشكالت العمل وحتسني األداء م يف حلِّساِه واليت تواستيعاا اكتساا  علىالقُدرةخالل 

 - واتمعـات  املؤسسات هامة يف    تغيراٍت قد أحدث    التكنولوجية الوسائل   استخدامومبا أن   
 لـدى الـصناعيني     اهتماٍم من   اوما رافقه  التكنولوجيةات  التطور كبرياً على    اعتماداً اعتمدتواليت  
ـ   ؛ياالتكنولوج اآلراء حول مفهوم     اختلفت فقد   ،باملؤسسات نيهتمواملُ ز بعـضهم علـى     حيث ركَّ

 وهو ما   ،اإلنتاجة يف عملية    املُستخِدمد آخرون على املعرفة      يف حني أكَّ   ،اإلنتاجة يف   املُستخِدماآلالت  
يبـ   يتعلَّق والثاين   ،" اآلالت   تكنولوجيا"  بـ   يتعلَّق أحدمها   : إىل نوعني  االتكنولوجي انقسامح  وض  "

  .)4("تكنولوجيا املعلومات

إن تكنولوجيا املعلومات مبعناها األمشل تعين أي تكنولوجيا يتم التحكُّم فيها عن طريق معـاٍجل               
 بتكنولوجيا املعلومات بنوعني فقط مـن       دراءوينصب اهتمام امل  )... أو قرص حاسوب صغري   (صغري  

لك النوع الذي يتعلَّق بتخزين البيانات ومعاجلتها، أما النوع الثاين فهو           أُوالمها هو ذ  : أنظمة احلاسوب 
  .)5(يساعد على سرعة االتصال بني األفراد واملؤسسات بكفاءة

ميكن تعريف تكنولوجيا املعلومات واالتصال بأا عبارة عن تلك األدوات اليت تستخدم لبناء             
خدام املعلومات لدعم احتياجاا يف جمال اتخاذ القرارات        نظم املعلومات اليت تساعد اإلدارة على است      

وتتضمن تكنولوجيا املعلومات الربامج الفنية والـربامج اجلـاهزة،         . والعمليات التشغيلية يف املؤسسة   
  .)6(وقواعد البيانات، وشبكات الربط بني العديد من احلواسيب، وعناصر أخرى ذات عالقة

                                                 
)1 ( Technological Knowledge.  
دور املؤسسات املالية   : مية القدرات التكنولوجية الذاتية   تن،  )سكوااإل( لغرب آسيا    واالجتماعية االقتصاديةاللجنة  ،  األمم املتحدة  ) 2(

  .37 ص ،1992، املتخصصة
  .14 ص، مرجع سبق ذكره، حسني مصطفى اهلاليل ) 3(
 ،كلية الرافدين اجلامعـة، بغـداد      ،جلامعة للعلوم جملة كلية الرافدين ا   ،  » واإلدارةالتكنولوجيا واملعلومات    «وفيق حلمي األغا،     ) 4(

  476، ص 2001، 6العدد 
  .6، ص 2002، 1تكنولوجيا املعلومات، سلسلة اإلدارة املثلى، مكتبة لبنان ناشرون، ط ) 5(
  .153ص ، 2005، مصر  اإلسكندرية،،الدار اجلامعية، نظم املعلومات اإلدارية يف املنظمات املعاصرة،  إدريسالرمحنثابت عبد  ) 6(
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ا املعلومات واالتصال على أا أداةٌ تعتمد على احلاسوب والـيت  وميكن أيضاً تعريف تكنولوجي 
تساعد األفراد على االعتياد على العمل مع املعلومات، ودعم املعلومـات واحتياجـات التـشغيل               

  . املعلومات يف املؤسسة

  : (1) ثالث أقسام رئيسية وأصبح يضم كبرياًراًعرف قطاع تكنولوجيا املعلومات تطولقد 
نتج امللكية الفكرية عن  هذه الصناعة عن طريق املؤسسات اليت ت تتم:)2(اعة احملتوى املعلومايتصن -

  ؛فني وغريهمؤلِّرين واملُحرطريق املُ
 من خالهلا توصيل  اليت يتم االتصال والبثِّمؤسسات بواسطة  وتتم:)3( املعلوماتصناعة بثِّ -

  ؛املعلومات
 .جي الربجمياتنِتجي األجهزة ومنِت وتقوم هذه الصناعة على م:)4(صناعة معاجلة املعلومات -

 تكنولوجيا املعلومـات  م  قدت "جملس االحتياطي الفدرايل للواليات املتحدة    "حسب تقديرات   و
مه قدأما ما ت   . من أسباب النمو االقتصادي األمريكي السنوي      %20كثر من    بشكٍل مباشر أ   واالتصال
لقد زادت   .كثر من ذلك  أ التنافسية للقطاعات كافة فهي      القُدرةيادا اإلنتاجية و   غري مباشر بز   بشكٍل

أما منذ عـام    ،  1995 وعام   1973 وسطياً يف الواليات املتحدة بني عام        %1.4اإلنتاجية سنوياً بنسبة    
 واألعمـال   املعلوماتسنوياً وهو معدل عاٍل جداً وسببه تكنولوجيا        % 2.9 فهي تزداد مبعدل     1995
  .)E-Business( )5(ة لكترونياإل

  . تكنولوجيا املعلومات واالتصالمكونات: الفرع الثاين
  : نني رئيسينيكو يف متتمثَّل واليتا مكوناتناول أهم ن علينا أن نفهم هذه التكنولوجيا ولكي

، )Software( أو ال    ن هو الربجميـات   كو هلذا املُ  ولعل املصطلح األكثر شيوعاً    :)6(ن املعريف كو املُ -1
  حيث أن الربجميات ليس هلا وجـود       ؛هذه التكنولوجيا اجلديدة وجوهرها   وميكن اعتبارها مبثابة روح     

  .رى مادية ت مبعىن أن ليس هلا كتلةٌ،مادي ملموس

                                                 
(1) Carl Shapro and Hab Varian,  Information rules: Astrategic guide to the network economy, MIT press, 

2000, New York, USA, P45. 

)2 ( Information content.  
)3 ( Information Delivery.  
)4 ( Information processing.  
  .2007ماي  7 : تاريخ التحميل،lb.org.escwa.www،  »كترونية والعامل العريباألعمال اإلل« محد مرايايت، أ) 5(
)6 ( Information Component.  
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 ن املعـريف  كـو ة اليت حتوى املُ   اإللكترونيات  عدقصد به جمموعة األجهزة واملُ    وي :)1(ن املادي كواملُ -2
ن مبثابـة   كو لذا ميكن اعتبار هذا املُ     ؛ تشغيل هذه الربجميات   ، ومن خالهلا يتم   (Software)املعلومايت  

 واملستعمل، وتعتمد يف عملها على ترمجة الربجميات واملعلومات         ن املعلومايت كوة الوصل ما بني املُ    حلق
    ماكينات البنـوك    ،بوزة احلاس مثل أجه ،   إدراكها ستخِدمل على املُ  إىل وسائط مسعية وبصرية يسه 

 مـن قبـل     ن أكثـر إدراكـاً    كو هذا املُ  يعد لوجوده املادي    ونظراً.  اخل...،اهلاتف احملمول  اآللية،
  . خدمنيستاملُ

 جند أن اجتاهات التطوير حتدث يف ثالثة حماور رئيسية          ، التارخيي هلذه التكنولوجيا   التطوروبتتبع  
  :هي
دراتـه وإمكاناتـه     مع احلفاظ على قُ    ،بو حنو تصغري حجم احلاس    االتجاه ليمثِّ وهو   :)2(التصغري -

 ؛وتطويرها
 إجراء معاجلة البيانات وتشغيلها، ولقـد شـهد هـذا         يفب  وقصد ا سرعة احلاس    وي :)3(السرعة -

جاه تطو؛ حىت الوقت احلايل كبرياًراًاالت 
 وذلك ألن التطوير املستمر يف إنتـاج        ؛بياسوناء احل  تتزايد إمكانية اقت    تدرجيياً :)4(إمكانية االقتناء  -

 م يف تقليل تكلفتها   سِهالتطبيقات ي،    كما أن تطوير ن    ظم وآليات التشغيل تل من استخدام هـذه     سه
 .بياسواحل
 وتزايد اعتماد اإلنـسان     ، انتشار تطبيقات هذه التكنولوجيا اجلديدة يف كافة جماالت احلياة         أدىقد  و

  .)5( حلياته يف عصر املعلوماتت منطاً أصبحأنعليها 

  . و االتصالتطبيقات تكنولوجيا املعلومات: الفرع الثالث
االتلقد انتشرت تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف شتوعلى مجيع املستويات،  ،ى ا

  : )6(خِدم إىلوتصنف من عدة زوايا، ختتلف باختالف منظور الباحث، أو املُطور، أو املُخطِّط، أو املُست
   تصنيف وفق طبيعة التطبيق؛-

                                                 
)1 ( Physical Component.  
)2 ( Miniaturization.  
)3 ( Speed.  
)4 ( Affordability.  
)5 ( Age of Information.  
  .179 ص، مرجع سابقي، علنبيل  ) 6(
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   تصنيف وفق مستوى املهارة؛-
  تصنيف وفق مرحلة التعامل مع املعلومات؛ -
  . تصنيف حسب جماالت التطبيق-
ميكن تصنيف تطبيقات املعلوماتية وفقاً لطبيعة التطبيق إىل أربع : التصنيف وفق طبيعة التطبيق -1

   :فصائل رئيسية
 وهي من أوائل تطبيقات احلاسوب وأبسطها من الناحية الفنية، من :اجلة البياناتتطبيقات مع -أ

أمثلتها حفظ سجالت األفراد، واستخراج قوائم املرتبات والكشوف احلسابية وحسابات 
  .وتتسم هذه التطبيقات بضخامة حجم البيانات وبساطة العمليات احلسابية.  إخل...العمالء
 وهنا يتجاوز نظام احلاسوب حدود التعامل األويل مع البيانات إىل :لومات تطبيقات معاجلة املع-ب

اكتشاف العالقات اليت تربط بينها؛ من أجل استخراج الكليات واملُؤشرات والتحليالت اإلحصائية، 
 ،)1( التقاط املعلوماتأو مهام اجلمع ى تشتمل علو .ومن أمثلة هذه التطبيقات نظم املعلومات اإلدارية

  . )5( االتصال واإلرسال والنقل، )4(احلفظ والصيانة ،)3( خلق وتوليد املعلومات،)2(توصيل املعلومات
 ترتقي النظم املعلوماتية للتعامل مـع املعـارف واخلـربات ال مـع              : تطبيقات معاجلة املعارف   -ج

  .املعلومات املباشرة فقط، من أمثلتها النظم اخلبرية
 وهي تمثِّل ذروة االرتقاء بالنسبة للنظم املؤمتتة؛ وذلك نظراً لقُدرا على            :ذايت تطبيقات التعلُّم ال   -د

فبفعل خاصية التعلُّم   ). البشر والوثائق (اكتساب املعارف ذاتياً، بدالً من تغذيتها من مصادر خارجية          
  .هاالذايت ميكنها أن تتكيف تلقائياً مع ما يستجد على املتغيرات اليت تتعامل مع

ومن حيث طبيعتها أيضاً ميكن تقسيم التطبيقات املعلوماتية وفقاً لطبيعة العنصر أو النسق الذي              
  :تدخل يف تكوينه وتشمل

 كاستخدام العناصر اإللكترونية الدقيقة كمكوناٍت أساسـية يف         :تطبيقات على مستوى املُنتج    •
  تصميم املُنتجات؛

 وتشمل أمتتة العمليات الصناعية؛: تطبيقات على مستوى العمليات اإلنتاجية •

                                                 
)1 ( Capturing.  
)2 ( Conveying.  
)3 ( Creating.  
)4 ( Cradling.  
)5 ( Communicating.  
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الرقابـة علـى املخـزون       مثل تطبيقات    :تطبيقات على مستوى التنظيم والسيطرة والرقابة       •
  .خلإ...واإلنتاج

 توكـل  ويقصد باملهارة هنا تلك املُتعلِّقة باملهام الـيت     : تصنيف التطبيقات وفق مستوى املهارة     -2
  :قسيمها كذلك إىللنظام املعلوماتية القيام ا، وميكن ت

 كاستخدام الروبوت يف التطبيقات البدائية، كنقـل املـواد وأعمـال            : تطبيقات املهارات الدنيا   -أ
  .اخل...التغليف

 ويقصد ا استخدام نظم املعلومات يف األعمـال ذات الطـابع            : تطبيقات املهارات الوسطى   -ب
  ...Word,Excelاخل، كربنامج ...الكتايب ومعاجلة النصوص

:  وتندرج حتتها نظم املعلوماتية ملـساندة املُخطِّطـني والُمـصممني          :تطبيقات املهارات العليا   -ج
  .والنظم الداعمة التخاذ القراركالتصميم باستخدام احلاسوب 

 يف ااالت املختلفة    ت اجلدول التايل بعض أمثلة التطبيقا     ويمثِّل:  التصنيف وفقاً جملاالت التطبيق    -3
  :قطاع املال، واالقتصاد، والتصنيع بينها اليت من

  )7(دول رقم ج
   قطاعات املال واالقتصاد والتصنيع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يفت أمثلة على تطبيقا

  األهداف الرئيسية من وراء التطبيق  أمثلة تطبيقات تكنولوجيا املعلومات جمال التطبيق
  . حتسني اخلدمة-  . أمتتة أعمال البنوك-  

  . سرعة ضبط احلسابات-
  . مساندة الرقابة املالية عل البنوك-

  . سرعة اخلدمة-  .لكترونيا حتويل األموال إ-  
  . تقليل العمل الورقي للعمليات ما بني البنوك-

  .اتستراتيجيتقييم االو االقتصادية النظم حتليل أداء -  . إقامة النماذج االقتصادية-  

قطاع املـال   
  االقتصادو

  . تعظيم العائد على االستثمارات-  ارة االستثمارات إد -
   . حتليل املخاطر-

 نظم معلومـات أسـواق األوراق       -  
  .املالية

  . فورية بث املعلومات للمتعاملني-
 استخراج إحصائيات السالسل الزمنية لتغري أسـعار        -

  .األسهم واملُؤشرات االقتصادية األخرى

قطــــاع 
  التصنيع

 األوليـة،   دالعاملة، املـوا  اليد  ( تقليل تكلفة اإلنتاج     -   . أمتتة املصانع-
  . حتقيق دقة ومرونة أعلى-)الطاقة
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 سرعة التعديل وتعدد جتارب التصميم وتوفري جهـد         -   التصميم باستخدام احلاسوب-  
   .ما بعد التصميم

  .183 سبق ذكره، ص صدر نبيل علي، م:املصدر

  .ات واالتصال على املؤسساتآثار تكنولوجيا املعلوم: الفرع الرابع
 بكافة أشكاهلا وجماالا، وأنتجت قتصاديةاالاملؤسسات انعكست التقنيات اجلديدة على 

  كانت قد سادت وممارسات وأساليب عمل واهتماماٍت جديدة قبل أنقاض أفكاٍرأوضاعاً وممارساٍت
ا على هياكل وفعالية املوارد وضاع تأثريافيما قبل ظهور تلك التقنيات املعاصرة، وسيكون لتلك األ

  .ؤسساتالبشرية يف تلك امل
  :)1( ما يليأهم تلك اآلثار التقنية

- العامل بوسائل االتصال ل تأثريها يف حركة األعمال، وانعدام تأثريها يفاختفاء املسافات وتضاؤ 
  احلديثة؛

- مؤسسةق لل إذ يكفي أن تتحقَّؤسسات؛ل أمهية املكان يف نشاط املتضاؤ أياً كان موقعها آليات 
 كنها أداء عملياا بنفس الكفاءة؛مياالتصال  حىت 

 الصغرية أداء املؤسسة إذ تستطيع ؤسسات؛درة املعدم أمهية احلجم الكبري يف حتديد كفاءة أو قُ -
يف حقيقة األمر و، املعلومات واالتصال الكبرية باستخدام تقنيات املؤسسةاخلدمات بنفس كفاءة 

حتتية تقنية  مع بنيٍة املعاصرة ال يزيد حجمها عن بضعة أفراٍدؤسساتن أهم وأجنح امل مكثري 
ًمرةتطو. 

- والعاملني فيها والعمالء واملُؤسساتل بني املسرعة وكفاءة التواص دينور،نظر عن  ال بغض
 املسافات واختالف التوقيت؛

 ت الزبائن؛ واخلدمات حبسب طلبانتجات على تعديل املُ القُدرة-
 تقال باستثمار التقنيات احملمولة؛ على احلركة واالنالقُدرةزيادة  -
درة احلاسبات على فحص وحتليل صة يف األسواق نتيجة قُتخصامليل للتركيز على الشرائح املُ -

الشرائح املختلفة؛زاتوتصنيف املعلومات عن تركيب األسواق وبيان ممي  
 اليت تربطها تقنيات ؤسسات وظهور املفة،تكيرة املرنة وهياكل التنظيم املُ إىل أمناط اإلدا التطور-

  اجلامدة؛النظماالتصاالت أكثر من القواعد و
                                                 

 ، تـاريخ  ID?asp.file/tshareef/dean/sa.edu.kau.economics.www=2985،   »إدارة املوارد البـشرية االسـتراتيجية     «  ) 1(
  .2008 فيفري 12: التحميل
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تداخل البيت واملكتب كأماكن للعمل نتيجة ازدياد أعداد البشر الذين يعملون من منازهلم  -
 لجميع؛نيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال املتاحة لمستثمرين إمكا

 ومن مث ى نقص اخلامات واملوارد الطبيعية؛ب علن التقنيات من ختليق مواد جديدة وتتغلَّتتمكَّ -
 إلنسان هو املورد النادر احلقيقي؛يكون ا

 . من أمناط وأساليب الرقابة اخلارجية على البشر إىل أمناط الرقابة الذاتية التحول-
 وتقارب مستوياا يف أسواق العمل ،وي املعرفةارتفاع معدالت رواتب ودخول العاملني ذ -

 ؛املختلفة، واخنفاض مستويات الرواتب للعاملني العاديني الذين يعملون يف األعمال الروتينية
 .وبالتايل إعادة توزيع الرواتب

 ؤسسات العمل بامل يف نفس الوقت الذي يستمر،وزيادة أوقات الفراغ، اخنفاض وقت العمل للفرد -
 .ار الساعةعلى مد

  .  واالتصال كأداة لتحقيق امليزة التنافسية تكنولوجيا املعلومات:الفرع اخلامس
تالتكنولوجيا عد -  مة التكنولوجياما  وال سيمعيار القوة األساسي يف القرن احلـادي        - املُتقد 
ديد من الدراسـات    شري الع تو.  من أهم عناصر التنمية الشاملة     التكنولوجي التقدم   يعترب و ،والعشرين

ما سي  وال- من النمو االقتصادي يف الدول الصناعية    %70  من زيادة اإلنتاجية و    %90احلديثة إىل أن    
تكنولوجيـا املعلومـات   م اهلائل يف جمال     يا إىل التقد  عز من املمكن أن ي    - الواليات املتحدة األمريكية  

  .)1(واالتصال

 إىل تأثريهـا    ؤسسات والصناعات، إضافةً  امل على أداء    أثري ت واالتصال املعلومات   لتكنولوجياإن  
الل  اهلائل من املعلومات اليت ميكن احلصول عليها من خ          وذلك من خالل الكم    ، التنافسية القُدرةعلى  

ـ   . )2(ىل حتسني التنظيم  يؤدي إىل نقل املعارف وإ     ، وهذا بدوره  اإلنترنت ال تـستطيع أي    وبالتـايل ف
 ظم تكنولوجيـا املعلومـات    فـن ؛  التكنولوجيا املاحنة للقوة يف هذا العامل املتقدم       أن تتجاهل    مؤسسٍة
كفاءة ومرونـة يف مواجهـة      و ليكون أكثر استجابة     ساعد أي مشروعٍ   تستطيع اليوم أن ت    واالتصال

صبح أكثـر           . املستمرور السريع   التغيي إىل أن العمليات تؤدفاالستخدام الصحيح هلذه التكنولوجيا ي

                                                 
 11: ، تاريخ التحميـل   net.aljazeera.www،   »العرب وثورة املعلومات  : تأثري ثورة اإللكترونيات الدقيقة   « ،  إبراهيم غرايبة  ) 1(

  .2006 جانفي
  .21 ص، 2005، األردن، عمان، اجلمعية العلمية امللكية،  وأثرها على العمالةاإللكترونية التجارة، هاونةمهند س ) 2(
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انسيابية وكفاءة؛ مما يسمح بالتركيز على جوهر املهارات والقُدرات اليت تميز املؤسسة عن املنافسني              
  .)1(يف السوق

 القُـدرة جل حتـسني    أة من    مهم  أدواتٍ ع تكنولوجيا املعلومات واالتصال    أنوا أصبحتوقد  
 وذلـك   ، التنافسية الدولية  القُدرةة   اإلنتاجية وزياد  القُدرةن يف    واليت تؤدي بدورها إىل حتس     ،التنافسية

         إىل  ل السلع واخلدمات، إضـافةً    من خالل خفض تكاليف املعامالت اليت ينطوي عليها إنتاج وتباد 
  .)2(ل املزيد منها من الوصول إىل املعلومات وتباداملؤسساتزيادة كفاءة وظائف اإلدارة، ومتكني 

اق، فعليها أن تقدم حلوالً سـريعة لتطـوير         إن على املؤسسة أن تستجيب للتغيرات يف األسو       
ولكي تساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف خلـق امليـزة          . منتٍج جديد يرضي توقُّعات العمالء    

التنافسية، ال بد أن يكون تركيزها على احتياجات العمل احلقيقة، وذلك عن طريق منح املُستخِدمني               
  .ديد احتياجام، مث تطبيق النظم اجلديدة عليهميف اإلدارات املختلفة السلطة لتح

تلعب إدارة موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصال دوراً أساسياً يف حتقيـق امليـزة التنافـسية               
للمؤسسة؛ حبيث يعترب وجود أشخاٍص على درايٍة ذه التكنولوجيا أمراً ضرورياً، سواًء داخل جملس              

يز استخدامات التكنولوجيا علـى احتياجـات املؤسـسة احلاليـة           اإلدارة أين تكون مهمتهم ترك    
واملستقبلية، أو داخل كل إدارة أين يقومون بتطوير استخدامها لضمان فعاليتها ويكونون مهزة وصل              

  . مع إدارة تكنولوجيا املعلومات

ستخدام  وذلك با  ، بأقل تكلفة  فالنظام العاملي اجلديد يعتمد على استثمار املوارد يف أقصر وقتٍ         
 مـستمر يف     وحتـسني  صاحبها حتديثٌ  ي ، جديدة  وحتويل املوارد الطبيعية إىل سلعٍ     ،املعارف اجلديدة 

حالياً يف مفترق الطريق أن حنسم الـصراع         فعالة، وحنن     والدخول ا يف األسواق بطرقٍ     ،خصائصها
لـصناعية، أم وسـائل     االستراتيجي بني أي الوسائل األفضل للتنمية الفعالة، هل هي وسائل الثورة ا           

فاألوىل تعتمد على رؤوس األموال، واملوارد الطبيعية، وطرق العمل التقليدية؛ أما           . الثورة التكنولوجية 
ـ   إ العلمي والثقايف، و   الثانية فتعتمد على الفصول، واملهارات، واملعارف واملستوى        ه مـن   ننا نرى أن

ن االنتقال  ؛ حيث إ  رة التكنولوجية مباشرةً   الصراع لصاحل األخذ بأسلوب الثو     ماملنطقي أن يكون حس   
 لكن علينا أن نسأل هل      ،باع أسلوب الثورة الصناعية سوف يستغرق زمناً طويالً        بات يءالتدرجيي البط 

  . إىل ميدان الثورة التكنولوجية احلديثة لتحقيق النمو االقتصادي املنشودمبقدورنا أن نقفز مباشرةً
                                                 

  .7، ص مرجع سبق ذكره، تكنولوجيا املعلومات ) 1(
  .21 صمرجع سبق ذكره، ، هاونةمهند س ) 2(
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  .االتصالرية يف ظل تكنولوجيا املعلومات والبشخصائص املوارد : املطلب الثاين
قت املزيد مـن    تتبلور آثار التقنيات احلديثة يف كوا اختزلت فجوات الوقت واملسافة، وحقَّ          

ناتط بني   الترابكووأسواقها واملُ  املؤسسة م دت سـرعة االسـتجابة     تعاملني معها، كما أكَّ   دين املُ ور
  . لطلبات الزبائن السوق والوفاء اآلينتغيراتمل

  . يف هيكل وأداء املوارد البشريةتكنولوجيا املعلومات و االتصالتأثريات : الفرع األول
 املعاصرة على النحو املؤسساتقد انعكست تلك اآلثار على هياكل املوارد البشرية يف ل
  :)1(التايل

 أقل من العاملني ألداء ذات ٍد الواضح لتقليص حجم القوى العاملة نتيجة االحتياج إىل أعدا االتجاه-
  . أعلىاألعمال بكفاءٍة

 يف أعمال الوساطة بني اإلدارة العليا صةتخص الواضع الختفاء فئة اإلدارة الوسطى املُ االتجاه-
 .وفئات التنفيذيني على اختالف مواقعهم التنظيمية

 هم تقنيات حملَّ حيث حتلُّ؛ديهاور وزبائنها أو ماملؤسسة إىل اختفاء الوسطاء بني االتجاهكذلك  -
 .اإلنترنت مثل التوريد يف الوقت أو التعامل عرب ،املعلومات و االتصال

 دراٍتب قُ تتطلَّطي وعدميي املهارة الذين كانوا يشغلون أعماالًتوس االحتياج إىل العاملني  مضمور -
 . أعلىهم بكفاءٍةاجلديدة حملَّت التقنيات  حيث حلَّ؛ ذهنيةعضلية دون االحتياج إىل مهاراٍت

صني يف أعمال الربجمة تخص جديدة من العاملني ذوي املعرفة املُتنامي االحتياج إىل فئاٍت -
درات الذهنية القادرين على استيعاب والقُوغريهم من أصحاب املهارات الفكرية  ،بوللحاس

 . املختلفةاتؤسسالتقنيات اجلديدة وتطبيقاا يف أعمال اإلدارة وأنشطة امل
- تزايد االحتياج إىل املوارد البشرية القادرة على تفعيل الصالحيات اليت تؤسساتد إليهم يف املعه 

  . على العمل يف الفرق ذاتية اإلدارةالقُدرةدة إىل أمناط تزاِي مجهة بدرجاٍتتاملعاصرة املُ

  

  

  

  
                                                 

  .مرجع سبق ذكره،  »ستراتيجيةاإلإدارة املوارد البشرية «  ) 1(
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  .علومات واالتصال سوق العمل يف ظل تكنولوجيا املمتطلَّبات: الفرع الثاين
حيث تزايدت أمهية إجـادة     ؛   متاماً عما كانت عليه منذ أربعة عقود        أسواق العمل خمتلفةً   وتبد

ـ  ، وإعمال آليات الـسوق    ، بسبب سياسة االنفتاح االقتصادي    ؛اللغات األجنبية  ي سياسـات    وتبن
 من الوظائف مل يكن هلـا       أنواٍع جديدة من العمل و     إىل ظهور أمناطٍ   أدىا  ؛ مم وإجراءات النظام احلر  

حىت أصـبحت    ، يف نوعية العرض يف سوق العمل       وهو ما استدعى بالضرورة تغيرياً     . من قبل  وجود 
 من قبـل، كمـا أن جمـال          اهتمامٍ  معينة مل تكن حملَّ     جديدة وملكاتٍ   لوجود خرباتٍ  احلاجة ملحةً 

  وأعطى قـوة دفـعٍ     ، من قبل  ةً قد فتح آفاقاً جديدة مل تكن مطروح        و االتصال  تكنولوجيا املعلومات 
   .)1(كبرية لعملية التحديث الشاملة يف الطلب على التشغيل وفقاً للظروف واألوضاع اجلديدة

ة يف التعامـل    ختص من الدول على ارتفاع الطلب على اليد العاملة املُ          الدراسات يف عددٍ   تدلُّو
مـة  تعلِّفاض الطلب على العمالة غري املُ     عامة، واخن  مع املعلومات وتكنولوجيا املعلومات ومع املعرفة     

2(ر يف هيكلية سوق العمل عامة ويف توزيع األجورؤثِّوغري عالية اخلربة، وهذا سي(.   

  .)3( املعرفةعمالة: الفرع الثالث
 املـورد   دائمـاً عتـربون    البشرية سوف ي   املوارد فإن البشر أو     ، املستقبل مؤسسةرت   تغي مهما
 املـال، تـسهيالت اإلنتـاج، املعلومـات،         كـرأس  -املوارد األخـرى  أما  . ةؤسسالرئيسي للم 
ـ  موارد بـشرية   هلا بدون     فال معىن  أمهيتها الرغم من    ى فإا عل  -اخل...التكنولوجيا، سم باملهـارة    تت

  :)4( هذا الصدد ميكن مالحظة التايلويف. والكفاءة والتجديد والفعالية
- ؛ وانتشار عمالة املعرفة يف كل مكاندتواجحيث ي ؛تقريباً ون كل شيٍءؤد  
  ؛املشروعات صال، اختاذ القرار، وإدارة االتىعل تشتمل اليت  خرباء املعرفة املهاراتامتالك -
 وإعادة هندسة   ،النظم هندسة   ىسوف ينعكس عل  و االتصال   كنولوجيا املعلومات    مهارات ت  إتقان -

  .الشبكات وختطيط ،املؤسسات هيكلية

                                                 
  . مكتب العمل الدويل منظمة العمل الدولية2006لعمل تغري األمناط يف عامل ا ) 1(
، النادي العريب للمعلومـات     2000،  1 ، العدد جملة العربية ،  » املعلومات والتعريب    اتكنولوجي:  املعرفة داقتصا «أمحد مرايايت،    ) 2(

   . 2007 ديسمرب12 :، تاريخ التحميلnet.arabcin.www: على املوقع
)3 ( Knowledge Workers .   
GOV-e/Papers20%IT/sa.edu.ksu.publications-،   » يف عـامل مـتغري     الرقميـة  املنظمـة  «،   حممـد اهلـادي    حممد ) 4(

doc.Elhady20%Drmohamed/egovPapers/Articles،2007مارس  14 :حميل تاريخ الت.  
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 خيتلف  يٌء يف عصر املعرفة هو بالطبع ش      املوارد البشرية عه سوق العمل من      يتوقَّ ما ميكن أن  إن   
ع اخلصائص األساسـية    ة أو جمال عمل، ولكن ميكن استنتاج أن سوق العمل يتوقَّ          مؤسسحبسب كل   

  : التالية يف املوظفني

  )6 (شكل رقم

  ائص األساسية لسوق العمل يف عصر العوملةاخلص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

،  » يف عـامل مـتغري     الرقميـة  املنظمـة « ،   حممـد اهلـادي    حممـد  : الشكل مـن إعـداد الباحـث باالسـتناد إىل          :راملصد
publications.ksu.edu.sa/IT%20Papers/e-GOV-Articles/egovPapers/Drmohamed%20Elhady.doc،  ــاريخ تــ

  .2007مارس  14 :التحميل

 
 اخلصائص األساسية لسوق العمل يف عصر املعرفة 

ني األفراد أو املؤسسات درة على حتديد احلاجات والرغبات الفريدة اخلاصة باملستهلكالقُ 
 .ناسب اجلميعدة توحجات ذات املواصفات املعيارية املُ فلم تعْد املُنتواهليئات؛

 .ف والتعلُّم بسرعٍة، وامتالك املهارات الالزمة لذلكدرة على التكيالقُ 

 ا يف جمال العمل املعلومات والتكنولوجياتكنولوجيال معإتقان التعاماملعتمدة على احلاسب وتطبيقا . 

 . قابلة لالستخدامدرة على التقاط املعلومات وحتويلها إىل معرفٍةالقُ 

 .درة على التعاون والعمل ضمن فريق، وإتقان مهارات االتصال اللفظية والكتابية واالفتراضيةالقُ 

 .زة ختتلف عن املهارات التقليدية يف األعمال الروتينيةضافية ممي إامتالك مهارات 

 . عامليةإتقان أكثر من لغة حىت ميكن العمل يف بيئة عمل 

 كان ذلك يف بيئات  سواًء،درة على إدارة العمل والقُ،إتقان العمل خارج حدود املكان والزمان 
 . افتراضية تقليدية أو بيئاٍتعمٍل

 2 

 3 

 4 

 1 

 5 

 6 

 7 

 8 
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 أينمـا   للعملعن بعد اليت حيتاجون إليها      ب  ياسو احل استخدام ب  يف املؤسسة  يقوم عمال املعرفة  و
 قواعد البيانات ومـستودعات     تطبيقات تطويرب يقومون،فيهيتواجدون ويف أي وقت يرغبون العمل       

ب اليت تـسمح للوحـدات      ياسو احل شبكات إنشاء  إليها العمل  حيتاج املعلومات اليت    حلفظ)1(البيانات
 طلـب   يف ميكن مساعدة العمـالء      حىت)2(كة ويب  شب مواقع إنشاء ،تطبيقااتطوير وحفظ   باإلدارية  

 املعلومات حىت ميكن ملن حيتاجها اختـاذ         الوصول إىل  إمكانيات توفريب ،كما يقومون السلع واخلدمات 
  . املناسبالوقتالقرارات الصحيحة يف 

 ومع  ل مع املعرفة  ة يف جمال التعام   ختص أن هناك طلباً عاملياً على اليد العاملة املُ        ، القول وخالصة
 مما يـستدعي    ؛راً سريعاً يف املعرفة    كما أننا نشهد تطو    . العاملة  وزيادة يف أجور هذه اليد     ،املعلومات

ـ   املؤسسات وأخرياً فإن هيكلية     .زيادة الطلب على اليد العاملة اخلبرية يف التكنولوجيا        ر  واملصانع تتغي
رها الـسريع لتـأمني إمكانيـات        لديها وتطو  ر اآلالت املستعملة   كما أن تغي   .حنو األمتتة واملعلوماتية  

 باستمرار ويزيد يف معدالت البطالة لدى فئة اليـد          التعلُّم عاملة قادرة على     املنافسة يستدعي يئة يدٍ   
  .)3(العاملة اليدوية

  . تطبيقي حلالة اهلنداالتصال على التشغيل مع مثاٍلأثر تكنولوجيا املعلومات و: املطلب الثالث
يف األسواق على تقسيم املوارد البشرية يف        فسيةاالتنوقوى العوملة   ووجيا املعلومات   تعمل تكنول 

  :)4(ل املتكافئ إىل فئتني متضادتني غري قابلتني للتعامملالعا
 بيـل مثـل   ( النخبة من املُسيطرين على التكنولوجيات اجلديدة واملُستفيدين من عوائدها اهلائلـة             -

  ؛)جيتس
دين من جماالت العمل والذين حلَّت التكنولوجيا اجلديدة حملَّ أعماهلم بصفٍة            العمال املطرو  جحافل -

   .دائمة

  .أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على التشغيل: الفرع األول
 بـل   –أصبحت الطفرة التكنولوجية أساس اكتساب امليزات التنافسية اليت تسعى املؤسسات           

انفتـاح  و ، الناشئة عن العوملة   والتحدياتا القوى التنافسية    واجه   لت ،تنميتهاو إىل تكوينها    -الدول

                                                 
)1 ( Data Warehouses.  
)2 ( Web Sites.  
  .مرجع سبق ذكره، يايتا مرأمحد ) 3(
  .24ص ، 1998مصر، القاهرة، علي السلمي، إدارة املوارد البشرية، دار غريب للنشر،  ) 4(
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.  رأس املال بني أحناء السوق العاملي الواحـد        وتدفُّق ،موانع حرية التجارة  وايار حواجز   و ،األسواق
وتتنافس الدول واملؤسسات منِتجة التكنولوجيات يف تطويرها وحتقيق العوائد اهلائلة من االسـتثمار             

وهي لذلك تتـسابق يف تـسويق       . بارها النشاط اإلنتاجي األعلى يف إنتاج القيمة املضافة       فيها، باعت 
منتجاا من التكنولوجيات املُتطورة إىل خمتلف أسواق العامل، وخاصةً يف الدول النامية اليت أصبحت              

  :)1(هي األخرى حماصرةً بتحديني كالمها صعب
ا يعنيه من التحول إىل أمنطة اإلنتاج كثيفة رأس املال، قليلـة             ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي مب     -

االعتماد على العمل البشري؛ من أجل اكتساب القُدرة التنافسية الالزمة إلمكان احلصول علـى              
  مكاٍن يف السوق؛

 ضرورة التمسك بالتكنولوجيات كثيفة العمالة، قليلة االعتماد على رأس املال؛ من أجل فتح فرص               -
عمل للموارد البشرية الراغبة يف احلصول على عمل، متحملةً يف ذلك احتماالت فقـد القُـدرة                ال

  .التنافسية

إن التقدم التكنولوجي يوجب ضرورة االستغناء عن عدٍد ليس بالقليل من األيـدي العاملـة               
ـ ائمة علـى    فة الناجتة عن التقنيات الق    كثَّرغم املخاوف من البطالة املُ    و. )2(ولفترٍة معينة  ات اإللكتروني

ن أن أثـر تلـك      بـي رة والدول النامية، تً   تطوالدقيقة، فإن اخلربة اخلاصة لكل من الدول الصناعية املُ        
ـ .  هامشي التقنيات يف التوظيف املباشر وغري املباشر ميكن أن يكون يف احلقيقة إجيابيا بشكلٍ             شري وت

 مكان العمالة يف األنشطة القدمية، ولكنها ميكن        ن حتلَّ بعض الدراسات إىل أن التقنيات احلديثة ميكن أ       
 ا على العمالة       ولِّأن تا إضافيوبصرف .  وخدمات جديدة   من خالل خلق سلعٍ    ،د يف الوقت نفسه طلب

 تأكيد أن تأثريات التكنولوجيا   -د   من دون ترد   -ضة يف هذا اخلصوص، ميكننا      تعاِرالنظر عن اآلراء املُ   
نيتها املهنية وسوق العمل، ولكنها ستشمل      لتوظيف لن تشمل فقط حجم العمالة وب      احلديثة يف جمال ا   

 "األنواع املرنة " باعتماد ما ميكن تسميته      يتعلَّق نوعية العمل، خصوصا فيما      - أساسية بصورٍةو -أيضاً
  .خلإ...،ساعات العمل حنو تقليص االتجاهدي والعمل املرتيل، وكذلك للعمالة ذات الطابع التعاقُ

                                                 
  .22 ص ،مرجع سبق ذكره ،علي السلمي ) 1(
  .282 ص، 2003، األردن، عمان، التوزيعاء للنشر و، دار الصفإدارة األفراد، مهدي حسن زويلف ) 2(
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 سـواء   رة والبلدان النامية على حـد     تطون أسواق العمل يف البلدان الصناعية املُ      إوباختصار،  
 يف فرص التوظيـف     وسيظهر ختصيص سوق العمل واإلنتاج يف شكل زياداتٍ       .  أكثر مرونة  تصبحس
  .)1(وساعات العمل املرنة غري الثابتةت ؤقَّاملُ

 يف   كبري يف توزيع الـدخل، سـواءً       ة اجلديدة أثر  ومن الواضح أنه سيكون للثورة التكنولوجي     
حبيث جتري هذه العملية ملصلحة الفئات األكثر احتكاكًا بالتكنولوجيا         ؛  داخل البلدان أو يف ما بينها     

اجلديدة، وملصلحة االختصاصات العصرية واألكثر حداثة، اليت يغلب فيها عنصر الشباب، وذلـك             
 املؤسسات و ،جنينِتكما أا ستكون ملصلحة كبار املُ     . قليديةعلى حساب ااالت واالختصاصات الت    

 يف مـصلحة    أيـضاً ستكون  و. ه للتصدير وج واملؤسسات ذات اإلنتاج املُ    ،الكربى العابرة للقوميات  
  ا، القادرة على االستفادة من امليزات املطلقة والنسبية اليت          الدول األكثر تطووفِّررها هلا امتالك ناصية    ي

 زيادةو ،قهال الدويل، ومن مث تكريس تفو     لوجيا واحتكار القسم األعظم منها، من خالل التباد       التكنو
 علـى   مقًا واستعصاءً ساعا وع  أكثر ات  تصبحرا، واليت    مع البلدان النامية واألقل تطو     )2(الرقمية الفجوة
  .التذليل

ز على  ركِّ جيعل الدول اليت ت    ، الدولية  واشتداد املنافسة  ،فمن الواضح أن التدويل املتزايد لإلنتاج     
 وبالتايل إىل استريادها يف حال عـدم        ؛ا الستخدام التكنولوجيا احلديثة   ير، أكثر اضطرار  داقتصاد التص 

  . متزايدة تكنولوجية إىل تبعيٍة-  بالطبع-يؤدي هذاو. درا على إنتاجها بنفسهاقُ

 . البطالة احلالية حلل مشكلتطلَّباتاملُ: الفرع الثاين
كان  حيث؛ عما كان سائداً يف منتصف القرن املاضي، قضية البطالة مفهوماً خمتلفاً متاماً تأخذ

على البطالة اليوم فيعتمد  أما القضاء عات الصناعية الضخمة،جمحل مشكلة البطالة يستند إىل بناء املُ
ترة االنتقالية اليت تفـصل جمتمـع       أمهيتها فقط يف الف    على برامج إعادة التأهيل، وهي برامج ال تظهر       

 تغيـرات  أساسي يف تكوين جمتمع املعلومات، جمتمع ال       بل هي عنصر   املعلومات عن اتمع الصناعي،   
 وهكذا جيري اليوم .ات املستمرةالتطور إىل تأهيل العاملني الستيعاب هذه دائماً السريعة، وهو حباجة

البطالة يف جمتمع   إذ أن.خمتلفة عما كان سائداً حىت اليوم دالبحث عن حلول املشكلة البطالة يف حدٍو

                                                 
  .2008 فيفري 15: ، تاريخ التحميلcom.balagh.www ،» أين حنن منه.. اقتصاد املعرفة « ،حممد دياب  )1(

  .فةتخلِّاملُنولوجي بني الدول املُتقدمة والتكد هي عبارة عن التباع :(Ingenuity Gap) اهلوة التكنولوجية وتسمى كذلك) 2(
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، )1( للعامـل  فيها على رفع املستوى املعريف واملهين       نوعية وليست كمية، يعتمد    املعلومات هي مشكلةٌ  
ه املشكلة ذه النظرة، فقد خلقت سوقاً واسـعة لأليـدي           واِجت يف حني أن الثورة الصناعية مل تكن      

 ؛اإلمسنتج يف مصانع    يحني من معامل النس   سرل العمال املُ  شغتشاء، وكانت ت   ها ما العاملة، تنتقي من  
  حمدود من املهارة أو الكفاءة، وكان العامـل         سوى مقدارٍ  يتطلَّبتلك الفترة مل يكن      ألن العمل يف  

لب علـى   بالط ز جديد، أما أسواق العمل اليوم فيتمي       مقبولة، دون احلاجة إىل تأهيلٍ     بسرعٍةيكتسبها  
وما  ر املستمر،بقابليتها للتطو ز وخربات عالية، واليت تتمي بكفاءاٍتتتمتعاأليدي العاملة املاهرة اليت 

ن ، فإن األعمال اجلديدة لن تتمكَّ     تطلَّباتف مع هذه املُ   التكي  قادرين على  مل يكن العاطلون عن العمل    
 ظم إعـادة التـشغيل    ، إىل تقدمي ن   املُتقدمةالبلدان  وتسعى اليوم اإلدارات احلكومية يف       .من استيعام 

للعاطلني عن العمل، وهي نبالدرجة األوىل   عن وظائف جديدة، وإمنا تستندند إىل البحث ال تستظم
 فيكون العامـل    ؛مطلوبة  أخرى  وتأهيلهم للعمل يف مهنٍ    ،إىل تدريب العاملني والعاطلني عن العمل     

التأهيل الوطنية العاطلني عـن    وال تشمل برامج؛د موجود ومطلوب جديجاهزاً لالخنراط يف عمٍل
 تدريبية كي يكونـوا     االخنراط يف دوراتٍ    على العاملني يف املؤسسات،    أيضاًالعمل فقط، بل يتوجب     

رسايرة قادرين على م2(التكنولوجية اتالتطو(.  
  . كأحد احللول ملشكل البطالةاإللكتروينالتوظيف : الفرع الثالث

ا كان البحث عن العمل واإلرهاق واإلحباط الذي يرافق ذلك أحد أهم مشكالت قـوى               إذ
 يف  حقيقياً قدمتا عوناً    اإلنترنتة و اإللكترونين احللول   ني لالخنراط يف سوق العمل، فإ     جهتالعمل أو املُ  
  هي تطبيق   بل ،ةاإللكتروني من مواقع األعمال     عد ت اإللكتروينن مواقع التوظيف    حبيث أ  هذا الصدد؛ 

  .  تقدمي اخلدمة عرب البيئة الرقميةبصورٍةة اإللكترونيواضح للتجارة 

لـراغبني، وحـل    ل م يف توفري فرص عملٍ    ساِه ي اإللكتروينف بالتوظيف   عرما ي إىل   اللجوء   إن
 ويف هـذا    . من الوسائل التقليدية للبحث عن الوظيفة       نطاقاً أوسع  املوظفني، على حنوٍ   إجيادمشكالت  

مني فرصـة تقـدمي     ستخِدتيح للم ت،  )3(األمر مواقع خاصة تعىن ذا      اإلنترنت عرب   نشأت فقد   ار،اإلط

                                                 
فمثال تتوقَّع مكاتب العمل يف الواليات املتحدة األمريكية أن معدل منو الطلب على بعض وظائف اختصاصي نظم املعلومـات                     )1(

  . أخرىظم املعلومات أكرب من أي مهنٍة، وسيكون عدد املعينني يف مهن ن%150و  %100سيتراوح بني 
  .370 ص، مرجع سبق ذكره،  زياد حممد الشرمان:ر    انظ

  ،2000،  1، متخصصة يف املعلومات، العـدد       جملة العربية ،  » لوجيا املعلومات والتعريب  و تكن –اقتصاد املعرفة    « ،مرايايت أمحد  )2(
php.modules/mag_arabia_al/net.arabcin.www://http،2007 فيفري 18 : تاريخ التحميل .  

  . 45ص الثاين ،  انظر ما سبق  املبحث )3(
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 من قبل املؤسسات عن احتياجاا البشرية       اإلعالن أيضاًتيح   وت ،الم وطلب الوظائف  ؤه وم أنفسهم
 ،ل البيانات قع تباد تيح املوا  فقط، بل ت   اإلعالند   عند ح  اإللكتروينوال يقف التوظيف    . من املوظفني 

 إلظهارتيح الفرصة    وبيان فرص التوظيف ومشكالته، وت     ، القطاع املعين  أووحتليل احتياجات السوق    
بني الوظيفة وأطرافهاز الشخصي، وختلق حالة تفاعٍلعناصر التمي .   

 وهو ميتد بـني مواقـع       ص فيه وحده،   ومواقع تتخص   ال ينحصر جبهاتٍ   اإللكتروينوالتوظيف  
 إعـالين  موقعيظهر   يكاد   وأكثر من ذلك، ال   . لتجارة اإللكترونية املُتخصصة إىل املواقع غري الرحبية      ا
كثرياً من هذه املواقـع جمانيـة،        أنصحيح   .ن الوظائف أ معلومات بش  أو وجتد ضمنه روابط     إالز  ممي 

 ا  صية منها تتقاضى مبالغ وعموالتٍ    لكن التخصالتوظيف وطلب اخلـرباء    ن ما يتعلَّق ب   إ. لقاء خدما
 يف العـامل  بـةً  طي حتتل مساحةً أصبحت)  والقانونية وغريها  اإلدارية( املوظفني وشؤون العمل     وتأهيل

   .االفتراضي

     وقد نشأت يف الفترة األخرية مؤسسات م وذلـك بقيامهـا     ،اإلنترنتصة للتوظيف عرب    تخص
  يريد تغيري عمله بآخر أفضل منه،      أو ،بتجميع صحائف البيانات الشخصية لكل من يبحث عن عمل        

وتتلقَّى بيانات الوظائف املتاحة لدى املؤسسات، وتنشرها يف املوقع اخلاص ا، جنباً إىل جنب مـع                
بيانات الباحثني؛ حبيث يتاح للمؤسسات الدخول مباشرةً إىل موقع مؤسـسة التوظيـف والبحـث               

 .)1(مباشرةً عن األفراد املناسبني

  :(2)ثال تطبيقي حلالة اهلند م:الفرع الرابع
 ، واالتصال املعلومات تكنولوجيا لقطاع عاملياً مركزاً تصبح اهلند جعلت اليت األسباب منإن  
 ثتتحـد  العـامل  يف علميـة  جمموعـة  كربأ ثاين اهلند يف يوجد حيث رة،توفِّاملُ التكنولوجية العمالة
 مؤسسة 1832 و تقين، عامل ماليني 4 من يقرب ما وجود رقدوي. املتحدة الواليات بعد جنليزية،اإل

 اإللكترونيـات  جمال يف سنوياً شخصاً 67785 من يقرب ما تدريب ىتتولَّ ك، بويل تكني  و ،تعليمية
  .سنويا

 ريراتقال فإن؛  شخص مليون 1.3 يستخدم ،اهلندي املعلومات تكنولوجيا قطاع أن من وبالرغم
 اهلند أن من رحذِّاملختصة ت وحيتاج. 2010 عام حبلول شخص مليون نصف إىل يصل صاًنق واجهست 
 شـخص  ألف 150 على يزيد ال رتوفَّاملُ أن غري ،سنوياً مهندس ألف 350 من بيقر ما إىل القطاع

                                                 
  .)بتصرف( 432، ص 2001علي السلمي، إدارة املوارد البشرية اإلستراتيجية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  ) 1(

(2) www.aitnews.com. 
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 علـى  املدارة والعمليات رةتطواملُ اهلند تكنولوجيا على للحصول مباشر خبط كله العامل  ويقوم .سنوياً
 جنليزيةاإل ثتتحد واليت ،اًكنولوجيت بةدرواملُ البلد يف رةتوفَّاملُ اهلائلة شريةالب القوة بسبب ؛حنو أفضل
مايكروسـوفت "و "ديـل "و "باكارد هيوليت" املعروفة األمساء بني ومن. املنخفضة بالتكلفة سموتت" 
ـ  اهلنـد،  يف اخلارجيـة  مراكزها عوست وهي ،"مورب أس دي إي"و "إنتل"و "أسينتشر"و وتلشغ 

 املعلومـات  تكنولوجيـا  خـدمات  لقطاع تقرير نتائج وتقول.اجلُدد العاملني من فاألال عشرات
 سـيزيد  اهلنـد  يف سنوياً اهلندسة جمال يف اخلرجيني عدد أن ،2008 العاميف   صادر اهلند يف واالتصال
  .الالحقة السنوات يف ألف 600 العدد يكون أن وميكن ألف، 100 حبوايل

 اخلارجية مؤسساتلل واسع وجوٍد إىل عتتطلَّ اهلند يف املعلومات ولوجياتكن مؤسسات أن كما
 علـى  مثـاالً  "ويربو" وتعترب. جديدة مهاراٍت على احلصول على ساعدهمت اليت الشراء عمليات عرب

 تكنولوجيا قطاع يف احلجم ومتوسطة صغرية مؤسسات ست اشترت حيث هذه، االستيالء عمليات
 وأشارت. والربتغال ورومانيا فيتنام يف "وانيبلر ساراوير"و ،"أمباور"و ،"جيكنيولو" مثل ،املعلومات

 مـن  %10 مـن  بيقر ما وهناك.أرباحاً قتحقَّ حديثاً بةكتساملُ عملياا كل أن إىل "إنديا ويربو"
 إىل النـسبة  تصل "إنفوسيز" ؤسسةمل وبالنسبة ،األجانب من "كونسلتنسي تاتا" مؤسسة يف العاملني

 فاجليـل  ؛اهلنود بني خاصةً اجتماعية مبكانٍة تتمتع املعلومات تكنولوجيا قطاع وظائف أن ماك.3%
 األخـرى  احلكوميـة  الوظـائف  تجـاهلني م القطاع، هذا إىل هونيتوج اهلنود الشباب من اجلديد

  . )1(لةفضاملُ

 لديها، امالتالع باملوظفات لتحتفظ مسارها عن "بانغالور" يف التكنولوجيا مؤسسات وخترج
 معقول رربم املؤسسات هذه يف البشرية املوارد قسم ولدى ،هذه العمل قوة جتاه باهلوس تشعر وهي
 ويف. الرجـال  مع باملقارنة الوظيفة لتغيري عرضةً وأقل إنتاجية أكثر النساء أن جدو فقد. بذلك للقيام
 من بيقر ما لنشكِّي "وويربو إنفوسيز" يف بينما العمل، قوة بعر النساء لشكِّت "أس.سي.يت" مؤسسة
 مـن  العمل قوة مسخ من بيقر ما فهناك ،"أسينتشر"و "أم.يب.آي" مثل مؤسسات يف أما. الثلث
 .اهلند يف التكنولوجيا قطاع يف العمل قوة نصف النساء لشكِّست 2010 عام حبلول نهأ رقدوي. النساء

  .)2(2001 فرصة عمل للنساء من خالل اهلواتف احملمولة يف سنة 250,000 توفري أكثر من ويف اهلند متَّ
                                                 

 هي املعلومات تكنولوجيا وظائف ليست  «نهأ دهلي، يف "أم.يب.آي" مؤسسة مع يعمل الذي الكشمريي اببالش أحد قال قدل ) 1(
  .» اتمع يف اآلخرين بني لةفضم خاصة مكانةً املرء عطيت أيضاً وإمنا ،جيداً راتباً وتوفِّر ،اإلبداعية الوحيدة

 حبث مقدم ،» يف ضوء احتياجات سوق العمل املتغرية  بتشغيل الشبابمتطلبات وأساليب النهوض « ،عبد السالم بشري الدوييب   ) 2(
  .5، ص 2005جويلية  13 – 11 ، طرابلس،» دور اإلرشاد والتوجيه املهين يف تشغيل الشباب «لندوة اإلقليمية عن ل
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  :خالصة الفصل

  قنا يف هذا الفصل إىل اإلطار العام لتكنولوجيا املعلومات واالتصال استنتجنا أن            من خالل تطر
املعلومـات ومـن    اقتصاد  ظل   يف   اهلامة  أحد عوامل اإلنتاج    هذه التكنولوجيا قد أصبح    االستثمار يف 

يف العمل واستثمارها يف     ، وصارت السرعة يف خلق املعرفة والقُدرة على وضعها        املعرفةتصاد  بعده اق 
كما يؤدي االسـتثمار يف     . الذي ينتجها  اإلنتاج من أهم العوامل اليت حتدد املستوى االقتصادي للبلد        

لـى مـستوى     سواء على املستوى الكلي لالقتـصاد أو ع         يف اإلنتاجية  ةدازيال هذه التكنولوجيا إىل  
يساهم يف القضاء على البطالة، وخاصةً من خالل االعتماد على           و يف فرص العمل   ، كما يزيد  املؤسسة

  .الشبكات ومنها اإلنترنت
 يف  املورد البـشري  واليت تؤثِّر مباشرة على      زات تكنولوجيا املعلومات واالتصال    ممي إن من أهم  

القائمة على   األعمالتيح  حيث ت ؛  كمحدد لألنشطة  املكان والزمان    يتقليص دور عاملَ  املؤسسة هي   
 ريتـوف  ،زمـان  ويف أي  إمكانية أداء األنشطة مـن أي مكـان          ما توفره هذه التكنولوجيا من مزايا     

األمر الذي ينعكس على فعاليـة       يف أداء األعمال بالقدر الكايف؛       املرونةوتوفري    وكيفاً املعلومات كماً 
وعليه،  .يتم توظيفها وفقا للظروف احمليطة    اليت  عدد ال ائي من البدائل        وإتاحة أداء النشاط وسهولته  

 واالتـصال   تكنولوجيا املعلومات ما توفره    يف أداء خمتلف االعمال على    ينبغي على املؤسسة االعتماد     
كلفة وزيـادة   ت لتخفيض ال  هذه التكنولوجيا تقوم  باستخدام اإلبداع والتطوير يف       وأن   من تطبيقات 

  .ةاإلنتاجي

باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتـصال       ةاإللكتروني األعمال بالذكر أن    وجدير ال   اليت تتم 
 وذلك يعـىن أن     ،رة هلا ناِظ التقليدية املُ  األعمال مكوناتتزال تعتمد يف بعض مراحلها على بعض من         

  آخر يتم  علومات وجزءٌ  وشبكات امل  االتصال املعلومات و   عرب تكنولوجيا   يتم عمال األ ه من هذ  اًجزء
مراقبـة هـذا     وكذلك البد من     ،اإلنترنت شراؤه عرب    ج الذي متَّ  نت توصيل املُ  يتم مثالً  حيث   ؛تقليدياً

ز فيه ما    أن مني  ميكنعمٍل  إذن فكل    .املُنتج بالعني اردة للتأكُّد من مطابقته لشروط اجلودة والنوعية        
  . تقليدياً خرى اليت تتم واألونياً إلكتر تلك اليت تتمعدة مراحل؛بني 
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  : متهيد
ولكن ،  أعماهلا  أداء خمتلف   املوارد اليت حتتاجها املؤسسات يف     من  البشرية  و املوارد املادية     تعترب
 ما أشـرنا إليـه يف الفـصل         مثل ،رات احلاصلة يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصال      نظراً للتطو
 للقيام بالعمليات واألنـشطة      جداً ضروريةً هذه األخرية وأصبحت  ،  املعلومات برز دور     فقد ،السابق

 يتطلَّـب  – قرارات   اتخاذو وتنظيم    ختطيطٍ من - املختلفة فإجراء العمليات    .ؤسسةاملاملختلفة داخل   
هنا اتمع باجلـسم     أننا شب  ولو ،ومستوياا باختالف أنواعها     كبري من املعلومات    مع حجمٍ  التعامل
  وال ميكن أن حيىي    ،ق يف الشرايني   أمهية الدم الذي يتدفَّ    مثل املؤسسةفإن أمهية املعلومات يف     ،  البشري

   .اجلسم بدونه

 اخلارجيـة وبـني احتياجـات       املُتغيرات يف حتقيق التكامل بني       هاماً وتلعب املعلومات دوراً  
ز احلاجة  ِربات يف األجهزة اإلدارية ت    االتجاه من   وهناك عديد . ت األجهزة اإلدارية  دراوإمكانيات وقُ 

وظهـور  ،  ص وتقسيم العمل   إىل زيادة التخص   االتجاه من أمهها    ، للمعلومات إىل ضرورة وجود نظامٍ   
ت لالستفادة  ؤقَّوالتوظيف املُ ،   حنو الالمركزية يف اإلدارة    االتجاهو،   القرارات اتخاذأساليب جديدة يف    

  .ل حنو اقتصاد اخلدماتوبروز ظاهرة العوملة والتحو، دةحد م معينة وألداء مهاٍممن مهاراٍت

 املعلومات  نظمى ب سم ت نظٍم هيكلته يف شكل      ينبغي أن يتم   ،ولالستفادة العظمى من هذا املورد    
علومات الناجتة عن عملية املعاجلـة  إىل         مث بث امل   ، معاجلة البيانات وختزينها   ل هلا مهمة جتميع و    وكَت

ج مـن   نـت حبيث يرتبط صحة القرار مبدى صحة املُ        املعلومات األخرى؛  نظم دعم القرار أو إىل      نظم
 احلديثـة يف    اإلداراتويربز دور احلاسوب يف خدمة       . يف حياة املؤسسة    وقد يكون حامساً   ،املعلومات

   ودور احلاسـوب يف    . واسـترجاعها م يف عمليات حفظها     حكَّج املعلومات وتت  عاِلكونه األداة اليت ت
فاملعلومـات  .  إىل مجيع أحناء اجلـسم     الدم  املعلومات مثل القلب الذي يضخ     نظمخدمة املعلومات و  

  .  يف اجلسم البشريوالقلب مها مثل الدم املؤسسةواحلاسوب يف 

ق يف هذه الفصل إىل العناصر التاليةوسنتطر :  
   النظامية؛املُقاربة يف ظل ظمالن ماهية -
  ؛ املعلوماتنظمماهية   -
  .املؤسسة املؤمتتة يف  املعلوماتنظمأهم تطبيقات  -
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  المبحث األول
   النظاميةالمقاربة في ظل النظمماهية 

باإلضافة إىل النظام و نظرية النظم اهيم املختلفة املتعلقة بفاملسنحاول يف هذا املبحث تناول 
  .لنظام يف ظل نظرية النظم و أهم مكوناته و عناصرهمفهوم ا

  . النظاميةاملُقاربةمفهوم النظام يف ظل : املطلب األول
ظمل نظرية مثِّت1( العامةالن( بة أوالنظاميةاملُقار )حماولةً)2 نظرية ومنهجية شاملة لدراسة أي  
 من خالل ،ة فهم احلقائق والظواهره النظرية اجلديدذوالغاية من ه.  يف احلياة والطبيعةظاهرٍة

 عام  ضمن إطاٍركونات،واملُ، وفهم عالقات هذه العناصر ا األساسيةمكوناتفكيكها إىل عناصرها و
اليت سندرس  -  العامةالنظمإن نظرية . ه الظاهرة موضوع الدراسة كل أبعاد وأوجيتضمن ومنظوٍر

  . النظامي للظواهر واألشياء احمليط بنا هي منهج التفكري-النظام من وجهة نظرها

  .  النظامتعريف: الفرع األول
يذلك الكل املُ « :ف النظام بأنهعرناٍت و، أر، عناصن من أجزاءكوكوم تراِبملةتكاِمطة وم، 

دف حتقيق غاياٍت وأهداٍف جوهرية ومشتركة؛دتعمل ضمن تنسيٍق وتعاض  «)3( .  

عمل يف بيئٍة معينة، وتتضمن العديد من األجزاء اليت تعمل معاً وحدةٌ ما ت « :وهو كذلك
  .)4(» لتحقيق هدٍف عام

ويجمموعةٌ « :ف النظام كذلك على أنه    عر       ل هـيكالً  شكِّ من العناصر اليت ترتبط مع بعضها وت 
ظمماًن « .  

 مـن   عن جمموعةٍ فالنظام عبارة   .  من الوظائف   حمدودة أو جمموعةٍ   يفٍةيهدف النظام إىل أداء وظ    
  شكِّالعناصر اليت ت  ل ما ي ناتدعى مبنـاتٍ  النظام اليت تكون إما عبارة عن        كوكومثـل  ، ماديـة  م : 
 ، معنويـة  مكوناٍتأو  ،   أدوات الكتابة والطباعة   ،الشاشات أو خطوط االتصال أو الورق     ،  احلواسيب

                                                 
)1 ( General Systems Theory .  
)2 ( Systems Approach.  
  .18 ص،  ذكرهمرجع سبق نظم املعلومات اإلدارية و تكنولوجيا املعلومات،،سعد غالب ياسني ) 3(
  : عن، نقالً، مرجع سبق ذكرهثابت عبد الرمحن إدريس ) 4(

 Gupa, U, Information systems: success in the 21 st Century, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 
2000, P12. 
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العالقات هي كل ما يعمل علـى ربـط         و ؛ والتعليمات ، والقوانني ،النظم و ، وامللفات ، الربامج :مثل
  معينة أو جمموعةً    وظيفةً تؤدي ناجحة   ل هذه العناصر منظومةً   شكِّ حبيث ت  ؛ النظام مع بعضها   مكونات

  .(1) » من الوظائف

 أداء النظام   يتوقَّفو،  لةتفاِعصة ولكنها م  تخص م  أجزاءً م يض  متكاملٌ كيانٌهو كذلك   النظام   «
2(» هل أجزائعلى تفاع(.  

من التعاريف السابقة ميكن أن نستخلص أهم ممات النظام وهيقو :  
كة تـشابِ ل اهليكل العام للنظام من خالل جمموعة العالقات املُ        شكِّت :طةرتِب من العناصر املُ    جمموعةٌ -

  اليت تعتمد على بعضها البعض؛
، م يف تنفيذ سري العمليـات     ا التحكُّ  من خالهل  م يت :ف عليها تعار من املبادئ والقواعد املُ     جمموعةٌ -

هلا؛ بناء وتصميم النظام طبقاًويتم   
 للقواعد   وفقاً ، سري العمليات املختلفة للنظام    توضح يف املراحل اليت      تتمثَّل : من اإلجراءات   سلسلةٌ -

  ملناسب؛ميها يف الوقت استخِدبة قد وصلت ملُد من أن املعلومات املناِس للتأكُّ،واملبادئ املوضوعة
، ر على هيكله وسياساته   ؤثِّ وي ، يسعى إىل حتقيقه   له هدف   البد وأن يكون   فكل نظامٍ  : عام  هدفٌ -

كون أهداف النظام قابلةً     وينبغي أن ت   ، عملياته دارةإم يف   ستخدوالوسائل اليت ت  ،  وإجراءات التنفيذ 
  .مالنظق ميزٍة تنافسية عن غريه من  إىل حتقييسعى كل نظاٍمللقياس، و

 فإنـه ميكـن     ،مـات قووحىت ميكن احلكم على مدى كفاءة النظام وفاعليته يف حتقيق تلك املُ           
  : استخدام معيارين مها

  ؛مبدى االستخدام األمثل للموارد املتاحة الكفاءة تتحددو :معيار الكفاءة •
  . من أجلهاضعق النظام أهدافه العامة اليت و الفاعلية فيما لو حقَّتتحقَّقو :معيار الفاعلية •

.  والعكس صـحيح   ،فعاَّالً فء قد ال يكون بالضرورة نظاماً      كُ وينبغي مالحظة أن كل نظامٍ    
معلومات أو   (مخرجاتإىل  ) بيانات أو مواد خام    (دخالتاملُمبعىن أن النظام قد يقوم بتحويل عناصر        

وحتقيق . علية املطلوبة من النظام    الفا تتحقَّقوبالتايل ال   ؛  ق أهدافه حقِّ تامة دون أن ي    بكفاءٍة) منتجات
كم على النظام بأنه ناجح حىت ميكن احلُ؛ ضروريالتوازن بني الفاعلية والكفاءة أمر.  

                                                 
(1) Encyclopédie de la gestion et du management, op.cit, P1173. 

  .291-290، ص ص مرجع سبق ذكره إدارة املوارد البشرية،علي السلمي، ) 2(
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   فإن لكـل نظـامٍ     ، من الوظائف   معينة أو جمموعةٍ   ل ويكون ألداء وظيفةٍ   شكَّوطاملا أن النظام ي  
التجهيـزات  ،  اماخلواد  امل(العناصر   من    فنظام اإلنتاج حيتوي على جمموعةٍ     . يعمل على حتقيقه   هدف

أما .  دف إنتاج السلع   ؛ وتعمل ضمن قواعد وتعليماتٍ    ،اليت تربط مع بعضها   ) والعاملني،  واملعدات
 خمتلفة مـن القـيم املاديـة      خصائص النظام فهي عبارة عن صفات عناصر النظام اليت تأخذ جمموعةً          

والوصفية لت1(ر عن حالة النظامعب(.  

 جل حتقيق هدفٍ  أمن  تعمل   ؛فيما بينها لة  تفاِعاملُوطة   من العناصر املرتبِ   ام هو جمموعةٌ   فالنظ ،إذن
قاس هـذه   ت،   تنافسية فيما بينها    إىل حتقيق ميزاتٍ    غالباً النظموتسعى  ،  معني هو هدف النظام ككل    

  .  آخر بالنسبة إىل نظاٍمكفاءة كل نظاٍموامليزات مبدى فاعلية 

  .النظم عناصرأنواع و،مكونات : الفرع الثاين
 الغاية منها العمل على حتقيق هدٍف،  رئيسية النظام من مخسة أجزاٍءيتكون : النظاممكونات - 1

 إىل دخالت على حتويل وترحيل املُ- أساسيوبشكٍل - عمل النظامويقتصر . قاًسب حتديده ممعني متَّ
  :  التايلاملوضحة يف الشكل اخلمسة كونات ضمن املُمخرجاٍت

  )7(شكل رقم 
  مكونات النظام

  
    

  
  
  
  
  
  

  
مدى فاعلية نظم املعلومات احملاسبية يف حتقيق األمان ، ظاهر شاهر يوسف القشي : الشكل من إعداد الباحث باالستناد إىل:املصدر

 عمان، ،سات العليالعربية للدراجامعة عمان ا،  غري منشورة دكتوراه أطروحة،ةاإللكتروني واملوثوقية يف ظل التجارة ةوالتوكيدي
  .114 ص، 2003، األردن

                                                 
  .17 ص ،1998  األردن،مات احملاسبية احلاسوبية، مكتبة دار الثقافة، عمان،عبد الرزاق حممد قاسم، نظم املعلو ) 1(

 

 
)1(  

  )2( التحتيةالبنية 

 الربجميات

)3(  

 األشخاص
)4(  

 اإلجراءات

)5(  

 البيانات
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  :)1(وميكن توضيح هذه املُكونات كما يلي
،  النظام املادية امللموسة مبا فيها من أجزاء تقدمي اخلدمةمكوناتوهي عبارة عن  :)2(البنية التحتية -1

  .ة بإمتام العملياتقتعلِّ أخرى ضرورية موأي أجزاٍء، وشبكات الربط، واهلياكل الرئيسية
  .وهي عبارة عن الربامج الضرورية لعملية تشغيل النظام :)3(الربجميات -2
لني شغجني واملُربِمكاملُ: هم لتشغيل النظام ومراقبتههم األشخاص الواجب توفريو :)4(األشخاص -3

مي النظام واإلدارينيستخِدوم.  
طوات الربجمة واالستخدام الضرورية لعملية  خبوهي عبارة عن التعليمات اخلاصة :)5(اإلجراءات -4

  .تشغيل النظام وصيانته
 ، معلومات آلية التحويلتتضمن واليت ،وهي املعلومات املنصوص بإدخاهلا يف النظام :)6(البيانات -5

  . واجلداول املختلفة، وقواعد البيانات،وامللفات
أو بيولوجية ، إنسانية،  كانت اجتماعيةسواًء،  عامة بصفٍةوميكن اإلشارة إىل أنه تتكون النظم

 ، أدىن حيتوي على عنصرين كحدٍّ وكل نظاٍم،طة فيما بينهالة ومتراِبتفاِع من عناصر م،ميكانيكية
لٌيربط بينهما تفاعم ل يف إطارها النظام كوحدٍة يتشكَّ، اعتماديةك وعالقةٌشترواحدةةلتكاِم م .  

  :(7)مة حسب درجة تعقيدها إىلتصنف األنظ: أنواع األنظمة -2
  ؛)البلوريات، الذرة(اهلياكل السكونية  -
 ؛)الساعات، اآلالت البسيطة (اهلياكل الديناميكية -
 ؛)اخل...مثبتات احلرارة(ميكانيزمات التعديل الذايت  -
 ؛)اخلاليا(األنظمة املتأقلمة ذاتيا  -
 ؛)اختالف داخلي منظم ذاتيا(النباتات  -
 ؛)سلوكات(احليوانات  -

                                                 
واملوثوقيـة يف ظـل التجـارة        ةوالتوكيديمدى فاعلية نظم املعلومات احملاسبية يف حتقيق األمان         ،  ظاهر شاهر يوسف القشي    ) 1(

  .114 ص، 2003  عمان، األردن،،ياسات العلجامعة عمان العربية للدرا،  غري منشورة دكتوراه أطروحة،ةاإللكتروني
)2 ( Infrastructure.  
)3 ( Software.  
)4 ( People.  
)5 ( Procedures.  
)6 ( Data.  

(7) Encyclopédie de la gestion et du management, op.cit, P 1174. 
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 ؛)القدرات على التفسري(شر الب -
 املؤسسات الثقافية و االجتماعية ؛ -
 ؛)اللغات ، العلوم و الفنون(األنظمة الرمزية  -

و ختتلـف األنظمـة     ) على مستوى املؤسسة أو االقتصاد ككل     ( كما ميكن ذكر األنظمة اإلنتاجية      
  . أنظمة األفكار حسب طبيعتها إىل أنظمة فيزيائية ، األنظمة احلية ، األنظمة االجتماعية و

  : النظم عناصر - 3
  :تعريفها باختصار كما يليسيتم  عامة عناصر ةتبس النظم تتشارك

هذه احلدود قد تكون . حدود النظام تمثِّل الفاصل بني النظام وبني عمل النظام :)1( احلدود-1
 العناصر هي ما ملعرفة ختطيطي رسم يوه .)2(حدوداً طبيعية ملموسة، وقد تكون غري ملموسة

 ضفتراملُ ومن النظام؛ خارج املوجودة العناصر هي وما، حتليلها سيتم واليت النظام داخل املوجودة
  .)حدود حتكمية(خارجها اليت تلك من أكثر احلدود داخل بالعناصر موالتحكُّ التغيري أن

 وبالتايل تؤثِّر ؛ أداء النظام ولكنها تؤثِّر يف،وهي العناصر الواقعة خارج النظام :)3(احمليطة  البيئة-2
  .)4(على حتقيق النظام ألهدافه

صب عليها نشاط النظام  هي تلك اليت ين، معينةمدخالٍتيعتمد كل نظاٍم على  :)5(دخالتاملُ -3
 أو قد تكون ، من مصادر خمتلفة ومتنوعة من البيئة احمليطة بالنظامدخالت وتأيت هذه املُ.وعملياته
 من خالل عملية التغذية ، جديدةمدخالٍت عندما تستخدم ك، لنفس النظاممخرجاٍت
  .)6(العكسية

 للبيئة هاتزويد ويتم...) ، املواد، الوثائق، التقارير، املعلومات (نتجاتاملُ أو املصادر :)7(خرجات املُ-4
  .النظام داخل اتيفعاَّلال طريق عن ، جديدة للنظام نفسهمدخالٍتأو تستخدم ك ،احمليطة

                                                 
)1 ( Boundary.  
  .66علي فهمي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(
)3 ( Environment.  
  .65 مرجع سبق ذكره، ص علي فهمي، ) 4(
)5 ( Inputs.  
  .19، ص 2005 ،1 األردن، ط،حممد عبد حسني آل فرج الطائي، املدخل إىل نظم املعلومات اإلدارية، دار وائل للنشر، عمان ) 6(
)7 ( Outputs.  
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 إىل دخالتاملُ لحوت واليت ،النظام داخل العمليات أو ياتفعاَّلال :)1(العمليات أو كونات املُ-5
 النظم ىسمت احلاالت بعض ويف، نفسه النظام أهنا على كوناتاملُ اعتبار وميكن. النظام مخرجات
  .الوحدات أو، الفرعية

 مع النظام أو عنصران فيها يتفاعل أو يتالقى اليت األمكنة هي :)2(هاتالواج أو البينية السطوح -6
 كل وتصحيح، وختزين، ترمجةو، لفلترة خاصة فرعية مكوناٍت إىل النظم حتتاج وقد. احمليطة البيئة
  .الواجهات من قاتالتدفُّ

  .للنظممبادئ النظرية العامة مفهوم و: املطلب الثاين
ظمنظرية  ضعتوالعامة مـن قبـل   النLudwing von Bertalanffy, Boulding, etal)( )3( 

 مـن   كرب عـددٍ  أ الوحيدة اليت مارست     النظريةهي   ورمبا   ،)5(1970 إىل )4(1940 وآخرين بني سنوات  
 ألنه  ؛ العامة اهليكل العظمي للعلوم    النظم ةعلى نظري  )Boulding)6 أطلق .طات يف تاريخ العلوم   خطَّاملُ

 جـسمٍ  لتشكيل   األخرى والدم للعلوم    األنسجةق به    الذي تتعلَّ  النظم هليكلية   ملرجعيةوا اإلطاريضع  
ل للمعرفةتكاِمم(ظم لنظرية الثورية التطبيقات أكثر من  واحدةًاملعلوماتية لمثِّ، وتالعامةالن .  

  .للنظمتعريف النظرية العامة : الفرع األول
 واليت توصـف    ، املُتقدمة للنظمادئ والفروض السائدة بالنسبة      باملفاهيم واملب  النظمتتعلَّق نظرية   

والنظام القابل للبقاء يبقى خالل الزمن بقُدرته على التكيف مع البيئة           .  قابلة للبقاء والتطور   نظمبأهنا  
ـ    ، القواعد اليت تكفل له االتزان     يتضمناحمليطة؛ فهو نظام ذايت التنظيم، أي        ف مـع    من خالل التكي

 ومثـل هـذه      ذاتية التكيـف،   النظم مليكانيكية   ة صورةً واضح  النظموتقدم نظرية   . املُتغيرات احمليطة 
  .)7( املعلومات املُتقدمة أو املُعقَّدةنظمامليكانيكية تعترب ذات فائدٍة كبرية يف عملية تصميم 

                                                 
)1 ( Components/Process.  
)2 ( Interfaces.  

(3) George Braziller, Théorie générale des systèmes, Traduction, Bordas - Dunod, Paris, 1973. 
(4)   Norbert Wiener, Cybernétique et société: L'usage humain des êtres humains, Traduction, Collection 

10/18, Paris, 1950. 
(5) Herbert A. Simon, Sciences des systèmes Sciences de l'artificiel, Traduit par Jean-Louis Le Moigne, 

Bordas - Dunod, Paris, 1991. 
هو اقتصادي  ،1993 مارس 18تويف يف ، ويف مدينة ليفربول باجنلترا 1910 جانفي 18 يف Kenneth Ewart Bouldingولد  ) 6(

 يف جمايل    ٍتله عدة إسهاما  ،  1948محل اجلنسية األمريكية سنة     أين   ،ج من جامعة أكسفورد   ختروأستاذ ومنظر يف جمال النظم،      
  .س اجلمعية األمريكية لالقتصاد ترأَّقد و،العلوم االجتماعيةاالقتصاد و

  .20ن إدريس، مرجع سبق ذكره، ص ثابت عبد الرمح ) 7(
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ل  فرعية هي اإلدارات اليت يتشكَّ     نظٍم من   نٌكو كلي م   إىل أن املؤسسة نظام    النظمشري نظرية   تو
 تتعاون وتتكامل أنشطها مع بعضها، يف سبيل حتقيـق          )1( الفرعية النظم، وهذه   منها هيكلها التنظيمي  

  .)2( املؤسسة ورسالتها املستقبليةإستراتيجية

د، يتكون من عـدة     كلٌّ متكامل ومعقَّ  :  النظامية بأهنا  املُقاربة يف ظل    النظموعليه، يتم تعريف    
...  الفرعية األصغر  النظم نظاٍم فرعي يتكون بدوره من جمموعٍة من         ل الفرعية، وك  النظم تمثِّل   أجزاٍء

ن أداء النظام ككل يتوقَّف علـى أداء        وإ.  إىل حتقيق أهداف النظام ككل     وهكذا، واليت تسعى مجيعاً   
  .)3(كل نظاٍم فرعي يشتمل عليه هذا النظام الكل

 مـن    جمموعـةً  يتضمن شامل   إطار « بأنه   النظممن وجهة نظرية    كذلك     وميكن تعريف النظام      
  لتحقيـق أهـداف    ؛ من اإلجراءات   لسلسلةٍ  وفقاً ،تفاعل فيما بينها  العناصر واملبادئ والقواعد اليت ت    

  .)4(»عامة

التغذيـة  و خرجـات املُ،  تالعمليا،  دخالتاملُ:  من للنظم يف إطار النظرية العامة       النظام يتكون
  .عكسيةال

  : )5(اً ومفتوحاًمغلقوتحدد العالقة بني النظام والبيئة إن كان النظام 
 يؤثِّر ويتأثَّر   ،سمى بيئةً داخلية  قة ت غلَوهو النظام الذي يعمل داخل حدوٍد معينة م       : )6(النظام املغلق  -

 .)7(ر خارج حدوده، وال يتفاعل مع البيئة اخلارجية       ا ويتفاعل مع أجزائه، ولكنه ال يؤثِّر وال يتأثَّ        
  ر بالبيئة احمليطة؛ دون التأثُّ،يعتمد يف أدائه على سلوك أجزائهأي أنه 

وهو النظام الذي تكون له عالقات مستمرة وفاعلة مع بيئته، ويؤثِّر فيها ويتأثَّر             : )8(النظام املفتوح  -
   .ا

  ففي حالة النظام املفتوح يكون هنـاك تـوازنٌ  زان؛ حالة ات  يسعى النظام دائماً ألن يكون يف     و

                                                 
)1 (Systems Sub.  
  .24 ، ص2005 ،1ط بعد استراتيجي، دار وائل للنشر، عمان، األردن،:  إدارة املوارد البشرية املعاصرةي،قيلصفي ععمر و ) 2(
  .22-21ثابت عبد الرمحان إدريس، مرجع سبق ذكره، ص ص  ) 3(
  .89-88، ص ص 1998، ن.دإبراهيم أمحد الصعيدي، نظم املعلومات احملاسبية،  ) 4(
  .48زياد حممد الشرمان، مرجع سبق ذكره، ص  ) 5(
)6 ( Closed System.  
  .31إميان السامرائي و هيثم الزعيب، مرجع سبق ذكره، ص  ) 7(
)8 ( Open System.  
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 أي  ، سـكوين  ق يكون هناك توازنٌ   غلَ بينما يف حالة النظام املُ     ؛ر النظام  أي يؤدي إىل تطو    ،ديناميكي
 خـلُّ  خارجية أو داخليـة ت     راتتغيحتدث دائماً م  و. يسعى إىل فقط إىل العودة حلالة التوازن األوىل       

ـ       لنظام، ويصبح هدف النظام استعادة تواز     بتوازن ا   والعمليـات   دخالتنه بإحـداث تغـيٍري يف املُ
  . )1(يعمل النظام قي ظل بيئٍة تحيط به يتأثَّر ا ويؤثِّر فيها. واملُخرجات

 .صدر إليها املُخرجات  ؛ ي دخالتحيصل منها على املُ   : ويتعامل النظام مع البيئة أساساً بطريقتني     
 ، واسـتمرار قُبوهلـا ملُخرجاتـه      ،ف جناح النظام واستمراره على سالمة عالقته بالبيئة احمليطة        يتوقَّو

  .دخالتوإمدادها له باملُ

 ميكـن   و . الفرعية النظم الرئيسية، و  النظم:  يضم ن هيكالً كو فهي ت  ؛ وتتداخل النظمتتشابك  
  . إىل النظام األعظم يف كل جمالوهكذا نصل،  آخر أكرب منه فرعي يف نظاٍماعتبار كل نظاٍم

ا البعض، وكـل     تترابط أو تتداخل مع بعضه     ، الفرعية النظم من   كل نظاٍم يتكون من جمموعةٍ    
  .)2( فرعيةنظٍمم بدوره إىل جمموعة نظاٍم فرعي قد ينقس

ظمفيد منطق   ويالن  رع سلسلة    يف تتبات املُ التطوففي ال ،  ية إىل حتقيق غاية النظام    ؤد مـا  نظام يتم  
  : يلي

  دراسة البيئة احمليطة؛  -1
  املطلوبة؛خرجاتحتديد املُ -2
  الالزمة؛خرجاتتصميم املُ -3
  .   الضروريةدخالتحتديد املُ -4

 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .23ن إدريس، مرجع سبق ذكره، ص ثابت عبد الرمح ) 1(
  .28، ص املرجع نفسه ) 2(
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  )8(شكل رقم 
  اجتاه حركة النظام يف التنفيذ والتخطيط

  

                                                                                        
                                                                                              

      
     

  .291 سبق ذكره، ص صدر مإدارة املوارد البشرية، علي السلمي،:املصدر

ـ اعدة على هيكلة املشاكل املُ    قة على املؤسسات دف إىل املس     طب النظامية املُ  املُقاربةإذن ف  دة عقَّ
 الـنظم عاجل كذلك    باإلضافة إىل أهنا ت    ، شاملة هي تنظر إىل املؤسسة نظرةً    و ،دةجربواسطة النماذج املُ  

  .نة للنظام كلهكوالفرعية املُ
  :للنظممبادئ النظرية العامة : الفرع الثاين

  : بادئ ميكن متثيل أمهها يف الشكل التايل من جمموعٍة من املللنظمتتشكَّل النظرية العامة 
  )9(شكل رقم 

  للنظمالنظرية العامة مبادئ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 

     

  

  : الشكل من إعداد الباحث باالستناد إىل:املصدر
  ؛29 ، ص2000هاشم أمحد عطية، مدخل إىل نظم املعلومات احملاسبية، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر،  -
  .19، ص 2002، ر، مصة عني مشس، القاهرة دعم القرار، جامعمحممد إمساعيل رشدي، نظ -

  

 
1

مبدأ إطار
 النظام

2 

مبدأ الوحدة
 التنظيمية

3 

مبدأ وحدة اهلدف 
 وتكامل النظم الفرعية

4 

مبدأ املتغريات
 األساسية

5 

مبدأ التوازن
الديناميكي الذايت

 
العمليات  البيئة احمليطة  املخرجاتاملدخالت  

 )التنفيذ(اجتاه حركة النظام يف التشغيل

 )التخطيط(اجتاه حركة النظام يف الدراسة
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  :  مبدأ إطار النظام-1

  : )1( من أربعة عناصر رئيسية هي اإلطار العام ألي نظاٍميتكون
  ؛دخالتعناصر املُ -
 عناصر التشغيل؛ -
 ؛خرجاتعناصر املُ -
 .العكسيةالتغذية وعناصر الرقابة  -
  : مبدأ الوحدة التنظيمية -2

  الوحدة التنظيمية من جمموعٍةتتكونو،  من الوحدات التنظيمية من جمموعٍة كل نظاٍميتكون
  . من األبعاد الفنية واهليكلية االجتماعية واإلداريةمبجموعٍةر  الفرعية اليت تتأثَّالنظممن العناصر أو 

3-ظمل  مبدأ وحدة اهلدف وتكام2(رعية الفالن( :  
 ووحدة اهلدف بني أجزاء النظام أمر،  من األهداف أو جمموعٍة لتحقيق هدٍف نظاٍم أييسعى

والعالقة ، تعتمد كفاءة النظام على أمهية وقيمة عناصرهو. ق النظام النجاح املنشودحقِّضروري حىت ي
  .  الفرعية داخل هيكلهالنظملة بني تباداملُ
  : )3(ألساسية ااملُتغيرات مبدأ -4

 يهدف إىل فعاَّل  األساسية أو اهلامة من األركان األساسية ألي نظاٍماملُتغيرات مبدأ يعترب
  حتت إشراٍف أن تظلَّينبغي اليت ؤشرات يف بعض املُاملُتغيرات تلك تتمثَّلو، التخطيط والتنفيذ والرقابة

  . ضوعية مستمرة من اإلدارة لتحقيق أهداف النظام املوورقابٍة
  : )4( مبدأ التوازن الديناميكي الذايت-5

فالعالقة بني ؛  تنظيمية البيانات واملعلومات مع البيئة اخلارجية احمليطة ا كل وحدٍةتتبادل
  . النظام والبيئة من األمور الضرورية لتحقيق التوازن

  . النظاميةاملُقاربةالنظام يف ظل مميزات : املطلب  الثالث
بةنظام يف ظل ز اليتميالنظامية مبا يلي املُقار :  

                                                 
  .29، ص 2000هاشم أمحد عطية، مدخل إىل نظم املعلومات احملاسبية، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر،  ) 1(
)2 ( Unity of purpose and integration of sub-systems.  
)3 ( Basic variables.  
)4 ( Dynamic balance of self .  
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ل  يتشكَّ، اعتماديةعالقةٌوك شتر ميربط بينهما تفاعلٌ، )1(أو أكثر عنصرين يتكون من  كل نظاٍم -1
  .لة واحدةتكاِم ميف إطارها النظام كوحدٍة

 مـن    الفرعية درجاٍت ومـستويات خمتلفـة      النظمميكن أن يكون لدى     : )2( الفرعية النظم -2
 الصغرية بـداخل    النظم أكثر تعقيداً، كلما أمكن تعريف جمموعٍة من         النظموكلما أصبحت   . التعقد
يف ظل النظرية    النظام   ويعد،)3( احملتوية هلا  للنظم الفرعية   النظم الصغرية ب  النظموتعرف هذه   .  أكرب نظاٍم

 الـنظم  مـن     من جمموعـةٍ   يتكون كما أنه    ،ل أكرب وأمش   الفرعية ضمن نظامٍ   النظمأحد  العامة للنظم   
، أو اجلزئية، وأحياناً يتكون النظام اجلزئي من نظم أصغر منه، تسمى نظاماً جزئياً من النظـام    الفرعية
 ، واإلنتـاج ، يف التمويـل املُتمثِّلـة  الفرعيـة   النظم من    من جمموعةٍ  مثال تتكون فاملؤسسة  . )4(اجلزئي

من بـني   ،   معينة كة لتحقيق أهدافٍ   مشتر بصورٍة وهي تسعى    ؛ وغريها ارد البشرية، املو و ،والتسويق
     ظٍمكما أن النظام التسويقي حيتوي على       . ق التنافسي يف السوق   أهم هذه األهداف هو حتقيق التفون 

  .إخل...،  والتسعري، والشحن، والتغليف، والرعاية، مثل نظام البيع،فرعية
3-5(ساق االت( :ظمف صتتالنيتمثَّلو. ساق الداخلي باالتيكل النظام نفسه االت أي بتجانس ، ساق
ل األهداف املنشودة اليت يسعى  يف ظاهرة تكامساق بوضوٍحويظهر هذا االت. ه وأجزائهمكونات بنية

  .)6( ضمن إطار البيئة اليت يعمل يف حميطها،إىل حتقيقها النظام
نه يف الواقع إ. جمموع أجزاءه وعناصره واحد ليس جمرد ن النظام ككٍلإ: )7( الكلية والشمول-4
  واألجزاء، وينتج منها نظامكوناتاملُ شامل يضم  ولكن ضمن إطاٍر،كوناتاملُو  تفاعل األجزاءتاجِن

   . الفرعيةنظمهوه وعناصره كوناتل ملُتبادل البيين املُ والتكامالتفاعل قاعدة ىيقوم عل
، فإنه يطلق عليه تكيف دهتواجإذا استطاع النظام تغيري نفسه أو بيئته يف حدود : )8(لتكيفا -5

 نظمويف سياق حقل . )1(قةغلَ املُالنظمو  املفتوحةالنظم ترديد عبارة النادرلقد أصبح من . )9(النظام

                                                 
  .59زياد حممد الشرمان، مرجع سبق ذكره، ص  ) 1(
)2 ( Sub Systems.  
  .56، ص املرجع نفسه ) 3(
  .11حممد إمساعيل رشدي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 4(
)5 ( Consistency.  
  .25 صق ذكره،  مرجع سبعلومات،نظم املعلومات اإلدارية و تكنولوجيا امل،سعد غالب ياسني ) 6(
)7 ( The Total Coverage.  
)8 ( Adaptation.  
  .19حممد إمساعيل رشدي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 9(
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 النظمأما . ر مع البيئة اخلارجيةوالتأثُّ تتبادل التأثري ميكن إال أن تكون مفتوحةً  الالنظمن ، فإاملعلومات
 املُتغيراتف مع  ال تستطيع أن تتكينظم فهي ،لة مع البيئةتباد مقة اليت ال ترتبط بعالقات تفاعٍلغلَاملُ

. رات البيئية وتفشل يف تقدمي االستجابة املناسبة للمتغي، وبالتايل تفقد توازهنا الداخلي؛البيئية احمليطة ا
والطاقة واملعلومات مع البيئة  املفتوحة اليت تتبادل البيانات للنظم حيوية  هو خاصيةٌالتكيفإذن 

 سيفقد دائماًدة تجد وينعزل عن بيئته املُ،م ويف اللحظة اليت ينغلق فيها النظا،الداخلية واخلارجية
  .قيق األهداف املنشودةجل حتفقد حىت إرادة البقاء والعمل من أ بل وي، احلياةإكسري بالتأكيد

  : خرجاتواملُ، العمليات، دخالت املُ-6
 ، وعمليات معاجلة،مدخالٍتن من  يتكوأن كل نظاٍم ط للنظام هوبس النموذج املُنإ

 كما هو ،امخرجا وبأمناط وخصائص ،ا وعملياامدخال بطبيعة النظم وختتلف .ومخرجات
يف الشكل التايلواضح  :  

  
  )10(شكل رقم 

  مخرجات إىل دخالت عملية حتويل املُ
  

  
     

  
  

  .98، ص 2001سونيا حممد البكري وإبراهيم سلطان، نظم املعلومات اإلدارية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  :املصدر

 وموظفني ، من إداريني:تشتمل يف حالة املؤسسة على املوارد البشرية مدخالت إن لكل نظاٍم
 أو ةمن مصادر داخلي ، اجتماعية وأمناٍط، وتشريعات، وقوانني، وبيانات،ال، واملوارد املاديةوعم

 دف ؛وغري احلاسوبية املطلوب تنفيذهاجة احلاسوبية عالَين كل أنشطة املُ العمليات تع.)2(خارجية
 هي كل ما خرجات واملُ. وخدماتمنتجاٍت وأو املادة اخلام إىل سلٍع، حتويل البيانات إىل معلومات

جات، جة من معلوماتعالَر عن النظام كنتيجة أنشطة وعمليات املُيصدنتأو تقارير ، وخدمات، م
  .ووثائق

                                                                                                                                                    
)1 ( ِClosed Systems.  
  .23 ص سبق ذكره، عن إدريس، مرجثابت عبد الرمح ) 2(

 
  دخالت م عمليات

  بيانات
  خمرجات
   املعلومات
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تعين عملية تصحيح االحنرافات واألخطاء اليت تعتري عمل : )1( أو املُرتدَّة التغذية العكسية-7 
 النظام يف توظيف فعالية مستوى كفاءة ود من للتأكُّ؛ تكون بالرقابة الذاتية وهي أشبه ما،النظام

 ويستكمل ، ويستعيد حيويته،هد النظام نفسجدوبالتغذية العكسية ي. واستخدام موارده وحتقيق أهدافه
ن منوذج وهلذا فإ. فةستهد ويقوم بتجسري الفجوة ما بني األداء الفعلي واملعايري املُ،دورة حياته
 إال إذا أضفنا إليه عنصر ،ماتهقوم ال يستكمل كل عناصره وم النظامخرجات وعمليات ومدخالت

 :  فيما يليحوض كما هو م،ووظيفة وخاصية التغذية العكسية
  )11(شكل رقم 

 النظمخاصية التغذية العكسية يف نظرية 

 .27ص، نولوجيا املعلوماتساسيات نظم املعلومات اإلدارية وتكأ ،ياسني سعد غالب :املصدر

ميكن فصل النظام عن بيئته وعن و ، أخرىنظٍم حتتوي على يوجد النظام يف بيئٍة: )2(النظم حدود -8
ويقصد حبدود النظام التحديد الدقيق ملا يقع داخل النظام . )3( للنظام األخرى عن طريق فاصٍلالنظم

 ولكنها ، ومهية وافتراضية حدودللنظمو. )4(خلارجيةوخارجه، أي حتديد إمكانيات النظام الداخلية وا
 األخرى اليت تعمل يف النظموالنظام عن غريه من   تفصل النظام عن بيئته،غري مادية يف معظم األحيان

ن كل ، وإ تنظيمي معني يعمل ضمن إطارٍِ- املعلوماتنظم مبا يف ذلك -إن كل نظام. البيئة نفسها
مثِّلطار  عن هذا اإلما هو خارجظمومن املهم يف سياق حتليل وتصميم وتطوير .  خارجية بيئةًين 

 وكذلك معرفة حدود وعالقات ، ضمن إطار بيئته اليت يعمل فيهااملعلومات معرفة حدود كل نظاٍم
  . نية النظام األكرب تركيبية موجودة ضمن بو كل وحدٍةأ ، فرعيكل نظاٍم

                                                 
)1 ( Feed-back.  
)2( Within Systems.  
  .19، ص 2002، ر، مصة عني مشس، القاهرةلقرار، جامع دعم امحممد إمساعيل رشدي، نظ ) 3(
  .60زياد حممد الشرمان، مرجع سبق ذكره، ص  ) 4(

  المدخالت  العمليات       
 

 التغذیة العكسية

  المخرجات
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 مفهوم الوسـط البـيين أو       النظممتها نظرية   فاهيم املهمة اليت قد   من امل : )1( الوسط البيين للنظام   -9
 نظـم  واسعة يف جماالت حتليـل وتـصميم         بصورٍة تطبيقه   هذا املفهوم يتم  . )2(للنظم البينية   الواجهة
 بينيـة   تشغيلي واجهةٌ ولكل نظاٍم، بينية واجهةٌ فلكل برنامجٍ . تطوير الربجميات وهندستها  ،  املعلومات

الذي يعين اال االفتراضي املوجـود        من خالل الوسط البيين    النظمكما تلتقي   . ستفيد النهائي املُمع  
 خرجات من خالله نقل أو حتويل املُ       الوسط الذي يتم   أيضاًوهو  ،   الرئيسية والفرعية  النظمبني حدود   
  .  آخر لنظاٍممدخالٍتىل  إالنظم من  معني أو عدٍد نظاٍممخرجاتأي حتويل .  إىل آخرمن نظاٍم

ـ           أي مرتلةً   بني مرتلتني؛   الوسط البيين مرتلةً   يمثِّل و ل  بني نظامني أو أكثر جتمع بينهما عمليـة تفاع
التل املُوتبادجات واملُدخ3(خر(.  

 نظـم  و ، عامـة   بصفةٍ النظممبعىن أن   ،   هرمية فيما بينها    بعالقاتٍ النظم ترتبط: )4(النظمهرمية   -10
كم طبيعتـها    هرمية حب  نيٍة ذات ب  نظم أو هي    ، هرمي  تتراكب بشكلٍ  ،املعلومات على وجه اخلصوص   

والنظـام  ،  كرب أ  من نظامٍ   هو يف حقيقة األمر جزءاً     فكل نظامٍ . بةتشعوتكوينها ووظائفها الرئيسية واملُ   
   مثِّل اإلطار األ   آخر    فرعي ضمن نظامٍ   األكرب نفسه هو نظامظم باملقارنة مع    مشل واألوسع يالفرعية  الن 

لواقـع، وكـذلك علـى     الفرعية على مستوى احلياة وا    النظم و النظمب   وهكذا تتشع  .هايتضمناليت  
  .)5(الكونمستوى الطبيعة و

  :النظمويمثِّل الشكل التايل هرمية 

                                          

  

  

  

  

  
                                                 

)1 ( The Center of the System Interface.  
)2 ( Systems Interface.  
  .28ص  ،ق ذكرهية وتكنولوجيا املعلومات، مرجع سب نظم املعلومات اإلدارت، أساسياسعد غالب ياسني )3(
  .29 ص، هنفسرجع امل )4(
)5 ( Hierarchical System.  
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  )12(شكل رقم 
  لنظما مفهوم هرمية 

 

  .29 ص، مصدر سبق ذكره نظم املعلومات اإلدارية و تكنولوجيا املعلومات،،سعد غالب ياسني :املصدر

 ع كل نظامٍ  يتفر.  فرعية نظٍم من أربعة    يتكون A ن النظام  فإ الشكل،هذا   يف    هو واضح  وكما
 وميكـن   . فرعية أخـرى   نظٍمظام الفرعي األصغر إىل     ب الن  كما يتشع  ، فرعية صغرى  نظٍمفرعي إىل   

ر أن النظام    تصوA   ٍن إداري    هو نظام معلوماتظم من أربعة    يتكوالنظـام الفرعـي     : فرعية هـي   ن 
النظـام الفرعـي للمعلومـات      ،  النظام الفرعي ملعلومات العمليات واإلنتاج    ،  للمعلومات التسويقية 

ىل  فرعـي إ   ع كل نظام معلومـاتٍ     ويتفر .ملعلومات املوارد البشرية   والنظام الفرعي    ،احملاسبية واملالية 
 يقوم على    تبدو كهرمٍ  نيٍة وهكذا يف ب   ، فرعية - فرعية    معلوماتٍ نظم أو إىل    ، تركيبية صغرية  وحداٍت
   . التركيبيةالنظم عريضة من الوحدات وقاعدٍة

ـ   عقَّ البسيطة واملُ  لنظمادة من   حد هائلة وغري م    كله عبارة عن تشكيلةٍ    العامل إن   ل شكِّدة واليت ت
 لوصـف   وضع منـوذجٍ    Boulding وقد حاول    . يف إطار نظام الكون العظيم      صغرياً بدورها نظاماً 
 يف احليـاة    للـنظم  بني األمناط الرئيسية      بعد أن حاول التمييز أوالً     ، يف احلياة  للنظمدة  عقَّاملستويات املُ 
  . والطبيعة

 البسيطة  النظمف. النظم املوجودة يف    التعقدر هذا النموذج ظاهرة البساطة و     فسي،   ذلك عن فضالً
 وهلا  ، الفرعية النظمد من   حد م  أو من عددٍ   ، من نظامني فرعيني على األقل     تتكون اليت   النظم هي   مثالً

عالقات م حد        مـن   حمـدود     عددٍ  أو من  ،ل حمتواه شكِّدة مع النظام األكرب الذي تنضوي يف إطاره وت
  وكلمـا ارتبطـت بعالقـاتٍ      ،بت أكثـر   كلما تـشع    تعقيداً النظم تزداد    وبالنتيجة ، الفرعية النظم

 Aالنظام الفرعي 

 1 النظام الفرعي 2 النظام الفرعي 3 النظام الفرعي  4 النظام الفرعي

1-1  2 1-2 2-3 2-1 2-2 

1-2-1 1-2-
2  

1-
2-3 

2-
2-1 

2-
2-2 

2-
2-3 

3-
2-1 

3-
2-2 

3-
2-3 

3-
4-1 

3-
4-2 

4-
3-1 

4-
3-2 

4-
3-3 

4-
3-4 

3-1 3-2 3-3 3-4 4-1 4-2 4-3 4-4 
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ظٍم ما أربعة    ولتوضيح هذه املسألة نقول إذا افترضنا أن لنظامٍ       . كاتوتشابفرعية تتفاعل فيما بينها    ن ، 
 مـدخالت  للمعلومـات أو لل     وتبـادلٍ  ، عالقة 12لة تصل إىل    تباد م فإن هذا يعين وجود تفاعالتٍ    

  : يوضح ذلكيلخرجات، والشكل التاواملُ
  )13(شكل رقم 
  النظمد  درجة تعقُّ
  

 .32 ص ، سيق ذكرهصدر منظم املعلومات اإلدارية و تكنولوجيا املعلومات،،سعد غالب ياسني :املصدر             

 ، فرعيـة فقـط    نظم من أربعة    يتكون والنظام   ، أبداً  ال يبدو بسيطاً   يألمر الذ  هذا ا  كانفإذا  
يف هذه احلالة ستكون    .  الفرعية النظم من مئات وآالف     يتكون النظامفكيف سيكون األمر إذا كان      

 ا إال مـن خـالل        وال ميكن فهمها وقياس أداءها وضبط تدفُّ       ،دة ومتشابكة عقَّالعالقات مقات بيانا
  . د من احلساباتعقَّمة هلذا النوع املُصمالستعانة باحلاسوب وبربامج ما

النمـو   و  تبدأ من مرحلة الوالدة     مبختلف أنواعها هلا دورة حياةٍ     النظمكل  : )1(النظمدورة حياة    -11
 ،متكاملة دورة حياة النظام مبراحل      أي متر .  جديدة  لتبدأ مرحلةً  ، ومن مث التدهور واالحنالل    ،التطورو

ف فيها النظام علـى مـستوى االسـتجابة          من مرحلة النشوء والبداية إىل املرحلة اليت يضع        انطالقاً
من خالل    سواءً ، إعادة عملية تكوين النظام    يتطلَّب مما   ؛يات البيئة وتلبية احتياجات املستفيدين    لتحد 

  .  جديدر نظاٍمطوجل بناء وت والعمل من أي عنه هنائياً أو التخلِّ،حتديثه وتطويره
 فطاملا كان للنظـام دورة      ؛النظما املفهوم بدورة حياة     يرتبط هذ : )2(التوازن الديناميكي للنظام   -12
ومن مث الكهولة   ،  النضج،  النمو،   بعيد بدورة حياة الكائن احلي من حيث الوالدة         شبيهة إىل حدٍّ   حياٍة

                                                 
)1(Life-Cycle  Systems.  
)2 (Dynamic Balance of The System  .  

 sssssu  

  النظام الفرعي 
 (C) 

 ام الفرعيالنظ
 (D) 

   النظام الفرعي
(A) 

 النظام الفرعي
 (B) 
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 مالئـم مـن      حي هو حتقيق قدرٍ     أي كائنٍ   أو ن من أهم شروط استمرار حياة أي نظامٍ       ، فإ واملوت
ق هدا التوازن عنـدما      ويتحقَّ .التوازن الداخلي مع البيئة الداخلية والتوازن اخلارجي مع بيئة األعمال         

 ويف اللحظة اليت    . معينة مع البيئة اخلارجية    ا ومواردها يف ظل شروطٍ    مخرجاا و مدخال النظمتتبادل  
 وتظهر عالمات الضعف إال إذا متَّ      ريناميكي داخل النظام أو خارجه يبدأ التدهو       فيها التوازن الد   خيتلُّ

 املرغوب  خرجات معرفة املُ  ق يف حتقيق التوازن الديناميكي هي      إن نقطة االنطال   .بسرعٍةمعاجلة األمر   
  أساس منهج التحليـل املنطقـي لالحتياجـات        يمثِّل  وهو عملٌ  ، من مصادرها  دخالتا ويئة املُ  

  .)1( املعلومات اإلداريةنظم املعلومات مبا يف ذلك نظموالتصميم املنطقي ل

ـ قة على املؤسسات دف إىل املساعدة على هيكلة املشاكل املُ         طب النظامية املُ  املُقاربةإذن ف  دة عقَّ
 الـنظم لك   باإلضافة إىل أهنا تعاجل كذ     ، شاملة هي تنظر إىل املؤسسة نظرةً    و ،دةجربواسطة النماذج املُ  

  .هنة للنظام كلِّكوالفرعية املُ
حيث ي؛كما ميكن اإلشارة يف األخري إىل مبدأ أخر و هو الزوال و التالش            :الزوال أو التالشي   -13

  .أن كل نظام هو معرض ألن يزول أو يتالشى
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .  33 ص،  مرجع سيق ذكرهنظم املعلومات اإلدارية و تكنولوجيا املعلومات،،سعد غالب ياسني )1(
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  المبحث الثاني
   المعلوماتنظمماهية 

 ما أملته أبعاد وءيف ضودة يف كل جماالت احلياة زاد االهتمام واإلتقان والنوعية واجللقد 
 صاٍت كربى ولتخصطر اقتصادياٍتأُ يف ،تالتفاعال و، والعالقات، والكونية، والعوملة،املنافسة
هي أحد أنواع  اليت  املعلوماتنظماملختلفة جماالت صات ومن أهم هذه ااالت والتخص ؛خمتلفة

 د وجودها مسةًجسعلومات وبثِّها داخل وخارج املؤسسة إىل من يهمه األمر، النظم اليت تم بإنتاج امل
   . واالتصالللعصر يف ظل تكنولوجيا املعلومات

  .املعلوماتنظم  مفهوم: املطلب األول

 حيث بعد إضافة مهاراتٍ    ؛ج النهائي نت مثل عالقة املواد اخلام باملُ     بالبيانات املعلوماتإن عالقة   
مرورها عـرب نظـام     ل على البيانات اليت بعد       هنائي بالضبط حيص   ٍجنتل إىل م  ملادة تتحو  ا  على صناعية

ليـتم   ن  خـز ت تبث أو    ل تلك البيانات بعدها ملعلوماتٍ    تتحواملعلومات عن طريق اجلمع و التخزين ،      
  .استعماهلا الحقا

  .خصائص املعلومات: األولالفرع 
 ،يها باألسلوب والوقت املالئمـني    مستخِدم زيادة معرفة     إىل تؤديحىت ميكن للمعلومات أن     

1( فيما يليناقشها باختصاٍرالبد وأن تتوافر فيها بعض اخلصائص ن(:  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
  .16-14 ص ص ت،. مصر، د، اإلسكندرية،ية التجارةل نظام املعلومات، كلأمحد حسني، تصميم وتشغي حممد الفيومي و ) 1(
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  )14(شكل رقم 
  خصائص املعلومات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
، علومات، كلية التجـارة   ل نظام امل  أمحد حسني، تصميم وتشغي    حممد الفيومي و   : الشكل من إعداد الباحث باالستناد إىل      :املصدر

  .16-14ص ص  ت،. مصر، داإلسكندرية،

 مبعىن أن تتالءم املعلومات مع الغرض الذي أُعدت من أجله، وميكن احلُكم على مدى               : املالئمة -1
. مالئمة أو عدم مالئمة املعلومات بكيفية تأثري هذه املعلومـات علـى سـلوك مـستخِدميها               

    عطي قراراً خيتلف عن ذلك           فاملعلومات املالئمة هي اليت ستخذ القرار، وجتعله يتؤثِّر على سلوك م
  .ه يف حالة غياب هذه املعلوماتاتخاذالقرار الذي كان ميكن 

 مبعىن تقدمي املعلومات يف الوقت املناسب؛ حبيث تكون متوافرةً وقت احلاجة إليها؛ حىت              : الوقتية -2
 متأخرةً جـداً  ت تكون للمعلومات املُقدمة ملُتخذ القراراوبطبيعة احلال، لن.  ومؤثِّرةتكون مفيدةً 

  .عن موعدها أي قيمٍة أو تأثٍري على سلوكه، مهما كانت درجة أمهيتها وحيويتها هلذا القرار
 أن  ينبغـي فـال   .  مبعىن أن تكون املعلومات واضحةً ومفهومةً ملُستخِدمها       : السهولة والوضوح  -3

اٍظ أو رموٍز أو مصطلحاٍت أو تغيراٍت رياضية ومعدالٍت غري معروفة،           تتضمن املعلومات أي ألف   
وال يستطيع مستخِدم هذه املعلومات أن يفهمها؛ فاملعلومات الغامضة غري املفهومة لن تكون هلا              

  . أي قيمٍة حىت ولو كانت مالئمة، ومتَّ تقدميها يف الوقت املناسب ملُتخذ القرار

 باملعلومات الصحيحة أن تكون معلوماٍت حقيقية عن الشيء الذي تعبر            يقصد : الصحة والدقة  -4
  .عنه، ودقيقة مبعىن عدم وجود أخطاٍء أثناء إنتاج وجتميع والتقرير عن هذه املعلومات

 

 خصائص
 املعلومات

 املالئمة

 الوقتية لقبولا

الشمول  والوضوحالسهولة

 والدقةالصحة
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 مبعىن أن تكون املعلومات املُقدمة معلوماٍت كاملة، تغطِّي كافة جوانـب اهتمامـات        : الشمول -5
 أن تكون هذه املعلومات     ينبغيكما  .  املشكلة املُراد أن يتخذ بشأهنا القرار      مستخِدميها أو جوانب  

       ستخِدمم ضطرإضافية حـىت    ها إىل إجراء بعض عمليات تشغيلٍ     يف شكلها النهائي، مبعىن أن ال ي 
  .حيصل على املعلومات املطلوبة

ها مستخِدم هذه املعلومات مـن       يقبلُ  مبعىن أن تقدم املعلومات يف الصورة وبالوسيلة اليت        : القبول -6
فمن حيث الشكل، ميكن أن تكون املعلومـات يف شـكل           . حيث الشكل ومن حيث املضمون    

 أو يف شكل جداول أو إحصائيات أو رسـومات          ، سهلة وواضحة ومفهومة    مكتوب بلغةٍ  تقريٍر
 فال تكون منحصرةً  ،  ة بدرجة التفاصيل املطلوب   يتعلَّق ف ،أما من حيث املضمون   . بيانية وما إىل ذلك   

درته على التركيز للحصول على املعلومة       وبالتايل عدم قُ   ؛فقدها معناها  مما قد ي   ؛بأكثر من الالزم  
  .املطلوبة

  القرار إذا أراد حـلَّ     متخذ حيث أن    ؛ القرارات اتخاذ  لدينا أمهية املعلومات يف    يتضحمن هنا   
 .ومن مث مجع املعلومات لكل بديل      ؛طوير بدائل احللول هلا    مث ت  ،تعريفها نه يلجأ إىل  إ ف ، معينة مشكلٍة

 التأكُّد أو يف حالة عدم ، أو يف حالة املخاطرة، منهاٍدقد يكون يف حالة تأكُّ جيمعها املعلومات اليتو
  .)1(املعلومات اليت لديه من

  . نظم املعلوماتتعريف: ين الثاالفرع
 آيل  نظام «:  بأنه - بصورٍة عامة  -نظام املعلومات    األمريكية    املعلومات نظمفت مجعية   عرقد  ل

 يف جمـاالت    املـوارد البـشرية    الستعماهلا من قبل     ؛يقوم جبمع وتنظيم وإيصال وعرض املعلومات     
2(»املؤسسة مارسها التخطيط والرقابة لألنشطة اليت ت(.   

مـات الـضرورية    علوؤسسة بامل ذلك النظام الذي يقوم بتزويد امل      «: ه أيضاً بأنه   تعريفُ كما متَّ 
 ومثـل   ؛ وعند املستوى اإلداري املالئم    ، وذلك يف الوقت املناسب    ، القرارات اتخاذالالزمة لصناعة و  

 مث توصيلها بذاا بعد     ، واسترجاعها ، ومعاجلتها ، وختزينها ، ونقلها ،هذا النظام يقوم باستقبال البيانات    
  .)3(» ني يف الوقت واملكان املناسب،تشغيلها إىل مستخِدميها

                                                 
)1 ( .php.showthread/com.arabsgate.vb: //http ،15/01/2007: تاريخ التحميل.  
، ص  1992هالل عبود البيايت، املدخل لنظم املعلومات اإلدارية، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة املوصل، العـراق،                  ) 2(

27.  
  .28، ص 1999 ،5ط ، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، املعلومات باستخدام الكومبيوتر نظمحتليلالنور، حممد أبو  ) 3(
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 .رهـا اجلهاز الذي يسمح للمؤسسة باالستعالم حول تـشغيلها وتطو         « :هو نظام املعلومات 
  .(1) »  ببعضها بعالقاتاملُرتِبطةكلمة نظام تعين العناصر و

، املوارد البـشرية  ،  الربجميات،  املادية:  من املوارد  مكونة جمموعةٌ « : هو كذلك  املعلوماتنظام  
، يف شـكل بيانـات    ( املعلومـات    معاجلة وختزين وبثِّ  ،   واليت تسمح باستقبال   ،تالعمليا،  البيانات
  .(2) » يف املؤسسة) إخل...، صوت، صور، نصوص

 بثالث مراحل أساسـية      هذه العملية متر   ،عملية إنتاج املعلومات   « كذلك بأنه    تعريفهوميكن  
  .(3) » التخزين والبث، املعاجلة، التجميع: هي

 اإلجراءات يقوم ا اإلنسان عن طريق اسـتخدام املُعـدات اإللكترونيـة              من جمموعةٌ هو   «
يتم إيصاهلا فيما   املُتقدمة؛ للحصول على البيانات الالزمة، وحتويل تلك البيانات إىل معلوماٍت دقيقة،            

   .)4(»  االختصاص يف إجناز الوظائف اإلداريةبعد إىل جهات

سية والقنوات واإلجـراءات    وارد البشرية واملادية واملؤس   جمموعة امل  « املعلومات هو    نظامإذن  
  . »ق املناسب للمعلومات اليت تكفل التدفُّ

  : )5( من أربعة عناصر هي)يف إطار نظرية النظم(ويتألَّف نظام املعلومات
لعناصر البشرية  رة اليت يعتمد عليها نظام املعلومات، وتمثِّل ا       تغي واليت تمثِّل العناصر املُ    :دخالت املُ -1

  واملادية واملالية أيضاً؛
 إىل  دخالت ودف إىل حتويل املُ    ، وتتكون من الوظائف الرئيسية اليت يعمل ا النظام        :  العمليات  -2

  مخرجات؛
 وقد تكون على شـكل      ، ومعلومات ل إليها من بياناتٍ    التوص  وهي النتائج اليت يتم    : املُخرجات -3

   أو خدمات؛سلٍع
قهـا   ومعرفة مدى تطاب   - واليت تمثِّل املُخرجات   - وتعين تقييم النتائج احلاصلة   : لتغذية العكسية  ا -4

  .مع املعيار املوضوع وحتقيقها لألهداف املُحددة

                                                 
(1) Encyclopédie de la gestion et du management, op.cit, p1180. 

(2) Henri Mahé de Boislandelle, Dictionnaire de gestion, Economica édition, Paris, France, 1998, p432. 

(3) Lakhdar Lallem, op.cit, p12. 

  .208حممد فاحل صاحل، مرجع سبق ذكره، ص  ) 4(
  .208، ص املرجع نفسه ) 5(
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  .دور نظم املعلومات:الفرع الثالث

  : (1)ويلعب نظام املعلومات دورين أساسيني
   امليزانية احملاسبية؛وضعية املؤسسة مثالً دقيقة عن حيث يسمح بإعطاء نظرٍة : دور وصفي-1
  .إخل...، توحيد طريقة العمل، مثل إرسال األوامر:  دور املعاجلة ودوران املعلومات التنظيمية-2

 يف أداء املهـام     املـوارد البـشرية    من أجل مساعدة     ؛ويقوم نظام املعلومات بإنتاج املعلومات    
  .  القراراتاتخاذ و واإلدارية،التشغيلية

؛ تصميم نظام املعلومات   ويتم  رص والتهديدات النابعة    عن الفُ   اإلدارة العليا مبعلوماتٍ    حبيث ميد
ن اإلدارة من زيـادة     مكِّ وهو ما ي   ؛ األداء داخل املؤسسة   مؤشراتوكذلك عن   ،  من البيئة اخلارجية  

 إعـداد النمـاذج املالئمـة        ويف هذا اال يتم    . والرقابة عليها  ستراتيجيتهاإووضع  ،  القيمة املضافة 
لها مع البيئـة    وكذلك درجة تفاع  ،   حبيث تعكس درجة واقعية أداء املؤسسة      ،وإدخاهلا يف احلاسوب  

  .اخلاصة ا

 الرتباط املعلومات جبميـع     ؛ نظراً  نظام املعلومات يف جمتمع املعرفة  مبثابة اجلهاز العصيب         يعدو
أنـشطة إنتـاج    ومـات ومرافـق     قواملعلومات م  امويشمل نظ . أشكال النشاط ومستوياته احليوية   

واملؤسسات اليت تضطلع مبهام جتميع      عن قنوات النشر     فضالً،   وتيسري استغالهلا  ، وجتهيزها ،املعلومات
  .أوعية املعلومات

  . املؤمتتة نظم املعلوماتمفهوم :املطلب الثاين

 عمليات إلنتاج املعلومات متر     سريورةرأينا يف املطلب السابق أن نظم املعلومات هي عبارة عن           
 يف مجع البيانات و تبويبها و ختزينها مث معاجلتها وحتويلـها إىل معلومـات نافعـة                 لعرب مراحل تتمث  

تستخدم ألغراض اختاذ القرار أو كمدخالت لنظم معلومات أخرى؛ومما يزيد يف كفاءة و فعالية هذه               
سابقة الذكر و هو ما يشار إليـه باألمتتـة أو           النظم هو استخدام احلاسوب لتنفيذ خمتلف املراحل ال       

  .  يف هذا املطلبنتناولهاحلاسوبية و هو ما سوف االلكترونية للبيانات أو املعاجلة املعاجلة 

  .نظام املعلوماتلالعناصر املُشكِّلة : الفرع األول
  :  الشكل التايل األبعاد الثالثة لنظام املعلومات يف املؤسسةيوضح

                                                 
(1) Patrick Romagni, L'intelligence économique au service de l'entreprise, Les presses du management LPM, 

France, 1998, p 96. 
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  )15(شكل رقم 
  الثة لنظام املعلومات يف املؤسسة األبعاد الث

  

  
  

                         
  
  
  
  
  

  
  

  . .Encyclopédie de la gestion et du management, DALLOZ édition, France, P1180 :املصدر

  : (1) أن عناصر نظام املعلومات تنقسم إىل ثالثة أصنافالشكلهذا  يوضح
 العنصر البشري الوعاء    يعترب: )2( )املوارد البشرية  أو جمموعات    املوارد البشرية (وارد البشرية   امل -1

  احلقيق الذي تظميات واألنشطة ألي مؤسسة، ومنها      فعاَّلز من خالله ال   نجن    عداملعلومات الذي ي 
عالهنا أو نقلـها     قصد من إ   ي  فاملعلومات يف جوهرها هي أفكار     . من تلك األنشطة    جوهرياً جزءاً

ن لذا فإ . خلإ...،  ي موقف، أو تنفيذ األوامر     أو تبن   معني يف صنع قرارٍ    حتفيز اآلخرين للقيام بعملٍ   
 ان عملية إنتاج األفكار وإعالهنا واستيعا      لنظام املعلومات؛ أل   اجلماعة البشرية هي الرحم الطبيعي    

املوارد ( البشرية   كوناتوتزداد أمهية املُ  . )3(جتماعية ا  بشرية حبتة ال تتحقَّق إال يف بيئةٍ       ياتفعاَّلهي  
 نظم و -  عامة بصورٍة - املؤسساتيف  واالتصال   املعلومات   تكنولوجيا استخداميف ظل   ) البشرية

، علميـاً وعمليـاً    لنيؤه املُ املوارد البشرية  من حيث ضرورة وجود      - خاصة بصورٍة -املعلومات

                                                 
(1) Encyclopédie de la gestion, op.cit. P1180. 

)2 ( Human Resources.  
  .206حممد آل فرج الطائي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 3(

 الفهماالستماع و
 النصيحة واالقتراح
  احملاورة والتفاوض

 قناعاإل

 قيادة التغيري

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 تفاعل

 املوارد البشرية

 التنظيم

 تفاعل

 عملية التسيري            
 لغة املؤسسة

            دورة املعلومات         
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ز العديد من الباحثني والكتاب على      ركِّ ولذلك ي  ؛ وفاعلية فاءٍةدرم على أداء العمل بك    ومدى قُ 
  .(1) املعلوماتنظم مكونات األساسية ضمن كوناتلون أحد املُشكِّ ياملوارد البشريةأن 

طـط  شري التنظيم إىل هيكل املوارد، إنشاء األقسام واإلدارات املختلفة لتنفيـذ اخلُ           ي: )2( التنظيم -2
، واهليكـل،   املـوارد البـشرية   :  هـي   أي تنظيمٍ  مكوناتإن  . )3(فئة كُ  طريقةٍ التنظيمية بأحسن 

 خمتلفة مـن     ويتكون من مستوياتٍ   . الرمسي م التنظي ، والثقافة ، والسياسات ،واإلجراءات التشغيلية 
 تعـيني   فعادةً يتم .  واضح للعمل  ودراسة هذه املستويات سوف تفصح عن تقسيمٍ      األخصائيني،  
 املبيعات، اإلنتاج، احملاسبة، التمويـل      : مثل ،رباء وتدريبهم لشغل الوظائف املختلفة    واستخدام اخل 
  .)4(واملوارد البشرية

، االتـصال ،   عملية احلصول على املعلومـات     متس،  عهادها وتنو ز بتعد وهي تتمي : التكنولوجيا -3
 و   تكنولوجيا املعلومـات   صفيما خي  . القرارات اتخاذاملساعدة يف    و ،ختزين واستغالل املعلومات  

إن تكنولوجيا املعلومات واالتصال     .(5) احلديثة  املعلومات نظم أساسية ل   فما هي إال أدوات    االتصال
مدراءعترب أحد األدوات اهلامة املتاحة لل     ت لف و  للتكيالتعام  ر مع التغي. عترب تكنولوجيا املعلومات   وت

م ومتاواالتصال هي املسئولة عن تالح6( واحدةك التنظيم كوحدٍةس(.  

وميكن القول بأن   ،  ني وخصائص املعلومات املطلوبة   ستخِدم الحتياجات املُ  ختتار حسب دراسةٍ  
فإدخـال تكنولوجيـا     ؛ث العكـس   ولكن يف بعض األحيان حيد     ،التكنولوجيا تأيت بعد املعلومات   

  .ؤسسةحتدث دراسة للوضعية من حيث املعلومات يف املو االتصال املعلومات 

ـ      ِس يف املؤسسات ت    املعلومات نظمإن   ظـم عها إىل   ري حنو إزالة احلـدود وتوساملعلومـات  ن  
، )WEB EDI ( عن طريـق الويـب   للبياناتاإللكتروين مع انتشار التبادل ،للمؤسسات األخرى

  .إخل...، اإلنترنيت

                                                 
(1) Turban, E. and others, Information Technology for Management Transforming Business in the Digital 

Economy, 3rd ed, John Wiley and Sons, Inc, 2002, p22. 

)2 (Organisation .  
  .231سونيا حممد البكري، مرجع سبق ذكره، ص  ) 3(
  .18، ص املرجع نفسه ) 4(

(5) Aubert Benoît, Les technologies de l'information et l'organisation, Gaétan Morin éditions, France, 1997, 

p5. 

  .20سونيا حممد البكري، مرجع سبق ذكره، ص  ) 6(
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 حيث  ؛ بني عناصر النظام    إعطاء األمهية لتحسني العالقات    من األمهية مبكانٍ   :فيما خيص العالقات   -
فمبـدأ  ،   وبالتـايل يـنخفض أداؤه     ؛ يف النظام ككل    إىل خللٍ  يؤدي قد    يف أي عنصرٍ   أن كل خللٍ  

  . املعلوماتنظم يف العالقات العرضية له أمهيةٌ
اليت تـأيت مـن خمتلـف املـصاحل         إن نظام املعلومات يشمل كل املعلومات        :العالقات العرضية  -
 يتطلَّـب  فهـو    ؛ستعمل من طرف خمتلف املسؤولني يف املؤسـسة        ت لوماٍت ويعرض مع  ،ترشاوالو

  .إخل...، احملاسبني،  املعلوماتينياملوارد البشرية ك،كفاءات خمتلف االختصاصات

اختيـار  منتجـات،    إلكترونية لل  ل يف إنشاء قائمةٍ   تمثِّ نظام املعلومات يف املؤسسة املُ     يعترب فمثالً
 أي إعالم الزبون والتأثري علـى     ،  )1( تأثريية  وهي بالطبع معلومات   ،توفريهانوعية املعلومات الواجب    

  .سلوكه الشرائي

  : )2( كالتايلسابقاًوتظهر األبعاد املذكورة 
للقائمـة  ) داخـل وخـارج املؤسـسة     (ن  وون احملتمل ستخِدمفهم املُ  :املوارد البشرية فيما خيص    -

  .ن للقائمة، كذلك هم املُصممون واملُنفِّذواملعلوماتية
، التوزيع اجلغرايف هلذه الوثائق   ،   وكذلك القوائم املوجودة على الورق     ،املعلومات املوجودة  :التنظيم -

دة عـرب أحنـاء     تواِجالثقافات املختلفة لفروع املؤسسة املُ    ،  ني احملتملني مستخِدم لل البعثرة جغرافياً 
  .العامل

واسـيب، وغريهـا مـن      أجهزة احل ،   البيانات برجميات قواعد  :  واالتصال  تكنولوجيا املعلومات  -
  .ملحقات احلاسوب

عملية اإلنشاء باملراحل التاليةومتر  :  
- تقسيم املوجودات من القوائم بالنسبة للمجات املعنية؛نت  
  ؛...)التقدمي، احملتوى(ني احملتملني ستخِدم لتحديد احلاجيات ملختلف املُإجناز حتقيٍق -
  ؛) أويلإجناز تصميٍم(ة رونياإللكتجتديد عناصر القائمة  -
 ).اآليل والربجميات( )3(اختيار احلامل التقين -

  : )1( األساسية التاليةكونات ويتكون نظام املعلومات من جمموعٍة من العناصر أو املُ،هذا
                                                 

)1 ( Information d'influence.  
  .254، ص مرجع سبق ذكره سونيا حممد البكري وإبراهيم سلطان، ) 2(
)3 ( Support technique.  



 االتصالمات في ظل تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلو: الفصل الثاني

 

93

  

  ؛توتشمل احلواسيب، ووسائل التخزين الثانوية، وأجهزة االتصاال: املعداتواألجهزة  -
 ،ختتص بعمليات التشغيل األساسـي للحواسـيب       نظم برجميات   : تقسيمها إىل  وميكن:  الربجميات -

  وبرجميات تطبيقات؛
يقوم بأنشطة حتليل وختطيط الربامج، واإلشراف على وتوجيه األنشطة الفنيـة           : العنصر البشري  -

  ها؛نظمواإلدارية املُتعلِّقة بأفضل استغالٍل ممكن إلمكانيات احلواسيب و
ناسـب   ت  بطريقةٍ مظَّنتو ، من البيانات اليت ترتبط ببعضها     هي عبارة عن جمموعةٍ   : ات قاعدة البيان  -

  .حتتوي على بياناٍت عن كافة املعامالت املُرتِبطة بنشاط املؤسسة .)2(احتياجات املؤسسة

  .أنواع نظم املعلومات :الفرع الثاين
 الختالف احتياجات املؤسسة    قاً وف  املعلومات، نظم عديدة ل  توجد أنواع ميكن اإلشارة إىل أنه     

  : )3(آليتكاهي و ،للمعلومات
ت اليوميـة، وتقـوم بتـسجيل وتنظـيم         التعامال نظم ويطلَق عليها    : التشغيلية  املعلومات نظم -1

ت اليومية لتزويد املعلومات؛ وذلك لتشغيل اإلدارة واليت تدار يوماً بيوم يف املؤسسة، ويف              التعامال
  . هلااملشكلة محددة ومعرفة، وميكن عمل برنامٍجهذه احلالة تكون 

 باملعلومات الستخدامها يف حلِّ املشاكل والـتحكُّم        دراءتزود وتمد امل  :  اإلدارية  املعلومات نظم -2
كما تقوم مبد صـانعي     .ويف هذه احلالة، تكون املشكلة معرفة ومحددة وهيكلية       . وصناعة القرار 
  . والتكتيكية، وإدارة التشغيلاإلستراتيجيةجات اإلدارة القرار باحتيا

   .)4( القرار دعمنظم -3
  . معلومات تقوم بتقدمي احتياجات خاصة للتنفيذنظم هي : الدعم التنفيذينظم -4
   .)5( اخلبريةالنظم -5

يم وجتهيز وختزين    وتستخدم ملساعدة العاملني باملعلومات واملعرفة؛ لتنظ      : املكتبية  املعلومات نظم -6
  .واسترجاع املعلومات خالل مكاتب العمل

  
                                                                                                                                                    

  .86، ص 2002معايل فهمي حيدر، نظم املعلومات مدخل لتحقيق امليزة التنافسية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  ) 1(
  .149، ص املرجع نفسه ) 2(
  .56 رشدي، مرجع سبق ذكره، ص إمساعيلحممد  ) 3(
  .سيأيت الكالم عن نظم دعم القرار بالتفصيل يف املطلب الثاين من املبحث الثالث من هذا الفصل ) 4(
  .سنعاجل النظم اخلبرية بتفصيٍل أوىف يف املطلب الثالث من املبحث الثالث من هذا الفصل ) 5(
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نظم معلومات مبنية على استخدام احلاسوب تستخدم كأداة        وهي   :نظم املعلومات اإلستراتيجية   -7
لتطبيق إستراتيجية املؤسسة اليت تعتمد على استخدام تشغيل واتصال العمالء واملستهلكني واملوردين            

نظم املعلومات  هذه ال ن استخدام أدوات وشبكات االتصال يعترب جوهر تطبيق         واملنافسني، وهلذا جند أ   
  :وميكن أن نظيف إليها األنواع التالية.)1(اإلستراتيجية

لمعلومـات  ل هاؤسسة على نطاق نظام   نظم تستعملها امل   :(ERP) ةنظم ختطيط موارد املؤسس   -8
مة إلمتام العمليات التجارية مثل الفواتري أو        واألنشطة الالز  واملعلومات، املوارد،رمي إىل تنسيق مجيع     ت

 ويتميز احلل من خالل دعم جمموعة متنوعة من وظـائف           .من أجل حتقيق ختطيط موارد املؤسسات     
األعمال مثل التصنيع ، وإدارة سلسلة التوريد ، واملالية ، واملشاريع واملوارد البشرية وإدارة العالقات               

 أساس قاعدة بيانات مشتركة وتصميم برجميـات        وتقوم على .كةمع العمالء من ختزين بيانات مشتر     
  .)2(ةمنوذجي

 وتنظيم اتـصاالا مـع      ملتابعة نظم تستعملها املؤسسة   :)3( (CRM)إدارة عالقات العمالء   نظم   -9
تـوفري   و العمليات،وتستخدم برجميات إدارة عالقات العمالء لدعم هذه        . عمالئها احلاليني واحملتملني  

 وختزينها والوصول إليها من قبل العـاملني يف         معامالت إدخالالزبائن والعمالء وميكن    معلومات عن   
  .)4(حتسني اخلدمات املقدمة للعمالء إىل هده النظم ودف عادة ة ؤسسخمتلف إدارات امل

  : )5( املعلومات إىلنظمكما تنقسم 
 من إدخاٍل وإخراج بشكٍل يدوي،       اليت تجرى مجيع عملياا    النظموهي  :  اليدوية  املعلومات نظم -

 األدوات التقليدية يف تشغيل بياناا، مثل       النظموتستخِدم هذه   . دون استخدام أي أداٍة تكنولوجية    
  .الورق واألقالم، وبعض األدوات العادية، مثل اآللة احلاسبة

يف األخـرى   لكترونية  األجهزة اإل احلاسوب و  اليت تعتمد على     النظموهي  : املؤمتتة  املعلومات نظم -
 بقدرٍة هائلة  على معاجلة كميـٍة        احلاسوبعمليات اإلدخال واإلخراج ومعاجلة بياناا، ويتميز       

  .ضخمة من البيانات بسرعٍة ودقة عاليتني

                                                 
  .204 اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص سونيا حممد البكري، نظم املعلومات ) 1(
)2 ( http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning11/04/2007 التحميل ،تاريخ.  
)3 ( Customer relationship management.  
)4 ( http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management11/04/2007 التحميل ،تاريخ.  
  .34إميان السامرائي و هيثم الزعيب، مرجع سبق ذكره، ص  ) 5(
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 بنفس الوقت داخل مؤسسٍة واحدة      النظموهو تطبيق موعٍة كبرية من      :  املتكاملة  املعلومات نظم -
لـك ـدف    علومات عدة مراٍت يف كل نظام؛ وذ      لتجنب تكرار استخدام امل   أو عدة مؤسسات؛    

  . وخفض التكاليففعاليةزيادة ال

  . املعلوماتنظماستخدام احلاسوب يف تطبيقات أو   األمتتة مزايا: ثالثالفرع ال
تاإللكتروني املعاجلةاألمتتة أو بب وى عملية معاجلة البيانات باستخدام احلاسسمج عـالَ ة واليت ت

  فيها البيانات فترت  بها أو تبو  ا أو ت ً؛ذلك من املعاجلات    أو غري  ،عاجلها حسابيا  ل املعلومـات  شكِّ مما ي، 
واليت إما أن تخزأو،مها املعرفةل تراكُشكِّن في  1(عكسية عاد معاجلتها كتغذيٍةإما أن ي(.  

ن خالل اخلصائص اليت ميتاز ا والـيت     ميكن جتسيد التسهيالت الفنية اليت يتيحها احلاسوب م       و
  : )2(فيما يلي ميكن إمجاهلا

قاس سرعة   إذ ت  ؛ميكن للحاسوب تنفيذ املالين من العمليات احلسابية يف الثانية الواحدة         : السرعة -1
  وأحيانـاً  ،مليون من الثانيـة    /1أي  " املايكروثانية"ـ  جناز احلاسوب للعمليات املختلفة عادةً ب     إ

  .بليون من الثانية /1، ةايكروثانيبأجزاء امل
 ،تناهية م نجز احلاسوب هذه املعلومات بدقةٍ     ي ، إىل السرعة اهلائلة يف تنفيذ العمليات      إضافةً: الدقة -2

  فيما إذا ات    خذت التدابري الضرورية ملنع الع   ن صيب احلاسـوب، وإذا صـادف وأ      طل الذي قد ي
  لب إىل اإلنسان الذي يستخدم احلاسوب؛األغاخلطأ يعود على ن هذا ، فإ ماحدث خطأٌ

 يـاتٍ  كبرية على خزن كم    ع احلاسوب بإمكانياتٍ  يتمت: استرجاعهاوحتديثها  وخزن املعلومات    -3
 أو  ،استرجاعهاو البيانات كما ميكن حتديث هذه      . طويلة من الزمن   لفتراٍتو ،البياناتكبرية من   

  ؛ستفيدين هلا من قبل املُ سهولة حني ظهور احلاجة الحقاًل بك، منهاأجزاٍء
ـ    ، عديـدة  تكراراها ملراتٍ وى احلاسوب إجراء عمليات املعاجلة      يتولَّ:  التكرار -4 صاب  دون أن ي

  . قدان التركيزفُوامللل وبالتعب 

  :  املعلوماتنظمبدائل اعتماد احلاسوب يف تطبيقات  اجلدول التايل يوضحو
  
  
  

                                                 
)1 ( http: //vb.arabsgate.com/showthread.php2007 فيفري 12 :، تاريخ التحميل.  
  .161، ص مرجع سبق ذكره ،حممد فاحل صاحل ) 2(



 االتصالمات في ظل تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلو: الفصل الثاني

 

96

  

  )8(جدول رقم 
   املعلوماتنظمتطبيقات بدائل اعتماد احلاسوب يف 

  العيوب  املزايا  البدائل

ل عليه املؤسـسة     جاهز حتص  جود برنامجٍ و -  التأجري
  ستأجرة؛املُ

- م من الناحية الفنية؛اخنفاض احتماالت التقاد  
ص من املسؤولية اإلدارية اخلاصة بإدارة      التخلُّ -

ا؛هذه احلواسيب وملحقا  
-  يف  اصـةً  وخ ،ل مصاريف الصيانة  عدم حتم 

  حال احتساا ضمن قيمة اإلجيار؛
  .إمكانية إلغاء عقد اإلجيار -

-؛عف السيطرة على التشغيل ض  
 حاجة الربنامج اجلاهز إىل تصميم النظام املالئم        -

  ؛لتشغيله
-ض عف مستلزيةمات األمان والسر.  

 رأمسـايل لـشراء      عدم احلاجة إىل إنفـاقٍ     -  االستعارة
  احلاسوب؛

  قارنة مع اإلجيار الطويل؛التكلفة باملُاخنفاض  -
   أفضل على تشغيل احلاسوب؛ حتقيق سيطرٍة-
-ية حتقيق األمان والسر.  

-اإلدارية؛ةل أعباء املسؤولي حتم   
-ل تكاليف الصيانة خالل مدة اإلعارة؛ حتم  
-د مبلغ اإلعارة مبرور املدة تزاي.  

   السيطرة الكاملة على التشغيل؛-  الشراء
- ية؛حتقيق األمان والسر  
-  ل تكاليف األجور اإلضافية يف حالة       عدم حتم

 إضافية كمـا يف     تشغيل احلاسوب ساعاتٍ  
  التأجري؛

 اخلـاص  العـاملني    املوارد البشرية  امتالك   -
  .باملؤسسة

   رأمسايل عند الشراء؛ احلاجة إىل إنفاٍق-
-ل املزيد من املسؤوليات واألعباء اإلدارية؛ حتم  
  .م من الناحية الفنيةماالت التقاد احت-

  .160 سبق ذكره، ص صدر، مصاحل فاحل حممد  :املصدر

  . واالتصال املعلوماتتكنولوجيا يف ظل ةؤسس للمالرقمي لالتحو: املطلب الثالث
 املعلومات  تكنولوجيا  يف ظلِّ  املؤسسة    نظم املعلومات يف   رضت على إن من أهم التأثريات اليت فُ     

ـ   ا مـا أد   ذ وه ؛ مؤمتتة  إىل أعمالٍ  - إن مل نقل كل األعمال     - ل جلّ و حتو  ه ،االتصالو روز ى إىل ب
  .)1(لكترونيةح املؤسسة الرقمية أو املؤسسة اإلمصطل

                                                 
)1 ( Digital Organization.  
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  . النظر إىل املؤسسة كنظام: الفرع األول
 ما،  غرٍض إلمتام   لة تعمل معاً  تداِخ املُ كونات من املُ  رأينا سابقاً أن النظام هو عبارة عن جمموعةٍ       

  .)1( املفتوحةالنظمضاف إىل ز يمي منظر إىل املؤسسة كنظاٍم يح، أصبللنظم انتشار النظرية العامة دوبع

 لقد عبأهنا  : فت املؤسسة كنظام  ر» مفتوح تتشكَّ  نظام  الت ه مـن جمموعـة      ل عناصرـدخم 
  معينـة  جـل حتقيـق أهـدافٍ     ، مـن أ   )العمليات(لية عمل يف نظام التشغيل واإلدارة       ، وآ )موارد(
:  من العناصـر هـي     ن من ثالث جمموعاتٍ   كو املُ للنظمفق مع النموذج العام     وهذا يت ). مخرجات(
 مكوناٍت جزئية تمثِّل    نظٍم الفرعية عبارة عن     النظمويف املؤسسة جند    . الت، املعاجلة، املُخرجات  خداملُ

  .)2(» الذي خيدمه تطلَّب فهم النظام األكربلنظام أكرب، والفهم الدقيق ألي نظاٍم ي

  :ميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل

  )16(شكل رقم 

  املؤسسة كنظام

  
  .10 سبق ذكره، ص صدر حممد إمساعيل رشدي، م:املصدر

  . املؤمتتة يف املؤسسة املعلوماتنظمدور : الفرع الثاين
 نظـم ن  من ذلك فـإ ر أساسي من املؤسسة املعاصرة، وأكث الواقع جزءٌ  املعلومات هي يف   نظم

    املعلومات بالنسبة إىل املؤسسة ت      جودهـا وممارسـة أعماهلـا     عترب األساس أو العنصر األساسي يف و. 
 وسياسات وإجراءات العمل،    ، التنظيمي ل هي العنصر البشري، اهليك    فالعناصر األساسية ألي مؤسسةٍ   

  .)3(والتسهيالت املادية، والثقافة التنظيمية ،هزة واألج،واملعدات

                                                 
)1 ( Open Systems.  
  .10 ص، 2005فايز مجعة صاحل النجار، نظم املعلومات اإلدارية، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ) 2(
  .159 ص مرجع سبق ذكره، إدريس، ثابت عبد الرمحان ) 3(

  و خدمةسلعة أ

 إدارة املؤسسة 

  موارد املؤسسة   تشغيل–حتويل

رقابة  مدخالت  خمرجات
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 يف متكني   فهي تساِهم  ؛ يف حياة املؤسسات    واستراتيجياً حيوياًدوراً   اآلن   نظم املعلومات  تلعبو
  املعلومـات بكفـاءةٍ    نظـم  طاملا جنحت يف إدارة موارد       ،دةؤكَّ تنافسية م  املؤسسات من حتقيق ميزةٍ   

 ة املعلومات يف دعم أنشطة األعمال على مستوى إدارة سلسلة القيمة، إدار           نظمفيد  كما ت  ... فعاليةو
 املعلومات بدعم األنشطة اإلدارية     نظم تقوم سلسلة قيمة     ، أخرى من ناحيةٍ  و .املشروع وإدارة املعرفة  

  املعلومات يف  نظمساهم  وبالنتيجة ت  . القرارات اتخاذ و ،من ختطيط، تنسيق، رقابة، وعمليات النمذجة     
 مما ينعكس بالضرورة علـى اإليـرادات        ؛متكني موقع املؤسسة االستراتيجي يف السوق أو الصناعة       

  .)1(واألرباح

 تشغيلية هـدفت إىل إدخـال       اًنظم 1950  سنة مت يف د اليت قُ   املعلومات نظملقد كان أول    
 ملـستوى   لومـات  املع نظـم  1970  سنة  هذا النوع يف   مث تال ،  األوتوماتيكية على العمليات الكتابية   

 الـسلطة   نض املديرو فقد فو ،  الطبيعة الفنية والتشغيلية   معلومات   نظممت  د ويف الثمانينات قُ   .اإلدارة
     ظم ألن   نظراًولكن  . ي هلا إىل العاملني يف املستوى الفين للتصدؤثِّر احلالية    املعلومات نيف كيفية إدارة    ت 

 واخلدمات  نتجات كثرية حتديد نوعية املُ    ط ويف أحوالٍ  خطِّ وكيف ميكن أن ي    ، القرارات اتخاذاملدير و 
ها اآلن   ال ميكـن تفويـض      املعلومـات  نظم فإن املسؤولية اخلاصة ب    ،املطلوب إنتاجها وكيفية اإلنتاج   

  .)2(ينيي القرارات الفنتخذملُ

   : واملؤسسة املعلوماتنظم الشكل التايل العالقة بني يوضحو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .43-42، ص ص 29 ص، 2000، 1 دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، طظم املعلومات،، حتليل وتصميم نسعد غالب ياسني ) 1(
  .27 ص البكري، نظم املعلومات اإلدارية، مرجع سبق ذكره، حممد سونيا ) 2(
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  )17(قم شكل ر
   املعلوماتنظم العالقة التبادلية واالعتمادية بني التنظيم و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .28 ص ،2004املفاهيم األساسية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، : سونيا حممد البكري، نظم املعلومات اإلدارية :املصدر

 املؤسـسة والقواعـد     يجيةإسترات بني    وتبادلية  اعتمادية يظهر من هذا الشكل أن هناك عالقةً      
 من  ، اآللية أو الربامج أو البيانات أو شبكات االتصال         سواءً نظم املعلومات،  و ،واإلجراءات من ناحية  

  . أخرىناحيٍة

 فنجد يف الوقت احلايل أن هناك       ؛كوناتر من باقي املُ   غير وي ؤثِّ ي كونات يف هذه املُ    تغيريٍ أيإن  
 يطـرأ    تغيريٍ أيف.  يف املؤسسة   املعلومات نظماإلجراءات و ،  ؤسسة والقواعد  امل إستراتيجية بني   عالقةً
 ، والـربامج  ، يف النواحي اآلليـة     إىل تغيريٍ  يؤدي أو قواعد إجراءات املؤسسة سوف       إستراتيجيةعلى  

  .ةمستخد وشبكة االتصاالت املُ،وقواعد البيانات

  . واالتصالاملعلوماتتكنولوجيا   يف ظلِّةؤسس للمالرقمي لالتحوبات تطلَّم: الفرع الثالث
 يف املعرفـة أو     ٍزدها البعض مشكلة عو   واملشكلة ليست كما حد   ،  املعرفة يف عصر    نعيش حنن

هـي الزيـادة     ةمتعلِّ املُ املوارد البشرية واجهها  ت أن املشكلة اليت     البعض يرى   إذ ؛املعلومات يف ٍصقن 

 الربامج

  النواحي 
 اآللية 

قاعدة البيانات

 شبكة االتصاالت

  املؤسسة 
  االستراتيجية
  القواعد 
 ات اإلجراء

  عالقة 
 اعتمادية 

 التنظيم
Communication 

électronique 
 نظم املعلومات

Base de données 

Hardware 
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 وآخـرون عـصر     بل جيـتس  طلق عليه    أُ الذيوهو العصر    ،يف املعر روالتفجاملعلومات   طة يف فراملُ
   .)1(املعلوماتية بعد اإلنترنت
ات ؤسـس االفتراضية مناظرا لألشكال التقليدية للم    الرقمية أو    املؤسساتمتثل  ويف هذا اإلطار،  

هذه األشكال  و تتكون   . تتميز بعدم وجود حدود فاصلة مميزة أو مكان ثابت أو موارد حمددة مسبقا            
الوحدات التنظيمية تتفاعل عرب عملية تنظيمية خللق       ولتنظيمات االفتراضية من شبكة من األفراد       امن  

 قـد   ة االفتراضـي  املؤسـسة  أن األفراد والوحدات التنظيمية أعضاء       وجتدر اإلشارة إىل  . قيمة مضافة 
و يتحدد اهليكل التنظيمي بغرض مواجهة و حل مشاكل         . ىت أخر ؤسسايكونون أعضاء يف عدة م    
 .(2) و يتم تكوين و تفكيك الروابط بني أعضاء التنظيم يشكل ديناميكي،معينة مطلوب تنفيذها

ما ما يعتمد فيها على تكنولوجيـا        والسي ، معرفية وتقنية هائلة   إمكانياٍترغم ما لدينا من     انه   
بل ما  املؤسسة،   ةإنتاجي زيادة   فيها ىعز التكنولوجيا مبفردها ال ميكن أن ي      أن إال   ، واالتصال املعلومات

يمبا ،)3(ل عليه يف ذلك هو تفعيل الثقافة التنظيمية للمؤسسة        عو فيهـا مـن أن      املوارد البشرية ن  مكِّ ي 
 نتقال اال فإن،  من هنا و .(4)فعالية األكثر    و االتصال  املعلوماتدين لتكنولوجيا   ني جي مستخِدموا  يصبح

 واضـحة    الصغر إىل هيكليةٍ   تناهيةم بشري    على فرعيات أداءٍ   دة اليت تعتمد  عقَّمن اهليكلية التقليدية املُ   
املـال  واجلهـد   و الوقت   تقتصد يف و األداء   ريستشاملة التشكيل تعتمد على التكنولوجيا اليت       ،  املعامل

ذين للـوائح   نفِّم،   يف القوى البشرية من حفظة للمعارف      لالتحوو. أصبح أمراً مفروضاً ال مناص منه     
  تطـوير   ميكـن  ال   ضرورياً أمراً   أصبح العمليةالثقافة   و املعلوماتية  استخدام عني يف إطار  بدفقط إىل م 
  .  بدونهاملؤسسة

                                                 
 عاملسلسلة   عبد السالم رضوان،     ترمجة،  املستقبل طريق   : اإلنترنت بعد يةاملعلومات :  و بيتر رينرسون   مايرفولدناثان   جيتس،   ليب ) 1(

   .42 ص، 1998، 231 العددصادرة عن الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،  املعرفة
(2)Mohamed Djamaleldin and Mohamed Atwany, A Grid-Based Multi-Agent System for Realizing Adaptive 

Service Organizations, PhD Research Proposal,INSTITUTE OF STATISTICAL STUDIES AND 

RESEARCH, CAIRO UNIVERSITY, August 2005,p24. 

)3 ( Organizational Culture.  
(4) L. Hitt, and E. Bryhjolfsson,  Digital organization:  preliminary results from an MIT study of Internet, 

Organization culture and productivity Executive summary, Wharton school university of Pennsylvania, 

2002. 
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مـا بـني    معلومات نظم تستعمل ")Wal Mart(وال مارت "حالة مؤسسة : الرابعالفرع 
  .)1(املؤسسات
ا   فقد وصل    ؛ يف العامل يف حجم املبيعات     مؤسسٍة أكرب   "وال مارت " مؤسسةعترب  تحجم مبيعا
 ؛ولكن هذا احلجم من املبيعات ال يضمن النجاح يف الـسوق           .بليون دوالر  220إىل   2001يف عام   

  . البيع بالتجزئة الكبرية إىل اإلفالسمؤسساتفاملنافسة الشديدة أجربت بعض 

صبحفلكي   .إىل استعمال التقنية  و إىل التطوير     أهنا حباجةٍ  "وال مارت "درك  تقويةً ؤسسات امل ت  
ن أقـسام التـسويق     ، فإ ن فعلت املؤسسات ذلك   فإ. دمج عملياا الداخلية  و إىل توحيد    فإهنا حباجةٍ 

مما يعين تقليل تكلفة إدارة املؤسسة      .  فيما بينها   وكفاءةٍ فعاليةواإلنتاج واإلدارة املالية تستطيع العمل ب     
 أفـضل   ية يـؤدي إىل خدمـةٍ     كما أن توحيد العمليات الداخل     .والذي يؤدي إىل رفع قيمة األرباح     

 من أجل   ؛باستعمال احلواسيب والشبكات والربجميات اخلاصة ا     " وال مارت "فلذلك قامت    للزبائن؛
د وح حتتاج إىل أن ت    "وال مارت " ذاته؛ حيث أن      حبد  ليس كافياً  ولكن هذا . وحيد عملياا الداخلية  ت

جهودها مع م؛ ومع زبائنها أيضاً،ديهازوق على باقي املؤسسات للتفو.  

 التنبـؤ  ، وهذا  بطلب السوق  التنبؤأحد أهم األسباب الداعية إىل توحيد العمليات هو صعوبة          و
فقوا حتت زعامة   ن كبار باعة التجزئة ات    لذا فإ . ، وترتيب عمليات التوزيع   هو األساس إلدارة املخزون   

ديهم على  زوملساعدة باعة التجزئة وم   " قص الن  وسد التنبؤالتعاون يف   " على إنشاء عملية     "وال مارت "
االت  ٍؤفاق على تنب م ؤ املشروع يف     هذا . للمدى القريب لطلب السوق    ٍدوحالتنب وسد  وال "قص بني    الن

العملية تبدأ من مستودع البيانات الذي يصل حجمه         "وارنر المربت "ديها الكبار   زوحد م وأ" مارت
فيقـوم نظـام     . وسد النقص  التنبؤ تصميمه ملشروع التعاون يف      وهذا املستودع متَّ  . ت ترياباي 30إىل  

 ختـزين   يتم .من املستودع "  وارنر المربت "باستخراج البيانات اخلاصة بسلع     " وصل بائع التجزئة  "
باسـتعمال  " رتوال ما " ويقوم وكالء    ، النقص  وسد التنبؤد التعاون يف    زوجة يف م  ستخرالبيانات املُ 

 إرساله   األويل يتم  التنبؤ من هذا    نسخةٌ . أويل لطلب السوق   ٍؤ أخرى للقيام بتنب   هذه البيانات وبياناتٍ  
 إىل مؤد التعاون يف    زوالتنب وارنر المربت " النقص التابع لـ      وسد".  وارنر "طو مؤسسة   خطِّيستقيل م

 ويتم .مون اقتراحام قد وي ، األويل التنبؤن رأيهم يف     ويضيفو ،دقون عليها اصهذه النسخة وي  " المربت
 رسـلها مـرةً    وت ،لةعدوافق على النسخة املُ   ل أو ت  عد واليت ت  ،"وال مارت "لة إىل   عدإرسال النسخة املُ  

                                                 
-249، ص ص 2005 ،1 طة، دار وائل للنـشر، عمـان، األردن،  اإللكترونيعالء عبد الرزاق حممد الساملي، شبكات اإلدارة         ) 1(

250.  
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 التنبـؤ فاق على الصيغة النهائية ملقـدار        االت وهكذا دواليك إىل أن يتم    ". وارنر المربت "أخرى إىل   
" وارنر المربت "جني يف   نِت للم رشٍد استعمال هذه الصيغة النهائية كم     ويتم .بطلب السوق لكل سلعة   

  ".وال مارت" وإلداريي املخزون يف SAPـ الباستعمال تطبيقات 

ل اإللكتـروين   تتم من خـالل التبـاد     " وال مارت "و   "وارنر المربت "وعملية االتصال بني    
  .ديها الكبارزو وبقية م"وال مارت" بني فسها تتم، العملية ن(EDI)للبيانات 
   DELL (1)  مؤسسةنظام معلومات : امسالفرع اخل

 ست على يد  تأس .إحدى أهم قصص النجاح العظيمة يف العقد األخري       " DELL"مؤسسة  تمثِّل  
ل يف  لتتحـو  فائقة   بسرعٍةة  ؤسسوقد منت هذه امل    ،تكساس  يف جامعة  عندما كان طالباً   )2( مايكل دال 
ذلك من خالل بيـع أجهـزة احلاسـوب لألفـراد           و ، بقيمة باليني الدوالرات   مؤسسٍة إىل   سنواٍت

 احلاسـوب   نظم يف أعماهلم من بناء      مؤسسةاملنافسون التقليديون لل  انطلق  وقد   . الكربى ؤسساتاملو
شـحن  ،  كوناتجتميع املُ  للزبائن بعد سلسلة أنشطة      النظمعني لبيع هذه    وزد مع املُ  التعاقُو ،الشخصي
 لألعمال، فقبـل    اعتمدت منوذجاً خمتلفاً  " DELL"مؤسسة  بينما جند أن     .بيعهاوتوزيعها  ، و األجهزة

ىل وجود خمازن كبرية عندما بدأت باستالم أوامـر         لت احلاجة إ   وقلَّ ،عنيوزصت من املُ   ختلَّ كل شيءٍ 
 وبعد حتديدها بدقة من قبـل       ،احتياجام وبناء أجهزة احلاسوب حسب      ،الشراء من الزبائن مباشرةً   

   .الزبائن

 جتمع مـا بـني      إستراتيجيةباعتماد هذا النموذج من خالل تطبيق        DELL""مؤسسة  قامت  
 واسعة  لدعم خياراتٍ  فعاَّل رت نظام معلوماتٍ  بالتايل طو و ؛)4(والتخصيص الكبري  )3(التوريد اخلارجي 

 قبل أن تقوم املؤسـسة بـدفع   ، واستالم املدفوعات،مات، وجتهيز اخلد والتوزيع ،من أنشطة التصنيع  
وميكن لزبائن املؤسسة إصدار أوامر الشراء من خـالل         . دينور العتاد من املُ   كوناتقيمة األجهزة واملُ  

 بينما يستخدم النصف اآلخر الوسائل التقليديـة        ،الزبائن  ويمثِّل هؤالء حوايل نصف    ،موقع املؤسسة 
  .األخرى

                                                 
(1) Alter Steven, Information Systems: The Foundation of e-Business, Prentice-Hall, 4th ed, PP 3-4. 

)2 ( Michael Dell )مايكل ديل(:اس ، تكس يف هيوسنت1965 فرباير 23لد يف  و)أسـرةٍ ، هو ابـن )الواليات املتحدة األمريكية  
 أين  1984س شركته سنة    أس ، من أصغر امللياديرات يف العامل     2004ترب سنة   عا. سهم  يف بورصة األوراق املالية     األبيع  تمتواضعة  
   . أوسنت  واليةس الفيزياء يف جامعة تكساس يف ودر، يف اجلامعةكان طالباً

)3 ( OUTSOURING.  
)4 ( Mass Customization.  
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  لثالمبحث الثا
  المؤسسةفي  المؤتمتة  المعلوماتنظمأهم تطبيقات 

      قنا يف املبحثني السابقني إىل ماهية مظمصطلحي  تطرظم واملعلومات و  النوسنحاول  ، املعلومات ن 
 دعـم  نظـم  و، املعلومـات اإلداريـة  نظميف هذا املبحث دراسة وحتليل املفاهيم األساسية املُتعلِّقة ب  

 والبنية التنظيميـة والتقنيـة      ، يف املؤسسات احلديثة   اإلستراتيجية ابرية، وأدواره  اخل النظم و ،القرارات
  .النظمواإلنسانية هلذه 
  .)1((MIS)  اإلدارية املعلوماتنظم: املطلب األول

ظمعترب  تظمي ارتبط به مفهوم     ذ املعلومات اإلدارية األساس ال    نلدرجة أن البعض    ، املعلومات ن 
 عترب أن   أصبح يظم املعلومات هي    ظمنفمشوليتها ملختلف وظائ   ألمهيتها و   نظراً ؛ املعلومات اإلدارية  ن 
  .املؤسسة

  . املعلومات اإلداريةنظمتعريف : ولالفرع األ

ستخدم لتـوفري املعلومـات      رمسي ي   أسلوبٍ « عبارة عن    بأهنا املعلومات اإلدارية    نظمتعرف  
 مـن القيـام     دراءن امل مكِّ ت  القرارات، واليت  اتخاذل عملية    لتسهي ةالدقيقة واملوقوتة لإلدارة، والالزم   

ق األهداف اليت تـسعى إليهـا       حقِّ حىت ميكن أن ت    ؛بوظائف التخطيط والتشغيل والرقابة يف املؤسسة     
  .)2(»بفاعلية 

طة اليت تعمل مـع بعـضها       تراِبجمموعة األجزاء املُ   «ف نظام املعلومات اإلداري على أنه       عريو
داريـة  ستخدامها ملساندة الوظائف اإل   ا ميكن    لتحويل البيانات إىل معلوماتٍ    ، متفاعلة صورٍةبالبعض  

   .(3) »ة ؤسسواألنشطة التشغيلية يف امل) التنسيقو القرارات اتخاذ، الرقابة، التخطيط(

 ،ل مسؤوليات تشغيل املعلومـات     اليت تتحم  النظم تلك   « املعلومات اإلدارية هي كذلك      نظم
  .)4(»  حتليلية، ونقل املعلومات لكل من حيتاج إليهايت تتضمن خلق املعلومات من خالل عملياٍتوال

                                                 
)1 ( Management Information System.  
  .200 ص سبق ذكره، عن إدريس، مرجثابت عبد الرمح ) 2(

(3)  P.Chaffy Bocij and D. Greasley and  A. S.Hiickie, Business information System, Prentice Hall, USA, 2nd 

ed, 2003, P31. 

  .204 ص سبق ذكره، عن إدريس، مرجثابت عبد الرمح ) 4(
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 كذلك يظمهو النظام أو جمموعة      «: ف نظام املعلومات اإلداري بأنه    عروفِّر املعلومات    الناليت ت 
خاذ للمساعدة يف ، يف إطار الوقت املناسب،مدراءها للنتِجوت1(»  القراراتات(.  

ويوالربامج، القواعد،   ، واملعدات ،ل من اآلالت  تفاِعل واملُ تكاِم التكوين اهليكلي املُ   «:  بأنه فعر 
توصـيلها  (  ألجل توفري املعلومات الضرورية    ؛ والذي يكفل حتصيل ومعاجلة البيانات     ،املوارد البشرية 

 عـن   ، والتكلفة والكمية املناسبتني   ، بالوقت املناسب  ،)ستفيدين، ختزينها، حتديثها، استرجاعها   إىل املُ 
 تاالتنبؤ أدائها يف املاضي واحلاضر و      وفيما خيص  ،البيئة الداخلية للمؤسسة والبيئة اخلارجية احمليطة ا      

، ل مهمة اإلدارات يف مجيع املستويات يف صنع القرارات        سه وعلى النحو الذي ي    ،لة يف املستقبل  حتماملُ
  .)2(»  ممكن هلذه املعلوماتق أفضل استخداٍمحقِّ ومبا ي،إلداريةجناز الوظائف امن خالل إ

 بإنشاء املعلومة    واليت تم  ، أحد فروع نظام املعلومات يف املؤسسة      نظم املعلومات اإلدارية   ،إذن
ليـا يف   لعاهليئة ا (ها إىل نظام القرار      وبثِّ ،)اخل...املالية، البشرية، التسويقية  ( بأنواعها املختلفة    )3(اإلدارية
  . كبرية على صحة هذه املعلومة؛ حبيث يعتمد القرار املُتخذ بصفٍة)املؤسسة

  . أسباب ظهور نظم املعلومات اإلدارية: الفرع الثاين
  : )4(هناك ثالثة متغيراٍت أساسية قد طرأت على العمل اإلداري يف املؤسسة وهي

، التعقـد ا اتسمت األساليب والوسائل اإلداريـة ب       أصبحت اإلدارة موجهةً مبفهوم النظم؛ ومن هن       -
  والتشابك، وضرورة التكامل؛

 تزايدت أمهية املعلومات، وأصبحت ختضع للتخطيط والتنظيم وأساليب التشغيل العلمية املُتقدمـة،             -
   عندما يشعرون باحلاجة إليها؛مدراءلتكون متاحةً لل

  .ظيم اإلداري، بل أيضاً لفاعلية نظم املُتابعة والرقابة أصبح نظام املعلومات ضرورياً، ليس فقط للتن-

ولقد ترتب على هذه املُتغيرات ظهور نظم املعلومات اإلدارية؛ وذلك إلنتاج املعلومات الالزمة             
ـ و.  يف كل املستويات اإلدارية على حلِّ املشاكل واتخـاذ القـرارات           دراءملساعدة امل  نظـم   قتتعلَّ
 ؛ وإدارا ،وتطويرهاواالتصال،   أدوات تكنولوجيا املعلومات     الستخدامية بالتخطيط    اإلدار املعلومات

                                                 
  .56، ص مرجع سبق ذكرهحممد إمساعيل رشدي،  ) 1(
  .25-24ع سبق ذكره، ص ص حممد عبد حسني آل فرج الطائي، مرج ) 2(
 ،الـسيطرة التخطيط، والتنظيم، و: اإلدارة، وهيجناز الوظائف اخلاصة بستفاد منها يف إ املعلومات اليت ي  :  هي املعلومات اإلدارية   )3(

      .خاذ القراراتاتو
  .199 ص، مرجع سبق ذكرهن إدريس، ثابت عبد الرمح ) 4(
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 ا يف معاجلـة املعلومـات       املنوط املعنية يف أداء كل املهام       املؤسسة ب العاملةملساعدة املوارد البشرية    
  .)1(وإدارا

ات البـشرية واملاديـة     ويستلزم إدارة وتشغيل هذه النظم بكفاءٍة وفعالية مجلةً من الُمـستلزم          
 احلديثـة،   مؤسـسة  املوارد األساسية لل   ىعلف   هذا املفهوم ميكن التعر    ويف. )2(والربجميات والتنظيمية 

ـ   التعر أيضاًكما ميكن   . يالبشراملورد  و  و االتصال،  املعلومات، تكنولوجيا املعلومات  : وهي  ىف عل
املضافة لتكنولوجيا املعلومات    تعظيم القيمة    نلضما؛  )3( أن يقوم ا عامل املعرفة     ينبغي عديدةوظائف  

،  الشخص للعمل يف جمال التمويـل      عد اليت يعمل ا، فلن يكون من املهم أن ي         املؤسسة يف   االتصالو
 بكـل املهـام     ميقإن مل   ،  حىت يف جمال تكنولوجيا املعلومات ذاته      وأ،  التسويق،   املوارد البشرية  إدارة

واملوارد البـشرية يف     .املؤسسة يفق  طب نطاق نظام املعلومات اإلداري املُ     املختصة ذه التكنولوجيا يف   
نظـم   وظيفة   استخدام لتطوير وإدارة و   التخطيط ىدة تشتمل عل  حدة م ي وظيف  هلا مسئوليات  املؤسسة
   .)4(املعني يف نطاق جمال اخلربة املعلومات

  . املعلومات اإلداريةنظمدور : الفرع الثالث
 ستخدم نـا مـن              تظم املعلومات اإلدارية لزيادة فاعلية اإلدارة من خـالل إشـباع احتياجا

هم باملعلومات  ؛ حبيث متد  )6(فعاليةو ل مسؤوليام اإلدارية بكفاءةٍ    يف تناو  دراء امل تساِعدف ؛)5(املعلومات
فـة  عرة م  ويف هذه احلالة تكـون املـشكل       . وصناعة القرار  ،م والتحكُّ ،الستخدامها يف حل املشاكل   

  . )7(ومحددة وهيكلية

 اليت مسئوليات ومهام معاجلة البيانات      ى املعنية عل  املؤسسة اإلدارية يف     املعلومات نظم وتشتمل
 ملـن   املعلومات وتوصيل ونقل    ، من خالل املعاجلة التحليلية    ، خلق وتوليد املعلومات الرقمية    تتضمن

 نظـم  اإلداريـة     املعلومات نظم ىطلق عل  ي ، املنطلق من هذا . وخارجها املؤسسةحيتاج إليها داخل    

                                                 
  .مرجع سبق ذكره،  حممد اهلاديحممد ) 1(

  .141صاحل ، مرجع سبق ذكره، ص فاحل حممد  ) 2(
  .انظر ما تقدم  املبحث األول من الفصل األول ) 3(
  .مرجع سبق ذكره،  حممد اهلاديحممد ) 4(
، 2005،  1ط التوزيع، عمـان، األردن،   دار وائل للنشر و   مدخل استراتيجي،   : ستراتيجية، نظم املعلومات اال   حسن علي الزعيب   ) 5(

  .46ص 
  .237، مرجع سبق ذكره، ص سونيا حممد البكري ) 6(
  .57حممد إمساعيل رشدي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 7(
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  مـشكالتٍ  بوجود اإلدارة الوسطى    تمثِّل اليت يف العادة     املوارد البشرية نذر   ت ألهنا؛  )1(اإلنذار اإلدارية 
ـ  اًزه متي  التوج ذلك يعتربو. ها انتهاز ينبغي ساحنة مطروحة    ر فرصٍ أو توافُ ،   عاجلة حتتاج حللولٍ   اً مهم

  .املؤسسة إدارةدة جلهود ساِن األخرى املُ املعلوماتنظم اإلدارية و املعلوماتنظمل

 إىل   تـضم  ، تنظيمية متكاملة   من بنيةٍ   وإمنا هي جزءٌ   ، املعلومات اإلدارية يف فراغ    نظمال تعمل   
ت جيـا املعلومـا   ر مـع أمنـاط تكنولو      تتبادل عالقات التأثري والتأثُّ    مكوناٍت املعلومات   نظمجانب  

 ناتوتتمثَّل هذه املُ  . مةواالتصال املُستخدكل من البيئة التنظيمية، القيادة اإلداريـة،        يف    والعناصر كو
  .)2( واملوارد اإلنسانية،استراتيجيات األعمال، الثقافة التنظيمية، التكنولوجيا

وتظم مصمحدث لتلخيص ما    اً اإلدارية أساس   املعلومات ن املوارد يه   وتوج ،املؤسسةث يف    وحيد
  املعلومات نظم التقارير النابعة من     أنإال  .  إليها اإلشارةرص السابق   د املشكالت والفُ   تواج ىل إ البشرية

إال أن هذه التقـارير ميكـن أن        . رصة املعينة  ملاذا توجد املشكلة أو الفُ     اإلدارةخرب   ما ت  اإلدارية نادراً 
 توفِّرو. الفرصةن جتاه املشكلة أو     عيخذ الفعل أو القرار املُ    ت أن ي  ينبغي يف حتديد أين ومىت      أحياناً تساِعد
ـ  ،فمنها التقارير الدوريـة   ،   كثرية  يف أشكالٍ   املعلومات نظمتقارير   ـ ل املُ ريراوالتق والتقـارير   ،ةح 

اليت حاد عنها   نة  عيد املعايري املُ  حد ت ،االستثنائيةويف حالة التقارير    . خلإ...،   وتقارير اإلجناز  ،االستثنائية
ـ ن املعلومات اخلاصة    قاِر ت ،د حالتني أو أكثر   حد فإهنا ت  املقارنةأما التقارير   ،  نعياألداء املُ   ا مـثالً  م
  . سبيل املثالى واالختالف بينهما علالتشابه هأوجلتحديد 

 املنظـور    من مؤسسٍة التالية يف أداء أي      الثالثة اإلدارية األوجه     املعلومات نظمب  خاِط ت وبذلك
  : الرقمي
  ؛العمالءستفيدين أو  مجهور املُهة إىلوج م وخدماٍتاملؤسسة من منتجاٍته نجز وتهتؤدي ما •
م اخلدمة عند طلبـها   قد عندما ت  املؤسسة مجهور وبيئة    ى واملضافة اليت تعود عل    اللحظية القيمة •

وضمان إمدادها  ،  )م فيه قدي ت الشكل الذ  (رادتكيف  ،  )املكان( تطلب   أينما،  )وقت تقدميها (
؛ واضحٍزبتمي  

 املالئمة مع املعلومـات الـصحيحة والدقيقـة         وارد البشرية ملل تقنية  جمموعة أدواتٍ  إمداد •
 . والصحيحاملناسبواحلديثة يف الوقت 

                                                 
)1 ( Management Alerting System.  
  .56، ص ق ذكرهمرجع سبنظم املعلومات اإلدارية و تكنولوجيا املعلومات،، سعد غالب ياسني ) 2(
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 النظم لتشغيل وإدارة هذه     ؛فراد العاملني األ املعلومات حتتاج إىل     نظم تستخدم   إن كل مؤسسةٍ  
 املعلومـات   نظـم  ملواكبة التحديث يف     ن التدريب والتطوير من األمور اهلامة جداً       لذا فإ  .انامكوو

  : )1(وتشتمل املوارد البشرية عادةً على. اإلدارية
   املُستخِدم النهائي؛-1
2-م ظمصي تخصاملعلوماتن  )ظملي حلِّمربِم، املُالنجني، ملي احلاسوبشغ(.  

 لتطوير وإدارة واسـتخدام أدوات      ؛ جهود التخطيط  مع اإلدارية    املعلومات نظم تتعامل   وبذلك
 ، يف أداء كل املهام املوكولة إليها      املؤسسة ب املوارد البشرية  تساِعد اليت    واالتصال تكنولوجيا املعلومات 

 املؤسسة  قد خيتاره الفرد يف     الرغم من أي مسارٍ    ىوعل.  وإدارا املعلومات مبهام معاجلة    عادةًق  وتتعلَّ
 جانب مـسئوليات نظـام       من وظيفة، إىل   جزٍء  عن بعض أو   ئوالًمسنه سوف يكون    أ إال،  احلديثة

  .املؤسسة يف اإلدارياملعلومات 

  . املعلومات اإلدارية يف املؤسسةنظمأنواع : الفرع الرابع
 الـنظم دة اجلوانب لتعريـف     تعد م  يف وصف املؤسسة يسمح بإمكانيةٍ     النظمباع مدخل   تإن ا 
العمالـة،  : ق املـوارد   الفرعية حسب تـدفُّ    للنظم منطقي   باع منوذجٍ تميكن وصف النظام با   ،  الفرعية
 اًعترب أساس ها ت  وكلُّ ، القرارات تخاذ أو املداخل املختلفة ال    ، أو املستويات اإلدارية   ، واخلامات ،األموال
 نظـمٍ منطقي آخر وهو تقسيم املؤسسة إىل        هذا باإلضافة إىل مدخلٍ   ،   الفرعية النظم لوصف   اًمنطقي

   .)2(فرعية حسب جماالا الوظيفية

  : )3( املعلومات اإلدارية حسب الوظائف األساسية للمؤسسة إىلنظموتنقسم 
  : )4(اإلنتاجالتصنيع و نظام معلومات -1

الت من املُ   وظيفة اإلنتاج بتحويل جمموعةٍ    ختتصجات من املُ   إىل جمموعةٍ  دخشكل سلعٍ   يف خر  
تقوم إدارة اإلنتاج يف املؤسسة بوضع خطة اإلنتاج وصياغة هذه اخلطة على شكل أوامر              . وخدمات

عـة علـى    وزحتديد االحتياجات من املوارد األولية م     ،  وختطيط الطاقة ،   ختطيط الزمن  تتضمنإنتاج  
ـ  هذا النظام اسـتخدام تكنولوجيـا        يتطلَّبو. الفترات الزمنية  لتماثليـة والرقميـة    ات ا اإللكتروني

                                                 
  .21-20، ص ص مرجع سبق ذكرهفايز مجعة صاحل النجار،  ) 1(
  .385، مرجع سبق ذكره، ص سونيا حممد البكري ) 2(
  .387-386  صص ،املرجع نفسه ) 3(
)4 ( Manufacturing Information System And Production.  
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ق بالتخطيط، التطوير، إنتاج املُنتجات واخلدمات، وكذلك        اليت تتعلَّ  النظمهي كذلك   . (1)واملعلوماتية
  . )2(ق املُنتجات على خط اإلنتاجتدفُّ

نظام معلومات ختطيط وتوجيه اإلنتـاج      :رافق وظيفة اإلنتاج نظامان للمعلومات فرعيان مها      ي ، 
 وكذلك  ، وتطويرها نتجات حول تصميم املُ    معلوماتٍ يتضمنندسة الصناعية الذي    ونظام معلومات اهل  

النظام األهم بالنـسبة      نظام ختطيط وتوجيه اإلنتاج    يعدو. لة والنقل واآللية  ناو اإلنتاج واملُ  نظمحول  
يـات  فعاَّل ال يـضم  فهو   ؛نتجها واملعلومات اليت ي   ،عاجلها لطبيعة البيانات اليت ي    نظراً ؛لنظام املعلومات 

  .أدناهالواردة يف الشكل 

       أثنـاء عمليـة    . صاغ على شكل أوامر إنتاج وطلبيات     مث تبدأ عملية تنفيذ خطة اإلنتاج اليت ت
 مثل كمية   ، كبرية من البيانات حول سري العملية اإلنتاجية        نشوء وتسجيل ومعاجلة كميةٍ    اإلنتاج يتم 

جـودة  ،  جـة نتالكميات املُ ،  نفقات الصيانة ،  إنتاج العمال ،  ساعات عمل اآلالت  ،  كةستهلَاملواد املُ 
  .إخل...، نتجاتاملُ

اخلـربة لقيـادة العمليـة      ونشر املعرفة   و املعرفة يف تصنيع اإلنتاج على خلق        نظمكما تعمل   
  .ق بأوضاع مهام التصنيعالتصنيع تتعلَّو التشغيل يف اإلنتاج نظمن  فإاًوأخري، اإلنتاجية

  )18(شكل رقم 
  نة لنظام ختطيط وتوجيه اإلنتاجكو الفرعية املُالنظم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .50، ص 1998عبد الرزاق حممد قاسم، نظم املعلومات احملاسبية احلاسوبية، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن،  :املصدر
                                                 

(1) Patrick Dumas, Informatique industrielle, Dunod édition, Paris, France, 2001, P VIII. 

  .85مرجع سبق ذكره، ص فايز مجعة صاحل النجار،  ) 2(

 ختطيط
  كميات
 اإلنتاج
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     رافـات  ط والفعلي لتحديـد االحن    خطَّ عملية مقارنة بني املُ    يف مرحلة حتليل بيانات اإلنتاج تتم
ويقوم نظـام معلومـات ختطـيط       .  اإلجراءات التصحيحية املناسبة   اتخاذوذلك من أجل     ؛وأسباا

 األساس للعديد   تصبح الفرعية يف املؤسسة باملعلومات والبيانات اليت        النظموتوجيه اإلنتاج بتزويد بقية     
، نظام معلومات التسويق  ،  سبة كاحملا ، ضمن املؤسسة   املعلومات نظم يف إطار    ،من املعاجلات الالحقة  

  .إخل...، والتمويل
 :)1(نظام معلومات التسويق -2

ي الطلبيات   بتلقِّ املُتعلِّقة وتقدمي التقارير    ،يقوم هذا النظام املعلومايت بتخزين ومعاجلة املعلومات      
ق  ودراسة رغبـات وأذوا    ،ف إىل الوضع التنافسي للمؤسسة     ودراسة السوق للتعر   ،وختطيط املبيعات 

 مـن   وبذلك فإن نظام معلومات التسويق هو عبارة عن جمموعـةٍ         . منتجات والترويج لل  ،املستهلكني
 لتجميع وختزين وحتليل وتقدمي املعلومـات يف        ؛واإلجراءات،  املعدات،  املوارد البشرية  مثل   ،العناصر

  . )2( من أجل القيام بعمليات ختطيط وتنفيذ املبيعات؛الوقت املناسب

  : (3)ام املعلومات التسويقي من نظيتكونو
- باملؤسسة ومبحيط املؤسسة؛املُتعلِّقةلة من املعلومات شكَّقواعد للبيانات م   
  التجارية للمؤسسة؛ستراتيجيةاالقة بتعلِّ ممعلوماٍت -
 أدوات املعاجلة والتحليل؛ -
  .  عاتمناذج التوقُّ -

 الوظيفيـة    املعلومـات  نظـم ة    ويتبادل نظام معلومات التسويق العديد من البيانات مع بقي        
 من قسم احملاسبة عند إعداد خطة املبيعات حـسب           حيتاج هذا النظام إىل معلوماتٍ     فمثالً .األخرى

 حول السيولة النقدية الضرورية الالزمة لعمليات       السلع واملناطق اجلغرافية ومعلوماتٍ   ،  الفترات الزمنية 
 حتتويها خطة املبيعات األساس املعلومايت إلعداد خطـة         عترب املعلومات اليت  وباملقابل ت ،  متويل اإلنتاج 

  .إخل...،  وخطة املخزون، والطاقة اإلنتاجية، واليد العاملة،اإلنتاج وخطة املشتريات

فرعية لكـل     معلوماتٍ نظم بدوره    الذي يضم  جوهر نظام معلومات التسويق    )1(د الترص يعتربو
واالجتماعي، لوجيالتكنو، التجاري، د التنافسيمن الترص .  

                                                 
)1 ( Marketing Information System.  
  .49-48عبد الرزاق حممد قاسم، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(

(3) J.M-Auriac et autres, Économie d'entreprise, Casteilla Editions, France, 1995, P 141. 
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    : )2(ياتشتر نظام معلومات املُ-3
 يف الـصناعة مييـل إىل       االتجاه ألن   ؛ يف املؤسسة   هاماً يلعب نظام معلومات املشتريات دوراً    

ي و ،صالتخصؤدذلك إىل زيادة حجم املواد األولية واألجزاء املُ        ي ي وهذا بدوره    ؛شتراةعة املُ صنؤدي 
ج عنه ارتفاع    مما ينت  ؛عةصنفة يف املخزون من املواد األولية واألجزاء املُ       وظَّة األموال املُ  إىل ازدياد كمي  

  .ف يف املخزونوظَّالفوائد املدفوعة عن رأس املال املُ

ت أمتتة اإلنتاج إىل إلقـاء علـى        حيث أد  ؛ بنظام معلومات اإلنتاج   ويرتبط هذا النظام مباشرةً   
لـذلك يقـوم   .  مثل ضمان نوعية املواد املشتراة، أكثر دقة من السابق ٍتعاتق إدارة املشتريات مهما   

      واملواصفات العائدة هلـذه األصـناف      ،هاباستخدام خطة اإلنتاج لتحديد األصناف الواجب شراؤ . 
وحيتفظ كذلك هذا النظام بالبيانـات      .  والكمية الواجب شراؤها   ،كذلك تقوم بتحديد زمن الشراء    

 املُتعلِّقـة   وخاصـةً  ، الفرعية األخـرى   النظموحيتاج إىل   . موهناقددين واألصناف اليت ي   ور باملُ املُتعلِّقة
 .النظم إىل هذه م معلوماٍتقدوباملقابل ي، التمويل واحملاسبة، باإلنتاج

  : )3(املوارد البشرية نظام معلومات -4
الالزمة لعمليات ختطيط وتنظيم     بتخزين ومعاجلة البيانات     )4(املوارد البشرية يقوم نظام معلومات    

وبالتايل فإن  .  باستخدام وتطوير العنصر البشري يف املؤسسة واحملافظة عليه        املُتعلِّقةالوظائف التنفيذية   
 املوارد البـشرية  ويعمل نظام معلومات املوارد البشريةسها إدارة ماِر من الوظائف اليت ت    هناك جمموعةٌ 

ا يف أدائها وهيعلى م5(ساعد(:   
  حتديد االحتياجات من العاملني؛ -
 تأمني العاملني؛ -
 استخدام العاملني؛ -
 احملافظة على العاملني؛ -
 .تطوير مهارات العاملني -

                                                                                                                                                    
)1 ( دالترص (Veille): رصاًة بنشاط املؤسسة واليت ميكن أن متنحها فُطرتِبرات التقنية املُمتابعة التطو.  
)2 ( Procurement Information System.  
)3(Human Resources Information System.  
  .الفصل الثالث  يف بشيٍء من التفصيل نظم معلومات املوارد البشريةسيتم مناقشة ) 4(
  .54عبد الرزاق قاسم، مرجع سبق ذكره، ص  ) 5(
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 املـوارد البـشرية    حول    حيتوي على بياناتٍ    وجود نظام معلوماتٍ   ينبغيألداء هذه الوظائف    و
 احلصول عليها   لبيانات يتم وكذلك فإن وجود هذه ا    .  حول مراكز العمل    وجود بياناتٍ  يتطلَّبكما  

 من أجل إعداد خطط االستخدام من حيث عـدد          ؛ وبقية الدراسات يف املشروع    من خطط اإلنتاج  
ـ     تمثِّل .الت وخربات األشخاص املطلوب استخدامهم    ؤهاملُ  للعديـد مـن     دخالت هذه البيانات املُ

  .خرى األ املعلوماتنظم واملوارد البشرية التطبيقات ضمن نظام معلومات

  : (1)ول عن نظام املعلومات للموارد البشرية بتنفيذ املهام التاليةكما يقوم املسؤ
  ؛املوارد البشرية دارة جديدة إلوضع طرٍق -
  السهر على وضع التطبيقات املعلوماتية؛ -
  تأمني االتصال مع مصلحة أو مديرية املعلوماتية؛ -
  ؛وارد البشريةاملب املُتعلِّقةحتسني نوعية وأمن البيانات  -
  ني للربجميات؛ستخِدمتكوين ومساعدة املُ -
  املشاركة يف تصميم التطبيقات املعلوماتية؛ -
   مشاريع األمتتة لصاحل مديرية املوارد البشرية؛إدارة -
  . )التخطيط للموارد املعلوماتية( ط الشامل للمعلوماتيةخطَّحتضري املُ -
    : )2( املاليةة وياحملاسب معلومات نظم -5

ـ       يقوم نظام معلومات احملاسبة    ق بأصـول وخـصوم      بتسجيل ومعاجلة البيانات املالية اليت تتعلَّ
  املعلومـات  نظـم ستخدم البيانات املوجودة يف     لذلك ي  ؛داخل املؤسسة وبينها وبني احمليط    ،  املؤسسة
  .األخرى

 بإمـداد املؤسـسة     تعلِّقـة املُ القرارات   اتخاذ يف   دراءمبساعدة امل  ايلعلومات امل امليقوم نظام   و
 الئمـة، ق األكثر محلصول على األموال الالزمة، وبالطربالتايل او ؛باألموال الضرورية إلجناز أهدافها  

والسعي إىل استخدام مواردهـا     ،  وبأفضل الشروط املمكنة لتسديد التزامات املؤسسة ولدعم براجمها       
 ذات  النظم وغريها من    ، واإلدارة العليا للمؤسسة   ، ويقوم كذلك بتزويد اإلدارة املالية     .(3)فعاَّل بشكٍل

                                                 
(1) Patrick Gilbert, La gestion des ressources humaines, éditions d'organisation, France, 1999, P 730. 

)2 ( Accounting and Financial Information Systems.  
(3)  Aubert Benoît, op.cit, P40. 
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 للمؤسسة اليت حيتاجوهنا ملساعدم     ةعة عن األنشطة املالي   تنو بالبيانات واملعلومات واحلقائق املُ    ،العالقة
  .)1( القرارات املالية املناسبةاتخاذعلى 

، اإلنتاج،   مثل خطة املبيعات   ،خرى الوظيفية األ  النظم مخرجاتكما يقوم هذا النظام باالعتماد على       
 لكـل   صاغ هذه اخلطط على شكل موازناتٍ      وت ، يف حتديد االحتياجات املالية    ،العمالةو ،املشتريات

 من  ؛عةتوقَّعة واالستخدامات املُ  توقَّقات النقدية املُ   بالتدفُّ كما تقوم بإعداد قائمةٍ   .  لتحقيق أهدافها  إدارٍة
 أو احلصول على التمويل املناسب يف حال        ،املالية يف حال وجودها   أجل العمل على توظيف الفوائض      

   .وجود العجز

  ،حماسـبة  )2(تتكون  نظم معلومات احملاسبية واملالية من حسابات املـدفوعات و املقبوضـات            
 مبا يف ذلك تدقيق املعاجلة االلكترونية للبيانات بينمـا ميكـن أن تظـم نظـم                 )4(،التدقيق)3(التكاليف

  .)6(التحليل املايلو )5( املالية نظام اإلدارة النقديةعلوماتامل

  . القرارات دعمنظم: املطلب الثاين
ظمعترب  تمن أهم ال   )7( القرارات  دعم ن ظـم  اليت تقوم بتحويل املعلومـات الناجتـة عـن          ظمنن 
  .بصحة املعلوماتذة حبيث ترتبط القرارات املُتخ ؛قرارات النظم يف مدخالٍت اإلدارية إىل املعلومات

  . القرارات دعمنظمماهية : الفرع األول
 اتخـاذ ن أغلب وقتهم يف العمل اليومي للحصول على املعلومات وحتليلها قبل            يقضي املديرو 

إىل  حديثة   مؤسسٍةحتتاج أي   و. )8( يف هذه العمل   دراء دعم القرار ملساعدة امل    نظم وقد أنشئت    ،القرار
 النظم ىق عل طلَ ا، وي  القرارات اتخاذ يف ترشيد عملية     املُتقدمة ملعلومات ا نظماستخدام تكنولوجيا و  

 اإلدارية يف بيئة القـرارات       املعلومات نظم طبيعي ل   كامتدادٍ (DSS) القرار    دعم نظمبذلك  لسة  كراملُ
  .اهليكليةغري 

                                                 
  .349زياد حممد الشرمان، مرجع سبق ذكره، ص  ) 1(
)2 ( Accounts payable and Accounts Receivable.  
)3 ( Coste Accounting.  
)4 (Auditing.  
)5 ( Cash Management System.  
  .85  مرجع سبق ذكره، صنظم املعلومات اإلدارية و تكنولوجيا املعلومات،،سعد غالب ياسني ) 6(
)7 ( Decision Support Systems.  
  .61حممد إمساعيل رشدي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 8(
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خاذقسم املهام اليت حتتاج إىل ت1( قرارات بشأهنا إىل ثالثة أنواع هيات( :  
بالتايل و ؛دة إلجنازها حد م رة واليت يكون هلا إجراءات    تكروهي املهام املُ  : املهام اهليكلية الروتينية   -1

اختيار املُ مثالً، ذ هذه املهام حمدوداًنفِّ ملُيكم والتقدير الشخصيكون للح؛دينور  
حيـث   ؛هام اهليكلية وغري اهليكلية    وسط بني امل   وتقع هذه املهام يف وضعٍ    : )2(املهام شبه اهليكلية   -2

حمدود من احللول البديلة اليت ميكـن        مع وجود عددٍ  ،   ما  واضح إىل حدٍّ    حتديد املهمة بشكلٍ   يتم 
عمليـة   مثـل ،  كم والتقدير الشخصي   أوسع للح  عطي جماالً  مما ي  ؛ذ املهمة االختيار من بينها    نفِّملُ

  التوظيف؛
 هذه النوعية من املهام باالخنفاض النـسيب يف درجـة التكـرار             صفوتت: )3(املهام غري اهليكلية   -3

 مـا   كما أهنا غالباً  ،  ل معها قة للتعام سب م وبالتايل فإنه ال توجد إجراءات     ؛)غري روتينية (والدورية  
 دةعقَّتكون م،            وحتتاج إىل وسائل وأساليب خاصة ملعاجلتها؛ حيث تكون املهام غـري م  دة حـد
ساع نطـاق التقـدير     مما يعين ات  ،  لةحتموجود العديد من احللول البديلة املُ      مع   ، واضحة بصورٍة

  .اختيار مسؤول املعلوماتية مثالً، واحلكم الشخصي

 يف أداء النـوع      هاماً  اإلدارية دوراً   املعلومات نظم للبيانات و  اإللكتروين التشغيل   نظم وتلعب
عم القرارات اليت تنـتج مـن مـشاكل هيكليـة            لد هةًوجوهي تلك اليت تكون م    ،  األول من املهام  

يف ،  )4( القرارات فإهنا تتعامل مع النوع الثاين من املهام وهو املهام شبه اهليكلة             دعم نظمأما  ،  )روتينية(
 املهام غري اهليكلية ملا حيتاجه مـن        ، وهي  مع النوع األخري من املهام     التعامل يف   ةري اخلب ظمالنحني جند   

 ؛ وأكثر قـوة  القرارات لكوهنا أصغر حجماً دعم نظمر   مع تطو  متاشياًو .ة للتعامل معه  املزيد من اخلرب  
 تـصميمها ملـساعدة     فقـد متَّ  ،   النهائي ستخِدم بينها وبني املُ   فعاَّل ال التفاعل و التعاملمما يسمح هلا ب   

  . املهام شبه اهليكلية القرارات بشأناتخاذ النهائي يف االستفادة من البيانات والنماذج يف ستخِدماملُ

ظمعترب  وتيف التفكري بشأن استخدام احلواسيب يف كـل          جديدة نسبياً   القرارات طريقةً   دعم ن 
درات احلواسـيب   ا يعين استخدام قُ   ، مم  على استخدام احلاسوب    قائمةٌ نظمفهي   ؛من جماالت اإلدارة  

 اتخـاذ يها يف عمليـة     مستخِدمل حجم   وذلك من خال  ،  فعالية يف حتسني اإلنتاجية وزيادة ال     املُتقدمة

                                                 
 ظل بيئة التشغيل اإللكتروين للبيانات، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر،          ل حممد، أساسيات املراجعة يف      كاممسري   ) 1(

  .171، ص 1999
)2 ( Semistructured.  
)3 ( Unstructured.  
  .68حممد إمساعيل رشدي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 4(
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 خاصة يف املهام شبه      القرارات وبصفةٍ  اتخاذ فعالية إجيابية على كفاءة و    بصورٍةمما ينعكس   ،  القرارات
  .اهليكلية

 يهدف إىل مساعدة    ، مبين على احلاسوب    نظام معلوماتٍ  «: بأنهم دعم القرارات      ا نظ فعريو
 مع املشكالت شبه املهيكلة     التعاملنات والنماذج التحليلية املُتقدمة يف      متخذ القرار يف استخدام البيا    

  .)1(» أو غري املهيكلة

 من الربامج والبيانـات الـيت       لي يتكون من جمموعةٍ    نظام معلومات تفاع   «:  بأنه يعرفكما  
  . )2(» يكليةاهلغري اهليكلية أو شبه  املشاكل  املُستخِدمني حللِّتساِعد

عرف بأنه   وي»   النظام الذي ي جداول، رسوم، مناذج، حماكاة   ( معلوماتية    بأدواتٍ دراءد امل زو( ،
  .)3(»جة بأنفسهم ربمجة وغري املُربم املشاكل شبه املُهم على حلِّتساِعد

تظمم  صمطة مـن   خطَّعة أو غري املُ   توقَّ غري املُ  ت تدعيم القرارات بغرض االستجابة لالحتياجا     ن
 النمـاذج   الـنظم ستخدم هذه   حيث ت  هلا أمهيتها ملستوى اإلدارة؛      النظموهلذا فإن هذه    . ماتاملعلو

  . املشكلة موضوع الدراسةالرياضية واإلحصائية وعناصر قاعدة البيانات حللِّ

   . القراراتاتخاذ املساعدة على النظمآلية عمل :  الفرع الثاين
ظم عتربتاملُ  و االتصال  املعلوماتوجيا   القرار أدوات تكنول    دعم ن خاذة لتسهيل مهام    مستخدات 
 علـى  أوالً دعم القرار مسئولة     نظموبذلك تصبح   . قاًتعمم  وحتليالً  كبرياً ب جهداً تطلَّتاليت  القرارات  

  .يها مستخِدمة إىل توصيل القرارات املُتخذعن ثانياً يف القرارات، واملُتمثِّلةأداء مهمة خلق املعلومات 

ظم عتربوتظم القرار من     دعم نـ    تكنولوجيا ن ـل سم باملرونـة و    املعلومات اليت تتمـع   التفاع 
ـ  غري م  ي القرارات يف بيئةٍ   متخذمة ملساندة   صم م أهنا ث حي ؛ عالية ني بكفاءةٍ ستخِدماملُ دة وغـري   ؤكَّ

  . هيكلية

ـ ات األخـرى واملُ    املعلوم نظم دعم القرار عن     نظمميز   ت وهناك عدة اختالفاتٍ   دة علـى   عتِم
  : )4(احلاسوب من أمهها

                                                 
  .144، ص مرجع سبق ذكرهمعايل فهمي حيدر،  ) 1(
  .57حممد إمساعيل رشدي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(
  .298زياد حممد الشرمان، مرجع سبق ذكره، ص  ) 3(
  .145-144معايل فهمي حيدر، مرجع سبق ذكره، ص ص  ) 4(



 االتصالمات في ظل تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلو: الفصل الثاني

 

115

  

-ظمز ركُّ تق البيانات؛ على القرارات وليس تدفُّ القرار دعمن  
-ضرورة م ستخِدم النظام يف عملية التصميم؛شاركة م  
   أو من خالل املُستخِدم ذاته؛،النظملي حلِّ باالستعانة مب القرار دعمنظم ميكن تصميم -
 إدارة  نظـم ق عليها   طلَ ي نظٍم بني النظام واملُستخِدم من خالل       التفاعل على    القرار  دعم ظمن يعتمد   -

  احلوار؛

كما يف  ،   القرارات اتخاذ من مهام عملية     ٍع النوع من الربجميات ميكن أداء تنو      هذا وباستخدام
  .واملصروفات اإليرادات ى اليت تشتمل علمؤسسة ميزانية للإعدادحالة 

النظـام الفرعـي إلدارة     : (1) أساسية هي  مكوناٍت ة لدعم القرارات من ثالث     نظامٍ أي نيتكوو
 يوضـح و.  والنظـام  ستخِدموالنظام الفرعي لالتصال بني املُ    ،  النظام الفرعي إلدارة اإلنتاج   ،  البيانات

ناتل الشكل التايل كيفية عمل نظام دعم القرارات من خالل تفاعكويلي كماه األساسية م :    
  )19(شكل رقم 

   القرارات دعمنظمكيفية عمل 

      
  
  

      
  
  

 
 
 
  
  
  
  

ظل بيئة التشغيل اإللكتروين للبيانات، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، كامل حممد، أساسيات املراجعة يف مسري   :املصدر
  .173،  ص 1999 مصر،

                                                 
(1) Emmanuel Pateyrom, La veille stratégique, Économica éditions, Paris, France,  1998, P 68 

  إذا كان املطلوب
  جمرد استرجاع
 بياناٍت معينة

م النظامستخِدم 

 م والنظامستخِدبرنامج إدارة النظام الفرعي لالتصال بني املُ

 النظام الفرعي إلدارة النماذج النظام الفرعي إلدارة البيانات

 البيانات
 ملطلوبةا

  احلل 
 املقترح

 البيانات املطلوبة

طلب البيانات الالزمة  للنموذج 
  املُستخدم من قاعدة البيانات

  إذا كان املطلوب
  الوصول إىل حل ملشكلٍة ما باستخدام
  النماذج املوجودة داخل النظام

ى اإلجابة من النظاميتلقَّ رسل تعليماته للنظامي 
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، ظام يقوم بإرسال التعليمات املطلوبة إىل النظام       الن مستخِدم أن   )19( رقم    من الشكل  يتضحو
ـ مث ت ،  لة إىل لغـة اآللـة     رس والنظام بتحويل اللغة املُ    ستخِدممث يقوم برنامج إدارة احلوار بني املُ       ل رس

حيث ،   معينة التعليمات إما إىل النظام الفرعي إلدارة البيانات إذا كان املطلوب جمرد استرجاع بياناتٍ            
.  النظام من خالل النظام الفرعي إلدارة احلوار       مستخِدمم الفرعي بإرسال البيانات إىل      يقوم هذا النظا  

ـ ت،   معـني   ما باستخدام منوذجٍ    ملشكلةٍ أما إذا كان املطلوب هو الوصول إىل حلٍّ        ل تعليمـات   رس
طلـوب  ويقوم هذا النظام الفرعي بتشغيل النمـوذج امل       ،   إىل النظام الفرعي إلدارة النماذج     ستخِدماملُ

     ـستخِدم  احلصول عليها من قاعدة البيانات أو مـن          باستخدام البيانات الالزمة للنموذج واليت يتمم 
  . النظام من خالل النظام الفرعي إلدارة احلوارمستخِدم املقترح إىل ل احللُّرسمث ي، النظام
  . )1(رد واحلاسوبل بني الفتبادم احلوار املُستخِد حيث ت؛ تفاعليةنظم هي النظم هذه 

  : ه الثالثة كالتايلمكونات تناول  املزيد عن نظام دعم القرارات سوف يتمولفهم 
  : )2( النظام الفرعي إلدارة البيانات-1

قاعدة البيانات ونظام إدارة قاعدة البيانات الذي      : ها هذا النظام هي   يتضمنمن أهم العناصر اليت     
استرجاعها وتـوفري   ،  حتديث البيانات ،  ات من مصادرها املختلفة   يقوم باستخالص واستخراج البيان   

  :  ما يليت القرارا دعمنظمومن أهم مصادر بيانات . احلماية
 تصميم   داخلية عن املؤسسة اليت متَّ     حيث حيتاج نظام دعم القرارات إىل بياناتٍ       : املصادر الداخلية  -أ

ـ    ،ظام دعم القرارات إليها    هذه البيانات حسب حاجة ن     تتحدد و .النظام ألجلها  م صم والغـرض املُ
ر هـذا    أن يتـوفَّ   ينبغيلذا   ؛)3( معاجلة البيانات  نظم من النظام املعلومايت للمؤسسة أو       شتقتو ،ألجله

  .درة إىل الوصول إىل قواعد بيانات ااالت الوظيفية األخرىاألخري على القُ
 مثل البيانـات اخلاصـة      ،تلفة خارج املؤسسة   من مصادر خم    بياناتٍ تتضمنو: مصادر خارجية  -ب

 احلصول  ويتم،   خاصة عن الصناعة أو سوق العمالة أو ظروف املنافسة         أو بياناتٍ ،  باالقتصاد الوطين 
  .ها من قواعد البيانات التجارية أو شراؤ،على هذه البيانات من مصادرها األصلية

  
  

                                                 
  .17ق ذكره، ص إمساعيل السيد، مرجع سب ) 1(
)2 ( Sub-system for data management .  
)3 ( Data Processing Systems.  
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  : )1(النظام الفرعي إلدارة النماذج -2
، نظام إدارة قاعدة النمـاذج    ،  قاعدة النماذج :  عناصر أساسية هي   ةا النظام من ثالث    هذ يتكون
  .م يف دراسة هذا الواقعساِه إال أنه ي، للواقع أو حماكاةً النموذج متثيالًيعتربو .ودليل النماذج

،  من النماذج الرياضية واإلحصائية ومناذج حبوث العمليـات        جمموعةً قاعدة النماذج  تتضمن
ة يف استخدام هذه النماذج    فعاَّلق نظام دعم القرارات ال    حقِّوي  ،    ل بـني   وذلك من خالل حتقيق التكام

ـ    يسه ل إليها النموذج يف صورةٍ    وعرض النتائج اليت توص   ،  هذه النماذج   ، فهمهـا  ستخِدمل على املُ
  . بياين أو يف شكل جداول إحصائيةكعرضها يف شكٍل

 ،ها نظام إدارة قاعـدة البيانـات      يؤدي بأداء نفس املهام اليت      النماذج قاعدة   إدارة نظام   ويقوم
  .  والرقابة على عملية تشغيلها، وحتقيق التكامل بينها، وختزينها، وحتديثها،كبناء النماذج

مـع  ،   مجيع النماذج املوجودة بقاعدة النماذج     تتضمن  فهو عبارة عن قائمةٍ    دليل النماذج أما  
 قاعدة النماذج من     تتكون. ائف وإمكانية هذه النماذج وكيفية استخدامها      خمتصرة عن وظ   تقدمي نبذةٍ 

  .إخل...،  ومنوذج الربجمة باألعداد الصحيحة،منوذج برجمة األهداف، منوذج الربجمة اخلطية

  :  والنظام من أمهها ما يليستخِدم عدة أساليب إلجراء احلوار بني املُوهناك
 إمكانية طلب   مستخِدمتيح لل كما أهنا ت  ،  ساليب احلوار غري املباشر   عترب من أ  وت :التقارير اجملدولة  -

  أي تقارير خاصة يف احلاالت االستثنائية؛
ـ      حيث يقوم النظام بطرح سلسلةٍ     :السؤال واجلواب  -  باإلجابـة   ستخِدم من األسئلة اليت يقوم املُ

  ئية؛ يقوم النظام بتقدمي النتيجة النها،ستخِدم على إجابات املُوبناًء ؛عنها
  باختيار أحـدها؛   ستخِدمويقوم املُ ،   ا اختيارات  حبيث يعرض النظام قائمةً    :قائمة االختيارات  -

ومن أشهر  .  فرعية ظهر قائمة اختياراتٍ  أو ي ،  م النظام النتيجة النهائية   قد ي ، على هذا االختيار   وبناًء
الربامج اليت ت1.2.3" برنامج :م قوائم اختياراتقد lotus"،مج  وبرناEXCEL؛  

مثل األوامر  ( من األوامر     سلسلةً ستخِدميف ظل هذا األسلوب يعرض النظام على املُ        :لغة األوامر  -
LIST  ،PRINT  ،RUN  ،SAVE، ستخِدم ويقوم املُ  .) وغريها       ـ  باختيـار األوامـر الـيت ت ي لب

تناسب هذا األسلوب   وي،   على األوامر املختارة يقوم النظام بتقدمي النتائج النهائية         وبناءً ؛احتياجاته
  .مع ذوي اخلربة

                                                 
)1 ( Management sub-system models.  
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 ستخِدم يقوم املُ  مدخالت لل وفيه يقوم النظام بعرض منوذجٍ     :منوذج املُخرجات /دخالتمنوذج املُ  -
 ،م النظام النتيجة النهائية   قد ي دخالت على هذه املُ   وبناًء ؛بتزويده بالبيانات الالزمة واألوامر املطلوبة    

 .ستخِدمن املُ أخرى ممدخالٍتب أو قد يطلُ

  . القرارات دعمنظمخصائص : الفرع الثالث
ت      ظمم  صمطـة مـن    عة أو غري املخطَّ   توقَّ القرارات بغرض االستجابة لالحتياجات غري املُ       دعم ن

 مع مشاكل   عادةً اليت تتعامل    اإلستراتيجية هلا أمهيتها ملستوى اإلدارة      النظموهلذا فإن هذه    . املعلومات
مرةتغي وم تنو  ساِعد تعيش املؤسسات يف عصر بناء النماذج اليت         حالياًو. عةتوقَّعة وغري مخاذ على   تات 

وميكن حتديد أهم   ،   عدمية القيمة إذا مل تعتمد على املعلومات الصحيحة        تصبحوهذه النماذج   ،  القرار
  :  القرارات يف اآليتدعم نظمخصائص 

  دة؛عقَّ املشاكل املُدرة على مساندة اإلدارة يف حلِّالقُ -
  ر يف الظروف؛ للتغيعة كنتيجٍةتوقَّاالستجابة السريعة للمواقف غري املُ -
 خمتلفة يف أقـصر      من االستراتيجيات يف ظل ظروفٍ      لتنفيذ عددٍ  درة على إجراء عدة حماوالتٍ    القُ -

  ؛» ؟...إذا... ماذا« باستخدام قاعدة وقٍت
  تسهيل االتصال؛ -
  لرقابة وتقييم األداء؛حتسني عملية ا -
  ختفيض التكاليف؛ -
 . اإلداريةفعاليةزيادة ال -
هة لـدعم   وج املعلومات اإلدارية يف أن هذه األخرية تكون م        نظم عن   النظم النوع من    ا خيتلف هذ  -

 .ج من مشاكل هيكليةنت اليت تتالقرارا
- هذا النظام يا اإلداري ذاته العملية حملَّ ولكنه ال حيلُّ،م اإلداريدع التقييمية اليت يقوم .  

  .  دعم القراراتنظممزايا استخدام : الفرع الرابع
  : )1( القرارات عدة مزايا هي دعمنظمل

  ؛رةتغي مج عنها ظروفنتة للمواقف غري املُتوقَّعة اليت ت االستجابة السريع-1
2- ت؛دةعقَّحل املشكالت املُم دع  

                                                 
  .147-146معايل فهمي حيدر، مرجع سبق ذكره، ص ص  ) 1(
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حة بـسرعٍة   قترجتربة العديد من االستراتيجيات والسيناريوهات املختلفة للحلول املُ        توفِّر إمكانية    -3
  ومبوضوعية؛

 النمـوذج مـع املـسامهة النـشطة         د عملية مجع البيانـات، وتـشيي      م فتت : تسهيل االتصاالت  -4
 يف  )لـو  -ماذا( حتليل   يساِعدو،  دراءلى تسهيل االتصاالت بني امل     ويعمل ذلك ع   ،للمستخِدمني

  ؛ وبالتايل حتسني عمل الفريق، بنتائج احللاملوارد البشريةإقناع 
 يف التكاليف، أو تقليل أو إلغـاء         كبري  دعم القرارات تقليلٌ   نظمج عن تطبيق    ينت:  توفري التكاليف  -5

  ؛تكلفة القرارات اخلطأ
 من   وختصيص مزيدٍ  ،ل أقل وجبهد اق    بأداء املهام يف زمنٍ    مدراء اإلدارية والسماح لل   فعاليةحتسني ال  -6

  ؛الوقت للتحليل والتخطيط و التنفيذ

 من أدوات احلاسوب اليت تسمح لصانع       زمةٌ القرارات هي ح   اتخاذ املساعدة على    النظم ف ،إذن
ـ    خللق معلوماتٍ  ؛ مباشرة مع احلاسوب   بصورٍة التعاملالقرار من    رة يف عمليـة صـنع      ؤثِّ مفيدة وم
  . على أداء املؤسسة مما ينعكس إجياباً؛يتهافعاَّل وحتسني ،القرارات

  القيام مبهـامٍ   ىدرة عل عطيها القُ  مما ي  ؛يةالتفاعل النظم القرار من     دعم نظمعترب   ت ،عامة وبصفة 
  : مثل

ؤية ما سـوف  لرWhat – if  " إذا –ماذا "جيب عن التساؤل  من التحليالت اليت ت سلسلٍةأداء -1
  .خرجاتاملُ ى عل معينةمدخالت عليه تؤثِّر

، نض أو التبـاي   حتليل التعار ،  السعي حنو الغرض  ،  مثل االحنراف ،   أدوات منذجة خمتلفة   استخدام -2
 اإلداريـة    املعلومات نظمهمة تشترك فيها كل من       م  ذلك ميزةً  يمثِّلو.  لتحليل املعلومات  ،خلإ...
 املؤسسةه انتباه   وج ت ، مسبقاً رةقرمرير   اإلدارية تقا   املعلومات نظمم  قدحيث ت  ؛ القرار  دعم نظمو

 تـأثري   ى تسمح بتقرير مد   ى أخر  من جهةٍ  فإهنا،   القرار  دعم نظمأما  .  معينة رٍص أو فُ  ملشكالٍت
 واسـتخدام   ، وخدمات منتجاٍت من   املؤسسة مخرجات ى عل  املعلومات نظمدخلة من   التقارير املُ 

  . القرار املناسبتخاذال  توطئةً،أدوات منذجة لتحليل املعلومات

ل مع املعلومات    القرار للتعام   دعم نظم أنواع   أحد )1((GIS) اجلغرافية  املعلومات نظم عتربت كما
 شار إىل  كما يف اخلرائط الرقمية اليت ي      ،ج معلوماا عالَ وت ، املعلومات اجلغرافية  نخزت ث حي ؛)2(املكانية

                                                 
)1 ( Geographical Information Systems.  
)2 ( Spatial Information.  
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 اتخاذ مهام   يف  جداً  اجلغرافية مفيدةً   املعلومات نظمعترب  وت. ليه جغرايف معني للرجوع إ     منها مبوقعٍ  كل
ـ  ،اخل...،  موارد،  مشاريع،  ؤسساتم،   توزيع األشياء من أشخاص    يعتربالقرار الذي      أسـاسٍ  ى عل

  .جغرايف

املهـارات  وهـو يـشري إىل       ذكاء األعمـال   اإلشارة إىل مفهوم      أيضا وميكن يف هذا اإلطار   
يقات واملمارسات املستخدمة ملساعدة قطاع األعمال يف احلصول على فهـم           والتكنولوجيات والتطب 
ويهدف إىل صنع أفضل قرار عمل مـن خـالل          . )1( استقصاء املعلومات     و أفضل ألعماله التجارية  

 Microsoft):  اليت من بينـها استعمال أصناف خمتلفة من نظم إدارة املعلومات و التطبيقات املختلفة

business intelligence)ؤسسات من مجيع األحجام يف مجيع أحناء العاملامل حيل احتياجات  الذي.  

  .ةري اخلبظمالن: املطلب الثالث 
العترب  توهو ذكاءٌ  )3( أحد فروع الذكاء االصطناعي    )2(ةري اخلب ظمن ،  نع أو ابتكار اإلنسان،     من ص
مبفهوم  ض األعمال اليت تقترن غالباً    درة على أداء بع    احلصول عليه من خالل إعطاء احلاسوب القُ       يتم 

 وحيوي  ، تعتمد على احلاسوب   نظم وهي   .)4( القرارات اتخاذم و درة على التعلُّ   مثل القُ  ،الذكاء البشري 
وميكن توظيف هذه املعرفة يف تقدمي اإلرشادات       ،   معني  من اخلرباء يف جمالٍ     ما أو جمموعةٍ   معرفة خبريٍ 

  .  خوارزميةر على حلوٍل اليت ال تتوفَّكالت املش القرارات فيما خيصاتخاذأو 

  .مفهوم النظام اخلبري: الفرع األول

مة للتفكري والربهنة برباعـة     صمبرامج م ... « عبارة عن     اخلبرية بأهنا  النظم (5) إدوارد فاينبوم يعرف  
ب خربةً املهمات اليت نعتقد أهنا تتطلَّفيما خيصبشرية م (6) » ...رةعتب.  

                                                 
)1 ( http://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence،15/02/2007 التحميل تاريخ.  
)2 ( Expert System.  
)3 ( Artificial Intelligence.  
  .316زياد حممد الشرمان، مرجع سبق ذكره، ص  ) 4(

(5)  (EDWARD FEIGENBAUM) العاملة يف جمال الذكاء  احلواسيب هو عامل،الواليات املتحدةب 1936 يناير 20مواليد  من 
 أسـتاذ    وهو حاليـاً   ،ظم املعارف يف جامعة ستانفورد     ن  خمترب سس أَ ".النظم اخلبرية  أبو"ـ  ى ب سم ما ي  وهو كثرياً . االصطناعي

 .علوم احلاسوب يف جامعة ستانفورد لفخري
 

(6)  Henri Farreny, Les système experts, Cepadues édition, France, 1989, P11. 
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ـ  حلِّد وي رِشوالذي ميكنه أن ي    ، أحد تطبيقات الذكاء االصطناعي    «: النظام اخلبريهو  ل دلِّل وي
 ويتصل ويصم   م ويشرح ويفحص ويعر ف ويفس ر ويوهو بـديلٌ  ،  م وخيترب وميسح وحيفظ   د ويتعلَّ حد 
  .(1) » ها املشكالت اليت حتتاج خرباء حللِّبرجمي حللِّ

ويبأنه عبارة عن برنامج معلومايت     « أيضاًبري   النظام اخل  فعر حاكي الربهنة املنطقيـة خلـبريٍ      ي 
  : يعترب حسب استعماالته فإن النظام اخلبري ميكن أن ، معريف معني يف جماٍل،بشري

  ؛)وصي ا النظام اخليارات اليت ياتباع(نظام القرار  -
  القرارات؛تخاذنظام مساعد ال -
 .(2)» )يف هذه احلالة يلعب اخلبري دور األداة البيداغوجية(م لُّنظام للمساعدة على التع -

 كما تظم فعرمعني برامج حتتوي على معارف يف ميدانٍ      «:  بأهنا  اخلبرية   الن   ،ل على هذه   حنص
 ذكيـة   ر بطريقـةٍ  فكِّفاهلدف منها هو جعل احلاسوب ي      ؛ خبري يف امليدان   املعارف من طرف إنسانٍ   

 ني ذوي كفـاءةٍ   ختـص ني أو م  ختص غري م  اله فيما بعد من طرف أشخاصٍ     ـعمميكن است ،  كاخلبري
  .)3(» حمدودة

 درة اخلـبري اإلنـساين علـى حـلِّ         لنمذجة قُ  مصم حاسويب م  جـ برنام «:  اخلبري هو  النظام
  .)4(» املشكالت

ـ  ،حاكي اخلربة البـشرية ت،  اخلبرية بأهنا برامج معلوماتية   النظم ميكن تعريف    ،إذن ستخدم يف ت
  .  القراراتاتخاذدف إىل تسهيل ،  من بينها إدارة أعمال املؤسسةعدة جماالٍت

 علمـي أو    مة يف حقـلٍ   تراِك واخلربة اإلنسانية املُ   ، اخلبرية إىل تقنية متثيل املعرفة     النظموتستند  
 تطبيقي مببناء مناذج للمعرفة املُ    )5( حيث يقوم مهندس املعرفة    ؛دحد ـ  كتس ن اخلـرباء يف اـال      بة م

                                                 
(1) Robert Mockler and J Dologite, Knowledge Base System: An Introduction to Expert System, N.Y.  

Macmillan Pub, 1992, P13. 

(2) Henri Mahé de Boislandelle, Dictionnaire de gestion, Economica édition, Paris, 1998, P 433. 

كلية العلوم االقتـصادية وعلـوم       اخلبرية يف عملية التوظيف، رسالة ماجستري غري منشورة،          النظمسعيدة حنك، حماولة تطبيق      ) 3(
  .73، ص 1998اجلزائر، جامعة اجلزائر، التسيري، 

  .29 ص، مرجع سبق ذكره ظم املعلومات،، حتليل وتصميم نسعد غالب ياسني ) 4(
)5 ( Knowledge Engineer.  
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ل غري اخلبري منـها     ستعِموكتابتها بربنامج أو خبوارزمية يستطيع احلاسوب تنفيذها وتلبية حاجات املُ         
  .)1(اًالحق

 مع  التعاملرت  أوىل لغات     وحيث طُ ،   اخلبرية إىل مخسينيات القرن املاضي     النظمويعود تاريخ   
 ،1991 حىت عـام     1965ومنذ عام    .بر ولوك ولسب   مثل لغة الربجمة     ،تطبيقات الذكاء االصطناعي  

 يف خمتلف اجلوانب العلمية والتطبيقيـة       نظام خبري يعمل فعلياً    350 على وجود     تدلُّ  إحصائيةُ تمدقُ
   .(2)بالعامل

وسـيلة  ،  قاعدة املعرفة ،  حيازة املعرفة :  أساسية هي  مكونات ة من مخس  خبري أي نظام    يتكونو
 الـشكل   يوضـح و،  وإمكانية تفسري النتائج  ،   النظام بالنظام ذاته   مستخِدمال  وسيلة اتص ،  االستدالل
  : همكونات من خالل تفاعل النظام اخلبري كيفية عمل املوايل

  )20(شكل رقم 
  النظام اخلبريكيفية عمل 

  
  
  
  
  
  
  
  

ت، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسـكندرية،       مسري كامل حممد، أساسيات املراجعة يف ظل بيئة التشغيل اإللكتروين للبيانا           :املصدر
  .208، ص 1999مصر، 

                                                 
 مركز دراسات الوحدة العربية،     ،املستقبل العريب جملة  ،  »  عربية إستراتيجيةرؤيا  : املعلوماتية وإدارة املعرفة   «،   سعد غالب ياسني   ) 1(

  .128 ، ص2000  تشرين أول،260 العدد ،السنة الثالثة والعشرون بريوت،
(2) Morris W. Firebaugh, Artificial Intelligence: A Knowledge Base Approach, PWS-Kent, Boston, 1988, 

P.16. 

  وسيلة
 االستدالل

  قاعدة املعرفة
 قواعد وحقائق

حيازة 
 املعرفة

 مهندس املعرفة
اخلبري أو جمموعة 

 اخلرباء

مستخدم النظام لة اتصال املستخدم بالنظاميوس
 نصائح
 تفسريات
 إجابات

 استفسارات
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فإن ، ها حللِّخبري راد عمل نظامٍ   وي ، معينة  من الشكل السابق أنه إذا كانت هناك مشكلةٌ        يتضحو
اخلطوة األوىل تبدأ بقيام مهندس املعرفة بتجميع املعرفة من اخلبري أو جمموعة اخلرباء يف جمال املـشكلة     

وبعـد   . من احلقائق والقواعـد    ن يف قاعدة املعرفة يف شكل جمموعةٍ      خزوهذه املعرفة ت  ،  حثحمل الب 
 بطرح استفساراته   ستخِدم حيث يقوم املُ   ، معه التعامل النظام   مستخِدم يستطيع   ،تكوين قاعدة املعرفة  

ـ   على إجاب  وبناًءستخِدم،  ويقوم النظام بدوره بطرح بعض األسئلة على املُ       ،  على النظام   ستخِدمات املُ
يقوم النظام من خالل وسيلة االستدالل باختيار القواعد املالئمة للمشكلة حمل البحث مـن قاعـدة                

، ل اليت تقوم ا وسيلة االستدالل     وبتطبيق هذه القواعد على املشكلة من خالل عمليات التعقُّ        ،  املعرفة
يتمل إىل حلٍّ التوصم يف صورة نصيحةمستخِدن يعرضه النظام على املُعي .  

ويظالح   ينبغي ستخِدم بني النظام واملُ   ٍل أن أي تواص  ـ      أوالً  أن مير  ستخِدم على وسيلة اتصال املُ
 قد  ستخِدمحيث أن املُ  ،   باللغة العادية املألوفة لديه    ستخِدم مع املُ  التعاملواليت تسمح للنظام ب   ،  بالنظام

ال يكون بالضرورة ميف جمال احلاسوبصاًتخص .  

اإلجابة عن الـسؤال     )1(دارة عندما ال تستطيع التطبيقات املعلوماتية لإل      اخلبرينظام  ال ستخدميو
  ؟ (2) خوارزميكيف ميكن حل املسائل يف حال غياب معرفة أي حلٍّ: التايل

  .اخلبرينظام ال مكونات: الفرع  الثاين
  : يلي  التفصيل كما من اخلمس بشيٍءالنظام اخلبري مكوناتهذا وسوف يتم تناول 

 يقوم هذا النظام الفرعـي بتجميـع        ):النظام الفرعي للحصول على املعرفة    ( حيازة املعرفة أو     -1
 ونقلها وحتويلها من مصدر املعرفة إىل قاعدة املعرفـة املوجـودة            ة معين ٍةاخلربة املُتعلِّقة حبل مشكل   

يليها الكتب واملراجع   ،  اخلبرية نظمللفة  ن من أهم مصادر املعر     اخلرباء البشريو  يعترب و .)3(باحلاسوب
 حيـث مـن     ؛د من منو النظام    للتأكُّ اً ضروري اًعترب حيازة املعرفة أمر   وت .العلمية وقواعد البيانات  

 خالهلا يتم        ا     احلصول على املزيد من القواعد واحلقائق اليت يتم ممـا يعـين    ،   تزويد قاعدة املعرفة
  .النظام اخلبريفة بالتحديث املستمر لقاعدة املعر

                                                 
  . من هذه الدراسةسوف نتطرق إليها يف الفصل الرابع ) 1(

(2) Lakhdar Lallem, op.cit, P 24. 

  .166معايل فهمي حيدر، مرجع سبق ذكره، ص  ) 3(
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 حيث أهنا   ؛ قاعدة البيانات بنظام دعم القرارات     اخلبرينظام  الشبه قاعدة املعرفة ب   ت :)1( قاعدة املعرفة  -2
،  معـني  مبوضوٍعاملُتعلِّقة فقط احلقائق تتضمن إال أهنا ختتلف عنها يف أهنا ال ،ى ختزين احلقائق تتولَّ

 فإن قاعدة املعرفة    ، عليه وبناًء . ذه احلقائق  املُرتِبطةسريات   من القواعد والتف    سلسلةً تتضمنوإمنا  
  وهي جمموعـةٌ   :املعرفة باحلقائق :  نوعني أساسيني من املعرفة مها     تتضمن ينبغي أن    خبري بأي نظامٍ 

  ألجلـها؛ النظام اخلـبري  بناء  معني من فروع املعرفة أو باملشكلة اليت متَّ      بفرعٍ طةٌرتِبمن احلقائق م  
 النظـام   مستخِدمن  مكِّ من القواعد اإلرشادية اليت ت      وهي جمموعةٌ  :رفة بالقواعد واإلرشادات  واملع

 .ين النظام ألجلها املشكلة اليت بمن استخدام املعرفة حللِّ
 عبارة عن برنـامج     ي اخلبرية، وه  للنظم مبثابة العقل    وهي :)2()آلة االستدالل (وسيلة االستدالل  -3

 وإعـداد   ، ويف مكـان العمـل     ، يف املعلومات املوجودة يف قاعدة املعرفـة       فكري للت يوفِّر منهجيةً 
ى اسـتخدام العديـد مـن     حيث تتولَّ ؛شبه قاعدة النماذج بنظام دعم القرارات     تو. )3(التوصيات

وهـي   مث النتيجـة  ،   كتابة الـسبب أوالً    واليت فيها يتم  ) (then) إذ،  (if) لو(القواعد الشرطية   
. (4)تطبيق القواعد على احلقائق إلنتاج حقائق جديـدة       و،  يقوم بإجراء العمليات  امليكانيزم الذي   

 الت احلصول على السبب ك    حيث يتمدخمث تقوم إدارة االستدالل مبقارنـة هـذا الـسبب          ،  م
ل ى بالتسلس سم وهذا ما ي   ، حتديد النتيجة   يتم ، على ذلك  وبناًء ؛نة بقاعدة املعرفة  خزباألسباب املُ 

حيث يبدأ النظـام باحلـصول علـى        . ل للخلف  يف حالة التسلس   ويكون الوضع عكسياً  ،  ملألما
 ومن مث فإن أداة االستدالل هي برنامج      ،  ل إىل السبب   التوص  عليها يتم  ، وبناءً مدخالتالنتيجة ك 

حاكي عمليات التفكري االستداليل للخبري البشريي.  

                                                 
)1 ( Knowledge Base.  
)2 ( Interface Engine.  
  .166همي حيدر، مرجع سبق ذكره، ص معايل ف ) 3(

(4) LRLWEB, UNIV-bpclement. FR/ membres/ cleder/ defanet. Ntm. 
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شبه نظام إدارة احلوار يف نظـام       وهي ت  :)1(هة املستفيد واجأو   ام مستخِدم النظام   وسيلة استخد  -4
 يف   سـواءً  ، مع النظـام    بسهولةٍ التعامل النظام من    مستخِدمن  مكِّ ي وهي برنامج ،  دعم القرارات 

 مـا   وغالبـاً .  أو االستفسار حول هذه النتائج     ، أو احلصول على النتائج    ،مرحلة إدخال البيانات  
 باللغات الطبيعية الـيت     ستخِدمإىل تزويد وسيلة االتصال مع املُ     دف برامج الذكاء االصطناعي     

ل من   ستخِدمن املُ مكِّتمع النظام   بسهولةٍ التفاع   ،   ويف بعض األحيان تم اجلداول والرسومات   ستخد
  .البيانية جبانب اللغة الطبيعية

ذلك  و ؛ دعم القرارات  ظمن دون   اخلبرية نظمالوتتوافر هذه اإلمكانية يف     :  إمكانية تفسري النتائج   -5
درة على تفسري    القُ النظم اخلبرية  يتوافر ب  ث حي ؛ على تكنولوجيا الذكاء االصطناعي    لكوهنا قائمةٌ 

  . الوصول إىل هذه النتائجتمي وشرح عملية االستدالل املنطقي اليت من خالهلا ،النتائج

  . اخلبريةالنظمخصائص : الفرع  الثالث
  : )2( فيما يليتتمثَّلصائص  عدة خاخلبرية ظمنلل

   القرارات يف جمال املهام غري اهليكلية؛اتخاذ على ةري اخلبظمالن تساِعد -1
2- حاكي تخاذل و اخلرباء البشريني يف عملية التعقُّةري اخلبظمالنالقرارات؛ات  
 املعرفة األخرى الـيت     وعناصر،   على احلقائق والقواعد املصاحبة هلذه احلقائق      رينظام اخلب الحيوي   -3

  ما؛يستخدمها اخلبري البشري حلل مشكلٍة
ر والتغي،  رات يف البيئة احمليطة    حبيث ميكن تعديله ليتوافق مع التغي       مرناً النظام اخلبري  أن يكون    ينبغي -4

  داخل النظام؛املربجمةيف معرفة اخلبري 
5- عداملُ  سهل االستخدام بواسطة غري    اً نظام النظام اخلبري   ي وذلك من  ،  صني يف جمال احلواسيب   تخص

  قريبة من اللغة العادية؛ مع النظام بلغٍةالتعاملخالل إمكانية 
 ب املهام غري اهليكلية؛صاِح اليت تالتأكُّد مع حاالت عدم التعامل النظم اخلبريةتستطيع  -6
7- يألسبابٍ  تفسرياً - عند الطلب  - النظام اخلبري م  قد  توجيهـه    معينة أو أسباب    إىل نتيجةٍ  له توص

  لقبول النظام؛ القرارات أكثر استعداداًمتخذوهذه اخلاصية جتعل ،  النظامستخِدم معني ملُلسؤاٍل
  يف تقدمي املساعدة للمستويات اإلدارية العليا باملؤسسة؛لنظم اخلبرية اهلدف األساسي ل يتمثَّل-8

                                                 
)1 ( User Interface.  
  .211-210ص مسري كامل حممد، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(
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 أكثر  وذلك عن طريق تقدمي حلولٍ    ،   القرارات اتخاذ عملية   فعاليةادة   على زي  النظم اخلبرية  تساِعد -9
 مالئمة للمشكلة موضوع البحث؛

  على أساس جمموعـةٍ     مبنياً حيث تقترح عليه حالً   ،   القرار تخذ ملُ  كمستشارٍ النظم اخلبرية تعمل   -10
هو املسؤول النـهائي عـن        القرار يظلُّ  متخذومع ذلك فإن    ،  جة داخل النظام  ربممن القواعد املُ  

  القرارات؛اتخاذ
 رات اخلبري البشري؛د تفوق قُدراٍت اإلمداد بقُالنظم اخلبريةال تستطيع  -11
12- ظم اخلبرية عترب  تيف مكاتب احملاسبة واملراجعـة     وخاصةً،   من أفضل وسائل تدريب العاملني     الن  ،

وإرشاد غري اخلـرباء مـن املهنـيني إىل         ،  بريع اخل راِج حماكاة املُ  النظمحيث ميكن عن طريق هذه      
املعلومات اليت تمعنيذ بعني االعتبار للوصول إىل قراٍرؤخ . 

  العاملني على أداء عملٍ    تساِعد لكي   ؛ اخلبرية يف العديد من ااالت     النظم االستفادة من    ميكن
ل األرقام واملعلومات املتاحة    حون ت  اخلبرية أ  للنظم ميكن   ، فعلى سبيل املثال   . من صحته  التأكُّدمعني و 

ظهر أيضاً ما ا مـن       وت ، توضح فيه ما تعنيه األرقام     ،يف قوائم الدخل وامليزانية إىل تقارير للضرائب      
 .)1(مشكالت

 إىل حتسني   تؤديحيث  ؛   يف إدارة أعمال املؤسسة     رائداً  اخلبرية تلعب دوراً   النظم نرى أن    ومنه
  . على األداءر إجيابياً مما يؤثِّ؛ةذتخالقرارات املُ

عتمـد علـى أدوات الـذكاء        القرارات؛ حيث ي   اتخاذ يف    دوراً ةم اخلبري وتلعب كذلك النظ  
م يف وضـع احللـول لتلـك        ستخد املشكالت واحلصول على املعلومات اليت ت      االصطناعي يف حتديد  

 اخلـبرية   النظموتقوم   . النظام اخلبري  وناتمكحد   أ عد وذلك بواسطة قاعدة املعرفة اليت ت      ،املشكالت
 يساِعدأيضاً بتنمية بدائل حلول وتقييمها واقتراح احلل املالئم؛ حيث يتوافر للنظام اخلبري املنطق الذي               

 يف جمال األعمال لتقدمي النصح واملشورة؛ حيـث ال          اً اخلبرية غالب  النظمم  ستخدوت. على القيام بذلك  
تِخ عن بديالًعدت2(ذ القرار م(. 

  
  
  

                                                 
  .175معايل فهمي حيدر، مرجع سبق ذكره، ص  ) 1(
  .175، ص املرجع نفسه ) 2(
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  : خالصة الفصل

 املـصطلحات   نا وناقش ، املعلومات نظما الفصل دراسة وحتليل املفاهيم األساسية ل      ذهيف   ناناولت
ـ   ،   جوهرية على اإلطار النظري     مع التركيز بصفةٍ   ،طة يف هذا احلقل   رتِباملترادفة املُ  رة ؤثِّوالعوامـل املُ

نظم دعم القـرارات   نظم اخلبرية و مبا فيها نظم املعلومات اإلدارية،    مات   املعلو نظمر  زة يف تطو  حفِّواملُ
رات النوعية واجلذرية   جل فهم التغي   وذلك من أ   ؛املؤسساتوانتشار تطبيقاا يف مجيع جماالت أنشطة       

ـ   فضالً،الشاملة والعميقة اليت حدثت يف بيئة األعمال وأمناط العمل وأساليب اإلدارة     رات  عـن التغي
 أو  ،اإلدارة على مستوى     سواءً ، وابتكار مناذج غري مسبوقة    ،امة يف تكوين مناذج األعمال اجلديدة     اهل

   .ي احتياجات املستفيدين يف الوقت احلقيقيلب واخلدمات اليت تنتجاتاإلبداع يف هندسة  املُ

 ظمرت  لقد غيألعمـال   املعلومات بنية اإلدارة ووظائفها وأساليب ختطيط وتنفيذ أنـشطة ا          ن
 حاسـوبية    جمرد أدواتٍ  النظمد هذه   فلم تع  املؤسسة؛ املعلومات يف    نظمدوار  رت أ  كما تغي  ،اجلوهرية

  وإدارةٌ  عمـلٍ  نظم وإمنا هي اليوم     ؛ وإصدار التقارير  ، وإنتاج املعلومات  ،لتسجيل البيانات ومعاجلتها  
مثِّلالتايل  وب. قات العمل يف مجيع املستويات واألبعاد     جة مع تدفُّ  ندِمميف عملية تشكيل     حمورياً  جزءاً ت 

ها الوظيفية وعالقتها الداخليـة     نظم بناء وتطوير     عنها يف   ال غىن   وقاعدة انطالقٍ  ،هيكل كل مؤسسة  
 منـهجي    أن أفضل مدخلٍ   نرى،  ضمن هدا السياق  . مع البيئة التنظيمية واخلارجية مع بيئة األعمال      

 املعلومات ومناقشة مترادفـات وعالقـات       نظمراسة مفهوم    املعلومات هو د   نظملتحليل أساسيات   
لقد باتت املعلومـات    و . املعلومات اإلدارية  نظم و االتصال و املصطلح مبفاهيم تكنولوجيا املعلومات   

 ،دراء لتشكيل املؤسسة   يف يومنا هذا أحد املوارد اخلمسة املتاحة للم        لاالتصا و   تكنولوجيا املعلومات و
فعاليـة نظـم    وكذلك لزيادة كفاءة و    اآلالتواملواد اخلام   واملوارد املالية   ولبشرية  إىل جانب املوارد ا   
  .املعلومات الفرعية ا

يف ظـل   ، املعلومـات نظمللقائمني على عمل  املعرفة التقنية   اكتسابدرة على   ميكن زيادة القُ  
ة من العوامل الـيت      جمموع االعتبار بعني من خالل األخذ     ،واالتصال املعلومات   تكنولوجيا استخدام

باختالف  املعلومات   نظمالت العلمية يف الكادر البشري القائم على عمل         ؤهر املُ توافُ: تشمل كالً من  
، النظمهذه  يف الكادر البشري القائم على عمل       ) الفنية(ر املؤهالت العملية    توافُو،  أنواعها ومستوياا 

 .ق إليه يف الفصل الثالثنتطر ما س وهذا؛التعليم املستمروالبحث والتطوير و
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  : متهيد
 مفتـوح   هي نظـام  ،  النظم لنظرية   تبعاًومبختلف أنواعها   و ؤسسةن امل رأينا يف الفصل السابق أ    

 ، أو سـكون    ليست يف حالة ثبـاتٍ     ؤسسةن امل  حيث أ  ؛ر فيها ؤثِّيور  ل مع البيئة اخلارجية يتأثَّ    تفاِعمو
  . مالتأقلُوف هدف التكي، والبقاءوق هدف االستمرار حقِّ لكي تر باستمراٍرإمنا تتغيو

 اً عاملي اًرة أن متتلك منظور   تغيم ٍةبيئالعمل يف   وريد البقاء    ت مؤسسٍةلقد أصبح من الضروري ألي      
ك عـرب   التحـر و حيث أصبحت املنافسة العاملية    ؛ ال ية أو  عامل مؤسسةً كانت    سواءً ،يف جمال عملها  

 الت بـدأ االهتمـام     خضم هذه التحو   يفو .كلما رغبت يف ذلك   ختترق احلدود الوطنية    ،  اإلنترنت
تلك املوارد يف    إلدارة الدور املهم الذي تقوم به     لن  ث تبي املعاصرة؛ حي  ؤسساتباملوارد البشرية يف امل   

  . ؤسساتاملساعدة على حتقيق أهداف امل

 فبعد أن كان دور إدارة املاضية؛ يف السنوات  كبرياًراًوارد البشرية تطورت النظرة للمتطولقد 
قرارات التعيني والترقية والنقل واألجور والتأمينات  ز يف استصدار يتركَّ تقليدياًاملوارد البشرية تنفيذياً

ت هذه اإلدارة ففي إطار الدور املعاصر إلدارة املوارد البشرية أخذ. كثرياًر الدور تطو، االجتماعية
 يات املؤسسةاستراتيج هلا يف تصميم اًلإلدارة العليا يف جمال املوارد البشرية وشريك دورها كمستشاٍر

 اليوم تلعب دوراًنظم معلومات املوارد البشرية  أصبحت  كما.يات املوارد البشريةاستراتيج شاملةً
قة تعلِّ املُد املستمر لدور املعلوماتلتزاي لنظراًوذلك ؛  يف املؤسسة مهما كان حجمهاهماًمو أساسياً

   .صوى منها إىل االستفادة القُيؤدي ة إىل تنظيمها بشكٍلاحلاجة املاسباملورد البشري و

عترب موضوع حماسبة املوارد البشرية من املوضوعات احلديثـة نـسبياً    ي ،ويف السياق نفسه              
ف  احملاسبني منذ أوائل السبعينات من القرن العشرين للتعـر         حيث ظهرت بوادر االهتمام به من قبل      

عـون   يتمت د على خدمات أفـرادٍ    تزاِي م نتيجة ظهور طلبٍ   ،ؤسساتعلى أمهية املوارد البشرية يف امل     
ي أكثر منه على رأس املال       متزايد على رأس املال البشر      وبالتايل تركيز  ؛ علمية ومهنية عالية   قُدراتب

ساعد يف تقيـيم تلـك املـوارد        يوجود نظام معلومات حملاسبة املوارد البشرية       ب  يتطلَّ وهذا   ،املادي
  .  االقتصاديةؤسسات استثمارها يف امل أخرى يتم شأا بذلك شأن أية أصوٍل، مالية بصورٍةكأصوٍل

  : ق يف هذا الفصل إىل العناصر التاليةسنتطرو
  ؛ ماهية إدارة املوارد البشرية-1
   و أهم تطبيقاا؛ املوارد البشريةعلوماتنظم م -2
  ؛ حماسبة املوارد البشريةنظم معلومات -3
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  المبحث األول
  ماهية إدارة الموارد البشرية

بـل  ،  مات األساسية لنجاح املؤسسة   مقو يف أن املوارد البشرية هي إحدى الُ        هناك شك  د يع مل
 ذات كفـاءة    موارد بـشرية  ر  حيث أن توافُ  ؛  لنجاح هلذا ا  واألساسيد األول   حد أا املُ  ميكن القول 
 ـا املاديـة      املؤسسةنها من النهوض بأعباء العمل وحتقيق أهداف        مكِّومسئولية تواستخدام إمكانيا 

  .  ممكنةاملتاحة بأكرب كفاءٍة

  .مفهوم إدارة املوارد البشرية: املطلب األول
 باعتبـاره   ؛هو املورد البشري  سسة و أصول املؤ  من   أهم أصلٍ سنتناول يف هذا املطلب مفهوم      

  باإلضافة إىل ا   ، للمؤسسة إستراتيجيةقام عليه أي    األساس الذي ت    ر وظيفـة   إلشارة إىل مراحل تطـو
  .إدارة هذا املوارد اهلام

  .تعريف إدارة املوارد البشرية: الفرع األول
عترب من أهم   ي ت ستراتيجاالوا املورد اهلام    ذن إدارة ه  ، فإ  ألمهية املوارد البشري يف املؤسسة     نظراً

  .الوظائف يف املؤسسة
  .املوارد البشرية تعريف -1

أصبح ،  خاصةبصورٍة  ه إىل العنصر البشري     يف التوج و ، عامة بصورٍة العلمي لإلدارة    التطورمع  
1(إنسانيةونظر إىل األفراد العاملني كموارد بشرية       ي( .ويعمر وصفي عقيلي  ف  عر)ة  املوارد البـشري   )2

، ين جرى توظيفهم فيها   ذال، و مرؤوسنيوين يعملون يف املؤسسة رؤساء      ذ مجيع الناس ال   «: على أا 
د أمنـاطهم   وحتوتضبط  وح  وضثقافتها التنظيمية اليت ت   : أعماهلا حتت مظلة هي   و األداء كافة وظائفه  

ـ   والسياسات  و النظموطط  وجمموعة من اخلُ  ،  السلوكية تنفيـذهم  ومهـامهم   م  نظِّاإلجراءات اليت ت
لـك تتقاضـى    لقاء ذ و.  املستقبلية يتهاإستراتيجأهداف  ويف سبيل حتقيق رسالتها     ،  لوظائف املؤسسة 

ـ ومزايا  وأجور  و يف رواتب    تتمثَّلعة  تنو م املوارد البشرية من املؤسسة تعويضاتٍ     يف عمليـة  ،  ةوظيفي
تباد  بينهاو بينهم   ل للمنفعة تتم.   فاملوارد البشرية تـ      للمؤسسة مسامهاتٍ  مقد على شـكل م الٍتؤه 

                                                 
  .26ص ، 2003 ،1ط ،األردن، عمان، دار وائل للنشر، مدخل استراتيجي :إدارة املوارد البشرية، سهيلة حممد عباس ) 1(
  .)سوريا(أستاذ إدارة األعمال جبامعة حلب هو  ) 2(
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ل علـى   ويف مقابل دلـك حتـص     ،  من أجل حتقيق أهدافها    ؛خلإ...،  ، جهد مهارات،  خربات،  علمية
  .  متنوعةخدماٍتومعنوية على شكل رعاية و مالية تعويضاٍت

 لك ألا هي اليت تقوم بعمليـة االبتكـار        ؛ ذ اإلنتاجواملوارد البشرية هي أهم عناصر العمل       و
 رتـستثم ، و قهسووهي اليت ت  ،  رقابة جودته وف على تصنيعه    شِرتوج  نتم املُ صمهي اليت ت  ، و اإلبداعو

الة ال  فعوية  فبدون موارد بشرية جد   . ياتستراتيجاالوؤولة عن وضع األهداف     سهي امل ، و رأس املال 
  . )1(» رسالتهاوا  من حتقيق أهدافهن أية مؤسسٍةلن تتمكَّ، وميكن أداء هده األمور بكفاءة

  .عمالئها من خالل مواردها البشرية الكورية ب"سامسونغ" مؤسسةاهتمام : مثال تطبيقي
 فرد من العاملني    400 بإيفاد   املاضي يف مطلع التسعينات من القرن       "سامسونغ" مؤسسة قامت

ودراسـة سـلوك    ،  احلديثـة ) م وتنمية تعلُّ( الع على التكنولوجيا  لالطِّ،  دولة يف العامل   50لديها إىل   
 80.000فها املوفد الواحـد     كلَّو ،وذلك ملدة سنة  ،  رغباتهوملعرفة طلباته   ،  املستهلك يف هذه البلدان   

نها مكِّوفدين ست ل عليها من هؤالء املُ    ن املعلومات اليت ستحص   أؤمن ب  ت ؤسسةفهذه امل . دوالر أمريكي 
فلدى هذه   . جديدة سيأتون بأفكارٍ ، و يرغب عرب دول العامل   وماذا يريد   و ،من فهم حاجات املستهلك   

لـع  وإذا مل يطَّ، لع على البيئة اليت يعيشون فيهامل تطَّ، وبأا إذا مل تفهم عمالءها،  تامة  قناعةٌ ؤسسةامل
عمالء وزيادة حصتها الـسوقية،     ن من كسب ال   لن تتمكَّ ،  مهاتعلُّوخرباؤها على التكنولوجيا احلديثة     

 "سامـسونغ " مؤسسةوقد قامت    .ستتراجع إىل الوراء  ، و ملية الشديدة الوقوف يف وجه املنافسة العا    و
 .)2( من حصتها يف سوق دول الباسفيك بعد أن خسرت جزءاًاإلستراتيجيةذه 

  .)3(تعريف إدارة املوارد البشرية: الفرع الثاين
تا     )4(ف إدارة عرقة باختيـار   علِّتختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة األنشطة املُ      « املوارد البشرية بأ

 حتقيق األهـداف    يفوتعيني وتدريب وتنمية ومكافأة ورعاية األفراد واحلفاظ عليهم بغرض اإلسهام           

                                                 
  .11ص ، 2005 ،1ط ،األردن، عمان، دار وائل للنشر، بعد استراتيجي :، إدارة املوارد البشرية املعاصرةيلي عقوصفيعمر  ) 1(
  .31ص ، مرجع سبق ذكره، يلي عقوصفيعمر  ) 2(
)3 ( Human Resources Management.  
 واإلدارة اصطالحا هي فن القيادة وتوجيه أنشطة مجاعة من الناس           .ة لغةً هي اإلحاطة، وأدار الرأي واألمر أي أحاط ما         اإلدار ) 4(

ف اإلدارة بأا إجناز األعمال من خالل اآلخرين؛ دف الوصول إىل حتقيق األهداف املطلوبة،              تعرو .حنو حتقيق هدف مشترك   
      .لسيطرة واتخاذ القرارات هي األركان األساسية لوظائف اإلدارةوإن عمليات التخطيط والتنظيم وا

كـشك، املؤسـسات     حممد جت ؛  302ص  ،  1960،  تركيا،  سطنبولإ،  املعجم الوسيط ،  آخرون و   مصطفى إبراهيم : انظر     
  .4ص ، 1999، مصر، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، أسس إداراو
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 العاملة  ياإلدارة اليت تقوم بتوفري ما حتتاجه املؤسسة من األيد         «: وتعرف كذلك بأا  . )1(» التنظيمية
 كما تقوم هـذه     .رها ورفع روحها املعنوية   ى استقرا واحملافظة عليها، وتدريبها، وتطويرها والعمل عل     

اإلدارة أيضاً مبتابعة تطبيق اللوائح والتعليمات والقوانني اليت شاركت يف صياغتها واعتمـدا اإلدارة              
 مبا يتماشـى مـع مـصلحة        ، آلخر  كذلك تعمل اإلدارة على تعديلها من وقتٍ       .العليا يف املؤسسة  

  .)2(» املؤسسة والعاملني فيها

ـ   ا سلسلة القر  « وارد البشرية هي  إدارة امل  رة يف فعاليـة  ؤثِّرات اخلاصة بالعالقات الوظيفيـة املُ
  .)3(» ة والعاملني فيهاؤسسامل

 اليت تعـين    اإلستراتيجيةاإلدارة   « : فهي ياًاستراتيج  بعداً خذ تعريف إدارة املوارد البشرية    أوقد  
يات األعمـال   استراتيج البيئية و  الفُرص ق مع يات وسياسات املوارد البشرية بالتوافُ    استراتيجبصياغة  

ـ     . )4(» واهليكل التنظيمي دف حتقيق املزايا التنافسية بواسطة العنصر البشري         ز ِربوهـذا املفهـوم ي
  : )5(اجلوانب التالية

 تطبيقات إدارة املوارد البشرية هي وسائل لربط األنشطة والوحدات التنظيمية واإلسهام املباشر يف              -
  ة واإلنتاجية؛حتقيق الرحبي

 ومديري  ، التنفيذيني دراء وامل ، تقع مسؤولية إدارة املوارد البشرية على كل من مديري اإلدارة العليا           -
  املوارد البشرية؛

  .ح املؤسسة وحتقيق امليزة التنافسية هلاارة املوارد البشرية يف حتديد جنا الدور احليوي الذي تلعبه إد-

تعمل على حتقيق االسـتخدام     سسات،   أساسية يف املؤ    ووظيفةً إدارةً تمثِّلإدارة املوارد البشرية    
 مـن الـسياسات    تشتمل على جمموعٍةيةإستراتيجمن خالل  ،  األمثل للموارد البشرية اليت تعمل فيها     

ـ ورسـالتها   و املؤسسة   يةإستراتيج يتوافق هدا االستخدام مع      بشكٍل،  تعددةاملمارسات املُ و سهم يف  ي
 .)6(حتقيقهما

                                                 
  القـاهرة،   جامعـة األزهـر،    -، كلية التجارة     االجتاهات احلديثة إلدارة املوارد البشرية     ث مرجعي عن  سعيد شعبان حامد، حب    ) 1(

2006 ،jo.gov.rss.www،2007 جانفي 12 : تاريخ التحميل.  
  .21، ص مرجع سبق ذكرهصاحل، حممد فاحل  ) 2(
  .26  ص،2004 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار بشرية،ال إدارة املوارد ،أمحد ماهر ) 3(
  .27، صمرجع سبق ذكره، سهيلة حممد عباس ) 4(
  .27 صاملرجع نفسه،  ) 5(
  .14ص ، مرجع سبق ذكره، ييل عق وصفيعمر ) 6(
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مثِّل من التعريفات السابقة أن إدارة املوارد البشرية         ضحويتة إحدى الوظائف اهلامة يف املؤسس     ت 
 أو .فعاليـة والكفاءة   من ال   حديثة بأكرب قدرٍ   سٍسي وفق قواعد وأُ    البشر املورد باستخدام   اليت ختتص  

بني إىل  نتـسِ ملُا  األشـخاص   دف إىل تنظـيم    والقواعد اليت   اإلجراءات  العمليات و  من    سلسلةٌ هي
 مـن خـالل     ،استخراج أفضل طاقـام    و ،أداءام ممكنة من     للحصول على أقصى فائدةٍ    ؛املؤسسة

احلـوافز املاليـة    و ،)3(التقوميو ،)2(التدريبو ،)1(التعينيو االختيارو ،االستقطابو ،وظائف التخطيط 
  . املعنويةو

  : يوه، على مبادئ أساسية ميكن احلديث بأن مفهوم إدارة املوارد البشرية يرتكز لذا
- ؤسسة؛ل البشر أهم األصول إىل ميكن أن متتلكها أي مشكِّي 
-   ؤسسق امل حقِّميكن أن ت   ها ربط سياسات وإجـراءات األفـراد مـع  أهـداف           ة النجاح عندما يتم 

 ا؛يااستراتيجو
 وذلك من خالل قياداـا      ،زراً يف حتقيق التمي   ؤثِّة دوراً م  ؤسسميكن أن تلعب الثقافة التنظيمية للم      -

  .اإلدارية
 عليـه إلدارة    فـقٍ تد وم وح م  يف احلياة العلمية يف حتديد مفهومٍ      دراء وجهات نظر امل   ختتلفو

  : )4(وهناك وجهتان للنظر، املوارد البشرية
قليلة   أن إدارة املوارد البشرية ما هي إال جمرد وظيفةٍ         دراءيرى بعض امل  : وجهة النظر التقليدية   -أوالً

 وضبط  ، مثل حفظ ملفات العاملني    ، روتينية تنفيذية   وتقتصر على القيام بأعمالٍ    ،األمهية يف املؤسسات  
 حيث  ؛دراء إدارة املوارد البشرية باهتمام هؤالء امل      ومل حتظَ . جازات، واالنصراف واإل  أوقات احلضور 

  . على جناح وكفاءة املؤسساتيرون أن تأثريها ضئيلٌ
عترب مـن أهـم      أن إدارة املوارد البشرية ت     دراءيرى البعض اآلخر من امل    : ظر احلديثة وجهة الن  -ثانياً

 ، واملاليـة  ، واإلنتاج ، كالتسويق ، عن باقي الوظائف    أمهيةً  وال تقلُّ  ،الوظائف اإلدارية يف املؤسسات   
: أمهها رئيسية من    ومشلت أنشطةً . ألمهية العنصر البشرى وتأثريه على الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسات       

تدريب ،  جذب واستقطاب املوارد البشرية املناسبة للعمل     ،  ختطيط املوارد البشرية  ،  توصيف الوظائف 
  .ون املوارد البشرية يف املؤسساتق بشؤتعلِّ باإلضافة إىل النشاط التقليدي املُ،وتنمية املوارد البشرية

                                                 
)1 (  Recruitment.  
)2 ( Training.  
)3 ( Evaluation.  
  .15ص ، 1999، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، شريةإدارة املوارد الب، صالح الدين عبد الباقي ) 4(



 نظم معلومات الموارد البشرية: الفصل الثالث

 

134

  

  .أمهية إدارة املوارد البشرية: الفرع الثالث
 املؤسساتالذي ميكن أن تستفيد     ولني للموارد البشرية    دخي م د البشرية بتبن  قامت إدارة املوار   

فبدالً من النظـر إىل أهـداف       . )1(إشباع حاجات األفراد  ومها زيادة الفعالية التنظيمية     و ،من خالهلما 
أن حتقيق أي منهما سيكون على حـساب        و ،نينفصلَني م حاجات األفراد على أما نقيض    و املؤسسة
الن بعـضهما  كمحاجات األفراد يو املؤسسةن كالً من أهداف ترب مدخل املوارد البشرية أ    ع، ا راآلخ

لذلك أظهرت األحباث السلوكية احلاجة إىل معاملة األفـراد          ؛ال يكونا على حساب أحدمها    والبعض  
  . كموارد بدالً من اعتبارهم عامل إنتاج

موعة التصرفات والتعبريات اخلارجية والداخلية،      جم «ويعرف السلوك البشري يف املؤسسة بأنه       
يات قتـض مات وجـوده وم   قوق عملية األقلمة والتوفيق بني م     حقِّ يسعى عن طريقها الفرد ألن ي      اليت

  : )3(ما يلياملبادئ اليت يقوم عليها هذا املدخل من و. )2 (» اإلطار االجتماعي الذي يعيش داخله
1- و إدارته تحسنأُ  إذااألفراد هم استثمار؛يزيد إنتاجيتهاو املؤسسةق أهداف حقِّتنميته ميكن أن ي  
االقتـصادية  وق إلشباع حاجات األفـراد النفـسية        إن سياسات املوارد البشرية البد أن تـخلَ       -2

   ؛االجتماعيةو
3- ُ بيئة العمل البد أنوئ يتموع األفراد على تنمية شج؛استغالل مهارا  
راعي حتقيق التوازن بني حاجات األفراد       ت ذ بطريقةٍ سياسات املوارد البشرية البد أن تـنفَّ     وبرامج   -4

   ؛د على حتقيق هذا التوازن اهلامساِع تكاملية ت من خالل عمليٍة،املؤسسةأهداف و
 الذي ساعد العاملني يف   و العاملية يف أغلب دول العامل بعد ظهور ميثاق حقوق اإلنسان            تغيراتال -5

ـ     ،عية جتم ي تنظيماتٍ وتبن بل   ،واجبامو على معرفة حقوقهم     املؤسسات  )4(ال مثل احتـاد العم
  بطريقةٍ املؤسساتهذه الظروف أجربت    ،  فال على االحتجاج ضد أي تعس     الذي ساعد العم  و

    ل مع املوارد البشرية كفردٍ    مباشرة أو ضمنية على التعام منـه  و. تدريبهوج إذا أُحسن احترامه     نِت م 
  .)5(فإن غاية إدارة املوارد البشرية هي حتقيق الكفاءة والفعالية يف استغالل املوارد البشرية

  

                                                 
)1 ( com.wikepedia.www13/03/2008:، تاريخ التحميل.  
  .139، ص ت.د، ن.د املعاصرة الشخصية واإلدارية ونظم املعلومات، تمىن حممد إبراهيم البطل، تكنولوجيا االتصاال ) 2(
)3 ( com.wikepedia.www2008 مارس 13 :، تاريخ التحميل.  
)4 ( Labor Union.  
  .91فايز مجعة صاحل النجار، مرجع سبق ذكره، ص  ) 5(
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  .أهداف إدارة املوارد البشرية: الفرع الرابع
  : )1(يلي من األهداف ميكن إمجاهلا فيما  إدارة املوارد البشرية إىل حتقيق جمموعٍةتسعى

  )21(شكل رقم 
  بشريةأهداف إدارة املوارد ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

،  االجتاهات احلديثة إلدارة املوارد البـشرية      سعيد شعبان حامد، حبث مرجعي عن     :  الشكل من إعداد الباحث باالستناد إىل      :املصدر
  .2007انفي ج 12 : تاريخ التحميل،jo.gov.rss.www، 2006  القاهرة، جامعة األزهر،-كلية التجارة 

 من املوارد البشرية    املؤسسةوذلك من خالل ختطيط احتياجات       : إنتاجية ممكنة   حتقيق أعلى كفاءةٍ   -أ
  واألساليب اإلحصائية والرياضـية بـصفةٍ      ، عامة كماً ونوعاً باستخدام األساليب العلمية بصفةٍ     

 . خاصة
ـ    وذلك من خالل اال    : العمل على زيادة مستوى أداء العنصر البشري       -ب درة هتمام بزيـادة قُ

 ،م بالتـدريب  قُـدرا وذلك عن طريق تنمية     ،   وزيادة رغبتهم يف أداء العمل     ،األفراد على العمل  
 . وتوفري مناخ العمل املناسب مادياً ونفسياً

  عادل لألجور واحلوافز وسياساتٍ    وذلك من خالل وضع هيكلٍ     : زيادة درجة الوالء واالنتماء    -ج
 . آلخرم بالعالقات اإلنسانية والعمل على تدعيمها من حٍنيواالهتما، واضحة للترقية

                                                 
  .مرجع سبق ذكرهسعيد شعبان حامد،  ) 1(

إدارة أهداف    
 املوارد البشرية

حتقيق أعلى كفاءة
 إنتاجية ممكنة

زيادة درجة
 الوالء واالنتماء

العمل على زيادة
مستوى أداء العنصر 

 البشري

 موضوعيوضع نظام
لقياس وتقييم أداء 

العاملني
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ـ  حبيث يضمن إعطاء كل ذي حـق       : لقياس وتقييم أداء العاملني    موضوعي وضع نظام    -د  ،ه حقَّ
 .  أو احلوافز املادية واملعنوية، أو العالوات االستثنائية، أو املكافآت، يف الترقيةسواًء

  : ))1دف كذلك إىلو
   وفعالية؛ مباشرة لتنفيذها بكفاءٍةنحت صالحيةًا واألنشطة اليت مأداء مهامه -1
  :  يليمشاركة اإلدارة العليا فيما -2
  التنافسية؛والعملية واء من الناحية االقتصادية فون أكفَّوظَّر للمؤسسة متوفَّيضمان أن  -
  ذون التزامام جتاه املؤسسة؛نفِّيفهمون وي نيفوظَّكون املُ ضمان -
 وتوفري  ،فني بصورٍة صحيحة  وظَّحقيقة أن املؤسسة تقوم بتنفيذ التزاماا ومسؤولياا جتاه املُ        ان  ضم -

  ؛ مالئمة هلم كلما كان ذلك ممكناًظروف عمٍل
 عطي للمؤسسة مسعـةً    مما ي  ؛ة اتباع املقاييس واألساليب األخالقية يف العمل والعالقات االجتماعي        -

بة بني املؤسسات األخرى؛طي  
  م العالقة بني العاملني واملؤسسة؛ وضع اللوائح والسياسات العادلة اليت حتكُ-
  : التنسيق الكامل مع اإلدارات األخرى يف املؤسسة لتحقيق ما يلي -3
   املشاركة يف توضيح كافة اللوائح والتعليمات والسياسات اليت تنتهجها املؤسسة للعاملني؛-
  ؛العمالية ة لكافة املشاكل املساعدة يف وضع احللول املناسب-
العهـم علـى كافـة       إبداء النصح واإلرشاد ملدراء اإلدارات األخرى فيما يتعلَّق بأعمـاهلم واطِّ           -

  ؛العماليةر على أنشطة إدارام يالسياسات احلكومية اليت هلا تأث
-باع نمةظم السالمة الالزم حث مدراء اإلدارات على اتحلماية العاملني وممتلكا .  

 إحدى الوظائف اهلامة يف املؤسسات احلديثة اليت        تمثِّل أن إدارة املوارد البشرية      مما سبق  ويتضح
  .فعاليةو استخدام العنصر البشرى بكفاءٍةتعمل وجتتهد على 

  .ل يف إدارة املوارد البشريةالتكام: الفرع الرابع
ـ  املؤسسة؛رى يف    بني إدارة املوارد البشرية وبني اإلدارات األخ       هناك تكاملٌ   ليـست إال    يفه

ساعدها على تدبري احتياجاا من املوارد البشرية والترقيـة          ت ث حي ؛دة لإلدارات األخرى  ساِع م إدارةً
  .والنقل وتقييم األداء

  

                                                 
  .29-28، مرجع سبق ذكره، ص ص صاحل فاحل  حممد  )1(
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  )22(شكل رقم 
   نظام إدارة املوارد البشرية املتكامل

  
ية استراتيججناز هل مدرب حمفز بشكل جيد قادر على إكيل قوة وفريق عمل مؤتوفري موارد بشرية للمؤسسة وتش

  .املؤسسة وحتقيق أهدافها
  .23 سبق ذكره، ص ي، مصدر عمر وصفي عقيل:املصدر

يبني األنشطة اليت تشتمل عليها إدارة املوارد البشرية         تكاملٌ أيضاًهناك  ن الشكل أعاله أن     بي ، 
 واالختيـار  ، واالسـتقطاب  ، والبحث ،املوارد البشرية  وختطيط   ،وصيفل بني أنشطة الت   مثل التكام ، 
  . وقياس الكفاءة،والتعيني

  

  

ختطيط املوارد
 ةالبشري

 التعويضات

االختيار 
 تقييم والتعيني

 األداء

التدريب
 والتنمية 

تقييم 
 الوظائف

صيانة املوارد 
 البشرية

تصميم وحتليل 
 العمل

 االستقطاب
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  . التارخيي إلدارة املوارد البشريةالتطور: املطلب الثاين
          إدارة  ألن ؛ر هـذه اإلدارة  بعد تعريفنا إلدارة املوارد البشرية يف املطلب السابق سنتناول تطـو

ات اليت يرجـع    التطور من    لعددٍ  إمنا هي نتيجةٌ   ،ا احلديث ليست وليدة الساعة    املوارد البشرية بشكله  
دعى باملصنع أو  ي  فقبل الثورة الصناعية مل يكن هناك شيءٌ       ؛يف أوربا )1(الثورة الصناعية عهدها إىل بداية    

 خصـصة متات اليت سامهت يف إظهار احلاجة إىل وجود إدارة موارد بـشرية             التطورتلك  ،  )2(اإلدارة
د بإدارة املـوارد    زاِيتر االهتمام املُ  فس عديدة ت  فهناك أسباب  .املؤسسةون املوارد البشرية يف     ترعى شؤ 

  : ومن هذه األسباب، دارة من فروع اإل وكفرٍعمتخصصة البشرية كوظيفٍة
 املؤسسة؛  يفساعد على ظهور التنظيمات العمالية      ،   الصناعي يف العصر احلديث    التطور و  التوسع -1

 ترعـى   متخصصة ى إىل احلاجة إلدارةٍ    أد ا مم ؛حيث بدأت املشاكل بني اإلدارة واملوارد البشرية      
  .املؤسسة املوارد البشرية يف كالت مشوحتلُّ

ى إىل زيادة الوعي نتيجـة ارتفـاع         أد ا مم ؛رص الثقافة أمام العاملني    الكبري يف التعليم وفُ     التوسع -2
صني يف إدارة املـوارد البـشرية       تخص أدى للحاجة إىل وجود م     امم؛   والتعليمي مستواهم الثقايف 

ل مع النوعيات احلديثة من املوارد البشريةووسائل حديثة للتعام.  
3-  أصحاب العمل بإصدار قوانني وتـشريعات        و ل احلكومي يف العالقات بني العمال     زيادة التدخ 

ب وقـوع   ظ على تطبيق القوانني لتجن    حاِف ت متخصصة ارٍةى إىل ضرورة وجود إد     أد امم،  عمالية
  . مع احلكومةكالٍت يف مشاملؤسسة

ـ  ،دافع عن املوارد البشرية    العمالية اليت ت   املؤسساتظهور النقابات و   -4 ب األمـر ضـرورة      وتطلَّ
ـ  ى إىل أمهية وجود إدارٍةمما أد  ؛ العمالية املؤسساتاالهتمام بعالقات اإلدارة ب    تخصخللـق  صةم 

العماليةاملؤسساتن بني اإلدارة والتعاو  .  

نتصف القرن التاسع عشر حىت     ت ا إدارة املوارد البشرية من م      أهم املراحل التارخيية اليت مر    و
  : اآلن هي

نتصف القرن التاسع عشر وعقود الزمن الـستة الـيت          عند قيام الثورة الصناعية يف م     : املرحلة األوىل 
 يف   لكن كانت هناك صيحات    ،دعى بإدارة املوارد البشرية    يف املؤسسات ي   ن آنذاك شيءٌ  تلتها، مل يك  

  وحتـسني أمـورهم املعيـشية       ،نادي بضرورة االهتمام بشؤون العمال يف املصانع      البلدان الصناعية ت 

                                                 
  .42  صاحل ، مرجع سبق ذكره، صحممد فاحل ) 1(
  .42ي، مرجع سبق ذكره، ص  عقيلعمر وصفي ) 2(
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ـ   كانت الثورة الصناعية مبثابـة البدايـة لكـثريٍ         ،من ناحية إدارة املوارد البشرية    و. )1(والصحية ن  م
  : ث اإلنسانية؛ حيكالتاملش

شترى بعد أن اعتمدت اإلدارة على اآللـة أكثـر مـن            باع وت  ت  إىل العامل باعتباره سلعةً    ةنظر ال -1
   ؛اعتمادها على العامل

  .  بسبب نظام املصنع الكبريرة اليت ال حتتاج إىل مهارٍةتكركثري من األعمال املُالنشأة  -2

  . هائلة يف اإلنتاج والسلعقت زيادةًة الصناعية حقَّن الثوروعلى الرغم من ذلك فإ
  .ظهور حركة اإلدارة العلمية: املرحلة الثانية

ات اليت سامهت يف ظهور أمهية إدارة املوارد البشرية هي انتـشار حركـة اإلدارة               التطورمن  
  : يل إىل األسس األربعة لإلدارة وه الذي توص)2( تايلور فريدريكالعلمية بقيادة

 بذلك استبدال الطريقة التجريبية أو طريقة اخلطأ تايلورقصد وي : تطوير حقيقي يف اإلدارة-1 
 ،املؤسسةسس املنطقية واملالحظة والصواب يف اإلدارة بالطريقة العلمية اليت تعتمد على اُأل

على أعلى  مث تبسيط واختصار األعمال املطلوبة اعتماداً،طة بالوظيفةرتِبه النشاط املُوتقسيم أوج 
 MEYER BLOOMFIELDففي بداية القرن العشرين أدخل  « .مةستخداملواد واملعدات املُ

 فقط بالعالقات مع واليت تم، )3( خاصة تسمى إدارة األفرادمصلحةً،  صناعية خمتلفةيف مؤسساٍت
  .)4(» وذا دخلت إدارة ونظام املوارد البشرية يف املؤسسة الصناعية، األفراد

تأكد تد أن   عفب،   األساس يف جناح إدارة املوارد البشرية      تايلورويعتربه   :الختيار العلمي للعاملني   ا -2
  .يتم اختيارهم -م ومهارام الالزمة لتحمل عبء الوظيفةقُدرامن املؤسسة 

حيث يؤكد تايلور أن العامل لـن ينـتج          : االهتمام بتنمية وتطوير املوارد البشرية وتعليمهم      -3
وتدريب مناسب على العمل وهو أمر      ،   املطلوبة منه إال بعد أن يكون لديه استعداد للعمل         بالطاقة

  .جوهري للوصول إىل املستوى املطلوب من العمل

                                                 
  .42ص عمر وصفي عقيلي، مرجع سبق ذكره،  ) 1(
 التنظـيم  نظرية، صاحب اقتصادي أمريكي مهندس و:1915-1856)( :(Frederick Winslow Taylor) فريدريك تايلور   )2(

  ."مبادئ التنظيم العلمي للمصانع" بعنوان 1912فه سنة من خالل املرجع الذي ألَّ) ةالتايلوري( ر نظريته طو.العلمي للعمل
)3 ( PERSONNEL ADMINISTRATION.  
  .11، ص 2004 ،ناصر دادي عدون، إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمي، دار احملمدية العامة، اجلزائر ) 4(
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حيث يؤكد تايلور انه باإلمكان التوفيـق بـني          : التعاون احلقيقي بني اإلدارة واملوارد البشرية      -4
لعمل يف ختفيض تكلفة العمل وذلـك بزيـادة         رغبة العامل يف زيادة أجره وبني رغبة صاحب ا        

  .إنتاجية العامل بأن يشارك يف الدخل الزائد الرتفاع معدل إنتاجيته
  : العماليةاملؤسساتمنو : املرحلة الثالثة•

ات الـيت  التطـور د دور النقابات وتدخل احلكومة يف تنظيم العمل خاصة مـع      تزاي أيضاًجند  
 ل النقابة والدولة يف التأثري يف هذه اجلوانب بشكلٍ        وتدخ،  هنية للعمال شهدا اجلوانب االجتماعية وامل   

 اهليئات املوجودة على مستوى البلدان أو املستوى اجلهوي         سواًء،  كبري بواسطة القوانني والتشريعات   
 يـة ق مع بـاقي اهليئـات احمللِّ      نسصل وت اليت تت  )1( العمل الدولية  ةنظم م  مثل ،والدويل لبعض اهليئات  

،  العمالية وهيئات العمل اليت تدافع عن العـاملني        املؤسساتإن ظهور النقابات و    « .اجلهوية للعمل و
 العمالية ومن مث كانت أمهيـة وجـود إدارة          املؤسسات ضرورة االهتمام بعالقات اإلدارة و     أدى إىل 
ـ     املؤسسات خللق التعاون الفعال بني اإلدارة و      متخصصة دة للعالقـات   العمالية وإعداد سياسات جي
يقوم على حتقيق التعاون والوفـاق بـني املؤسـسة          من العالقات   هذا الشكل اجلديد    . )2(» الصناعية
ذلك ألن  ،   املؤسسة وإدارة املوارد البشرية    يةإستراتيجلقد أصبح هذا االجتاه اجلديد جزءا من        ،  والنقابة

  .)3(ة الصراع داخل املؤسسةفهذا الرضا خيفف من درجاملوارد البشرية، رضا النقابة يعين رضا 
  :بداية احلرب العاملية األوىل: املرحلة الرابعة•

إدارة املوارد البشرية   ،   مل تكن وظيفة املوارد البشرية كما هي اآلن يف الواقع          1914 سنةقبل   «
 ديرها أرباب العمل أنفسهم   كان ي.    ت إىل ظهور وبروز إدارة املـوارد البـشرية         إن الظروف اليت أد
ـ  وكان ذلك متداخالً  ،  يعود إىل انتهاء احلرب العاملية األوىل مباشرة      ،   علمي مستقل  كفرٍع  اً ومرتبط
(4) »الت اجلهاز االقتصادي لتلك املرحلة بتحو.  

الختيار املـوظفني قبـل     احلاجة إىل استخدام طرق جديدة      احلرب العاملية األوىل    أظهرت  قد  ل
ر مع تطو و.  ألسباب فشلهم بعد توظيفهم     على العمل تفادياً   قت بنجاحٍ وطُب )ألفا وبيتا (تعيينهم مثل   

صني يف إدارة املـوارد البـشرية الظهـور يف          تخصاإلدارة العلمية وعلم النفس الصناعي بدأ بعض املُ       

                                                 
)1 ( World Labor Organization .  
، 2002دين عبد الباقي، االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مـصر،                 صالح ال  ) 2(

  .21 ص
  .82ي، مرجع سبق ذكره، ص عمر وصفي عقيل ) 3(

(4) Geneviève Lacono, Gestion des ressources humaines, Casbah éditions, Algérie, 2004, P16. 



 نظم معلومات الموارد البشرية: الفصل الثالث

 

141

  

 اعتبار هؤالء   نوميك،  لصحية واألمن الصناعي   للمساعدة يف التوظيف والتدريب والرعاية ا      املؤسسات
وتزايد االهتمـام بالرعايـة     . طالئع أوىل ساعدت يف تكوين إدارة املوارد البشرية مبفهومها احلديث         

 إنشاء هذه املراكز بدايـة      يمثِّلو االجتماعية للعمال من إنشاء مراكز للخدمة االجتماعية واإلسكان؛       
 واقتصر عمله على اجلوانب السابقة وكان معظم العاملني بأقـسام           ظهور أقسام شئون املوارد البشرية    

  .املوارد البشرية من املهتمني بالنواحي اإلنسانية واالجتماعية للعامل

 فـورد وقد كان أول ظهور إلدارة املوارد البشرية يف املؤسسات الصناعية آنذاك يف مؤسسة              
، فمع توسـع حجـم      "دارة االستخدام   إ" حتت مسمى    1914 األمريكية لصناعة السيارات يف سنة    

األعمال واستخدام أعداد كبرية من العمال الذين حيتاجون لعملية اختيار وتعيني وتأهيـل وحتديـد               
  .)2( بأن هناك ضرورة ملحة إلحداث هذه اإلدارة)1(فورداخل، وجد ...رواتبهم وأجورهم

ملديري هذه األقـسام عـام       تدرييب   عد أول برنامجٍ  أ و ،نشئت أقسام موارد بشرية مستقلة    مث أ 
نشئت أ 1920 وعام 1919 كلية بتقدمي برامج تدريبية يف إدارة املوارد البشرية عام          12 وقامت   ،1915

  . الكبرية واألجهزة احلكوميةاملؤسساتكثري من إدارات املوارد البشرية يف ال
  .مابني احلرب العاملية األوىل والثانية: املرحلة اخلامسة•

؛ شرينات وبداية الثالثينات من هذا القرن تطورات يف جمال العالقات اإلنسانية          شهدت اية الع  
وأقنعت الكثريين بأمهية رضاء العـاملني عـن        ،  )3(التون مايو حيث أجريت جتارب هوثورن بواسطة      
وظيفة نظام املوارد البشرية له جزء كبري يف إثبات هويـة            « .عملهم وتوفري الظروف املناسبة للعمل    

  ، (4) » ودفع األفراد إىل اإلنتاجية، وحتديد مهام كل طرف يف املؤسسة، املؤسسة
  : سنوات السبعيناتما بعد احلرب العاملية الثانية حىت : املرحلة السادسة•

 كبرية يف املصانع األوروبية عاملة بنسبٍة احلرب العاملية الثانية كانت احلاجة إىل اليد ال      انطالقمع  
وهذا لتوفري  ،  الفالحيةولرفع اإلنتاج من وسائل احلرب وكذلك يف جمال الصناعات الغذائية           ،  خاصة

اجة إىل اليد العاملة النسوية     ت هذه احل  وقد مس  «،  متطلبات احلرب وتغطيتها بكل اللوازم الضرورية     
تقدم املساعدة لإلدارة يف    ،  متخصصةات احملتاجة إىل مصلحة     ففرض على املؤسس  ،  تكونة خاصة املغري  

                                                 
  .صناعة السيارات ل"فورد"س ؤس صناعة السيارات يف الواليات املتحدة األمريكية ومو، أب)1947-1863(نري فورد ه ) 1(
  .43، مرجع سبق ذكره، ص عقيليعمر وصفي  ) 2(
)3(Mayo Elton  (1880-1949) :نفساين أمريكي،اجتماعي و عامل انب النفسي للعمل يف املؤسسات، وس اجلدربأثر  خاصةًاهتم 

  .احمليط االجتماعي للعامل على اإلنتاجيةالرمسية وغري العالقات 
(4) Jacqueline Barraud et autres, La Fonction ressources humaines, Dunod éditions, Paris, 2004, P32 
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ويف هذه الفتـرة    . )1(»تسيري عملية اختيار األفراد وإعطائهم قدرا من التكوين ألداء األعمال املطلوبة          
  .)2(ركزت العناية على اإلنسان والذي هو حمور اإلنتاج؛ وبالتايل أوجبت العناية بإدارة األفراد

 حيـث مشلـت     ؛سع نطاق األعمال اليت تقوم ا إدارة املوارد البشرية        ات كذلك   يف هذه املرحلة   •
تدريب وتنمية العاملني ووضع برامج لتحفيزهم وترشيد العالقات اإلنسانية وليس فقط حفـظ             

  . فهم واألعمال الروتينيةملفات املوارد البشرية وضبط حضورهم وانصرا
 ،)3(العالقـات اإلنـسانية   نظرية  ز على   ركِّزالت االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية ت        ما •

د اسـتخدام    وكان نتيجة ذلك تزاي    ؛نثروبولوجيا من نتائج البحوث لعلم النفس واأل      واالستفادة
 اعتباره مجيع اجلوانب اخلاصة ببيئـة        ألنه يضع يف   حيث أنه أكثر مشوالً    ؛مصطلح العلوم اإلنسانية  

ـ   من أن العلوم السلوكية ما     التأكُّد ينبغيو .وظروف العمل والعامل وأثرها على سلوكه       إال  يه
  للعاملني وأثر العوامل على هذا      الكشف عن دوافع السلوك اإلنساين     ة لإلدارة يف  ساعد م جمرد أداةٍ 
 مثل  ، يستفاد منها يف جماالت إدارة املوارد البشرية        من املعرفة اجلديدة اليت    ضيف نوعاً وت،  السلوك

 . سياسة التحفيز والتنظيمات غري الرمسية
  .أواخر التسعينياتسنوات السبعينات حىت ما بعد : بعةاملرحلة السا

 فمنـذ بدايـة     .ذور حقل دراسة إدارة املوارد البشرية يف الواليات املتحدة األمريكية         برزت ج 
ل االهتمـام مبحتـوى إدارة      وحتو.  إلدارة األفراد  وم إدارة املوارد البشرية كبديلٍ    السبعينيات برز مفه  

    املوارد  وإدارة   . املكافآت ، التدريب ،ز االهتمام على االستقطاب   ركِّاألفراد مبفهومها التقليدي والذي ي
حتليل ؤسسة،  ل امل تصميم هياك ،  )4(ؤسسة ثقافة امل  ةق بإدار  تتعلَّ  مبوضوعاتٍ  حديث يهتم  مفهوم البشرية

.  من الكفاءات املناسبة    مبجموعةٍ ؤسسة وتزويد امل  ، على املوارد البشرية يف املستقبل     تؤثِّرالعوامل اليت   
ل وحتو. إداري  ذات طابعٍ  اًي ألدائها أدوار  أن إدارة األفراد تفتقر للدور االستراتيج      ب د اعتقاد لقد تولَّ 

 أكثـر    باألمور اإلجرائية يف تسيري شئون العاملني ملفهـومٍ         تم االهتمام التقليدي بإدارة األفراد واليت    

                                                 
  .13، ص 2004ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره،  ) 1(
  .24مهدي حسن زويلف، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(
وهي نظريةٌ تنادي بضرورية تفهم وتدارس طبائع وتصرفات العاملني وميوهلم ورغبام؛ خللق تعاوٍن مشترك بينهم وبني اإلدارة؛                  ) 3(

  .177مهدي حسن زويلف، مرجع سبق ذكره، ص : انظر. لتحقيق أهداٍف مشتركة
؟ وما   ؟ ما هو املقبول    ح لألفراد ماذا يفعلون وكيف    وضيري اليت ت   من القيم والسلوكيات واملعا    ثقافة املؤسسة عبارة عن جمموعةٍ      )4(

  ؟ هو الصحيح
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ـ        ولتفادي.  بالعنصر البشرى   يهتم والًحداثة ومش  شارك إدارة املـوارد     تلك املشكلة كان البـد أن ت
  .)1(يستراتيجالبشرية بفاعلية أكرب يف األمور ذات الطابع اال

ك العمال مبختلـف مناصـبهم يف اهلـرم          أمام املؤسسات احلديثة العمل على إشرا      أصبحوبه  
 والربامج الـيت    )2(اإلستراتيجيةويف أغلب األعمال إىل حتديد األهداف       ،  اإلداري أو اهليكل التنظيمي   

 إدارة املوارد البشرية هي تلك      د مل تع  اإلستراتيجيةهات   يف التوج  التطورويف ظل    «،  تقوم ا اإلدارة  
 ا أصبحت جزءاً    ،صية االستشارية اإلدارة التخصمـن   بل هي جزءٌ  ،   التنظيمية اإلستراتيجية من    بل إ 

  .)3(» ووظائف مديرية اإلدارات التنفيذية أنشطة

زن بـني    إلجياد التـوا   ر عن حماولةٍ  عب بقضايا املوارد البشرية ي    يف هذه الفترة  إن اهتمام اإلدارة    
  .هذه املواردل مع العائد يف التعاموبني التكلفة مواردها البشرية، و وأهداف املؤسسةأهداف 

 اإلستراتيجية من إدارة املوارد البشرية إىل اإلدارة        لاالنتقابعد هناية التسعينات و     :املرحلة الثامنة   
  .للموارد البشرية

تا   إستراتيجف  عرـدف   ؛املدروس للموارد البشرية  وم  نظَّتثمار املُ  االس « ية املوارد البشرية بأ 
كمـا  . )4(» الت يف املؤسـسة ؤهاملُو من خالل ضمان احلفاظ على الكفاءات ،حتقيق املزايا التنافسية 

 اإلدارة املستجيبة حلاجـات     « وهي   )5(تستعمل املؤسسة ما يطلَق عليه بإدارة املوارد البشرية املُباِدرة        
  .)6(»ذلك متطلَّبات البيئة، من خالل وضع االستراتيجيات املناسبة ورغبات العاملني، وك

 للموارد  ةيستراتيج اإل اإلدارة للميزة التنافسية بروز     ب على النظر للموارد البشرية كمصدرٍ         لقد ترت 
ـ  ،   للمؤسسة اإلستراتيجيةف بأنه ربط تسيري املوارد البشرية باألهداف        عرالذي ي ،  )7(البشرية ين مما يع

       ا شريكمـن خـالل صـياغة        سـواءً  ،ياسـتراتيج  ضرورة قبول وظيفة املوارد البشرية على أ 

                                                 
)1 ( /%DocLib/salotaibi/sa.edu.ksu.faculty://http2008 مارس 12 :، تاريخ التحميل.  
)2 ( Strategic Objectives.  
  .27، ص مرجع سبق ذكرهحممد عباس، سهيلة  ) 3(
  .341، ص املرجع نفسه ) 4(
)5 ( Human Resources Management Initiative.  
  .340املرجع نفسه، ص  ) 6(
)7 (    Human Resources Management Strategic.  
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 ، أو ضمن خمتلف أنشطة املـوارد البـشرية كاالسـتقطاب          ، أو من خالل تنفيذها    ،ياتستراتيجاال
  .)1( وتقييم األداء، والتحفيز، والتدريب،واالختيار

  : )2(إىل حتقيق النتائج التالية عام كانت إدارة املوارد البشرية دف وبشكٍل
واالحتفاظ م يف خدمة ،  من العناصر البشرية ذات املهارة والوالءؤسسةتوفري احتياجات امل -

  ؤسسة؛امل
 مرة؛م والتدريب املسترص التعلُّ بتوفري فُؤسسةتنمية مهارات وفعاليات األفراد يف حتقيق أهداف امل -
ظم االختيار ونؤسسة، فء عن األفراد املناسبني الحتياجات املحث الكُية إىل البؤد املُالنظمتطوير  -

  التدريب والتنمية وتقييم األداء؛ظمون، ظم حتديد الرواتب واملكافآتون، والتعيني
- يف أسرة ومن  باعتبارهم أعضاًءؤسسة،ظم وآليات رعاية األفراد وإدماجهم يف نسيج املتطوير ن 

 أصحاب املصلحة فيها؛
 من أجل ؛ وتوثيق العالقات بينهمؤسسة،بل تعاون العاملني مع فريق اإلدارة بامللعمل على تنمية سا -

 الشخصية للعاملني وفريق  حتقيق املصاحلومن خالل ذلك يتممؤسسة، حتقيق األهداف العامة لل
 اإلدارة؛

- وح الفريق؛ن فيما بني العاملني أنفسهم وبث رالسعي إىل تنمية التعاو 
 من ، وحماولة إزالة الفروق الناشئة عن االختالفات بينهم، مشكالت العاملنياملساعدة يف حلِّ -

 . وغريها من الفروق الفردية،الثقافة، اجلنسية، السن، حيث النوع

 من التغيري املستمر  العامل كله حاالتتفقد أصاب؛ م على هذا النحومل تدولكن تلك الظروف 
ولعل أبرز تلك . ا مجيعاًقُدرا التأثري املباشر على هيكلية املوارد البشرية ول والعنيف ذاتواملتواِص

  : )3(التغيريات ما يلي
    يتطلَّبواليت ،  تقنيات املعلومات واالتصاالت خاصةً،ات العلمية والتقنية وانتشار تطبيقاا التطور-

ها بكفاءٍةها وتطبيقُاستيعابرد البشريةر نوعيات خاصة من املواوفِّ ت.  

                                                 
  .56 ص، 2003 الرياض، السعودية، ، دار املريخ،، ترمجة حممد سيد أمحد عبد املتعال، إدارة املوارد البشريةجاري ديسلر ) 1(
 تـاريخ  ،ID?asp.file/tshareef/dean/sa.edu.kau.economics.www=2985 ، »إدارة املوارد البـشرية اإلسـتراتيجية     «  ) 2(

  .2008 فيفري 12 :التحميل

  .فسهاملرجع ن ) 3(
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- جاتع عمليات االبتكار والتحديث يف املُتسارواالهتمام ،  واخلدمات استثماراً للتقنيات اجلديدةنت
 أمامهم للمسامهة بأفكارهم الفُرص وإتاحة ،د بتنمية املهارات االبتكارية واإلبداعية للعاملنيتزاِياملُ

  .مؤسسات لل)1( التنافسيةقُدرات لتنمية ال؛وابتكارام
رص دد الذين جيدون فُجني اجلُنِتجني القائمني وغريهم من املُنِتاشتداد املنافسة واشتعاهلا بني املُ -

ال اإلنتاجي مالدخول يف انتيجة التقنيات اجلديدةرةًيس  ،األمر ؛ ساع األسواق وتنامي الطلبوات
ني يف جماالت البيع والتسويق تصخزة من املُتمي جديدة ومالذي خلق طلباً متزايداً على نوعياٍت

 . واحملافظة على العالقات مع العمالء وصيانتها، ملواجهة تلك اهلجمات التنافسية؛والترويج
 وظهور ، مع تطبيق اتفاقيات اجلاتؤسسات،ظاهرة العوملة وانفتاح األسواق العاملية أمام امل -

 من خالل إزالة العوائق اجلمركية وغري ،ية التجارة العاملية ودورها يف حترير التجارة الدولمؤسسة
األمر الذي أوجد احتياجاً ؛  يف السلع أو اخلدمات سواًء،اجلمركية أمام حركة التجارة الدولية

 احمللية يف تغيرات وتستوعب امل،م الثقافات املختلفة جديدة من املوارد البشرية تتفهمتزايداً لنوعيٍة
فضالً عن إجادة اللغات األجنبية ، جه إليها بقوة تتؤسساتملاألسواق اخلارجية اليت بدأت ا

 .عهد إليها بالعمل فيهر حبسب املوقع الذي يتغي خمتلف ومدرة على العمل يف مناٍخوالقُ
- ر مهارات البشر ذوي املعرفة املُارتفاع مستوى التعليم وتطوصني يف فروع العلم والتقنية تخص

 تسعى إليهم ألمهيتهم يف تشغيل تلك التقنيات ؤسسات والذين أصبحت امل،دةتجداجلديدة واملُ
 . التنافسيةقُدراتومن مث اكتساب ال، وصيانتها

 املعاصرة إىل ؤسساتر نظرة اإلدارة العليا يف امل كانت السبب األهم يف تغيتغيراتتلك ال
  التنافسية وأكثر األصول أمهيةًقُدرات لل املصدر األساسيال حنو اعتبارهوبداية التحو، املوارد البشرية

وبذلك بدأت اإلدارة املعاصرة تبحث عن مفاهيم وأساليب جديدة إلدارة . ؤسسة يف املوخطورةً
ومن مث بدأ االهتمام بقضية إدارة ، أمهيتها وحيوية الدور الذي تقوم بهاملوارد البشرية تتناسب مع 

  .اإلستراتيجيةاملوارد البشرية 

  

  

  

  
                                                 

)1 ( Competitive Capabilities.  
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  : للموارد البشريةاإلدارة اإلستراتيجيةعناصر ح الشكل التايل وضيو
  )23(شكل رقم 

   للموارد البشرية اإلستراتيجيةعناصر اإلدارة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

:  للموارد البشرية يف ظل إعادة اهليكلةاإلستراتيجية ةاإلدار، عائدة سيد خطاب : الشكل من إعداد الباحث باالستناد إىل:املصدر
  .8 ص، 1990 ،2ط ،القاهرة، املكتبات الكربى، مشاركة املخاطر -جندمااال

 علمي سليم أن اإلنسان لديـه       تنطلق اإلدارة احلديثة يف اهتمامها بالتنمية البشرية من اعتقادٍ        و
كثرياً ذهنية تفوق    وقُدرات طاقات  يف مواقع العمل املختلفـة     فعالً  استغالله أو االستفادة به     ما يتم  ،

درا علـى   قُو ؤسساتز امل الستفادة القصوى من تلك القوة الذهنية هي املصدر احلقيقي لتمي         إن ا و
لذلك جند أن احملور األساسي يف فكر اإلدارة اجلديدة هو إعطاء           و. )1( باهرة غري تقليدية   حتقيق إجنازاتٍ 

                                                 
  .42 ص، مرجع سبق ذكره، اإلستراتيجيةعلي السلمي، إدارة املوارد البشرية  ) 1(

 

دراسة وحتليـل العوامـل -1
التنافسية احمليطة باملؤسسة   

 دف التعر   ف على الفرص
ــدات   ــة والتهدي املتاح

.احملتملة

دراسة وحتليل نظام املوارد    -2
البشرية وحتديد نقاط القوة    
الستثمارها ونقاط الضعف   

 .ااملطلوب معاجلته

ــدا  -3 ــياغة البـ ئل صـ
ــتراتيجية اإل ــة س اخلاص

باملوارد البـشرية لتنفيـذ     
ــسةإ ــتراتيجية املؤس  .س

وضع اخلطط الوظيفية   -4
والسياسات والربامج  
ــاملوارد  ــة ب اخلاص

 .البشرية

مراقبة إستراتيجيات -5
شرية وتقييم  املوارد الب 

مدى حتقُّق األهداف   
 .ستراتيجيةاإل
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فراد إىل مفهـوم إدارة     ن من حتويل مفهوم إدارة األ      حىت تتمكَّ  ؛االهتمام ا ولموارد البشرية   لة  الفُرص
  .اتؤسس فعالة على مستوى امليةإستراتيجبمن جعل هذه املوارد متتاز  اإلستراتيجيةاملوارد البشرية 

    ز عليها الفكر اإلداري املعاصر أن هذا اجلهد البشري ال ميكـن أن             ركِّإن احلقيقة املهمة اليت ي
 ،التوجيـه و ،اإلعـداد و ،د من التخطـيط   بل الب ،  حتقيق نتائج ذات قيمة مبجرد أن يتوافر      إىل  يصل  
  .املؤسسةيات استراتيجق مع ر إلدارة املوارد البشرية بالتناستطو م يف إطار نظاٍم،التنمية املستمرةو

  .وظائف إدارة املوارد البشرية: املطلب الثالث
م قـد ت املالئمة للت  ءاجذب الكفا و ، االستقطاب أنشطة إدارة املوارد البشرية     وظائف تتضمن

 مثل تقدير احتياجات    ،التكتيكيوي  ستراتيجق بالتخطيط اال   تتعلَّ أنشطةًو،  اللتحاق باملؤسسة ابطلبات  
وتقوم إدارة املوارد    .كيفية تأمني هذه احلاجة   و ،القصريواملؤسسة لأليدي العاملة على املدى الطويل       

، تعيينـهم ووالعمـال   ظفني   باختيار املـو   أيضاً وتقوم   ،وحصر املهارات ،  البشرية بتحليل الوظائف  
 أثنـاء العمـل     اجتماعياًو نفسياًو ورعايتهم صحياً ،  تقومي أدائهم و ،وحتفيزهم،  وتدريبهم وتطويرهم 

 تاإلداراو عن تنظيم العالقات املهنية مع النقابات        بالعادة ولةًكما أن هذه اإلدارة تكون مسئ      .بعدهو
  .)1(احلكومية

  : شرية إىل تقسيم وظائف إدارة املوارد البميكن  
  . اإلدارية إلدارة املوارد البشرية الوظائف:الفرع األول

 أربعة وظـائف ميكـن توضـيحها يف       إىل )2( الوظائف اإلدارية إلدارة املوارد البشرية     وتنقسم 
  :الشكل التايل

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .344زياد حممد الشرمان، مرجع سبق ذكره، ص  ) 1(
  .باالجنليزية ) 2(
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  )24(شكل رقم 
  الوظائف اإلدارية إلدارة املوارد البشرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  .2008 مارس 13 :، تاريخ التحميلwww.wikepedia.com :باالستناد إىل اد الباحث الشكل من إعد:املصدر

 كمـاً   املوارد البشرية  من   املؤسسة وظيفة التخطيط بتخطيط احتياجات      تم :)1(وظيفة التخطيط  -1
جممـوع الـسياسات     يعـىن    ارد البشرية للموفالتخطيط  املؤسسة،   تضمن حتقيق أهداف     اليتونوعاً  

 مناسـبة،    معينة يف أوقات محددة وبتكلفة عملٍ      قة بالعمالة ألداء أعمالٍ   تعلِّ واملُ ةلتكاِمواإلجراءات املُ 
خذين يف االعتبار األهداف اإلنتاجيـة      ، آ  أو حتت الدراسة أو اإلنشاء     ، قائم  كان ذلك ملشروعٍ   سواًء

 من اخلطة العامـة      أساسياً كون خطة املوارد البشرية جزءاً    يها، وبذلك ت  رة عل ؤثِّللمشروع والعوامل املُ  
 .)2(للمؤسسة

 مـستقلة هلـا تقـوم        األفراد يف املؤسسات واستحداث إدارةٍ     ةر وظيف  مع تطو  :وظيفة التنظيم  -2
  فقد بدأ املسئولون بالتفكري يف تنظـيم   ، ورسم الربامج املتعلقة باألفراد؛     ووضع السياسات  ،بالتخطيط

  إدارة املوارد البشرية هـو تقـسيم وحتديـد الواجبـات           يفقصد بوظيفة التنظيم    وي.  )3(هذه اإلدارة 

                                                 
)1 ( Planning Function.  
  .132 ص، 2005، 3عمان، األردن، طمصطفى جنيب شاويش، إدارة املوارد البشرية، دار الشروق،  ) 2(
  .32 صمصطفى جنيب شاويش، مرجع سبق ذكره،  ) 3(

 

  الوظائف 

  اإلدارية إلدارة

  املوارد البشرية

وظيفة
 التخطيط

وظيفة 
 التنظيم

 وظيفة
 التوجيه

  وظيفة الرقابة
 وتقييم األداء
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فمدير إدارة املوارد    . تربط هذه املسئوليات   اليتوحتديد العالقات   ،  املسئوليات والسلطات بني األفراد   و
 البشرية ياألفراد،   بني العمل   عن طريق تصميم هيكل عالقاتٍ     ،د شكل اهليكل التنظيمي إلدارته    حد ،

 . املؤسسة يفالعوامل املادية 
 وقد تندرج هـذه     ،املؤسسةقصد ا توجيه جهود األفراد حنو حتقيق أهداف         وي :وظيفة التوجيه  -3

   الوظيفة حتت عدة ممثل   ،ياتسم Command  ،Motivation،   وحتت أي م ى من املُ  سميات فإن  سم
 .  تام وفعاليةفراد على العمل برضاً األاهلدف من هذه الوظيفة هو حثُّ

م قُدرا حسب    أو تصاعدياً   يعين تقييم أداء األفراد ترتيبهم تنازلياً      :)1(وظيفة الرقابة وتقييم األداء    -4
ق بتنظيم األنشطة والتنـسيق      إدارية تتعلَّ  عملية الرقابة وظيفةً   عتربت و .)2(وخربام وعادام الشخصية  

حبيـث  ،  بناًء على حتليل األهداف أو األنشطة األساسية للتنظـيم        ،  دةحدمالة املُ  طبقاً خلطة الع   ،بينها
وتتضمن هذه الوظيفة قيام إدارة املوارد البشرية مبا        .  عالية  بكفاءةٍ مؤسسةتضمن تنفيذ اخلطة العامة لل    

  : )3(يلي
   مجع املعلومات اخلاصة بالسلوك واألداء؛-1
   حتديد مستويات األداء الفعلية؛-2
  . تقييم األداء من خالل التركيز على نقاط الضعف والقوة فيه لتعزيز الثاين وحماولة معاجلة األوىل-3

  : )4(وتتمثَّل اإلجراءات األساسية يف تقييم أداء العاملني فيما يلي
   بناء معايري األداء؛-1
   قياس األداء؛-2
   مقارن األداء الفعلي مع املعيار؛-3
  يم مع العاملني؛ مناقشة نتائج التقي-4
  . اإلجراءات التصحيحية-5
  
  

                                                 
)1 ( The Oversight Function and Performance Evaluation.  
  .87مصطفى جنيب شاويش، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(
، ص  2003،  1ر والتوزيع، عمان، األردن، ط    مدخل استراتيجي، دار وائل للنش    : ييت، إدارة املوارد البشرية   اهلخالد عبد الرحيم     ) 3(

36.  
  .142املرجع نفسه، ص  ) 4(
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  .الوظائف التنفيذية إلدارة املوارد البشرية :الفرع الثاين
 أربعة وظائف هي ممثَّلـة يف الـشكل          إىل )1(تنقسم الوظائف التنفيذية إلدارة املوارد البشرية     

  :التايل
  )25(شكل رقم 

   إلدارة املوارد البشريةالتنفيذيةالوظائف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .الشكل من إعداد الباحث :املصدر

 بتحديد   وتم ،وىل الوظائف التنفيذية إلدارة املوارد البشرية     عترب أُ ت: )2(وظيفة استقطاب العمالة   -1
د ويتحـد  .املؤسسة تضمن حتقيق أهداف     ثنوعاً؛ حبي و كماً   املوارد البشرية  من   املؤسسةاحتياجات  

 : نطاق هذه الوظيفة فيما يلي

   املوارد البشرية؛ من املؤسسة احتياجات تقدير •
 مؤسسة؛ الالزمة للاملوارد البشريةحتديد مصادر احلصول على  •
 تتناسب مع احتياجات    اليت وإجراء االختبارات الالزمة النتقاء الكفاءات       ،املوارد البشرية اختيار   •

 ؛وغريها، واملقابالت الشخصية،  وذلك عن طريق االختبارات النفسية،املؤسسة

                                                 
)1 ( Operational functions of the Department of Human Resources.  
  .باالجنليزية ) 2(

 

  الوظائف 

   إلدارةتنفيذيةال

  املوارد البشرية

وظيفة
استقطاب 
 العمالة

وظيفة 
تنمية 
 العاملني

وظيفة
  التعويض 
 أو املكافأة

وظيفة رعاية 
وصيانة القوى 
 البشرية
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 .  يف مناصب عملهمتعيني األفراد •
 الالزمة كماً ونوعاً    املوارد البشرية  على   املؤسسةبعد حصول   : )1(تنمية العاملني تدريب و وظيفة   -2

 مبا يت  م بصفةٍ     ،املؤسسةبات أهداف   تطلَّفق مع ملرفع مستوى الكفاءة    ؛ مستمرة  البد من تنمية مهارا 
 . )2(وذلك لضمان سالمة تنفيذ العمل، دريب املستمر من خالل التوهذا يتم، وحتسني األداء

ات التطـور  ملواجهـة    املؤسـسة  تضمن اسـتمرار     اليت من الوظائف األساسية     هذه الوظيفة عترب  تو
 ب عليه ضرورة احلـصول علـى كفـاءاتٍ    مما يترت؛ أساليب العمل وأدوات اإلنتاج   يفالتكنولوجية  
 احلاليـة   املوارد البشرية  إال من خالل تدريب وتنمية       مؤسسةوهذا ال يتوافر لل   ،  متخصصة ومهاراٍت

  .  مجيع املستويات اإلداريةيف مؤسسةلل
عترب وظيفة التعويض أو املكافأة من الوظائف اهلامة إلدارة املوارد          ت: )3(وظيفة التعويض أو املكافأة    -3

 املعيشي للعاملني، باعتبـاره      مباشر على املستوى    ويعود السبب يف ذلك ملا للتعويض من أثرٍ        ؛البشرية
؛ وذلـك ألن     ثانيـة  مصدر رزقهم األساسي من جهة، وعلى الدولة وأصحاب األعمال من جهـةٍ           

 . )4(س ا من تكلفة العامل يف معظم املؤسسات وعلى اختالف أنواعهـا           التعويضات تمثِّل نسبة ال بأ    
أو املكافآت  )5( هذه الوظيفة بتحديد هيكل عادل لألجور      وختتص ،  فق مع اجلهد املبـذول مـن        مبا يت

 .ز علـى اجلانـب االقتـصادي      ركِّ مبعىن أن مدير إدارة املوارد البشرية ي       ؛املؤسسة يف املوارد البشرية 
 :  سليم لألجور البد منولضمان وضع نظاٍم

  ؛ حتديد نظم دفع األجور-            ؛ تقييم الوظائف-  
  .ديد لوائح اجلزاءات حت-             ؛ حتديد نظام احلوافز-  

 مـن   ، البـشرية  وارد هذه الوظيفة برعاية وصيانة امل     تم:  البشرية واردوظيفة رعاية وصيانة امل    -4
  . وكذلك الرعاية عند ترك اخلدمة، خالل توفري الرعاية الصحية والثقافية والترفيهية واالجتماعية

 
  

                                                 
)1 ( Jobs training and development workers.  
)2 ( ق إليه بالتفصيل يف الفصل اخلامسهذا ما سوف نتطر.  
)3 ( The post of copensation or reward.  
  .181مصطفى جنيب شاويش، مرجع سبق ذكره، ص  ) 4(
)5(     أو عيناً   كان نقداً  ًءى للعامل لقاء عمله مبوجب عقد العمل، سوا       عطَ األجر هو كل ما ي   ع سنوياً، أو أسبوعياً، أو يومياً، أو       دفَ مما ي

  .ورٍة عموالتعلى أساس الساعة، أو القطعة، أو تبعاً لإلنتاج بص
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  المبحث الثاني
  أهم تطبيقاته الموارد البشرية وم معلوماتاظنماهية 

 تغيـرات  للم نظراً كانت عليه من قبل      عما مهمة إدارة املوارد البشرية يف الوقت احلايل         ختتلف
 و ، من ارتفاع مستوى التعليم    ،باملؤسسةث يف البيئة احمليطة     اليت حتداالنفتاح العـاملي   و ،ع املوارد تنو
 أصبحت مهمة إدارة املوارد البـشرية       ،راتتغيه امل ومع كل هذ   .خر لآل  من بلدٍ  املوارد البشرية ل  بتنقُّ

ظـم   ومن هنا ظهرت احلاجـة إىل ن       ؛مع حسن استخدامها   املعلوماتوحتتاج إىل املزيد من البيانات      
قة باملورد  تعلِّ املُ ات القرار اتخاذ لعملية   ، باملعلومات الكافية يف الوقت املناسب     دراءاملعلومات إلمداد امل  

  .البشري

  .م معلومات املوارد البشريةا نظفهومم: املطلب األول
 عديدة من املعلومات الالزمـة لتحقيـق    لها مع املوارد البشرية إىل أنواعٍ      يف تعام  اإلدارةحتتاج  

ل يف تلك املعلومات يف الـسابق       وقد كانت وسائل التعام   . االستخدام األمثل للموارد البشرية املتاحة    
، سـجالَّت  إذ كانت تنحصر يف جتميع البيانات يف صحف أو           ؛ والبساطة وعدم الفاعلية   ةتتم بالبدائي 

ن يف  خـز  ت  هامة عن األفراد يف ملفـاتٍ      وكذلك حفظ املستندات واألوراق اليت حتتوي على بياناتٍ       
  أماكن للحفظ، ويتم ل فيها يدويا   التعام .   م احلواسـيب والـشبكات الداخليـة يف        ولكن مع تقـد

 ،الة للمعلومات يف خمتلف جماالت النشاط     ظم فع ر تصميم وتشغيل ن    فقد أصبح من امليسو    ،املؤسسات
  .)1(ومنها إدارة املوارد البشرية

  .تعريف نظام معلومات  املوارد البشرية: الفرع األول
النظام املُ  «قصد بنظام معلومات املوارد البشرية      يحول املـوارد البـشرية يف       ن معلوماتٍ تضم 

 ، كالتـدريب  ،منها يف صناعة القرارات املختلفة اخلاصة باملوارد البـشرية        ميكن االستفادة   املؤسسة،  
أن نظام معلومات املوارد البشرية ينطوي على        كما   .اخل...،  الت والتنقُّ ، والترقية ، والتحفيز ،والتطوير

عملية مجع وتنظيم وحتليل البيانات اخلاصة باملوارد البشرية وحتويلها إىل مراكز صـناعة القـرارات               
  .)2(» غراض التخطيط للموارد البشرية يف الوقت املناسبأل

                                                 
  .435، مرجع سبق ذكره، ص اإلستراتيجية علي السلمي، إدارة املوارد البشرية ) 1(
  .322سهيلة حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(
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م تكنولوجيا لدعم ومساندة اإلدارة يف إدارة املـوارد البـشرية يف            صّم عن نظاٍم م   عبارةهو   «
 وتقـومي   ، والتحفيز ، والتطوير ، والتدريب ، وتوصيف الوظائف  ، كإدارة أنشطة االستقطاب   ،املؤسسة
 من خالل الدعم يف     ، بيانام باستمرار يف كافة املستويات اإلدارية       وحتديث ، واحملافظة عليهم  ،األداء

ـ ، وحتليـل املوقـع  ، ودعم قرارات املـدراء ،يستراتيجختطيط القوى البشرية للمستوى اال   ل  والتنقُّ
جنـاز كافـة    ، واملـساندة يف إ     التشغيلي ىفني للمستو وظَّ وتوثيق وحفظ وترتيب املُ    ،للمستوى الفين 

  .)1(»  املؤسسةعمليات األفراد يف

مة بغرض جتميع وتنقية وحتليل وتقيـيم وتوزيـع         صماملُ من األفراد واإلجراءات      تركيبةٌ «هو  
قة بـإدارة العنـصر    تعلِّ القرارات يف كافة ااالت املُ     اتخاذ دقيقة وسريعة ألغراض املتابعة و     معلوماٍت

  .)2(» البشري يف املؤسسة

املوارد البشرية أحد  التطبيقات اخلاصة لقواعد املعلومـات          يعترب نظام معلومات     ، عامة وبصفٍة
ية والربامج اجلاهزة واليت تستهدف حتقيق الكفاءة والفعالية يف عمليات إدارة املوارد البشرية             لكتروناإل

 وجيمع بني األفراد واألجهزة والـربامج اجلـاهزة واإلجـراءات والبيانـات             ،يف املؤسسة العصرية  
  .)3(واملستفيدين

طة اليت تعمل  مع     تراِبنه جمموعة األجزاء املُ   ف على أ  عرين نظام معلومات املوارد البشرية      نه فإ وم
وظـائف  ال ميكن استخدامها ملساندة      لتحويل البيانات إىل معلوماتٍ    ، متفاعلة بصورٍةبعضها البعض   

 حتـسني أداء    ـدف    ؛يقتنس و ، القرار اتخاذ،  رقابة،  ختطيطقة باملورد البشري يف املؤسسة من       تعلِّاملُ
  . خصائص الوظائفاملوارد وأي التوفيق بني خصائص ، الفرد

  :ويوضح الشكل التايل  نظام معلومات املوارد البشرية
  
  
  

  
  

                                                 
  .106إميان السامرائي و هيثم الزعيب، مرجع سبق ذكره، ص  ) 1(
املدخل لتحقيق ميزة تنافسية ملؤسسة القرن احلادي والعشرين،         :مجال الدين حممد املرسي، اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية        ) 2(

  .530، ص 2006الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 
  .530املرجع نفسه، ص  ) 3(
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  )26(شكل رقم 
  نظام معلومات املوارد البشرية

  .88 ص مرجع سبق ذكره،،  املعلوماتنظم املعلومات اإلدارية و تكنولوجيا، ياسني سعد غالب:املصدر

 الفرعية للمعلومات ترتبط بأهداف ومعايري تنـسيق        النظملة من   تكاِمإن مكونات هذه البنية املُ    
 فرعـي   ويف الوقت الذي يتوفَّر لدى كل نظـامٍ       . )1( واضحة للمؤسسة  إستراتيجية ترتكز على رؤيةٍ  

 أساسية من   انات وتنفيذ األنشطة الوظيفية لكل إدارةٍ     جناز أنشطة معاجلة البي   درة على إ  للمعلومات القُ 
 ولتلبية احتياجات هذه اإلدارات من املعلومات ذات اجلـودة الـشاملة والقيمـة              ،إدارات املؤسسة 

                                                 
  .88مرجع سبق ذكره، ص نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات، ، ياسني سعد غالب ) 1(

نظام معلومات املوارد 
 البشرية

النظام الفرعي لألجور
واحلوافز

النظام الفرعي 
للتدريب

النظام الفرعي الستقطاب
العاملني

النظام الفرعي لتقييم 
العاملني

إستراتيجية املوارد 
  البشرية

 األهداف االجراءات

  املوارد البشريةإدارة

 املخرجات
 عمليات

 املدخالت

Data  Base 
 قاعدة بيانات املوارد البشرية

Processing

Feedback

Inputs Outputs

 التغذية العكسية
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 املتكامل إلعداد تقارير معلومـات      اإلداريعلومات  امل هي أيضاً موارد نظام      النظم فإن هذه    ،املضافة
 شاملة   إىل رؤيةٍ  ، إداري يتجاوز النظرة الوظيفية اجلزئية الضيقة      ن منظورٍ  م ،عن األداء الكلي للمؤسسة   

 ،)1(ط بإدارات املؤسـسة   رتِب أن كل نظام معلومات وظيفي م      صحيح. لكل عمليات وأنشطة املؤسسة   
ين لكل نظامٍ  وبالتايل فإ .  من هذه اإلدارات   م باألساس لدعم وإسناد األنشطة اخلاصة بكل إدارةٍ       صم 

كـل   ه العكسية وقاعدة بياناته اليت تـضم ه وتغذيته ومخرجات وعملياتهلمعلومات له مدخالت  فرعي ل 
 فرعيـة   ظـمٍ  ون  ألجزاءٍ لٌكم أساسي م  ن هذا النظام ما هو إال جزءٌ      ملفات أعمال اال الوظيفي فإ    

 البيانـات أو نظـام      ل منها نظام املعلومات اإلداري الذي يستند على نظام إدارة قواعد          أخرى يتشكَّ 
مستودعات البيانات اليت تضم قواعد بيانات داخلية للمؤسسة وقواعد بيانات خارجية عـن بيئـة               

  .األعمال أو عن املنافسة واملنافسني يف الصناعة أو السوق

  . املوارد البشريةم معلوماتانظمسات، مصادر معلومات وعناصر : الفرع الثاين
مـصادر معلومـات    ،سنتناول يف هذا الفرع مسات    ملوارد البشرية   بعد تعريفنا لنظام معلومات ا    

  :م كما يليانظال  هذا عناصرو
  :  املوارد البشريةم معلوماتاظن مسات -1

  : )2( أهم مسات نظام معلومات املوارد البشرية احلديث فيما يليتتمثَّل
   على احلواسيب املربوطة يف شبكات؛ كامل اآللية يعتمد أساساً-
  الستخدام املباشر من كافة املسئولني املعنيني بشؤون املوارد البشرية؛ متاح ل-
   منتشر يف كافة أرجاء املؤسسة مهما تباعدت مواقعها جغرافيا؛-
   شامل جلميع مكونات املوارد البشرية على اختالف أنواعها ومستوياا؛-
-       ول عليهـا، وجتميـع تلـك       دت مصادر احلـص    شامل جلميع معلومات املوارد البشرية مهما تعد

   واحد بالنسبة للفرد الواحد؛املعلومات يف ملٍف
صل ا يف    ميكن الوصول إىل املعلومات املطلوبة عن الفرد من كافة اجلهات اليت يت            ث متداخل؛ حبي  -

  عمله؛

                                                 
  .مثلما أشرنا إليه يف الفصل السابق ) 1(
  .437 مرجع سبق ذكره، ص إدارة املوارد البشرية اإلستراتيجية،علي السلمي، ) 2(
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 دة عن أفكـارهم ومقترحـام     تجد إمكانية إشراك األفراد أنفسهم يف تغذية النظام باملعلومات املُ         -
لتطوير العمل، ومالحظام عن املنافسني يف السوق وغري ذلك من املعلومات اليت قد ال تتـوافر                

   التقليدية؛النظم إىل اإلدارة يف  لفرد لتوصيلها بفعاليٍةالفُرص
-     دة  حىت ولو نشأت املعلومات اخلاصة بـه يف مواقـع            ، الفرد  مشول النظام كل ما خيصتعـديف  م 

  .اخل...، اتب، احلوافز املستحقة، اإلجازات املستخدمة، رصيد اإلجازات املتاحاملؤسسة، مثل الر
    املوارد البشريةم معلوماتاظن معلومات مصادر -2

  : )1( املوارد البشرية إىلمعلوماتام ظن مصادر معلومات تنقسم
نـة يف   خزاملُوهي املعلومات اليت يستقيها النظام من مصادر داخل املؤسـسة           و: املصادر الداخلية  -أ

 ووصـف   ،فني وما حتتويه مـن تفـصيالم       خدمة املوظَّ  سجالَّتقة ب تعلِّواملُقواعد بيانات املؤسسة    
 .، واحملافظـة   والتحفيز ، والتطوير ، والتدريب ، والتعيني ، واالختيار ، وسياسات االستقطاب  ،الوظائف

 اإلدارة  نظم دعـم  طة مع   رتِبوميكن أن حيصل نظام على هذه البيانات من قاعدة بيانات املؤسسة واملُ           
 ظم  املوارد البشرية   ن وغريها من    ،ظم التقارير اإلدارية   ون ، القرارات للموارد البشرية   نظم دعم  و ،العليا
  . املؤسسةيف
 مثـل  ،وهي املعلومات اليت يستقيها النظام من مـصادر خـارج املؤسـسة    : املصادر اخلارجية  -ب

األوضـاع  و ،اهليئات العماليـة  ومعلومات النقابات   و ،لعماليةاألحوال ا ومعلومات حول املنافسني    
   .غريها من املعلومات املتاحة خارج املؤسسةو ،أسعار الفائدةو ، العامليةؤشراتاملُو ة،االقتصادي

  :  املوارد البشريةم معلوماتاظن عناصر -3
  املُـدخالت،    : مهـا   عنـصرين أساسـيني     إدارة املوارد البشرية من    نظم املعلومات ل  تتشكَّ

  : )2(خرجاتاملُو
قة ببيانات األهداف    تعلِّلة إىل النظام واملُ   دخوهي عبارة عن معلومات املوارد البشرية املُ      : دخالتاملُ -أ

 واالختيـار   ، وبيانـات االسـتقطاب    ،يات اخلاصة بتخطيط املوارد البشرية    ستراتيجوالسياسات واال 
،  والتأمينـات  ، والتعويضات ، واملكافآت ، وبيانات التحفيز  ،ة واإلدام ، والتطوير ، والتدريب ،والتعيني

  .م وتقاريرهمسجالَّفني ووظَّلمومجيع التفصيالت ل
 ،الـنظم ج عن عمليـات     أشكال املعلومات املختلفة اليت تنت    و ةوهي نتائج املعاجل  : خرجاتاملُ -ب

  .اللوائحو ،اجلداولو ،فنيوظَّتقارير املُو ،قوائم املعلوماتو ،الرسوماتو ،طاتكاملخطَّ
                                                 

  .107إميان السامرائي و هيثم الزعيب، مرجع سبق ذكره، ص  ) 1(
  .108املرجع نفسه، ص  ) 2(
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عتـرب  م معلومات املوارد البشرية ت    امها نظ قد ميكن القول أن املعلومات اليت ي      ،يف ضوء ما تقدم   
،  أخـرى  إلدارة املؤسسة من ناحيـةٍ    و ، بالغة من األمهية إلدارة املوارد البشرية من ناحية        على درجةٍ 

فعاليـة رأس املـال     وات حتسني كفاءة    مبستلزمووذلك لصلة هذه املعلومات باحتياجات اإلدارات       
  .)1(اإلنساين من صانعي املعرفة ومن العاملني يف املؤسسة

  . املوارد البشريةم معلوماتاظنية أمه: الفرع الثالث
2(يت العديد من املزايا من أمهها اآلتوارد البشرية للمؤسساامل  معلوماتظمحتقق ن( :  

  ؛بالسرعة املمكنةمعاجلتها واسترجاع املعلومات وختزين  -1
2- جالَّتل بتقليص التعام؛املعامالت الورقيةو اليدوية الس  
  ؛دقة عملية صناعة القراراتوية إىل سرعة ؤدالتحليل املُوجناز عمليات التخزين السرعة يف إ -3
4-   الفهم املُ ودة  حتقيق العالقة اجليملختلفـة  ريق توفري املعلومـات ا    ط عن   ،العمالول بني اإلدارة    تباد

  ؛ ومن أهم هذه املعلومات تلك اخلاصة بتقييم األداء، العاملني يف املؤسسةأنشطة لحو
ـ وبذلك ت  ؛ يف املوارد البشرية يف البيئة الداخلية واخلارجية       تغيرات عن أية    الكشف -5 ن اإلدارة  مكِّ

  داد ملواجهة تلك التغيرات بكفاءة؛من اإلع
  . املوارد البشرية واإلدارات األخرىأنشطةتلف ق التكامل والتنسيق بني خميحتق -6

  : )3( للمؤسسة الفوائد التاليةالنظمكما متنح هذه 

-م ختطيط املوارد البشرية؛وحتضري ودة سان  
  ؛املوارد البشريةات باحتياجات املؤسسة من التنبؤ إعداد  -
   كامل جلميع الوظائف؛ املساعدة يف إعداد وصٍف-
   والنقل؛، والترقية، والتعيني، من العقود:املني تنظيم شؤون الع-
   دعم إدارة االستقطاب واالختيار والتعيني؛-
   والتقومي؛ر دعم برامج التدريب، التطوي-
    دعم برامج توزيع األجور واملكافآت والتعويضات؛-
-تقدمي تقارير م فني وحتديثها باستمرار؛وظَّلة عن املُفص  
  .مسجالَّفني وإدامة وظَّ توثيق تفصيالت املُ-

                                                 
  .87 مرجع سبق ذكره، ص نظم املعلومات اإلدارية و تكنولوجيا املعلومات،، ياسنيسعد غالب ) 1(
  .324مد عباس، مرجع سبق ذكره، ص سهيلة حم ) 2(
  .108إميان السامرائي و هيثم الزعيب، مرجع سبق ذكره، ص  ) 3(
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مني أو عمالء    البشرية يف تزويد املستخدِ    نظم معلومات املوارد  ويتمثَّل الغرض العام من تطوير      
  .)1(النظام باملعلومات اليت حيتاجوا يف الوقت املناسب وبالدقة املطلوبة

  . املوارد البشريةم معلوماتاظ نات وأجزاءمكون: الفرع الرابع
كأي نظام معلومـات    ،  معلومات املوارد البشرية من وجهة نظر آلية عمل النظام         نظام   يتكون

والتغذيـة  ،  كموالـتح خرجـات،   والعمليـات واملُ  دخالت،  هي املُ ،  آخر من مخسة عناصر أساس    
  .)2(الراجعة

 املعلومـات اليدويـة     نظـم  البشرية حسب    نظم معلومات املوارد  ات  مكونسنكتفي بعرض   
يكـون أسـهل    ،   يدوية جيدة  نظم املعلومات ت اليت لديها    ؤسسا أن امل   إىل  اإلشارة  وجتدر .والورقية

 ظم املعلومات  إىلل  عليها التحوظم املعلومات ال توجد لديها    اليت   من تلك    مؤمتتة نعلـى  .  مطلقـاً  ن
  . متسارعة تسري خبطواٍتاملؤمتتةن نظم املعلومات لك فإذالرغم من كل 

ب يف جمال املوارد البـشرية ال زالـت         وظ أن استخدامات  احلاس    الحي،  لكذعلى الرغم من    
ومل تنتقـل بعـد للتحليـل       ،   يف عمليات مجع املعامالت وتسجيلها وإعداد قوائم البيانات        حمصورةً

أي أن استخدامات احلاسـوب يف جمـال املـوارد         .اإلستراتيجيةووالتفسري وإعداد التقارير اإلدارية     
  .ة القرارات اإلدارية يف جمال املوارد البشريمستوى نظم دعم بعد إىل البشرية مل ترتِق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .530، ص مرجع سبق ذكرهمجال الدين حممد املرسي،  ) 1(
  .345زياد حممد الشرمان، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(
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  )27(شكل رقم 
   البشريةنظم معلومات املواردات مكون

  
  .346 سبق ذكره، ص صدر م، زياد حممد الشرمان:املصدر

   :)1(يت البشرية اآلنظم معلومات املواردمن بني أهم أجزاء و
  :)2( قاعدة البيانات-1

تقاعدة البيانات من بني أهم التسهيالت اليت يعتمد عليها نظام معلومات املوارد البـشرية              عد  .
 خاصة باسـم     معلوماتٍ تتضمنهذه امللفات   ،   عن العاملني  حتتوي قاعدة البيانات على عدة ملفاتٍ     و

سهاماِرالعامل ورقم ضمانه الصحي وصنف الوظيفة اليت ي.  

 مبوجبها ختـزين املعلومـات يف       طة اليت يتم  تراِبت قاعدة البيانات املُ   ؤسساستخدم امل  ما ت  وغالباً
ـ   ؛ معني للمعلومات عن العـاملني ص حبقل أو عنصٍر يتخص  وكل ملفٍ  ،متعددة ملفاٍت م نظَّفقـد ت

  يرتبط مبلفٍ  كل ملفٍ  و ، واحد  وليس مبلفٍ  متعددة من العاملني مبلفات     املعلومات اخلاصة بكل عاملٍ   

                                                 
  .328-327سهيلة حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص ص  ) 1(
)2 ( Data base.  

 املدخالت) 1(
   بيانات عن املوظفني -1
   بيانات عن الوظائف-2
   بيانات إدارية أخرى -3
 األهداف والتخطيط -4

  االستراتيجي 
  أمناط القيادة -5

 العمليات)2(
 تسجيل ورصد وختزين -1

  البيانات 
 تدقيق ومراجعة وحتديث -2

  البيانات 
   تصنيف وترتيب البيانات -3
   حتليل وتفسري البيانات-4

  املخرجات )3(
 بيانات ومعلومات من -1

  املوظفني والوظائف
ات عن  بيانات ومعلوم-2

العمليات االدارية ،  من 
  .ختطيط وتوظيف وتقومي 

 تقارير عن شؤون -3
واوضاع املوارد البشرية ،  
 .تارخييا ،  وماليا وتنبؤيا

 قاعدة البيانات ،  قاعدة معرفة ،  قاعدة النماذج ،  التعليمات

 التغذية  الراجعة البيانات واملعلومات 

 )الواقع احلايل( الطبيعيةؤسسةنظم امل

  التحكم
  

 إدارة الموارد البشرية



 نظم معلومات الموارد البشرية: الفصل الثالث

 

160

  

 آخر ويلهكم  ،      يف ملفٍ   خزن املعلومات اخلاصة بكل عاملٍ     وهذا خيتلف عن امللفات التقليدية اليت يتم  
  .واحد

  :  املعدات املستخدمة-2
بد من حتديد نوع التطبيـق      نظام معلومات املوارد البشرية ال    مة يف   ستخدات املُ عد حتديد املُ  قبل

إن التطبيـق   . م من قبـل اإلدارة    صم كانت برجميات جاهزة أم برامج ت       سواءً ،ديرالذي حيتاج إليه امل   
 املطلوب يكما أن مـن بـني      . درة شبكات العمل املطلوبة   د حجم الذاكرة املطلوبة والسرعة وقُ     حد
 ووحدات اخلزن   ، مثل الطابعة  ،مة يف النظام احلواسيب وأجهزة اإلدخال واإلخراج      ستخداألجهزة املُ 

  .نويالثا
  :  بيئة الربجميات-3

   وهي التطبيق الذي ي   ظمل االنسيايب مع    ساعد املستفيد يف التفاعة الفُرص مثل إعطاء    ، املختلفة الن
نـة يف   خزوكذلك االستفادة من البيانات املُ    ،  صال مع احلواسيب األخرى    ومتكينه من االت   ،للمستفيد

  .احلواسيب األخرى

  . املوارد البشريةم معلوماتظان ر تطومراحلوظائف و: املطلب الثاين
 هذا املطلب قنا يف املطلب األول إىل مفهوم نظام معلومات املوارد البشرية سنتناول يف             بعد تطر 

مانظهذا الر وظائف ومراحل تطو.  

  . البشريةنظم معلومات املواردوظائف : الفرع األول
رة، ويف سائر مراحل وأنـواع أنـشطتها،        تستخدم إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات املعاص      ُ

 وأهم هذه الوظائف ما يوضـحه       ،احلاسوب، ونظم املعلومات ملساعدا على إجناز وظائفها املختلفة       
  : )1(الشكل التايل

  
  

  
  
  
  

                                                 
  .347-346 ص ص، مرجع سبق ذكرهزياد حممد الشرمان،  ) 1(
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  )28(شكل رقم 
   البشريةنظم معلومات املواردوظائف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .347-346 ص ص،  سبق ذكرهصدرمزياد حممد الشرمان،  :تناد إىل الشكل من إعداد الباحث باالس:املصدر
  
  

 املؤسسة من حيث ئح تفصيلية وإمجالية، يوضح فيه طبيعة املوارد البشرية يفوضع جداول ولوا 
 متوسط العمر، ونسبة النوع، ومعدل الشهادات، والقدم الوظيفي، وحجم وطبيعة املهارات

 .البشرية اليت متتلكها املؤسسة)اإلمكانات(

 
 ظم معلومات املوارد البشريةوظائف ن 

 2 

 3 

 4 

 1 

 5 

 6 

وذلك مبقابلة حاجات املؤسسة للقوى : وضع اخلطط التفصيلية واإلمجالية والتنبؤية لقوة العمل 
 من داخل املؤسسة وخارجها، وإجياد  الرصيد، وعروض املوارد البشريةالعاملة مع العروض من 

 . ملعاجلة الفروقاتلالبدائ

تنظيم شؤون العاملني اإلدارية واإلجرائية، مثل صكوك التعيني، اإلجازات العادية واملرضية، تسجيل  
 .ن األنشطة الدورية الروتينيةالغياب، النقل، الترقية وغريها م

املعلومات الضرورية عنه من حيث العمر،  فيه كل بناء ملفات شخصية لكل عضو يف املؤسسة، يبني 
 .اخل... الراتبر وتاريخ االلتحاق ونوع الوظيفة، ومقدال االجتماعية، األوالد، املؤهة، احلالساجلن

 املؤسسة من حيث جداول ولوائح تفصيلية وإمجالية، يوضح فيه طبيعة املوارد البشرية يفوضع  
متوسط العمر، ونسبة النوع، ومعدل الشهادات، والقدم الوظيفي، وحجم وطبيعة املهارات 

 .البشرية اليت متتلكها املؤسسة) اإلمكانات(

 فيه متطلبات كل وظيفة واملهمات اليت اوصف كامل جلميع الوظائف املتاحة يف املؤسسة، مبين 
 مقابل ذلك جيري حصر املهارات والكفاءات املتواجدة يف سيقوم ا شاغل هذه الوظيفة، ويف
 . مطابقتها مع الوظائف املتاحةىاملؤسسة، ومد

انات املوارد البشرية وقاعدة إجراء البحوث والدراسات املهنية والسلوكية، باستخدام قاعدة بي 
املعرفة إلجراء هذه البحوث، مثل مقارنة مستوى األجور مع مستوى املعيشة، أو فحص العالقة بني 
احلوافز اليت تقدمها املؤسسة ومعدالت أداء العاملني، أو حساب نسبة تكاليف األيدي العاملة يف 

 .اخل...رية مثل الغياب ودوران العملاملنتج النهائي، وغريها من جماالت البحث املوارد البش
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مـديري  وكما ميكن أن يقوم نظام معلومات املوارد البشرية بالوظائف الرئيسية لـدعم إدارة              
  :  البشرية باملهمات التاليةدرافي دائرة املووظِّمو
ات وحقـائق تفـصيلية     وم أو معل  عات الوظيفية ورصدها يف شكل بياناتٍ      حصر وتسجيل التوقُّ   -1

 تفصيلية فردية خاصـة بكـل        عامة مركزية، وملفاتٍ   لك من خالل إنشاء ملفاتٍ    وإمجالية؛ وذ 
  . تارخيية عن كل األحداث واألنشطة السابقةموظف، وملفاٍت

 الستخدامها يف ااالت املختلفة      مراجعة وتصنيف وحتليل البيانات واملعلومات واحلقائق، متهيداً       -2
  .وارد البشريةإلدارة امل

3-     تقدمي تقارير إدارية بصورٍة يسه     حقِّل فهمها وتفسريها مبا ي     ق الفائدة بالنسبة لألغراض اليت سيتم 
لـك  وذ.  البـشرية  استخدام البيانات واملعلومات فيها لدعم قرارات املسؤولني عن إدارة املوارد         

عـات  ت املؤسـسة املـستقبلية أو توقُّ       اخلاصة بتقدير احتياجا   التنبؤباالستناد إىل ملفات بيانات     
جاهات املستقبلية، وباالعتماد على ملف جداول وبرامج عمل إدارة املوارد البشريةاالت.  

ه الوظائف بشكلٍ  نجز معلومات املوارد البشرية هذ     ت  ظم ط مع   تراِب متكامل، وماإلداريـة   الـن 
 موارد بشرية حمسوبة ألول مرة، أن       تنظم املعلوما لى املؤسسات اليت ستستخدم     فيكون ع . األخرى

  .تبدأ بفتح امللفات الفردية واملركزية ومن مث امللفات األخرى

 البشرية جمرد ختزين واسـترجاع املعلومـات        نظم معلومات املوارد  وتتعدى جماالت استخدام    
 وغريهـا مـن جمـاالت       ، واملكافـآت  ،ن العمل ، مثل الغياب، ودورا   بشأن قوة العمل يف املؤسسة    

  : )1( أخرى أكثر أمهية تشمل ما يلي إىل جماالٍت،االستخدام التقليدية
  يات التنافسية للمؤسسة؛ستراتيج إعداد اخلطط واال-
   باحتياجات املوارد البشرية؛التنبؤ -
   ختطيط املسارات الوظيفية ومسارات الترقية؛-
   حتليل االحتياجات التدريبية؛-
  املوارد البشرية؛ تقييم سياسات وممارسات وبرامج -
   إعداد بعض التقارير اخلاصة بإدارة العنصر البشري؛-
  . البشريم األنشطة اليومية إلدارة العنصر تدعي-

  

                                                 
  .531-530، مرجع سبق ذكره، ص ص مجال الدين حممد املرسي ) 1(
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  )29(شكل رقم  
 آلية حبوث املوارد البشرية مبساعد احلاسوب

  

  
  .348، ص املصدر السابق :املصدر

  . ام معلومات املوارد البشريةمراحل تطور نظ: الفرع الثاين
تكنولوجيا املعلومـات   و نظام معلومات املوارد البشرية كواجهة بني إدارة املوارد البشرية           يعترب

هـا  توفِّرالوسـائل الـيت     واإلدارية هلذه الوظيفة    و فهو جيمع مابني األنشطة األساسية       ؛االتصاالتو
  . )1(االتصالوتكنولوجيا املعلومات 

ر  يف منو وتطـو    - خاصة تكنولوجيا احلاسوب   بصورٍة و -ات التكنولوجية تطوراللقد سامهت   
  : )2(يتية النظام هي كاآلالتطورهم املراحل  البشرية وأنظم معلومات املوارد

  

  

                                                 
)1 ( information de gestion des ressources humaines27%me d8A%3C%Syst/wiki/org.wikipedia.fr://http، 

  .2008 فيفري 17 :تاريخ التحميل
  .323-322 ص ص، مرجع سبق ذكره، سهيلة حممد عباس ) 2(

 

 نظام احلاسوب

 نتائج حبوث املوارد البشرية   حبوث املوارد البشرية

  
  

 حتسني أداء وتطوير املوارد البشرية 

املشكلة

  ال
 )حبث عن حل( 

سؤال

 )جياد احللإ(نعم

 بنك املعلومات

  قاعدة البيانات  قاعدة الربجميات 
 قاعدة املعرفة 
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  :مرحلة الستينات -1
 بعمليـات   ات بـدءاً  ؤسسقة باملوارد البشرية يف امل    تعلِّيف هذه الفترة كانت معظم املعلومات املُ      

 ومعامالت إـاء اخلـدمات      ، بالراتب التقاعدي  ، وانتهاءً  واألجور ،الت والتنقُّ ، والترقية ،توظيفال
سجالٍَّتظ يف حفَت،ت بوم يدوياًنظَّب وت.  

 الـسجالَّت عاين من صعوبة استخدام املعلومات الواردة يف         كانت اإلدارة ت   ،ويف هذه املرحلة  
 وقـد ال    ،ن األجهزة احلاسوبية كانت باهظة  التكـاليف       كما أ  .نةمِكعند احلاجة إليها بالسرعة املُ    

  . عاليةقُدراٍت مناسبة بحتتوي على ذاكرٍة
  : مرحلة السبعينات-2

 يف القـضايا    املؤسـسات  إذ استخدمت من قبل      ؛رةتوفِّ أصبحت احلواسب م   ،ذه الفترة ه يف  
  .املخزون أو الرقابة على  مثل حسابات املدينني،فيلاكت كاحتساب ال،املالية

ه يف  استخدامات،  ومن أهم استخدامات احلاسوب يف جمال إدارة املوارد البشرية يف هذه املرحلة           
 وحتديـد احتياجـات     ، التخطيط للموارد البـشرية    ممثلة يف  وإدارة األفراد  ،حتديد األجور والرواتب  

 وبـرامج  ، والتطويريـة وكذلك يف تصميم الربامج التدريبية،   ونوعاً  من املوارد البشرية كماً    املؤسسة
  .(1) إىل برامج صيانة العاملنيإضافةً،  وبرامج التحفيز،تقومي األداء

  : مرحلة التسعينات إىل الوقت احلاضر-3
 ملموس كلفة األجهزة احلاسوبية بشكلٍ  ت يف تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة واخنفاض        التوسعإن  

 املـوارد   معلومـات نظـم   اصرة إىل االعتماد على      املع املؤسساتع العديد من     شج ، باملاضي قياساً
ي لتحقيـق املزايـا     استراتيج  مبثابة سالحٍ  املؤسسات من قبل    النظم بل أصبح استخدام هذه      ،البشرية

واستثماره لزيادة  ،  (2) باحلاجات املستقبلية من رأس املال البشري      التنبؤ من خالل    ،مؤسسةالتنافسية لل 
  .اإلبداع واالبتكار

  : (3)ل أهم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف إدارة املوارد البشرية فيما يليوتتمثَّ
  ؛منيستخداملُ  املرتبات وملفات-
   متابعة تطورات األجور؛-

                                                 
(1) Henri Mahé de Boislandelle, Dictionnaire de gestion, Economica édition, Paris, 1998, p 186. 

ن من زيـادة  مكِّدرات اليت تكل القُاملهارات واخلربات وإىل جمموع املعارف ويشري : (Human Capital) يرأس املال البشر :  (2)
 . معينةجية العمل لدى الفرد أو مجاعة عمٍلاإنت

(3) Henri Mahé de Boislandelle, op.cit, P 187. 
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   الوقت واألنشطة؛ إدارة-
  ؛ )1( املوازنة االجتماعية-
   على وضعية كتلة األجور؛حماكاة -
   متابعة األنشطة التدريبية؛-
   الشخصية للموظفني؛تابعة تطور املسارا مت-
   حماكاة حوادث العمل احملتملة؛-
  . تسيري ملفات املرشحني للتوظيف-

   . للموارد البشريةيةلكتروناإلاإلدارة و املوارد البشرية نظم معلوماتالفرق بني : الفرع الثالث
  عدفهوماً م - أو ما يسمى أيضاً باإلدارة الرقمية      -يةلكترون اإل اإلدارةت ـ  أملَ راًبتكَ م ه املراحـل   ت
 وأسهمت يف تكوينـه     ، واالقتصاد الرقمي  ، واقتصاد املعرفة  ، من ثورة تكنولوجيا املعلومات    املُتقدمة

  .)2(انتشاره برمتهو

 وتقدمي اخلدمات   ،ل املعلومات  إدارية تتضمن تباد    جهود « : هي ية اصطالحاً لكترون اإل اإلدارة
 ،اإلنترنت عرب أجهزة احلاسوب وشبكات      ،ل بسرعٍة عالية وتكلفة منخفضة    للمواطنني وقطاع األعما  

  من العمليات التنظيمية تـربط بـني        جمموعةٌ « :وهي كذلك . )3(»ية وأمن املعلومات    مع ضمان سر 
 ، ختطـيط : لتحقيق أهداف املؤسـسة مـن    ؛ية، بواسطة وسائل إلكترون   مصادر املعلومات واملستفيد  

  .)4(» تطويرو ،عةمتابو ،تشغيلو ،إنتاجو

 شـبكة اهلياكـل والقـرارات       « : للموارد البشرية بأـا    يةلكتروناإلاإلدارة  كذلك   فعرتو
 من حيث   ،مة يف تقدمي ومزاولة وظائف املوارد البشرية يف املؤسسات        ستخدية املُ لكترونوالعالقات اإل 

 ، ويـتم  اإلنترنت ب م هلا فورياً  د اإلعالن عن الوظائف والتق    ؛ حيث يتم  لكترويناالختيار والتوظيف اإل  
                                                 

لـة  مثِّعلى اهليئات املُ  ها   عرض  إذ يتم  ؛) عامل 300لى األقل    تلك اليت تشكل ع    خاصةً( ة سنوياً يف كل املؤسسات    عد م هي وثيقةٌ  ) 1(
لتعمل على تلخيص البيانات العددية األساسية، اليت تسمح بتقدير وضعية املؤسـسة يف امليـدان االجتمـاعي                  ،منيستخِدللم 
  .لسنتني الفارطتني ا السنة أورات اليت طرأت خالل السنة اجلارية ويفقياس التغيتسجيل اإلجنازات اليت متَّت، وو

  .9ص ، مرجع سبق ذكره، بشري عباس العالق ) 2(
سبل التطبيق بـدول جملـس      الواقع واملعوقات و  : لكترونيةاإلاحلكومة   «،  احلميضي و وليد سليمان   احلمادي بسام عبد العزيز   ) 3(

، 2004، الـسعودية ، الرياض، إلدارة العامة  للندوة الدورية العاشرة املنعقدة مبعهد ا      حبقث مقدم ،  » التعاون لدول اخلليج العربية   
  .3 ص

 ،اجلمعية العربيـة للبحـوث االقتـصادية      ،  جملة حبوث اقتصادية عربية   ،  » اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية    «،  ملني علوطي  ) 4(
  .144ص ، 2008ربيع ،  42  العددالقاهرة، مصر،
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، ودفـع   االلكتـروين  واحملاكاة والتـدريب     تعددة والوسائط املُ  اإلنترنتالتدريب والتنمية باستخدام    
ـ       ،يةلكترون من خالل  البنوك اإل     ،األجور واحلوافز   دراء واالتصاالت واملفاوضات بني العـاملني وامل

  .)1(» والنقابات واحلكومة عن طريق شبكات األعمال
  : )2(ية للموارد البشرية إىللكترونحتتاج اإلدارة اإل

  عني؛توقَّ للعاملني احلاليني واملُ بناء قاعدة بياناٍت-1
   للموارد البشرية؛لوماٍت إنشاء نظام مع-2
   للمؤسسة؛اإلنترنت إنشاء مواقع على -3
   للمراسالت؛لكتروين استخدام الربيد اإل-4
   داخلية بني اإلدارات والفروع؛ إنشاء شبكات معلوماٍت-5
  ؛اإلنترنت تصميم مناذج إدارة املوارد البشرية على -6
  ؛اإلنترنت ب االتصاالت مع وزارات العمل والنقابات وأسواق العمل-7
، تسجيل مجيع القوانني وتشريعات      استخدام مؤمترات الفيديو يف املفاوضات واملساومة اجلماعية       -8

  .  مللفات العاملنيلكتروينية واألرشيف اإللكترون واستخدام املكتبة اإلاإلنترنتالعمل على 

 مـن    جـزءٌ  هـي و ،ية املوارد البـشر   أنشطة للموارد البشرية أمتتة     يةلكتروناإل اإلدارة   عتربتو
 يف عمليات الترقية نعمل     مثالًف ؛نشاطاًو  البشرية أوسع نطاقاً   نظم معلومات املوارد   أي أن    .املعلوماتية

 بـني   إال أن هنـاك تكامـلٌ     .  للموارد البشرية  يةلكتروناإل البشرية ال اإلدارة     نظم معلومات املوارد  ب
عليها نظم املعلومات من سرعة احلصول علـى         تعتمد    وسيلةٌ يةلكتروناإل أن اإلدارة    ثالنظامني؛ حي 

  .  خفض تكاليف احلصول عليهاو ،املعلومة

  . ا عملية بناء نظام معلومات املوارد البشريةاملراحل اليت متر: الفرع الرابع
  : )3( باملراحل التالية عملية بناء نظام معلومات املوارد البشرية مترعادةً

   وحتديد احتياجات اإلدارة من املعلومات؛،املؤسسة اإلدارية بالنظم حتليل -1
2-           ل معها   تصميم النظام بتحديد مصادر ووسائل ودورية احلصول على املعلومات، وأساليب التعام

ضـافة،  التداول، االسترجاع، التحـديث، اإل    التجميع، التحليل، التبويب، التصنيف، التداخل،      (
  ...)، احلذف

                                                 
  .357ص ، 2007، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية للنشر، شريةاإلدارة اإلستراتيجية للموارد الب، فريد النجار ) 1(
  .358 صاملرجع نفسه،  ) 2(
  .438، ص مرجع سبق ذكرهإدارة املوارد البشرية اإلستراتيجية،، علي السلمي ) 3(
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  ة واآللية لتنفيذ التصميم املطلوب؛ حتديد االحتياجات البشري-3
   تنفيذ النظام وتشغيله ملراحل جتريبية، وتعديله أو تطويره حسب نتائج التجريب؛-4
   تعميم استخدام النظام؛-5
  . مع تغير االحتياجات أو تطور التكنولوجيا، التطوير املستمر يف النظام-6

  . بشرية املوارد الم معلوماتاظنتطبيقات : املطلب الثالث
  : )1(هم هذه التطبيقات اآليت املوارد البشرية وأم معلوماتانظ ل العديد من التطبيقاتتوجد

  .تطبيقات التوظيف: الفرع األول
 واملـساعدة يف    ، تطبيقات توظيف العاملني كل من عملية جذب واستقطاب العاملني         تتضمن

  . اخلاصة بالعاملني واحلفاظ على قاعدة البيانات،لعمل املناسبةارص توفري فُ
  :  جذب واستقطاب العاملني-1

ـ ملني يف حفظ املعلومات اخلاصـة باملُ      ا نظام معلومات جذب واستقطاب الع     ساعدي حني رش
  .ح املناسب للمواقع الوظيفيةرش وحتديد املُ،للوظائف

  :  ما يليمؤسسةنظام االستقطاب الفاعل للق حيقِّو
م تقـد  أخـرى للم   مؤشرات و ، ورقم ضمانه الصحي   ، العامل  استرجاع املعلومات اخلاصة باسم    -أ

  ؛للوظيفة
  ؛...)،  االختيار،مثل املقابلة( توثيق مجيع اإلجراءات اخلاصة بعملية االستقطاب -ب
  رص العمل املُتوفِّرة؛ حول فُ توثيق مجيع البيانات األساسية-ج
  حني للوظائف؛رش الضرورية عن املُ التقارير وإعداد، توفري املعلومات األساسية للقائمني باملقابلة-د
  ديد تكاليف اإلعالنات عن الوظائف؛ وحت، توفري املعلومات الالزمة لتقومي عملية االستقطاب-ه
  حني للوظائف؛رشئج االختبارات للم عن نتا توفري معلوماٍت-و
 والتسريع مبلء   ،ون أعلى املهارات   كبرية والذين ميتلك   لني بدرجةٍ ؤهحني من املُ  رش زيادة أعداد املُ   -ز

 يف  كثر العاملني جناحاً  ئ أ هين من حتديد املصادر اليت ت     ن املديرو  وبذلك يتمكَّ  ؛الشواغر من قبلهم  
  املستقبل؛ 

 أم معايري ذاتية كبعض     ،بالعمل كانت تلك املعايري موضوعية مرتبطة        سواءً ، زيادة معايري االختيار   -ح
مات الشخصيةالس.  

                                                 
  .329ص ، مرجع سبق ذكره، سهيلة حممد عباس ) 1(
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  : بالعاملني خاصةري قاعدة بيانات توف -2
 املعلومات ميكن استخدامها    ههذقاعدة بيانات،    حول العاملني يف      ببياناتٍ عادةًحتتفظ املؤسسة   
  : لعدة أغراض أمهها

  ؛األجوروإدارة الرواتب  -أ
  احلوافز؛واخلدمات و توثيق تكاليف الفوائد -ب
  .التخطيط للموارد البشرية -ج

  . العاملني كما سبق أن ذكرنا ختص عدة معلوماٍتتتضمنألساسية إن قاعدة البيانات ا

  .رد البشريةتطبيقات التخطيط للموا: الفرع الثاين
ـ  : طة بتخطيط املوارد البشرية ومها    رتِب نوعان من التطبيقات احلاسوبية املُ     هناك  ،بختطيط التعاقُ

  .اًنوعو حتديد االحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية كماًو

بد أن تعيدهم إىل املواقع الـيت تـشغر          ال عمالعلى أن املؤسسة لديها      ب التعاقُ ختطيط ديؤكِّ
 عإلغاء اخلدمة أو    والت  التنقُّوالترقية  ود  بسبب التقاعبد أن تكـون    لذلك فانه ال   نشطة؛ يف األ  التوس

الـدرجات  حـسب   وفني حسب الوظـائف     صن بالعاملني م  ملف  منها ،هنالك العديد من امللفات   
د حـد إذ أن هذه امللفات ت     .التدريبواخلربة  ومدة اخلدمة   والعمر  ووكذلك حسب اجلنس    ،  الوظيفية

 ومن أمهها   ، أخرى نه باإلمكان االستفادة منها يف احلصول على ملفاتٍ       ، كما أ  إمكانية حركة العاملني  
 إىل  العاملني من ترقيـاتٍ   ن حتليل حركة    الذي يتضم  حتليل حركية قوة العمل   وملف حتليل قوة العمل     

  .غريهاو ،معدالت دورانو الٍتتنقُّ

االسـتغناء  و بأثر التعيينات    التنبؤ البيانات اخلاصة حبركية العاملني ميكن استخدامها يف         هذهإن  
  :  املعلومات التاليةيوفِّرن حتليل قوة العمل  فإكولذل ؛على قوة العمل املستقبلية

  ،  إىل آخرالترقيات من قسٍموالت ذلك التنقُّك، عدد التعيينات اجلديدة -أ
  ، عدد العاملني الذين حتتاجهم املؤسسة مستقبالً -ب
اإلقالـة  و ألي سبب من األسباب كالتقاعـد        عدد العاملني الذين ستفقدهم املؤسسة مستقبالً      -ج

                                     .                                                         اخل...النقلوالستقالة و



 نظم معلومات الموارد البشرية: الفصل الثالث

 

169

  

 أكانت   سواءً ،وذلك فان نظام ختطيط املوارد البشرية يساهم يف عملية صناعة القرارات بفاعلية           
 يكون فيها فائض     اليت ف فيها أو إلعادة توزيع املوارد البشرية من الوظائ        ر مللء الشواغ  هذه القرارات 

  .املوارد البشريةإيل تلك الوظائف اليت تشكو من عجز أو نقص يف 

  .تطبيقات إدارة األداء: الفرع الثالث
إضـافة إىل أن   ،  يـة إلكترون خزن معلومات تقدمي أداء العاملني يف قاعدة بيانـات           املمكنمن  

 يف ربط   املؤسسةاء تساعد    إن تطبيقات إدارة األد    .احلاسوب الشخصي ممكن استخدامه هلذا الغرض     
  . التقومي خبصائص ومواصفات كل وظيفة وتساهم يف حتديد ووضع احللول ملشاكل األداءنظم

وبعد االنتهاء من   ،   اخلاصة بتقومي األداء ميكن أن حتدد نوع الطريقة املناسبة للتقومي          والربجميات
  .دةحدء الفعلي قياسا باملعايري املُ يف األداتقاوعملية التقومي ميكن توفري معلومات تشري إىل الفر

إن تطبيقات تقومي األداء تتطلب من إدارة املوارد البشرية حتديد مشاكل األداء وبيئـة العمـل                
  .  ليتسىن هلا تصحيح االحنرافات ومعاجلة مشاكل اخنفاض األداء

  . تطبيقات التدريب والتطوير املهين: الفرع الرابع
كل أساسي يف توثيق املعلومات اخلاصة بإدارة التدريب وهـذه          ستخدم تطبيقات التدريب بش   ت

وكلف التـدريب اخل إضـافة إىل       ،  حمتوى الربنامج ،   عدد املشاركني وخصائصهم   تتضمناملعلومات  
  . التدريبية الضروريةنشطةذلك معلومات حول مهارات العملني واأل

إضافة إىل شهادة املهارات  ،   التدريبية  البيانات تتضمن البيانات اخلاصة بإدارة التدريب      قاعدةإن  
كما وانه باإلمكان استخدام املعلومات اخلاصة بالتكاليف لتحديـد أي األقـسام            ،  واخلربة التعليمية 

إذ أن هذه املعلومات ميكن استخدامها يف إعادة ختفيض املـوارد           ،  تكون املوازنة التدريبية مرتفعة فيها    
مبوازنة التدريب  ،  ومن املهم إعطاء مثال حول املعلومات اخلاصة      ،  املالية يف اخلطط التدريبية املستقبلية    

  : يف النموذج التايل
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  )9( جدول رقم
   منوذج موازنة التدريب كما يظهرها احلاسوب

  اتمركز الكلفة احلساب -
  4500/املوازنة اإلمجالية  -

  2500  1000  3500  املنهج التدرييب

  600  -  600  التسهيالت

  300  -  300  الطعام

  100  -  100  السعر

  3500  1000  4500  إمجايل
  .333، ص 2003، 1مدخل استراتيجي، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط: سهيلة حممد عباس، إدارة املوارد البشرية :املصدر 

فان قاعدة البيانات تـوفري بيانـات حـول         ،  فة إىل املعلومات اخلاصة بتكاليف التدريب     إضا
البحوث وااالت العلمية واملصادر املعرفية ملساعدة العاملني يف تعلمهم واطالعهم علـى احـدث              

  .املستجدات العلمية

مهمة كنقـاط    خططا للتطوير املهين حتتوي على معلومات        يوفِّركما وان نظام املعلومات قد      
  .واحلاجات التدريبية والتطويرية األساسية للمواقع اإلدارية العليا، القوة يف املهارات املطلوبة

 التطوير املهين تساعد اإلدارة يف حتسني فاعلية األداء ومساعدة العاملني يف حتديـد         تطبيقاتإن  
 كاسـتحداث   املؤسسةرة يف   توفِّ املُ رصالفُ ب يتعلَّقميوهلم املهنية وتقدمي النصح واإلرشاد للعاملني فيما        

  .وظائف جديدة

  :  البشريةنظم معلومات املوارد التايل يوضح بعض التطبيقات لواجلدول
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  )10( جدول رقم
  ة البشرينظم معلومات املواردأمثلة لتطبيقات 

  املستوى  وصف النظام  اسم التطبيق
 الحتياجات إعداد خطط طويلة األجل  ختطيط املصادر البشرية

  املؤسسة من قوة العمل
  ياستراتيج

مراقبة مدى عدالة أجور املوظفني   حتليل املكافئات والتعويضات
  ورواتبهم وتوافق العوائد لكل وظيفة

  تكتيكي

  فين  تصميم مار وظيفي للوظائف  املسار الوظيفي
تتبع تدريب ومهارات وتقومي األداء   التدريب والتطوير

  مسجالَّللموظفني وحفظ 
  تشغيلي

  .106 سبق ذكره، ص صدر إميان السامرائي و هيثم الزعيب، م:املصدر

  .حاسوبية أخرى يف إدارة املوارد البشريةتطبيقات : الفرع السادس
  : )1(هي كالتايلويف إدارة املوارد البشرية ثالث تطبيقات األخرى  التطبيقات احلاسوبية أهممن 

  :)2(أو نظم أمتتة املكاتب النصوصومعاجلة املعامالت  -أوالً
توثيق القرارات  واملعاجلات احلاسوبية املستخدمة يف مراجعة      و مجيع العمليات احلسابية     تتضمن

إضافة إىل توثيق املعلومات اخلاصة باملواقع الوظيفية املختلفـة يف املؤسـسة            ،  اخلاصة باملوارد البشرية  
 تساعد املؤسسة يف    صالنصووجلة املعامالت   إن معا . تكاليف التدريب واألجور  واحتساب الرواتب   و

  . عامةبصورٍة املؤسسة أنشطةوكذلك يف إجياد التوافق بني ، تلبية املتطلبات القانونية
  :  القرارنظم دعم -ثانياً

تظم هذه   مصمخاذ يف   دراء ملساعدة امل  النت اليت قد تواجههم وعادةً     حل املشكال  القرارات و  ات
تشخيص مـدى  و للمستفيد مبعرفة النظمإذ تسمح هذه ، )3()ماذا لو( إىل خاصية  ظمالند هذه   ما تستن 

 يف حتديد عدد ونوع العـاملني       النظمتساعد هذه   والتغري يف النتائج عند تغري االفتراضات أو البيانات         
حيـث  ،  خصائص الوظائف و كتكلفة األجور أو طبيعة      تغيراتالذين حتتاجهم املؤسسة وفق بعض امل     

 قد تـساعد املـدير يف       متعددة بدائل   توفِّرفهي  ،   لتماثل عملية صناعة القرارات    النظمممت هذه   ص
  . القراراتخاذ

                                                 
  .326-325  صص، مرجع سبق ذكره، سهيلة حممد عباس ) 1(
)2 ( Office Automation Systems.  
  .532 ص،  سبق ذكرهعمرج،  الدين حممد املرسيمجال ) 3(
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  :  اخلبريةالنظم -ثالثاً
ظمعترب استخدامات   تعلى سـبيل   .  اخلبرية يف جمال إدارة املوارد البشرية عملية حديثة نسبيا         الن

 القرارات بشان كيفية    اتخاذام النظام اخلبري ملساعدة العاملني يف       املثال تقوم بعض املؤسسات باستخد    
ختصيص االشتراكات على برامج الرعاية االجتماعية والصحية واملعاشات، كمـا قـد يـستخدمها           

 يف  الـنظم أخريا قد تستخدم هذه     . املديرون يف جدولة وحتديد متطلبات العمل للمشروعات املختلفة       
  .)1(ت وتقييم األداءعمليات إدارة املقابال

 من قرارات املوارد البشرية كقرارات التوظيف بالنسبة للمرشحني الذي يتقـدمون            العديدإن  
 ينبغي أن تتوافر يف املرشح كاملؤهـل        متعددةللعمل يف وظيفة ما يف املؤسسة، تتطلب اعتماد معايري          

اخل فـضالً  عـن      ...ت الشخصية العلمي، اجلنس، اخلربات، العمل السابق، الصفات البدنية، الصفا       
ضرورة اجتياز املرشح ملراحل عديدة ضمن عملية االختبار والتعيني ومن ضمن هذه املراحل املهمـة               
اجتياز املرشح لالختبار ومقابلة التعيني والفحص الطيب وغريها دف اختيار أفضل املرشحني للوظيفة             

إدارة املوارد البشرية يف عملية اختبار وتعـيني        الشاغرة  وهنا يتطلب األمر اعتماد أداة تساعد مدير          
 القرار السليم، وعليه فإن النظام اخلبري الذي يـستند          اتخاذأفضل املرشحني، مبعىن آخر مساعدته يف       

  .)2(على املعرفة هو الذي ميكن أن يساعد املدير يف هذه العملية

جماالت إدارة املوارد البـشرية      يف   املؤسسة إن كل منط من أمناط التطبيقات احلاسوبية يساعد         
  . بتخفيض التكاليف أو حتقيق اجلودة واإلبداعاملُتمثِّلةوحيقق هلا املزايا التنافسية 

 احلاسوبية إلدارة املوارد البشرية على حتقيق امليزة التنافسية         ت اجلدول التايل أثر التطبيقا    يوضحو
  : للمؤسسة

  
  
  

  
  
  
  

                                                 
  .533 ص،  سبق ذكرهعمرج،  الدين حممد املرسيمجال ) 1(
  .73 ص ، سبق ذكرهعمرج سعيدة حنك، ) 2(
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  )11(جدول رقم 
   يف حتقيق املزايا التنافسية للمؤسسة للموارد البشريةاسوبية أثر التطبيقات احل

   اخلبريةالنظم  رار القنظم دعم   معاجلة املعلوماتنظم  األهداف التنافسية

  .قيادة الكلفة -
يعمل األفراد بكفاءة    -

  .عالية

  .تقليل استخدام الورق -
تقارير معيارية، زيادة الدقـة      -

  .يف املعاجلة
  .ارير عرب األقسامانتشار التق -
اإلنذار املبكر عن أي احنراف      -

  .دةحدعن األهداف املُ

ة لالبتكار  الفُرص زيادة   -
جمال الرقابة علـى     يف

ــوارد   ــاليف امل تك
  . البشرية

اخنفاض احلاجـة خلـرباء      -
  .املوارد البشرية

 املساعدة يف توزيع البيانات    -
  .اخلاصة

عموم  يكلف التدريب على   -
  .ؤسسةالعاملني يف امل

   .اجلودة -
   .رضا الزبون -
يعمل األفراد بكفاءة  -

  .ومهارة

زيادة الوقت املخـصص يف      -
  .حتقيق متطلبات اجلودة

ــارير اخلاصــة  - ــداد التق إع
   .باجلودة

زيادة إدراك أمهية معلومـات      -
املوارد البشرية وتطويرها مبا    
  .يتناسب مع متطلبات اجلودة

  

 ة لالبتكار الفُرصزيادة   -
بـداع يف نوعيــة  واإل

ــوارد  ــشرية امل  ،الب
ــا  ــذلك يف رض وك

  . الزبون

  التنفيذيني من  دراءمتكني امل  -
 القرارات اخلاصـة    اتخاذ

  .باملوارد البشرية
 زيادة اسـتخدام الـربامج     -

 اخلاصة برضا املـستخدمني   
  .وكذلك رضا الزبائن

يف  فهم اكرب لالحتياجـات    -
  .نوعية املوارد البشرية

  .االبتكار -
يعمل األفراد برؤية    -

   يةإستراتيج

زيادة الوقت املكرس إلبداع     -
  .املوارد البشرية

اإلدراك والتشخيص الـسريع     -
  .لالحنرافات عن األهداف

ــات  - ــم االختراع دع
  .واإلبداع

ــار  - ــسجالَّتاختي  ال
  .والوثائق وجتديدها

فهم مستلزمات اإلبداع مع     -
  توفري يف الوقت 

ملكـرس   التنفيذيني ا  دراءامل -
  .لدعم اإلبداع واالبتكار

  .327-326  ص سبق ذكره، صمصدر سهيلة حممد عباس، :املصدر

  :)Tellabs")1"حالة مؤسسة : الفرع السابع
، وهي أكـرب املؤسـسات املنتجـة لتكنولوجيـا          ""Tellabsة  مؤسس قررت   1986 عاميف  

ىل نظام متطور يستند على فلـسفة       االتصاالت الرقمية يف العامل، التحول من نظام التصنيع التقليدي إ         
لقد كان الغرض من ذلك التحول هو الوصول إىل معدل األداء اخلـايل مـن         . إدارة  اجلودة الشاملة   

.  بالنسبة ملُنتجات املؤسسة أو عملياا الصناعية أو برامج خدمة العمـالء           األخطاء أو العيوب سواءً   
ملؤسسة القدرة على التشخيص الصحيح للمشكالت      ويتطلَّب تطبيق مدخل اجلودة الشاملة أن متتلك ا       

  .وسرعة التصدي هلا
                                                 

  .530-529  صص،  سبق ذكرهعمرج،  حممد املرسيمجال الدين ) 1(
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 الحظت إدارة املؤسسة أن األماين املعقودة على تبين وتطبيق فلسفة  اجلودة الشاملة              املقابليف  
كادت أن تصبح سرابا، بسبب العقبات اليت واجهتها يف التنفيذ واليت كان يف مقدمتها أن العديد من                 

. ة ال يتم القيام ا على النحو املرغوب بسبب افتقاد العاملني للمهارات األساسي            األنشطة والوظائف 
إن عدم التوافق بني املهارات احلالية للعاملني وتلك اليت تتطلبها الوظائف يف ظـل فلـسفة اجلـودة                  

ومما . ديهاالشاملة، إمنا يرجع يف املقام األول إىل عدم توافر املعلومات لدى اإلدارة عن قاعدة املوارد ل               
 مل يكونوا قد تلقوا أي برنامج تدرييب يف         "Tellabs"ة   العاملني يف مؤسس   إن .زاد من حدة املشكلة   

 التعرف على نوعية العاملني الـذين       دراءجمال تطبيق اجلودة الشاملة وبالتايل كان من الصعب على امل         
  .ميتلكون املهارات الفردية لتحقيق اجلودة من منظور العمالء

 على استخدام وسائل تقليدية إلدارة معلومات املـوارد البـشرية؛حيث           ةرجت املؤسس  لقد د 
كانت ختزن معلومات العاملني من حيث معدالت الغياب واإلنتاجية وتقييمـات األداء واملـؤهالت    

ن خمـزون املهـارات     أشبمن مث كان احلصول على معلومات شاملة        ووغريها يف ملفام الشخصية،     
يات أو تطوير نظم العمل أو تطبيق فلسفات إداريـة  ستراتيجة املختلفة مثل إعداد االلألغراض اإلداري 

لقد توصلت إدارة املؤسسة إىل درس مفيد وهـو         . جديدة أمرا غاية يف الصعوبة إن مل يكن مستحيال        
نافسية  لتحقيق ميزة ت   اإلستراتيجيةأن امتالك نظام فعال ملعلومات املوارد البشرية يمثِّل أحد األسلحة           

  .ستمرار والنمو يف تلك األسواقااليف أسواقها وضمان 
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  الثالثالمبحث 
  ة الموارد البشريةمحاسبمعلومات نظام ماهية 

 نه ، فإ ق باملوارد البشرية يف املؤسسة    تعلِّم املعلومات املُ  اقنا يف املبحثني السابقني ألمهية نظ     بعد تطر
 حيـث   تكاليف هذه املوارد؛   نظام املعلومات لتحديد     ماستخداتستغين عن    أن   ال ميكن ألي مؤسسةٍ   

  وتـوزيعهم يف اهليكـل     ،ق بالعتاد البشري   هذه البيانات تتعلَّ   : من هذا النظام   ميكن استخراج بياناتٍ  
األخـرى ،  التكاليف االجتماعيـة  لعمل، الغيابات، تكاليف األجور، و، أوقات االتنظيمي للمؤسسة 

اليت يكفـي تـصفيتها    معلومة ثرية، و عن حماسبة املوارد البشريةدى املسؤوليتوفر ل وبالتايل  .خلإ...
  .قة باملوارد البشريتعلِّالستعماهلا يف اختاذ القرارات املُوحتويلها 

  .مفهوم حماسبة املوارد البشرية: املطلب األول
ة األجـور، إعـداد     ، قيادة سياس  وارد البشرية يف املؤسسة   ملعرفة االلتزامات املالية اليت متثلها امل     

 حماسـبية    كل هذا يستدعي إنشاء معلومـةٍ      ،خلإ...،  هذه املوارد صاريف  للتنبؤ مب   املختلفة وازناتامل
  . بالنظام احملاسيب املايل الكالسيكية مقارنةًستقلَّمالية مو

  .تعريف حماسبة املوارد البشرية: الفرع األول
  :  نوجزها فيما يلي)1(عطيت عدة تعاريف حملاسبة املوارد البشريةلقد أُ

عملية حتديد وقياس املوارد  «البشرية بأا  عرفت مجعية احملاسبة األمريكية حماسبة املوارد
  .)2(» وإمداد الوحدات اإلدارية املعنية ذه املعلومات، البشرية

 عملية قياس وحتديد البيانات املتعلقة باملوارد البشرية وتوصيل تلك البيانات إىل           «  كذلك   هي
  .   )3(»األطراف املستفيدة منها 

وتا عرعملية تقدير القيمة املالية للموارد البشرية أفرادا ومجاعات يف «ف كذلك على أ 
  .)4(»املؤسسات واتمع ومتابعة التغيرات اليت تطرأ على قيمتها مع الوقت 

                                                 
)1 ( Human Resources Account.  
  .19، ص 1984  السعودية، الرياض،حماسبة املوارد البشرية، دار املريخ للنشر،سعيد ياسني عامر، عبد الوهاب و علي حممد   )2(
  .2008 جوان 16 :تاريخ التحميل ،Documents/72075/sa.edu.ksu.faculty ، »مقدمة يف إدارة املوارد البشرية«  ) 3(
  .311 ص،  ذكرهمرجع سبق، خالد عبد الرحيم اهلييت ) 4(
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املال الفكري باإلضافة يركز على تقييم رأس  « البشرية  حديث حملاسبة املواردتعريفوهناك 
األداء حيث يرى أن حماسبة املوارد البشرية مهمتها هي          إىل األجر ومصاريف التكوين، وعلى جانب     

 وديةومركفاءة   من خالل حتديد أثر أداء و      املؤسسةللمورد البشري داخل     قياس القيمة املادية واملعنوية   
  .)1(»  املؤسسةةمرد وديعلى  املورد البشري

يهدف إىل  يكمن القول أن حماسبة املوارد البشرية هو ذلك النظام الذي ةف السابقريامن التع
لموارد البشرية يف املؤسسة و متابعة تغريات هذه القيمة من فترة ألخرى بقصد  لاحملاسبيةقيمة القياس 

رات املتعلقة  بعض القرااتخاذمما يساعد على ، اإلجراءات التحسينية لتعديلهااتخاذإجياد االحنرافات و
  . يف املؤسسةذا املورد اهلام

  .وظائف و مزايا حماسبة املوارد البشرية: الفرع الثاين 

  :  )2( على ما يليظائف حماسبة املوارد البشريةتشمل وو        
  ؛ القرارات املتعلقة باملوارد البشريةاتخاذاملساعدة يف  -1
 ير كلفة وقيمة املوارد البشرية؛تقد -2
  القرار؛اتخاذاملال البشري عند س أحتفيز اإلدارة على االهتمام مبفهوم ر -3
 لف احملاسبية للموارد البشرية؛وضع مناذج لقياس الكُ -4
 . حتديد أثر حماسبة املوارد البشرية على سلوك العنصر البشري  -5

  : )3(وتحقِّق حماسبة املوارد البشرية عدة مزايا لإلدارة من بينها
  خطيط السليم للقوى العاملة املواجهة لألعباء احلالية واملتوقعة؛  الت-
   تقدير االستثمارات اليت توجهها املؤسسة يف بناء تنظيمها اإلنساين؛-
  :  حتديد أفضل جماالت االستفادة من األصول البشرية، وذلك عن طريق قياس-
   العائد من استخدام هذه األصول؛-
 القرارات املالئمة املالية واإلنتاجية اتخاذألعمال؛ مما يساعد على  تقدير التكاليف احلقيقية ل-

  .اإلنسانية

                                                 
 ،php.showthread/forums/com.infotechaccountants://http،   »البـشرية  مفهوم حماسبة املوارد  «  ، قورين حاج قويدر  ) 1(

  .2008 جوان 5 :التحميلتاريخ 
  .2008 جوان 16 :تاريخ التحميل ،faculty.ksu.edu.sa/72075/Documents ،» ريةمقدمة يف إدارة املوارد البش « ) 2(
  .21 ص و سعيد ياسني عامر، مرجع سبق ذكره، علي حممد عبد الوهاب ) 3(
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ي ستراتيجلقد تطور منوذج حماسبة املوارد البشرية بالتوازي و بدعم من منوذج التخطيط اال
ملهتمة  احملاسبية انظم ويهتم هذا النموذج مبعاجلة املعلومات االقتصادية و املالية ضمن الاملوارد البشرية

  .)1(بتقييم األصول البشرية

 املوارد البشريةودف حماسبة املوارد البشرية إىل تقدمي املعلومات الالزمة والضرورية عن 
 يف اختيار األفراد املالئمني ةلتساعد اإلدار، كما تساهم يف قياس تكلفة املوارد البشرية، باملؤسسة

 البشرية تسعى إىل وضع نظام حماسيب مالئم يوفر  فمحاسبة املوارد.وتدريبهم وصيانتهم وحتفيزهم
واملتمثلة يف االستخدام األفضل للعنصر ،  القرارات املالئمةتخاذ الالزمة الت واملعلوماالبيانات

  .البشري يف املؤسسة
  .فروض حماسبة املوارد البشرية: لثالفرع الثا
  : )2( حماسبة املوارد البشرية على الفرضيات التاليةتستند

إذ له قيمة اقتصادية مباشرة ؛  من موارد املؤسسة هاماًعترب العنصر البشري مورداًي: لفرض األولا
وغري مباشرة وتتمثل القيمة املباشرة باهود والوقت الذي تبذله املوارد البشرية إلجناز األعمال 

لقيمة االقتصادية غري بينما تتمثل ا، وتقدمي خدمات متنوعة حالية ومستقبلية، املوكلة إليها مباشرة
حيث أن هؤالء قادرون على ن املوارد املادية والتكنولوجية؛املباشرة حبسن استخدامها واستفادا م

  .املسامهة يف حتقيق أهداف املؤسسة

ف إنتاجية العاملني على حيث تتوقَّ، ر قيمة املوارد البشرية بالنمط القيادي لإلدارةتتأثَّ: الفرض الثاين
ر معارف املوارد كما تتطو،  أخرىناحيٍةوالرغبات وامليول من ، ملهارات من ناحية واقُدراتال

وكذا احلوافز املادية واملعنوية ، ز إدارا على التدريب وتطوير العاملنيركِّ اليت تاملؤسساتالبشرية يف 
اليت تةمها إلشباع احلاجات املختلفقد. البشري واستخدام ساهم يف توجيه العنصر كما أن اإلدارة ت

 للمسامهة يف أهداف اً وذهنياً نفسياًواستعداد، د لديه دوافع إجيابيةولِّمما ي ؛طاقاته االستخدام الصحيح
وعليه فاإلدارة الناجحة  ؛أما إذا فشلت اإلدارة يف استخدام العنصر البشري اخنفضت قيمتهاملؤسسة، 

دة أكثر من غريهاعليها أن جتذب الكفاءات اجلي .    

                                                 
ل  مـدخ  :زة التنافسية للمؤسسة االقتـصادية    ، أثر التسيري االستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على املي         مساليلحيضيه   ) 1(

  .102 ، ص2004 ،جامعة اجلزائركلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، وراه غري منشورة، اجلودة واملعرفة، أطروحة دكت
  .)بتصرف( 313-312 ر صص، جع سبق ذكره، مرخالد عبد الرحيم اهلييت ) 2(
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 جانب تكلفة وقيمة املوارد إىلعلومات اخلاصة مبحاسبة املوارد البشرية امل عدت: الفرض الثالث
 يف عمليات التخطيط فمثل هذه املعلومات مفيدةٌاملؤسسة،  لفاعلية وكفاءة إدارة ضروريةً، البشرية

حماسبة املوارد البشرية هلا  انهكما أن املعلومات اليت تتضم. الختيار وتوظيف وتنمية املوارد البشرية
 أو املؤسسة إلدارة سواًء،  كبرية يف عمليات الرقابة والتقييم يف األجلني القصري والطويلأمهيةٌ

  .للمتعاملني اخلارجيني
 توظيف املوارد البشرية تكلفة اقتصادية تتحملها املؤسسة مقابل خدمات ومنافع عتربي: الفرض الرابع

وإظهارها يف ،  ميكن ترمجة هذه التكاليف واخلدمات يف صورة نقديةلذا، حتصل عليها مستقبال
  .القوائم املالية

حقوق وخدمات مملوكة قابلة للقياس  « املفهوم التقليدي لألصول على أا يقوم: الفرض اخلامس
 بوحدات نقدية وهي تكتسب نتيجة للتعامل بني الوحدات االقتصادية يتوقع احلصول منها مستقبالً

  .)1(» دمات أو منافع اقتصاديةعلى خ

  : ومن مث نستخلص أن األصول متتلك اخلصائص التالية
  ؛ إمكانية القياس احملاسيب لألصل يف صورة نقدية-
  ؛ وجود حقوق حمددة على منافع وخدمات مستقبلية-
  .مؤسسة أن تكون هذه احلقوق مملوكة لشخص أو -

  :  لألسباب التالية  من أصول املؤسسةورد البشري أصالً    وهناك من يعارض اعتبار امل
  ؛عدم إمكانية متلُك اإلنسان كاآللة -1
 رة االستفادة من املورد البشري؛صعوبة حتديد فت -2
 ألصول؛صعوبة قياس مثل هذا النوع من ا -3
 . استياء املوارد البشرية من معاملتها كأصول مثل بقية األصول األخرى  -4

  . حملاسبة املوارد البشرية املؤيدة واملعارضةوجهات النظر: رابعالفرع ال
مما سبق جند أن حماسبة املوارد البشرية دف إىل توفري املعلومات والبيانات اليت تساعد 

 القرارات اتخاذمما يساعدها على عمليات ،  على حساب تكاليف ومنافع مواردها البشريةاملؤسسة
  : دة واملعارضة نذكر منهاؤي من وجهات النظر املُريويف إطار ذلك عرضت الكث، اخلاصة بالعاملني

                                                 
 ةجمل،  »  البقاء يف ظل املتغريات االقتصادية اجلديدة      ستراتيجياتتطوير املوارد البشرية العربية وا     و ةتنمي «،   عبد اخلالق  أسامة علي  ) 1(

  .35 ص، 1995، 60 العدد،  العمل العربيةمؤسسة ،العمل العربية
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  )12( رقم جدول
  وجهات النظر املؤيدة واملعارضة

  وجهات النظر املعارضة  وجهات النظر املؤيدة

 تقدم حماسبة املوارد البشرية معلومات هامة للجهـات         -1
  ذات العالقة؛ 

  تساعد املؤسسة يف وضع خططها التدريبية؛-2
 تغير النظرة إىل املورد البشري من كونه كلفة          تساهم يف  -3

 إىل أصل؛
  تلفت انتباه املدراء إىل أمهية تقومي األداء؛-4
  .  تساعد يف حتقيق االستخدام األمثل للموارد لبشرية -5

 إن عملية مجع وعرض البيانات املتعلقة باملوارد البشرية، -1
 الصعب عملية صعبة نظراً لكثرة املتغيرات، حيث من

قياس كل التغيرات اليت تطرأ على العامل، وبالذات 
 ؛)الرضاالسلوك، الدوافع، (املتغيرات اإلنسانية 

 كما يترتب على صعوبة القياس أن قيمة األصل البشري -2
املعروض يف امليزانية تتغري وال تفصح عن القيمة احلقيقية 

  .هلذا األصل
ستخدام حماسبة املوارد عدم موازنة املنافع احملصلة من ا -3

البشرية مع تكاليف مجع البيانات وإعداد اجلداول 
  ؛وامليزانيات

تساعد اإلدارة على مزيد من استغالل جهود األفراد حنو  -4
األهداف االقتصادية، إذ أن األصل شيء يهتلك وأن 
حماسبة األصول تتضمن العمل على إهالك األصل 

  .بأكفأ طريقة ممكنة
  : ل من إعداد الباحث باالستناد إىل اجلدو:املصدر

  .66، ص 1984علي حممد عبد الوهاب و سعيد ياسني عامر، حماسبة املوارد البشرية، دار املريخ للنشر، الرياض، السعودية،  -
  .2008 جوان 16 :تاريخ التحميل ،faculty.ksu.edu.sa/72075/Documents ،» مقدمة يف إدارة املوارد البشرية « -
-  www .yusuf -abufara.net2004 فيفري 10: ، تاريخ التحميل.  

األمر الذي يتطلب من املؤسسة ضرورة ؛ إن الستخدام حماسبة املوارد البشرية مزايا وعيوب
إجراء موازنة بني السلبيات واإلجيابيات اليت يولدها تطبيق تنظيم حماسيب للعنصر البشري من النواحي 

  .يةاحملاسبية واإلدارية واإلنتاج

  . طرق قياس تكلفة املوارد البشرية: امسالفرع اخل
  : )1(نذكر منها، هناك العديد من الطرق لقياس تكلفة األصول البشرية

  
                                                 

التنمية البشرية وفرص االندماج     «م إىل امللتقى الدويل     ، حبث مقد  »  حماسبة املوارد البشرية   «نوال بن عمارة و مسعود صديقي،        ) 1(
 مارس  9-8، يومي   ، اجلزائر  الذي نظمته كلية احلقوق والعلوم االقتصادية جلامعة ورقلة        » ات البشرية يف اقتصاد املعرفة والكفاء   

2004.  
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 :  طريقة التكلفة التارخيية-1
 الفعلية اليت أنفقت يف سبيل احلصول على املوارد البشرية كاستدعاء ف ا التكاليويقصد

واعتبارها نفقات رأمسالية يستفاد منها لعدة فترات مما يتعني ، واختيار وتوظيف وتدريب العاملني
إهالكها على العمر اإلنتاجي لتلك األصول البشرية لتحديد تصيب كل فترة منها ويف حالة تصفية 

  .األصل أو االستغناء عن العاملني قبل انتهاء حيام اإلنتاجية ويعترب الرصيد املتبقي خسارة
  : للموارد البشرية البد من تبويبها إىل عنصرين مها) األصلية (التارخيية  وليتم قياس التكلفة 

  :  تكلفة احلصول على العاملني-أ
وتمعيناً  أن تتحملها املؤسسة يف سبيل احلصول على من يشغل مركزاً          ينبغي التضحية اليت    نبي  ،

  :)1(تالية من العناصر التتكونو، وهذه التكاليف قد تكون مباشرة أو غري مباشرة
  ؛تكلفة االستقطاب -1
 ؛تكلفة االختيار -2
  ؛ تكلفة اإلعارة-3
   تكاليف التوجيه؛-4
  تكاليف التدريب؛ -5
  .تكاليف التطوير -6
  :  تكلفة التعليم-ب

وتشتمل على ،  هذه التكلفة إىل التضحية اليت تتحملها املؤسسة من أجل تدريب العاملنيوتشري
  .ل تكاليف التأهيل والتدريب سواء املدربني أو املتدربنيتكاليف مباشرة وغري مباشرة مث

صول ز هذه الطريقة بالسهولة والبساطة يف القياس وما يعيبها هو أن التكلفة التارخيية لألوتتمي
كما ، ميكن بدوا اعتباره أصال بشريا واليت ال، دالبشرية ال تعرب عن الطاقة اإلنتاجية األساسية لألفرا

أو بالنقصان بسبب ،  جديدةقُدراتسواء بالزيادة الكتساب ، د خالل فترة زمنية تتغريأن قيمة الفر
  . غري سليم لقيمته االستثماريةي إىل وجود عائٍدؤدمما ي؛ أو املرض، تقدم السن

 :  طريقة تكلفة اإلحالل-2 
وم إلحالل التضحية اليت تتحملها املؤسسة الي"وتعرف تكلفة اإلحالل للموارد البشرية بأا 

  .)1("موارد بشرية بدال من املوجودة اآلن

                                                 
  .320 ص، مرجع سبق ذكره، خالد عبد الرحيم اهلييت ) 1(
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  :     وتشتمل على نوعني من تكلفة اإلحالل وهي
  :  تكلفة اإلحالل الوظيفي-أ

ا ويالتضحية اليت تتحملها املؤسسة يف الوقت احلايل يف  «قصد بتكلفة اإلحالل الوظيفي بأ
حبيث يكون البديل قادرا ، تنظيم معينة يف الةسبيل إحالل شخص حمل شخص آخر يشغل ووظيف

  .)2(» على القيام بنفس األعباء وتقدمي نفس اخلدمات اليت تلزم هلذه الوظيفة

 :  عناصر هية تكلفة اإلحالل الوظيفي من ثالثتتكونو
 ؛ تكلفة احلصول على األفراد-
   تكلفة التعليم؛-
  .تكلفة ترك العمل -
  : تكلفة اإلحالل الشخصي -ب

  آخر يكون قادراً   حية اليت تتحملها املؤسسة حاليا يف سبيل إحالل شخصي حملَّ         عرب عن التض  وت
وتشمل تكلفة إحالل الفـرد أو التنظـيم        ،  على تقدمي جمموعة اخلدمات اليت يقدمها الشخص احلايل       

  .البشري كله

 تكلفة األصول طويلة بوختتلف هذه الطريقة عن طريقة التكلفة التارخيية أا تقوم باحتسا
كما أا تساعد يف عملية ختطيط العنصر البشري بإجياد ، جل على أساس املتوقع إنفاقه يف املستقبلاأل

مما جيعلها ،  القراراتاتخاذوترشيد عملية ، تقديرات لنفقات احلصول على عمل ملختلف الوظائف
قارنة النتائج حيث تستعمل هذه املعايري يف م، تضع معايري لتكاليف جتميع وتوظيف وتدريب العاملني

 أصول بشرية دوبالرغم من ذلك فإنه يعاب على الطريقة عدم وجو، الفعلية كما هو خمطط من قبل
إضافة لذلك فأن منوذج تكلفة اإلحالل ، تتماثل مع األصول البشرية باملشروع  الواجب تقدير قيمتها

وةالفُرصن تكلفة يتضم ،3(ملوارد البشرية لقيمة ا بديٍلب استخدامها كمقياٍساليت يصع(.  

                                                                                                                                                    
حملاسـبة واإلدارة   جملة ا ،  »دراسة حتليلية مع التطبيق على رأس املال البشري         :  احملاسبة عن رأس املال الفكري     «مسية أمني علي،     ) 1(

  .283، ص 2003، 60 جامعة القاهرة،  العدد -، جهاز الدراسات العليا والبحوث، كلية التجارة والتأمني
مدخل حنو تطوير اإلطار الفكري للمحاسبة عن املوارد البشرية يف بيئة األعمال املصرية من حيث املفاهيم            «،  شوقي السيد فوده   ) 2(

، » إدارة التنمية مبصر يف ظل التحـوالت العامليـة         «،  املؤمتر العلمي السنوي الثالث    حبث مقدم إىل   ،» واملبادئ وطرق القياس  
  .214ص ، 1999 نوفمرب 8-7، الزقازيق

  .285 ص ذكره، مرجع سبق، مسية أمني علي ) 3(
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  :ة البديلةالفُرص طريقة تكلفة -3
  .)1(» قيمة األصل عندما يكون يف استخدام بديل خيتلف عن االستخدام احلايل « وتعرف بأا

  : )2(تعتمد هذه الطريقة على تقسيم العاملني يف املؤسسة إىل جموعتنيو

ويتم تقسيمهم علـى أسـاس      ،  هلم بآخرين  فئة العاملني غري املهرة أو العاديني والذين يسهل إحال         -أ
 ...نفقات االستدعاء

  فئة العاملني املهرة وهي فئة نادرة يتم تقوميها باعتبارها أصول بشرية يتم استخدامها يف أكثـر                 -ب
من نشاط أي عدة بدائل ملعرفة قيمتهم يف أفضل استخدام هلم وتؤكد هذه الطريقـة أن مـدير                  

، تنافسون من أجل احلصول على أيدي عاملة ذات مهارة نـادرة          ومراكز االستثمار يف املؤسسة ي    
ة البديلة لذلك   الفُرصوميثل تكلفة   ،  يف احلصول على ذلك الفرد واملهارة العالية       فاملدير الذي ينجح  

إال إا ال   ،  العنصر البشري  والعمل على إجياد أفضل الظروف املالئمة الستقطاب األيدي العاملة           
 .عاملني ذوي الكفاءة العالية والنادرةتم  إال بالفئة ال

  :  طريقة العوائد املستقبلية-4
وباستخدام هذه الطريقة يتم تقييم األصول البشرية على أساس التوصل إىل القيمـة احلاليـة               
للمرتبات واألجور اليت يتقاضاها العنصر البشري يف املستقبل حىت اية عمرها اإلنتاجي باملؤسـسة،              

لقيمة اإلمجالية لألصول البشرية من واقع متوسط رواتب موعة متماثلة مـن            لتمكن من حساب ا   
العاملني، إال إا ال تأخذ بعني االعتبار إال عنصرا واحدا من عناصر التكاليف للوصـول إىل قيمتـه                  

  .   املوارد البشرية، وإمهال عوامل أخرى كسن العامل وكفاءته وأقدميته
  :  طريقة التكلفة االقتصادية-5

تقييم األصول البشرية وفقا ملعدل العائد املمكن احلصول عليه من استخدامه، أي حتـدد               ويتم 
قيمه الشخص باملشروع مبا يساوي القيمة احلالية لإلرباح املستقبلية معتمدين يف ذلك علـى مـدى                

  . مسامهة الفرد يف حتقيق أهداف املؤسسة

  النظـام    -تم التطرق إليه يف الفصل املـوايل      الذي سي -قد ال تتبع األجور يف العمل عن بعد         
ولكن هناك طرق عديدة يتم االتفاق عليها يف العمل مثل حساب          .. التقليدي يف الراتب الشهري مثال    

وميكن . األجر بالساعة أو األجر اليومي أو األجر باملشروع كامال وهكذا، فهذا األمر راجع للطرفني             

                                                 
)1 ( www .yusuf -abufara.net2004 فيفري 10: ، تاريخ التحميل.  
  .47 ص ذكره،  سبقعجمر،  عبد اخلالقأسامة علي ) 2(



 نظم معلومات الموارد البشرية: الفصل الثالث

 

183

  

كما يفضل .. ة مقدمة أو كل املبلغ مقدمة قبل بدء العمل أن يطلب الشخص الذي يعمل عن بعد دفع       
البعض اآلخر الدفع على مراحل حىت ينتهي العمل على املشروع، وهناك من يطلب املبلغ بعد انتهائه                

  .)1(من املشروع
  

  .أمهية حماسبة املوارد البشرية وتعريف نظام معلومات حماسبة املوارد البشرية: املطلب الثاين
 مبا يكفل زيادة فعاليـة      ةلقرن العشرين شاع االستخدام الفعال ملدخل املوارد البشري       مع بداية ا  

 مع  ومتسقةكالمها حاجات مشتركه    ل أن باعتبار حاجات العاملني يف ذات الوقت       وإشباع ؤسسةامل
ومعىن ،  إنتاجيه العاملني كموارد وليس كعوامل      أمهيةبعضها البعض  ويركز هذا املدخل اجلديد على         

 يف  زيادة يف شكل    ؤسسة للم األجل حتقق عوائد طويلة     كاستثمارات هو اعتبار العنصر البشري      ذلك
 األمثـل هـو االسـتخدام       السبيل لتطوير املؤسسة   أنحيث  ،  ة بفعالي  أديرت  ما إذا وذلك   إنتاجيتها

  .ةللموارد البشري
  .أمهية حماسبة املوارد البشرية: الفرع األول

 يرجع  ة والناجح ة الكبري املؤسسات العديد من    أنحيث جند   ؛ةلبشري مالحظة تأثري املوارد ا    نكمي
 وقدرا على احلصول واالحتفاظ مبـوظفني       ة ملواردها البشري  ة قدرا الفعال  إىل ة كبري ةجناحها بدرج 

 تطبيقاَ علميـاَ    ة وان أول من طبق حماسبة املوارد البشري       ة والكفاء ة من املهار  ة عالي ة على درج  مدراءو
 املؤسـسة وتقوم فلسفة هـذه  ، 1966وذلك يف سنة  ،  ةاألمريكيبوالية أوهايو   " باري   مؤسسة"هي  
 قُـدرات هلذه املوارد من     ومامؤسسة،   لل ة للتنافس والنجاح هي املوارد البشري     يةاحلقيقة   القو أنعلى  

 عن طريق رمسلـة تكـاليف       البشريةحماسبة املوارد   ،  وهكذا أدخلت يف نظامها احملاسيب    ،  وطموحات
  .إطفاءها وحساب أقساط البشريةارد املو

  : ة نؤشر العوامل التاليأن ميكن ة باالهتمام مبحاسبة املوارد البشرييتعلَّق وفيما
ففي ، اإلنتاجية تأثري جوهري على هاملؤسسة ول يف األصول أنواع أهم هو اإلنساينالعنصر  -1

 . النتائجأفضلجل حتقيق أخبري يعملون من ، 65 من أكثر نستله مثالَ مؤسسة
يؤكد ،  م1968 عام ة األمريكية يف الواليات املتحدثوما حد، ة سوقية له قيماإلنساينالعنصر  -2

 مؤسسة والتحاقهم بالعمل لدى "موتوروال" مؤسسة يف دراءهذا فعندما استقال مثانية من كبار امل
 41 حبوايل وىلاأل املؤسسة ة ألسهم السوقيةفقد اخنفضت القيم،  فريتشيلرمؤسسة وهي ةمنافس

                                                 
)1 ( /wiki/org.wikipedia.ar://http2008  جانفي18 : التحميل، تاريخ.  
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 24 مليون دوالر خالل 14 مببلغ ة الثانياملؤسسة ألسهم ة السوقيةمليون دوالر وارتفعت القيم
  .ة خرب االستقالإعالن من تاريخ ةساع

 ة والسياسية التكنولوجيتغيراتمن امل: املؤسسة وانعكاساا على ة والتقنيةات التكنولوجيالتطور -3
 ة واسعة قفزتغيرات تلك املأفرزتفلقد املؤسسة،  على ة خطريأثار هلا نهأيتضح  ةواالقتصادي

مة يف شركات الدول واإلدارة اإلنتاجظم لنة واسعةً مما خلق فجواملُتقدشركاتنا مع قارنةً م.  
 مركباَ متفاعال من مزجياً  أداء ويتضمن هيكالًأسلوب الذي يعين االتكنولوجين مفهوم إو    

 بأسلوب حمدد أداء إجراءات يف ةطرق عمل تؤلف بني التجهيزات والعمال، ةعمال، ليهإجتهيزات 
  .أكثر أو تقدمي سلعه أو خدمه أو إلنتاج

  :  يف الوقت احلايلالتكنولوجية تغيراتالوأهم 
 ة خفض التكلفإىلت  اليت أداألنشطةحيث مست العديد من : اإلنتاجي األداء يف تغيرات -1

 لنظم األساسم اليت شكلت وقد تطورت برامج التخطيط والصنع والتحكُّ، ملياتووقت حتليل الع
 .كربأ العمليات بفاعليه إلدارة الالزمةاملعلومات اليت ستهدف ملد مديري العمليات باملعلومات 

2- مما سيزيد من خدمة ة التسويقياألنشطة يف اآلالتحيث اشتركت :  التسويقياألداءر يف تغي 
 .العمالء

3- ة احلديثاإلدارة وليس فقط نظريات – ة جتارب املؤسسات الناجتأثبتتحيث : ر يف التنظيمتغي – 
فقد ، ة احلديثة من التوجهات والتحوالت التنظيمية متكاملة كان وليداَ موعاإلداريأن النجاح 

 سريعة ةيناميكي دة بيئإىل بطيئة التغيري ومن منوذج تنظيمي ميكانيكي جامد ةكان االنتقال من بيئ
وميكن ،  وتتطلب منوذجا تنظيمياَ عضويا مرناة ودرجة املخاطرالتأكُّدالتغري تتزايد فيها عوامل عدم 

 : ة التالياألساسية يف بعض العناصر اتنظيمي التكنولوجيةات التطور انعكاسات أهماستشراف 
  ؛ةمني على الصيان البحوث والتطوير والقائوأخصائيو املباشرة غري العمالةستزداد  -
 ؛ة بالوظائف اجلديداألداء تغيري إىل ةستظهر احلاج -
 ؛اإلدارة إىل الوظائف دون الرجوع أداء متكني العاملني يف إىل ةستظهر احلاج -
  .األمتتة بسبب ةسيتغري هيكل املوارد البشري -

 أن وميكن ةدة التنافسي شدية عمليةًل بيئشكِّ، تة والتقنيية والتنظيمةئيين العوامل البإ فمن مثو
 إىل ة حباجةن الوحدات االقتصاديإ، وبالتايل فة غري متوقعة وبطريقةتتغري هذه العوامل بسرع

 " ة وبشكل متكرر وسريع للمشاكل وللفرص، وعليها أن تعمل حتت ضغوط متزايدةاالستجاب
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يدعم استجابة  ما، وان  "ة احلامسة تسمى بأنشطة االستجابة مبتكربإجراءات " األعمالضغوطات 
  .   و االتصال املعلوماتكنولوجيا تياملؤسسة ه

 : ويشمل ذلك، اخلارجية ةضغوط املؤثرات البيئي -
 دف محاية وتأمني الدولةتتمثل يف القوانني والتشريعات اليت تصدرها  :ةاملؤثرات القانوني -أ

  .ريها وساعات العمل واخلدمات وظروف العمل وغباألجور واخلاصةالعاملني 
 وإجازات إضافية وميزات أجورمن حيث حتديد حقوق العاملني من  :ة النقابات العماليتأثري -ب

 ومن مث . وغريهاةوكذلك ظروف العمل مثل ساعات العمل وفترات الراح، وخدمات وغريها
  .ة املوارد البشريإدارةوتنفيذ سياسات وبرامج   دور هام يف صياغةة العمالية للنقابأصبح

وهي ،  ظروف هذه السوق بظروف العرض والطلب على عنصر العملتتأثر :ثري سوق العملتأ -ج
  .حيث يصعب التحكم والتأثري من قبل املؤسسة وحدها،  بطبيعتهاةظروف متغري

  . تعريف نظام معلومات حماسبة املوارد البشرية: الفرع الثاين
بتوفري كافة املعلومـات التارخييـة      م  هو النظام الذي يهت   نظام معلومات حماسبة املوارد البشرية      

عتـرب األكثـر أمهيـة يف       اليت ت بشرية ملعرفة قيمة تلك املوارد و     املستقبلية اخلاصة باملوارد ال   احلالية و و
ة املوارد البشرية بصورة مالية      حماسبة املوارد البشرية يف قياس قيم      نظم املعلومات يساعد  املؤسسات و 

 رسم سياسات التوظيف     على املستوى القومي من خالل املسامهة يف       املسامهة يف ختطيط تلك املوارد    و
  . احلوافز بشكل علميا يرتبط  ا من سياسات األجور والترقيات وموالعمالة و
ظم املعلومات  معاجلة وتتممن خالل العناصر التالية حماسبة املوارد البشريةن :   

نظـم  مخرجـات   حماسبة املـوارد البـشرية   لوماتنظم املع مدخالتل  مثِّ ت : النظام مدخالت -1
اليت تشمل كال من معلومات لتخطيط املوارد البشرية،معلومات لتحليـل    املوارد البشرية و   املعلومات

 جمموعة البيانات اليت يـتم احلـصول        -النقل    معلومات الترقية و  لوظائف، معلومات لتقومي األداء و    ا
وارد البشرية من قوائم الرواتـب      ية املتعلقة بكافة ما ينفق على امل      عليها من املستندات لألحداث املال    

ـ   و. آت ونفقات الدورات التدريبية   املكافوقوائم احلوافز و   ـ  دخالتتكون هذه املُ  احلاسـوب   نظم ب
ى كنظام األفراد ونظام     األخر النظم من   دخالتمة يف الوحدة لتسهيل عملية احلصول على املُ       ستخداملُ

  .                   م اإلنتاجنظاالرواتب و
تبويبها اليت ميكن تفريغها     تشمل كافة عملية التسجيل والتجميع للبيانات و       : العمليات التشغيلية  -2

 حتميل كافة النفقات يف حساب خاص باملوارد البشرية من حلظـة اإلعـالن عـن      -من املستندات   
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 مورد بشري حصته مـن تلـك        مل كل  أن يتح  ىت تسريح تلك املوارد من العمل وينبغي      الوظائف ح 
  .التكاليف

من واقع البيانات اليت مت جتميعها عن املـوارد البـشرية ميكـن القـول أن                :  النظام مخرجات -3
 نظام معلومات حماسبة املوارد البشرية ميكن توفريها طبقا للحاجة إىل نوعيـة املعلومـات               مخرجات

 املوازنة التخطيطية لتكاليف احلصول علـى املـوارد         جاتخرمن املُ ملطلوبة يف فترات زمنية خمتلفة و     ا
  البشرية 

  مقارنة التكاليف الفعلية مع التكاليف املخططة للحصول على املوارد البشرية وأسباب االحنرافات  -
   املوازنة التخطيطية لتكاليف التدريب -
  ات دراسة أسباب االحنرافف الفعلية مع التكاليف املخططة و مقارنة التكالي-

  . نظام معلومات حماسبة املوارد البشريةأهداف: املطلب الثالث
ذلك من وجهة   وحد كرب نظم تشغيل البيانات داخل املؤسسات        أل النظام احملاسيب لألجور     مثِّي

 عامـة القـول أن نظـام         وميكن بصفةٍ  . اليت يقوم النظام بتشغيلها    السجالَّتونظر حجم املعامالت    
 عترب أحد أه  األجور ي أنه ميثل قناة االتصال بني اإلدارات املختلفـة         ثظم املعلومات احملاسبية؛ حي   م ن 

  .)1(للمؤسسة وموظفيها واتمع والبيئة احمليطة بصفة عامة

  : )2( يف حماسبة املوارد البشرية فيما يليل فوائد استعمال احلاسوبوتتمثَّ
  ؛قة باملورد البشريتعلِّملُ احملاسبية ااستعادة كمية هائلة من املعلوماتو ختزين -1
 الدوائر  بني فيما خيص  تغيمعدل املُ : مثل،  درة على ربط عدة مواضيع من املعلومات مع بعضها         القُ -2

  املختلفة؛
   عملية تدقيق األخطاء؛لمث،  توفري درجة عالية من الدقة ال ميكن توفريها بالطرق التقليدية-3
  ر على مصلحة احملاسبة الكثري من التكاليف؛فِّو املكررة مما يالسجالَّت إلغاء -4
   حتسني األداء يف اإلدارة احملاسبية وقراراا ونتائجها بناءا على ما يتوفر من معطيات صحيحة؛-5
   تسهيل التنسيق بني األقسام املختلفة؛-6
دارات  إىل اإل  ًء مساعدة اإلدارة يف إعداد التقارير الالزمة وتقدميها للجهـات املختـصة، سـوا             -7

  الداخلية أو اجلهات احلكومية يف الوقت املناسب؛
                                                 

  .213 ص ،2002 ،رمص، ةالقاهر،  جامعة القاهرة للتعليم املفتوحزمرك،  املعلومات احملاسبيةمنظ، حممد شوقي بشادي ) 1(
  .)بتصرف( 210ص ، مرجع سبق ذكره، مد فاحل صاحلحم ) 2(
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 إظهار التغيرات اليت ميكن أن حتدث للقوى العاملة داخل املؤسسة مما يساعد اإلدارة على مواجهة                -8
  .تلك التغيرات بكفاءة

  : )1(على إدارة  املرتبات من خاللنظام معلومات حماسبة املوارد البشرية كما يؤثِّر 
  دياد الدقة والسرعة عند إعداد املكافآت ومستحقات العاملني وصرفها يف الوقت املناسب؛ از-1
   إمكانية مقارنة ما تدفعه املؤسسة من رواتب لإلدارات املختلفة يف كافة أحناء املؤسسة؛-2
   املساعدة يف اتخاذ القرارات السريعة فيما يتعلَّق بالعالوات واالمتيازات؛-3
  د الالزمة الستقطاع الرواتب داخليا أو خارجيا؛ إعداد املوا-4
 تيسري إجراء التحليالت احملاسبية الالزمة لرواتب املوظفني واكتشاف األخطـاء إن وجـدت يف               -5

  أقصر وقت؛

من خالل مسامهته يف حتقيق      إن نظام معلومات حماسبة املوارد البشرية تزداد أمهيته يف املؤسسة         
  : اآليتأهدافها عن طريق 

  .قياس قيمة املوارد البشرية بصورة مالية: رع األولالف
قياس قيمة املوارد البشرية عن طريق استخدام كافة البيانات املتعلقة بتلك املوارد يف سبيل               يتم  

   .تقييمها مالياً

 تقييم املوارد البشرية مالياً يعين حتديد قيمة اخلدمات اليت ينتظر أن تقدمها املوارد البشرية يف                إن
لكـي  ،  مناسبة هلـا   ويتم ذلك من خالل استخدام إحدى طرق التقييم اليت تراها املؤسسة          ،  ملستقبلا

 إظهاره يف   ينبغياألمر الذي   ،   اليت تترتب عليها   االهتالكاتويكون باإلمكان حصر قيمتها األساسية      
حدة ومدى   ومبا يساعد على إعطاء صورة توضيحية أكرب وأدق عن نشاط الو           للمؤسسةالقوائم املالية   

   . بناتج النشاط ومدى مسامهة املوارد البشرية يف حتقيقهيتعلَّقحتقيقها ألهدافها وخاصةً ما 

  : )2(يت باآلإجيازهاهم طرق التقييم ميكن أو
 كل ما تتحمله إثبات عن طريق األصل ملعرفة قيمة ةدف هذه الطريق: التارخيية ةطريقة التكلف -1

  .األصليف سبيل احلصول على  املؤسسة

                                                 
  .209ص ، مرجع سبق ذكره، حممد فاحل صاحل ) 1(
 العربية األكادميية إىل حبث مقدم  ، »االقتصاديةتصميم نظام معلومات حماسبة املوارد البشرية يف الوحدات         «  ،علي فاضل جابر    )2(

  .9ص  ،2007 ،منشور على موقع األكادميية، الدمنرك يف املفتوحة
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 حيل حمله أن البشري بقيمة العنصر البشري الذي ميكن األصليتم تقييم  :اإلحاللطريقة تكلفة  -2
 .احلاليةوالذي يكون مبستوى خدمات يساوي خدمات املوارد 

لتغيري االستخدام احلايل للموارد   اليت تتحملها املؤسسةةأي التكلف :ة البديلةالفُرصطريقة تكلفة  -3
  .بديل آخر استخدام إىل ةالبشري

  .املساعدة يف ختطيط املوارد البشرية يف املؤسسة: الفرع الثاين
من خـالل    معلومات حماسبة املوارد البشرية يف ختطيط املوارد البشرية يف املؤسسة        نظام ساعدي

  : )1(مها يف ااالت اآلتيةقدكن أن يالبيانات واملعلومات اليت مي
 توفري بيانات تكـاليف      عن فضالً،  وتعيينهميف طلب املوظفني واختيارهم      توفري بيانات عن تكال    -أ

 املـوارد البـشرية   معيارية للعمليات السابقة ميكن استخدامها يف إعداد املوازنة لتخطيط أنشطة           
   .املختلفةكلفة إحالل األفراد يف املواقع توألغراض الرقابة وتقدير 

إىل املـستوى     بني تكلفة تدريب العـاملني باملؤسـسة        توفري بيانات ميكن من خالهلا املفاضلة      -ب
  .اخلارجاملرغوب الوصول إليه وبني تكلفة تدريب على نفس املستوى من 

 املساعدة على االستفادة املثلى من العاملني املستخدمني يف أعمال ال تتناسـب مـع مهـارام                 -ج
   .عن طريق إظهار قيمة اخلسارة النامجة عن ذلك) إمكانيام(
 اليت حتدث على تلك القيمة      تغيرات توفري بيانات عن قيمة العاملني ومدى كفاءة استخدامهم وال         -د

  .  القرارات باملؤسسةاتخاذساعد على حتسني نوعية التخطيط واألمر الذي ي ؛مبرور الوقت

  .الوطيناملساعدة يف ختطيط املوارد البشرية على املستوى : الفرع الثالث
نات واملعلومات عن طريق نظام حماسبة املوارد البشرية ميكن أن يساهم يف خدمة              البيا توفريإن  

الدولة من خالل مساعدة األجهزة املختصة فيها يف رسم سياسات التوظيف والعمالة وما يرتبط ـا                
ولقد دلـت مجيـع الدراسـات       ،  من سياسات األجور واهلجرة والترقيات واحلوافز بشكل عملي       

 ة متمثل ة العقول تكبد جمتمعاا خسائر مزدوج     ة هجر إن،  ة العقول الوطني  ةنيت جر  اليت ع  األكادميية
  بوصـف   ة حمـدد  ة مادي ة ليس هلا قيم   آخر مبعىن   أوتقدر بثمن     ال ة وهي خسار  أوالخبسائر العقل   

 األمم ة ثرو بأنه وهو يوصف    ة االقتصادي كاألصول دة حمد ة مالي ة اجتماعي ليس له تكلف    أصل اإلنسان
 العقل مـن موطنـه      ة تقدم فان هجر   فضال عّما . ة النوعي ةن منتجاَ للفكر والوعي والقيم املادي      كا إذا

                                                 
  .9ص  ،سبق ذكرهمرجع  ،علي فاضل جابر ) 1(
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 العقل حىت يـصبح جـاهزاَ       ة ويئ إعداد بتكاليف   ة متمثل ة فادح ة حقيقي ةسوف يلحق خسائر مالي   
  .للعطاء والتطوير

كـان  يف الدولـة    أن معدل ترك األفراد لوظائفهم      إىل  شري تلك البيانات واملعلومات      ت فعندما
 قد يتسبب يف حدوث ندرة كبرية        الذي كبرياً، وإن كثرياً من العاملني يهاجرون خارج الدولة، األمر        

يف بعض املهن، فإن ذلك قد يدفع احلكومة إىل تعديل تشريعات األجور والترقيات ونظـم العمـل                 
غري املواطنني على البقاء يف وطنهم وعدم اهلجرةبشكٍل ي.  

  .لتعويضاتتطبيقات امثال عن : الفرع الرابع
استقـصاء  والرواتب  وحتديد األجور   و التطبيقات اخلاصة بالتعويضات تقومي الوظائف       نتتضم

ومتر عملية بناء هيكل الرواتب باملراحل الرئيـسية        حبيث    إىل حتديد احلوافز والفوائد؛    ةًإضاف،  األجور
  : )1(التالية

   استقصاء الرواتب السائدة يف السوق؛-
   حتديد سياسات الرواتب؛-
  ؛)تقييم الوظائف( حتديد القيمة النسبية للوظيفة -
   جتميع الوظائف املتشاة أو املتقاربة يف القيمة النسبية يف جمموعة أجرية واحدة؛-
  . حتديد الراتب املناسب لكل جمموعة أجرية-

ـ  أية مبالغ ميكن حذفها أو إضـاف      و إمجايل األجور املدفوعة     حتديد يتم ل إىل صـايف    تها للتوص
 بيانـات املـوارد     نظميف بعض األحيان ميكن ربط الراتب ب      و .) أو سنوياً  شهرياً(األجور لكل فترة    

الرواتب مع قاعـدة    وتشترك قاعدة بيانات األجور     . النظموحبيث يتكامل مع هذه     ،  البشرية األخرى 
ص من املعلومات الفائضة غري املهمة      نه باإلمكان التخل  وأكما  ،  بيانات أخرى لغرض تقليل التكاليف    

  .دف احتساب األجور بسرعة

  : األجورو البشرية اخلاصة بالرواتب نظم معلومات املوارد اجلدول التايل منوذج تطبيقات يوضح
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .425مرجع سبق ذكره، ص  ، اإلستراتيجيةعلي السلمي، إدارة املوارد البشرية ) 1(
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  )13(جدول رقم 
   البشرية اخلاصة بالرواتب واألجورنظم معلومات املوارد منوذج تطبيقات 

    حتليل الرواتب  
  خطة الراتب السنوي  الراتب السنوي  لعنوان الوظيفيا

  5500  5000  احملاسبون

  25000  20000  املديرون التنفيذيون

  2200  2000  املوظفون الكتابيون

  5000  4500  قادة املشاريع

  2700  2500  مهندس الصيانة

  2900  2700  السكرتري األقدم

  .334 سبق ذكره، ص صدر سهيلة حممد عباس، م:املصدر

الرواتب توفر لإلدارة معلومات حول معدالت الدفع وحدود الراتـب          وإن تطبيقات األجور    
، ولذلك فهي ذات أمهية للتخطيط املستقبلي للزيادات يف معدالت الدفع         ،  التغيري من فترة إىل أخرى    و

 أا تساعد اإلدارة يف حتديد الوظائف اليت تكون أجورها أعلى أو أقل من معدالت الـدفع يف                وكما  
  .)1(املؤسسات املنافسة

 من حماسبة املوارد البشرية يتمثل يف مجع كافة النفقات اليت مت أو يتوقع إنفاقهـا يف                 اهلدف نإ
املستقبل على املوارد البشرية بدءاً من حلظة اإلعالن عن الوظائف أو تكـاليف اسـتئجارها مـن                 

 وتطويرها من خالل برامج التدريب       األخرى مروراً بكافة ما ينفق عليها يف سبيل تنميتها         املؤسسات
سواًء بإحالتها على التقاعد أو إاء خدمتـها        (والدورات اليت تساهم فيها حىت حلظة االستغناء عنها         

 كأصول هلـا    املوجودة البشريةب تقدمي بيانات عن قيمة  املوارد        األمر الذي يتطلَّ   ؛) آخر ألي سببٍ 
  . املالأسواق يف ةاملؤسس  اليت تؤثر يف قيمة السوقيةقيمتها 

التكامل بني نظام معلومات حماسبة املوارد البشرية ونظام معلومات إدارة املوارد           : الفرع اخلامس 
  .البشرية

  : )2(إىل حماسبة املوارد البشرية نظام معلوماتيهدف 

                                                 
  .106 ص، مرجع سبق ذكره،  السامرائي و هيثم الزعيبإميان ) 1(
  .14ص  مرجع سبق ذكره، ،علي فاضل جابر ) 2(
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ومـؤهالم   مثل بيانات األفراد العـاملني يف املؤسـسة       ،   مجع البيانات اخلاصة باملوارد البشرية     -1
يـات  ودرجام املالية واملسؤوليات امللقاة على عاتقهم واألجور املدفوعة هلـم وتكـاليف عمل            

  ؛التدريب والبعثات واإلجازات الدراسية
 البشرية  املواردمثل تبويب تكاليف    ،  ؤسسةبامل تبويب البيانات املتعلقة باملوارد البشرية اليت تعمل         -2

  ؛اخل… تكاليف اختبار ، تدريبتكاليف ، أجور: إىلة ؤسسبامل
خلارجية اليت مها هذه املعلومات      توصيل املعلومات املتعلقة باملوارد البشرية للجهات الداخلية وا        -3

  ؛يف الوقت املالئم وبالدقة املطلوبة
 القـرارات   اتخـاذ  من قبل مستخدميها وحتقيق الفائدة املرجوة منـها يف           خرجات استخدام املُ  -4

  .املختلفة

بزيـادة   ت مرتبطة ؤسسا العالقة بني تكامل نظم املعلومات وتأثريها على حتسني عمليات امل          إن
األنـشطة، ومنـع     ذا التكامل، فتكامل نظم املعلومات أصبح ذا أمهية عظمى لعدم تكرار          مستوى ه 

  . املستهلك يف املنتج واخلدمات األخطاء، وتقليل دورة الوقت املستنفذة يف تطوير املنتج، وزيادة ثقة

وحتسينها من خالل تقدمي مزيج مركب  وهو ذه الصورة يهدف إىل إثراء عمليات املؤسسات
 يف تغيـرات ميكننا أيضاً من مقابلة التحـديات وامل  من مثملعلومات يدعمها بصورة متواصلة، ومن ا

  .األسواق وتنمية دخلها مبرونة عالية

يالنظام الذي تكمل نظمه الفرعية بعضها البعض من         «: ف نظام املعلومات املتكامل على أنه     عر
كرار توليد املعلومات من أكثر من نظام فرعي        خالل عملها بصورة متناسقة ومتبادلة حبيث يستبعد ت       

ومبا يؤدي إىل خفض تكاليف إنتاج املعلومات الالزمة للجهات املختلفة، فضالً عن تقليـل الوقـت              
  .» واجلهد الالزمني هلا

 ة املوارد البشري  إدارة ونظام معلومات    ةوعليه، فإن تكامل نظام معلومات حماسبة املوارد البشري       
لنظام الذي يعمل من خالل تكامل كل من نظام املعلومـات احملاسـبية ونظـام               ا: سوف يشري إىل  

املعلومات اإلدارية، من خالل التنسيق بني عمليهما وتبادل البيانات واملعلومات اليت تنشأ عن كـل               
وفق قاعدة بيانات موحدة ومبا يؤدي إىل خفض تكاليف إنتاج املعلومات املـستهدفة،             على  منهما،  

  .الوقت واجلهد الالزمني هلاوكذلك تقليل 
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 يف أية مؤسسة فتأيت مـن       )1(أما أمهية احلاجة إىل النظام املتكامل للمعلومات احملاسبية واإلدارية        
خالل إمكانية إجياد عالقات التنسيق والتبادل والترابط بني كل من نظام املعلومات احملاسبية ونظـام               

  . املعلومات اإلدارية

 ك العالقات ونظراً لتشاب دها بني كل من نظام املعلومات احملاسـبية ونظـام املعلومـات             وتعد
فهناك من يرى من الكتاب والباحثني أن نظام املعلومات احملاسبية هو جـزء مـن نظـام                 ،  اإلدارية

 أن نظام املعلومات احملاسبية يهتم بقياس املعلومات احملاسبية التارخييـة           أساسعلى  ،  اإلداريةاملعلومات  
 بكل املعلومات الالزمـة     اإلدارية القوائم للجهات اخلارجية بينما يهتم نظام املعلومات         بغرض إعداد 

وعليه فإن ذلك ميكن أن     ،  قتصادية األمثل للموارد املتاحة للوحدة اال     االستخدام بغرض حتقيق    لإلدارة
املعلومـات   فيها نظام    اباملؤسسة مب دارية ليشمل كل نظم املعلومات      يوسع مفهوم نظام املعلومات اإل    

   .احملاسبية

وهناك من يرى أن نظام املعلومات احملاسبية هو أقدم نظام عرفتـه املـشروعات التجاريــة                
  .املؤسسةوأنه ميثل الركيزة األساسية واملهمة بالنسبة لنظم املعلومات األخرى يف ، وغريهاوالصناعية 

ظام املعلومـات احملاسـبية ونظـام        أن ن  عّدتوهناك رأي آخر تبنته رابطة احملاسبة األمريكية، حني         
" دارية نظامني مستقلني لكل منهما وظائفه ولكن يوجد تداخل بني النظامني يتمثل بـ              املعلومات اإل 

ـ            "حماسبة العمليات   املعلومـات األخـرى يف       م ألن احملاسب حيتاج إىل بيانات عديـدة مـن نظ
   ).اإلداريةمتمثلة بنظام املعلومات (املؤسسة

 نظاماً فرعياً من    وصفهب(ل بني نظام معلومات حماسبة املوارد البشرية        رورة للتكام لذلك هناك ض  
ه نظامـاً فرعيـاً     وصفب(ونظام معلومات إدارة املوارد البشرية      ) املؤسسةنظام املعلومات احملاسبية يف     

ف علـى   ، وإنه ميكن حتقيق هذا التكامل إذا ما مت التعـر          )املؤسسةضمن نظام املعلومات اإلدارية يف      
وظائف كل من النظامني وبالتايل حصر النقاط اليت ميكن من خالهلا حتقيق ذلك التكامل؛حيـث إن                

تركز على عدم تفـضيل أي       النظرة احلديثة لدراسة نظم املعلومات اليت ميكن أن تتواجد يف املؤسسة          
 ضـرورة التكامـل     ة الكلية اليت تنظر إىل    رؤي ال باحلسبان جزئية، وإمنا األخذ     نظام على آخر بصورةٍ   

وصوالً إىل حتقيق    والتنسيق والترابط بني كل نظم املعلومات اليت ميكن أن توجد ضمن إطار املؤسسة            
  .أهدافها العامة

                                                 
)1 ( Integrated Accounting and Management Information System.  
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ويالح    م، أن نظام معلومات إدارة املوارد البشرية ميكن أن يكـون نظامـاً             ظ من خالل ما تقد
ام معلومات حماسبة املوارد البشرية ومبا يـؤدي إىل         فاعالً بصورة أكرب إذا ما مت التكامل بينه وبني نظ         

  : )1( باملوارد البشرية وذلك من خالل اآليتيتعلَّقة مبا للمؤسسحتقيق اهلدف الشامل 
 إن نظام معلومات حماسبة املوارد البشرية ميكنه التعبري بصورة مالية وكمية عن كافـة البيانـات                 -1

 حبيث تكون هلا قدرة تفـسريية       ؛علومات املوارد البشرية  واملعلومات اليت ميكن أن يوفرها نظام م      
  .أو خارجها أكرب عندما يتم استخدامها من قبل متخذي القرارات سواًء يف داخل املؤسسة

 إن إنتاج كثري من املعلومات اخلاصة باملوارد البشرية عن طريق نظام معلومات احملاسبة عن املوارد                -2
قليل اجلهد الذي ميكن أن يبذل يف إعداد البيانات واملعلومات          البشرية مباشرةً سوف يساهم يف ت     

إضافة إىل تقليل التكاليف اليت ميكن أن تنفق يف جتميع البيانات وحتليلها ومن مثّ إنتـاج                ،  الالزمة
دون انتظار احلصول عليها من قبـل       من  مع إمكانية توفريها يف الوقت املناسب       ،  املعلومات منها 

األمر الذي يؤدي إىل تقليل االزدواجية يف عمل النظـامني          ،  د البشرية أوالً  نظام معلومات املوار  
    .أيضاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .17ص  مرجع سبق ذكره، ،علي فاضل جابر ) 1(
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 : خالصة الفصل
من خالل تطرقنا يف هذه الفصل إىل ماهية إدارة املوارد البشرية تبني لتا بـأن إدارة املـوارد                  

 ا ت        البشرية تضطلع بوظائف ومهام تعزز مكانتها يف      عترب مبثابة القلب النابض لإلدارة احلديثة وذلك أل
  .اهليكل التنظيمي للمؤسسة وجتعلها وسيلة من وسائل البقاء والدميومة يف النشاط والنجاح

  أداء مرتفـع   ولتحقيق البشرية   نظم معلومات املوارد   ومن خالل تطرقنا يف املبحث الثاين إىل        
 البشرية باعتبار أن لـديها      علومات املوارد نظم م إلدارة املوارد البشرية فان هذه األخرية تعتمد على         

عالقة وطيدة بآفاق تناول مشكل املورد البشري يف املؤسسة، إذ أن جناح هذه األخرية مقرون قبـل                 
كل شيء بطريقة الدمج بني جزء مؤمتت يف األعمال الروتينية وجزء يدوي قادر على ضمان اجلودة،                

وأمام تعقيـد املـشاكل الـيت       . املوارد البشرية يف املؤسسة   الليونة  واإلثراء، يف تسيري العالقات بني        
الـذي  (تواجهها إدارات املوارد البشرية فيما خيص نظم املعلومات، فإن تدريب املـوارد البـشرية               

 املـسؤولية يف    اتخاذميكن أن يشكل مساعدة معتربة لتهيئة ومواكبة        ) سيكون حمور الفصل اخلامس   
بشكل كامل من أجل حتقيـق كفـاءة عاليـة يف           ) األجهزة والربجميات (استعمال اإلدارة املعلوماتية    

  .ممارسات اإلدارة

أما يف املبحث الثالث فقد أثبتنا ضرورة أن تتوفر املؤسسة على نظام حماسـيب إلدارة املـوارد                 
البشرية تقيد فيه كل التكاليف املتعلقة باملورد البشري مهما كان نوعها حىت تتمكن املؤسـسة مـن         

رأس املال الفكري لديها ،هذا النظام من األحسن أن تتوفر فيه صفة التكامل مع نظام معلومات                قياس  
  .املوارد البشرية حىت تستطيع املؤسسة االستفادة من مزايا النظامني بصفة جيدة

 تكنولوجيا املعلومات تؤثر تأثريا أساسيا على إدارة  املـوارد البـشرية؛حبيث أن              تطبيقاتإن  
األساسية اليت تنعكس على إدارة املوارد البشرية هي  تغيري ثقافة املؤسسة من ثقافة ورقية إىل                التغيرات  

ومن ذلك على سبيل املثال ال احلـصر التحـول إىل اإلدارة            . ية يف كافة جماالت العمل    إلكترونثقافة  
م يـشري إىل ذلـك       مفهـو  باعتبارها )االفتراضية (ةيلكترونية للموارد البشرية و اإلدارة اإل     لكتروناإل

مبـا  ،   يف اجناز وإمتام املهام واألعمال اإلداريـة       يةلكتروناإلاالعتماد الرئيسي واحملوري على التقنيات      
يساهم يف زيادة فعالية وجودة األداء وسرعة املعاجلة واالتصال والنقل السريع والكثيف للمعلومـات              

حيث تطبـق تلـك     ؛ املعلومات واالتصال   التوظيف الفعال لتكنولوجيا   يتم من خالهلا   ، أين واملعارف
اجنـاز وظـائف اإلدارة     ،   القرارات اإلداريـة   اتخاذ،  االتصال اإلداري : التقنيات يف ااالت التالية   

 أنه  اكم،  التصميم واهلندسة ،  التنمية اإلدارية وتنمية املوارد البشرية    ،  نظم املعلومات اإلدارية  ،  األربعة
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ى نظام هيكلة مرن ألجهزا لتواكب املتغيرات التكنولوجية وتغـيري          على إدارة املؤسسة االعتماد عل    
  .أساليب العمل مبا يناسب هذه التغيرات والتطورات

كما يقع على عاتق مدير تنمية املوارد البشرية مسئولية التكيف مع تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف 
  : تنمية وإدارة املوارد البشرية ويشمل ذلك

  الكوادر العاملة يف إدارة املوارد البشرية الستيعاب هذه التطبيقات؛ تدريب-

  وضع اخلطط الالزمة لتكييف املؤسسات مع هذه التطبيقات؛-

 العمل املنظم الدءوب على جتاوز مرحلة مقاومة التغيري إلدخال هذه التطبيقات ويئة املناخ والبيئة               -
 الالزمة الستيعاا؛

  ؛نتاج برجميات تطبيقية متنوعة تستخدم يف جمال إدارة املوارد البشريةزيادة التوجه إىل إ -
 ب ميكن كذلك تصميم نظم خبرية تستخدم يف خمتلف الوظائف إلدارة املوارد البشرية، كالتدري-

  .اخل)...العرض والطلب(وتطوير العاملني وتقومي أدائهم ويف ختطيط املوارد البشرية 

 قادمني إىل تطبيقني هامني لتكنولوجيا املعلومات واالتصال علـى   ق يف الفصلني ال   وسوف نتطر
لكتروينعد باستخدام احلاسوب والتدريب اإلإدارة املوارد البشرية يف املؤسسة ومها آليتا العمل عن ب.  
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  : متهيد
عـد مبـا فيهـا      قة باالتصاالت عن ب   تعلِّ املُ يةسحتليل املفاهيم األسا  يتناول هذا الفصل دراسة و    

وكـذلك  مناذج و أنواع هذه الـشبكات       والشبكات  املعلوماتية     السلكية والالسلكية و   تاالتصاال
 مث  ،ثارها على املؤسـسة   وآ يف حتقيق االتصال عن بعد    ز التنفيذ ودورها    حي هاملُتطلَّبات التقنية لوضع  ا

  تعلِّق إىل املفاهيم املُ   االستفاضة يف التطر   زاتـه  وعد  قة بالعمل عن بميظم     و خصائصه ومعالقتـه بـن
ن خالل تنـاول مفهـوم امـن        األمن هلذه اآللية م   ن أن ننسى ضرورة توفري احلماية و      دو ،املعلومات

رق إليه خصصنا مطلبـا لدراسـة        التط لتأكيد ما متَّ  و. تصال وكيفيات توفري احلماية   املعلومات و اال  
  .حالة

  املعلومات واالتـصال؛ لتكنولوجيا اإلفرازات الطبيعية كأحد" العمل عن بعد"لقد جاء مفهوم   
 جديـدة مـن      ظهور أمناطٍ  إىلكلفتها  ى التنامي السريع يف خطوط االتصاالت واخنفاض ت       حيث أد 
 العامـل وهو ما تالشت معه احلواجز اجلغرافية واملسافة بني         ،  الً أم من املرتل   تنقِّ أكان م   سواءً ،العمل
 حتت مـا    ،زمنيةف باستقاللية العمل عن الروابط املكانية وال      عر ما ي  إىل العمل   فُرصه  تتوجو .وعمله

يعدف بعرإىلاملكاين ين انتقال األعمال من جماهلا  والذي يع،العمل عن بجد جماهلا البشري أينما و.   
مـن هـذه    ه و ق مزايا حقِّكله وي ؤيت أُ  حىت ي  متطلَّباتولكن يبقى أن هذا النظام يف العمل له         

عن طريق  وذلك   ؛ت خالل تأدية هذا النمط من العمل      االتصاال توفري احلماية  للمعلومات و     باتتطلَّاملُ
أدية مهامـه   الوسائل التكنولوجية املتطورة حىت متكن العامل عن بعد من ت         لف التقنيات و  تاستخدام خم 

  .تسرب املعلومات إىل املنافسنيبكل حرية ومصداقية وجتنب املؤسسة خماطر التجسس و

 ق يف هذه الفصل إىل احملاور التاليةوسوف نتطر :  
  ؛ت عن  بعد والشبكات املعلوماتيةماهية االتصاال -
  ؛ باستخدام احلاسوبالعمل عن بعد ماهية آلية -
  .العمل عن بعدأمن املعلومات والشبكات يف ظل آلية  -
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  المبحث األول
  ماهية االتصاالت عن  بعد والشبكات المعلوماتية

 من االسـتخدام البـدائي      تقل؛ حبيث انت  ذهالً م اً نظم ووسائل االتصاالت تطور     شهدت لقد
 تنامـت   - كاألسالك النحاسية فالضوئية وغريها      متعددة  باستخدام أمناطٍ  مروراً،  لشبكات التلغراف 

 إىل أن وصلت    ، إىل ر ونقل البيانات  جل فعالية وسرعة وسائل التخاب    أ من   -من حيث السعة والكفاءة     
تـصال  وسائل اال  وخمتلف   ،مرحلة االتصال عرب األقمار الصناعية ونقل البيانات عرب شبكات اهلاتف         

  .)احملمولاهلاتف (يه يف وقتنا احلاضر بظاهرة  والتبادل االتصايل الالسلكي الذي جيد جتلِّ،ن بعدع

  .ةماهية االتصاالت السلكية والالسلكي: املطلب األول
 خاصـةً ،   إحدى النماذج الرئيسية لبناء نظام املعلومات      ةالالسلكيو االتصاالت السلكية    تمثِّل

نظـم  فعاليـة   هذه االتصاالت على زيادة كفـاءة و      حبيث تعمل    ؛تسارع التكنولوجي امل  تطوربعد ال 
الالسـلكية  ق إىل مفهوم االتصاالت السلكية و     قبل أن نتطر  . مستويااباختالف أنواعها و   املعلومات

اليت تستعمل هذين النوعني من االتصاالتيةلكترون إىل مفهوم األعمال اإلق بإجياٍزسنحاول التطر .  

   .مفهوم االتصال: لاألوالفرع 
 مـن قبـل البـاحثني       )1( عديدة ال ميكن حـصرها ملفهـوم االتـصال          ظهرت تعريفات  لقد

نـات أو   كوواملُ وحياة املؤسسة،    عكست يف معظمها أمهيته ودوره يف احلياة اإلنسانية       ،  صنيتخصواملُ
  : ومن هذه التعريفات، العناصر األساسية لعملية االتصال

»   ا الرسالة من مصدرٍ    نالعملية اليت ت إىل معني   قل ـدف تغـيري     ؛ واحد أو أكثـر    ستقبٍل م 
  .)2(» السلوك

رة على طـريف  ؤثِّنات السلوك الفردي والعوامل املُكور مب وتتأثَّ ، تؤثِّر حركية  اجتماعية ظاهرةٌ «
باستخدام ،  مهاتفهو،  واملعاين املختلفة ،  لة على نقل وتبادل املعلومات واألفكار     شتِمعملية االتصال املُ  

  .)3(»  معينةمن خالل قنواٍت،  مفهومة للطرفنيلغٍة

                                                 
)1 ( Communication.  
  .369، ص 1995عبد الغفار حنفي، أساسيات إدارة املنظمات، املكتب العريب احلديث، القاهرة، مصر،  ) 2(
د سريقيس لالستـشارات والتطـوير اإلداري، مـصر،         يس عامر، االتصاالت اإلدارية واملدخل السلوكي هلا، مركز واي         سعيد ) 3(

  .30، ص 2000
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 ،اخل...،  تعليمـات وآراء  و مبوجبها نقل أو حتويل معلومات        يتم عمليةٌ « االتصال بأنه    يعرف
التـأثري يف سـلوكهم     و ،جل إحاطتهم ـا   أ وذلك من    ؛ أو مجاعة   قد تكون فرداً   ، ألخرى من جهةٍ 

 ـدف ضـمان     ؛ مناسبة  الوجهة الصحيحة املطلوبة باستخدام وسيلة اتصالٍ      مهتوجيو ،تفكريهمو
  .)1(» استمرارية العمل يف املؤسسة

 عملية إرسال محددة للمعلومات واستقباهلا وفهم حمتواهـا         «كما ميكن تعريف االتصال بأنه      
  .)2(»  وآخربني شخٍص

 مـن   ، مكتوبة أو شفوية   ا إىل رسالةٍ   عملية تبادل األفكار واملعلومات وحتويله     «:  هو االتصال
نـات  كو لتدفُّق املعلومـات بـني م       من خالل تنظيمٍ   ك إىل الطرف اآلخر، وذل    خالل وسيلة اتصالٍ  

  . )3(» املؤسسة

 من أجل   ؛ للمعلومات تبادٍل أو   عملية نقلٍ :  شامل وخمتصر لالتصال بأنه     إعطاء تعريفٍ  ميكنو
الـرد أو   ،  الوسيلة،  الرسالة املراد نقلها  ،  لستقِباملُ،  لرِس من املُ  ن هذه العملية  تتكو  معني؛ حتقيق هدفٍ 
تزداد كفاءة هذه العمليـة باسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات           ؛   وبيئة االتصال  ،ةرتداملعلومات املُ 
  .واالتصال

 أو األفـراد    املـدراء كما تعترب االتصاالت التنظيمية واإلدارية من الوسائل اليت يـستخدمها           
 ون باملؤسسة؛ وذلك لتوفري املعلومات لباقي األطراف األخـرى، جبانـب حتقيقهـا لفاعليـة              العامل

  .)4(االتصال

  .ةمفهوم االتصاالت السلكية والالسلكي: ينالفرع الثا
عد    باالتصاالت الالسلكية أو االتصاالت      قصديتلك االتصاالت للمعلومات عن طريق      «عن ب 

  .)5(»  معينة مسافٍة عربعادةً موتت، يةإلكترونسائل و

 مـن األجهـزة والربجميـات        جمموعةٌ «:  بأا )1(الالسلكيةو االتصاالت السلكية    نظم فعرتو
 مـن   حيث يوجد بروتوكول يمثِّـل جمموعـةً        آلخر؛ طة إليصال املعلومات من موقعٍ    رتِبقة، م تواِفاملُ

                                                 
  .153 ص، 2004 1ط ،ن، األردن املسرية، عمار، دا علم اإلدارةتعلي عباس، أساسيا ) 1(
  .153، ص املرجع نفسه ) 2(
  .159، ص ن.دلطيفة عبد العاطي، إدارة املوارد البشرية، جامعة عني مشس، القاهرة، مصر،  ) 3(
  .187، ص ع نفسهاملرج ) 4(
  .436 ص، مرجع سبق ذكرهثابت عبد الرمحان إدريس،  ) 5(
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د حـد  وت نات الشبكة املختلفة؛  كوبني م ل البيانات    وحتويل تراس  م يف بثِّ  القواعد والنظم اليت تتحكَّ   
  .)2(» هذه الربوتوكوالت ناقل البيانات، وقت النقل، عدد مرات النقل، وكيفية تسليم البيانات

 من األجزاء املادية للحاسوب والـربامج        جمموعةٌ « :ف نظم االتصاالت عن بعد بأا     عرت كما
  .)3(»  آخر معني إىل موقٍعح من توصيل املعلومات من موقٍعبة مبا يسمرت واملُ،قة مع بعضهاتواِفاملُ

 من االتصاالت اهلاتفية اليت تعتمـد        جمموعةٍ « : ميكن تعريفها بأا عبارة عن     ، أخرى وبطريقٍة
 معـني    مبوقعٍ  بغرض نقل البيانات من أجهزةٍ     ؛على استخدام عمليات، معدات، تسهيالت وخدمات     

  .)4(»هي تعمل على نقل البيانات من خالل وسائط معينة لالتصال و.  آخر أخرى يف موقٍعإىل أجهزٍة
 لزيـادة   اً أساسـي  اًبتطلَّ م تعترب حيث ؛ دورا حيوياً   السلكية والالسلكية  كما تلعب االتصاالت  

 ة أو دولية يف العديد من األعمـال ضـرورةً  حملِّي  جند أن وجود شبكةٍ   ذإ ؛جناحهاو املؤسسات   فاعلية
ـ    ة تساهم نظم االتصاالت يف حتسني الفاعلية للمبيعات، وخدم        .تنافسية ملتابعتها   ن املـستهلكني، ع
ز يف طبيعة االتصاالت    عزر وت غي وقد استطاعت هذه النظم أن ت      ، املباشرة لالتصال  قُدرةطريق تأمني ال  

  .)5( خمتلفة يف دوٍلرة جغرافياًنتِشالدولية بني املؤسسات املُ

  .الالسلكية السلكية والتصاالت ا أمنتعريف :ثالثالفرع ال
ل  إمكانيات التراس  تطورر هذا ال  وقد وفَّ ،   لالتصاالت كبٍريو  هائلٍ تطوٍر احلواسيب ب  تطور اقترن

عرب اهلواء مهمـا كانـت      واملستفيد عرب خطوط اهلاتف     و ،ملفااوبني احلواسيب   وبني احلواسيب   
ل عـرب   رقة املعلومات عن طريـق التـدخ       مشلت عمليات س   ومن هنا ظهرت إمكانيات    .املسافات

 الفحوصات الدورية   وإجراء االتصاالت   أمن عناية كبرية ب   تتطلَّبلذلك  . منظومات االتصال املختلفة  
 غـري   أو كشف أي حالةٍ    ، اخلاصة لفحص هذه املنظومات    جهزةاألوتوفري العدد   و ،هلذه املنظومات 

لة عن إدارة احلواسيب    ؤو التشغيل املُ  نظم وخاصةً،  ؤكد الوسائل املوضوعية  تن   أ ينبغيكما  . اعتيادية
 نظـمٍ  ذلك عن طريق تـصميم       وميكن أن يتم  .  الشبكة إىلل   عالية على كشف التسلُّ    قُدرٍةو بكفاءٍة

  .)6(ربطها على خطوط االتصالورات شفَّ أو عن طريق عمل املُ،دةعقَّ محممية بأقفاٍل

                                                                                                                                                    
)1 ( Communication and Telecommunication Systems .  
  .229عالء عبد الرزاق حممد الساملي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(
  .124، ص 2005رية، مصر، نبيل حممد املرسي، التقنيات احلديثة للمعلومات، الدار اجلامعية اجلديدة، اإلسكند ) 3(
  .124املرجع نفسه، ص  ) 4(
  .229عالء عبد الرزاق حممد الساملي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 5(
  .161، ص املرجع نفسه ) 6(
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  . السلكية و الالسلكيةتتيجة لالتصاالاإللكترونية كناألعمال : اخلامسالفرع 
 مدخلٌ متكامل ومرن لتوزيع قيمة      «  بأا )1( األعمال اإللكترونية  )IBM")1"لقد عرفت مؤسسة    

أنشطة األعمال اجلوهرية املُميزة من خالل ربط نظم املعلومات بالعمليات وأنشطة األعمال اجلوهرية             
   .)2(» يا اإلنترنت والشبكاتبطريقٍة بسيطة ومرنة، وباستخدام تكنولوج

 كافة اإلجراءات اليت تقـوم      « بأا   - مبفهومها الواسع  –وتعرف كذلك األعمال اإللكترونية     
بتنفيذها ومتابعتها املؤسسات اإلدارية والتجارية والصناعية واألكادميية وغريهـا مـن املؤسـسات،             

 مـن مرحلـة     -يا احلواسيب واالتصاالت   أي تكنولوج  -باالعتماد الكامل على الوسائل اإللكترونية    
البحث عن املعلومات واحلصول عليها، وجتميعها، وحتليلها، ومعاجلتها، وختزينـها، واسـترجاعها،            
وتوزيعها، وشرائها، وتبادهلا مع املؤسسات األخرى، أو املُستخِدمني، واملستفيدين داخل املؤسـسة            

  .)3(»  بلدان العاملالواحدة، أو خارجها، داخل البلد الواحد، أو بني

األعمال اإللكترونية تعبرياً طبيعياً ونتاجاً حمضاً ومثرةً للتزاوج بـني مـوارد    املعىن، تصبح   وذا
نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا اإلنترنت والشبكات؛ وذلـك لـتمكني العـاملني يف اإلدارات              

  . يف ظل بيئٍة إلكترونية أمينة ومتكاِملةوالزبائن من العمل) املُوردين وغريهم(واملستفيدين من 

  . املعلوماتيةماهية وأهداف الشبكات: املطلب الثاين
أهداف ق يف هذا املطلب إىل ماهية و      نتطر س ،الالسلكيةلنا ملاهية االتصاالت السلكية و    وبعد تنا 
 الوسـائل   حـد أ ، خاصة الشبكات املعلوماتية بصفةٍ   و ، عامة الشبكات بصفةٍ  باعتبار أن    ؛الشبكات

  .الضرورية لتحقيق االتصاالت مهما كان نوعها

  . املعلوماتيةاتماهية الشبك: الفرع األول
 دة توجد تعريفاتتعدم إىلهة  شاِبت وم أو  االتصاالت يف جمال     سواءً ،)4( ما ملفهوم الشبكات    حد 

بـل  ،   فقـط  صالاالت يف جمال    رةًصو الشبكات ليست حم   أنذلك   ؛غريها من ااالت   واملعلومات أ 
  : ومن هذه التعريفات . يف كافة جوانب احلياةلةًتداِخت مأصبح

                                                 
  .أين ظهر ألول مرٍة مصطلح األعمال اإللكترونية ) 1(
)2 ( E-Business.  
  .186إميان السامرائي و هيثم الزعيب، مرجع سبق ذكره، ص  ) 3(
)4 ( Networks.  
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 ؛ من خالل روابط اتـصاالت     ، املعلومات تبادلمؤسستان أو أكثر تشتركان يف عملية        الشبكة « •
  .)1(»  مشتركةوذلك خدمة ألهداٍف

 .(2) » فيما بني املؤسساتو  أ،طية داخل املؤسسة للعالقات الترابنظام الشبكة « •

نتتكو    الشبكة يف أبسط ص   ورها من جهاز  ي حاسوب مبواسـطة   ،صلني ببعضهما الـبعض   ت 
 نقل البيانات بني    إىلضح أمهية الشبكة يف حالة احلاجة       وتت . البيانات بينهما  تبادل من خالله     يتم سلٍك

ن هـذه الطريقـة      فإ ،جةدمسطوانات املرنة أو حىت األقراص املُ     فلو استخدمنا األ  ،  جهازي احلاسوب 
وكـذلك   ،اجلهد املبذول يف عملية النسخو الوقت إىل باإلضافة ، من األسطوانات اً كبري اً عدد تتطلَّب

 حاسوب يف   أجهزةوجد عدة   تو ، واحدة  إذا كانت هناك طابعةٌ    مثالً ف ،الوضع بالنسبة لعملية الطباعة   
 طويل   آخر أو االنتظار يف طابورٍ     إىل  نقل الطابعة من جهازٍ     فسوف يتم  ، استخدام الطابعة  إىل حاجٍة
  .)3(ومن هنا نشأت فكرة استخدام الشبكات هلذه األغراض ؛ عملية الطباعةجراءإل

 قـد ال    ، حمدود من أجهـزة احلاسـوب      ن من عددٍ   الشبكات يف بداية ظهورها تتكو     وكانت
 النوع  هذا.  واحد  طباعةٍ صل ا جهاز  ت وم ، واحدة صلة ببعضها يف شبكةٍ   ت م ،تتجاوز العشرة أجهزة  

ـ وقد تطورت الشبكات احمل   . )LAN( )4(ة  لِّيمن الشبكات يعرف باسم الشبكات احمل      ة باسـتخدام   لِّي
 إال أا ما زالت حمدودة      ،كرب أ  من أجهزة احلاسوب وبسرعةٍ     مع عددٍ  التعامل حديثة تسمح ب   تقنياٍت

  . واحد من املكاتب داخل مبىنو جمموعٍة واحد أالنطاق؛ حيث أا تكون يف الغالب داخل مكتٍب

بغرض حتقيـق بعـض      ؛لةتداِخم،  نفصلةم،   مستقلة ق لوحداتٍ نس م  تنظيم  هي ةومنه فالشبك 
 . من الوحدات منفردة حتقيقها بواسطة أية وحدٍة متَّ لو، أكرباألهداف بكفاءٍة

  . املعلوماتيةأهداف الشبكات: الفرع الثاين
 باالتصاالت  املُتعلِّقةبكات االتصاالت بسبب أمهيتها يف حل املشكالت        لقد تزايد االهتمام بش   

 حتقيقها هذه إىل األهداف اليت تسعى     إىلتزايد   ويرجع ذلك االهتمام املُ    ا املختلفة؛ واملعلومات وخدما 
  : الشبكات وهي

                                                 
 معجم مصطلحات نظم وتكنولوجيا املعلومات والتصاالت، الدار اجلامعية للنشر، اإلسـكندرية، مـصر،              مفتاح حممد دياب،   ) 1(

  .120 ص ،1995
(2) Jean Brilman, les meilleures pratiques du management, Les éditions d'organisation, Paris, France, 2001, p 

412. 

  .6، ص مرجع  سبق ذكرهشريف حممد سعيد،  ) 3(
)4 ( Local Area Networks.  
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  ني؛ وجهد ممكن وقٍت مصادر املعلومات واإلفادة منها بأقلِّإىل تسهيل الوصول -
  : دمي خدمات اتصال أفضل تق-
   من املستفيدين؛باملقاييس الكمية من خالل خدمة أكرب عدٍد •
  ؛متعددة باملقاييس النوعية من خالل تقدمي خدمات اتصاٍل •
  ؛صوى من تكنولوجيا االتصاالت املتاحة حالياًاإلفادة القُ •
  . فيهااملوارد البشريةزيادة إنتاجية وسائل وقنوات االتصاالت و •

 ونوعية وجودة خواصها يف     ة على كمي  تؤثِّرالعوامل والعناصر اليت حتتاجها الشبكات و     وتتمثل  
  :  وهي على النحو التايلMسبعة عناصر تبدأ حبرف 

1- )Men(:أي اإلنسان والقوى البشرية؛   
2- )Machine(: وتقنيات االتصال؛أجهزة أي   
3- )Materials(:الشبكة؛ أي املواد اخلام وأية مواد أخرى حتتاجها   
4- )Money(:أي األموال املخصصة والتمويل؛   
5- )Message(:نقل عرب الشبكة؛ أي الرسائل اليت ست  
6- )Methods(: واخلربة وأساليب التشغيل؛اإلجراءات أي   
7- )Measurement(:أي أساليب االختبار والتقييم للشبكة .  

تقوم بتوصيل الرسائل بني األطـراف       و ،ق أهدافها بفعالية  حقِّ شبكات االتصال لكي ت    وحتتاج
  : من أمثلتها، )1( مناسبة أو تقنيات اتصاٍل اتصاٍلأجهزة إىلاملختلفة املشاركة فيها 

   اهلاتف؛أجهزة -
  التلكس؛أجهزة -
  الفاكسيميلي؛أجهزة -
 األقمار الصناعية؛ -
 .لكتروينالربيد اإل -

  

  
                                                 

، ص  2001فوسكت، ترمجة عبد الوهاب عبد السالم أبو النور، التنظيم املوضوعي للمعلومات، عامل الكتب، مـصر،                . س. أ ) 1(
120.  
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  . املعلوماتيةنظام تشغيل الشبكات: الفرع الثالث
 بالوسـائل    املستخدمني تزودعلى أنه الربجميات اليت      )1((NOS) ام تشغيل الشبكات   نظ يعرف

ظموتقوم بعض  .ك على املواردواألدوات الالزمة للتشارالتشغيل مثـل ن  NetWare 3.12  4.1وX ،
 اسـوبٍ  لكن ميكن حل   . واضح  بشكلٍ املُزود برجميات ووظائف    نع  برجميات ووظائف الزبون   بفصل

من  Windows NT و، موعات العمل Windows كما هو احلاالت يف، بالدورين مواحد أن يقو
 و  MS Windows 95 يتـضمن و،   Artisoftمؤسسةمن  LAN_tastic و  Microsoftمؤسسة
OS/2   مؤسسةمن IBM الربجميات الضرورية لتعمل كزبوٍنفقط أو كم واحد بآٍن وزبوٍنٍدزو .   

وإسناد املهمـات   ،   من خالل إدارة الذاكرة    املُزود الكامل عمل    نظام تشغيل الشبكات   يوازن
 وظـائف  يتـضمن و . على النمـو قُدرةالأو  )2(جيةقاً بذلك ميزة التدرحقِّمتعددة، املعاجلات املُ عرب

ـ  ؛  الكاش ويستعمل هيئات امللفات وتقنيات   ،  املُزود اعتماديةلتحسني  ،  لإلدارة حبيث يـل ن  ؤمالتعام 
، اتاملُزودبرجميات الزبون اليت تعمل مع برجميات       ،   احلزمة الكاملة  تتضمن و .املُزودريع مع أقراص    الس
ويف الشبكات اليت حتتوي . IPو IPX  بروتوكوالتاستعمال وتستطيع مبرونٍة،  خمتلفةمؤسساٍتمن 

ات املُـزود موعـة   مـع جم التعامل أن يسمح بينبغي الكاملالتشغيل  فإن نظام، داتزومعلى عدة 
 يف نظام )3(دعى خدمة الدليلوت، جيةوهي إحدى مزايا التدر، واحدة سٍر وخدماا عن طريق كلمة

Netware 4.1  و VINES.  

  . املعلوماتيةمناذج الشبكات: الفرع الرابع
طـة فيمـا    رتِب من احلواسيب املُ   لقد رأينا يف التعريف السابق أن الشبكة هي عبارة عن جمموعةٍ          

). ن التسيري احلسن للبيانـات    ؤم أخرى ت  وجتهيزاٍت،  بطاقات الشبكة ،  كابالت (أجهزةبينها بواسطة   
تمنوذج  الناقلمنوذج  : (5)أنواع ةوتوجد على ثالث  . (4)التهيئة املادية هلذه العناصر النماذج املادية     ى  سم ،

 .منوذج  احللقةالشبكة، 

                                                 
)1 ( Network Operation System.  
)2 ( Scalability.  
)3 ( Directory Service.  

(4) Patrick Dumas, OP.CIT, P 39. 

(5) www.commentcamarche.net/initiation/topologie.PHP3. 
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 كما نمثِّـل الـيت   ،  من النمذجة املنطقيـة   ) جه املرئي للشبكة  الو(ز بني النمذجة الفيزيائية     ميت 
  الطريقة اليت تإثرنـت  تكنولوجيا   : وتشمل نوعني رئيسيني مها    ،ل فيها البيانات من خالل الشبكة     حو 

)Ethernet(، وتكنولوجيا Token ، وتكنولوجياFDDI)1( .  
طة باخلط  رتِب أن كل احلواسيب م    حيث،   اهليكل البسيط لتقييم الشبكة    يمثِّلوهو  : الناقلمنوذج   -1

من مزايـا    . الذي يربط آالت الشبكة    املادياخلط   )3(لناقتعين كلمة   و)2(لالناقنفسه للتحويل بواسطة    
 يف اتـصال     أي خلـلٍ    أن  واحد وهـو   ظٌولكن لدينا حتفُّ  ،  هذا النوع هو سهولة وضعها وتشغيلها     

  . يف الشبكة ككل خلٍلإىل يؤديحاسوب سوف 
  )30 (شكل رقم 

  الناقل منوذج توبولوجيا 

        
           

      
  
 
  

  .17/06/2007:، تاريخ التحميلmarche.net/initiation/topologie.PHP3www.commentca :املصدر

 هذا النظام يف    يتمثَّلو ،)4(عجم املُ يسمى آيل   يف هذه احلالة ترتبط احلواسيب بنظامٍ     :  منوذج النجمة  -2
الواصالت  تشمل بعض  لبٍةع   ـ   ؛ حبواسيب الشبكة  املُتعلِّقةت  الناقالن من إيصال    مكِّ اليت ت فهو ي ن ؤم

  .االتصال بني هذه الواصالت

  حيث ميكننا بسهولةٍ   ؛ فإن الشبكات من هذا النوع هي أقل قابلية للعطب         ،عكس النوع األول  
 .صلني يف الـشبكة   تع بدون التأثري على باقي املُ     جميق نزع الواصلة من املُ    صلني عن طر  تإبعاد أحد املُ  
آخر هو املُج زائدة نتيجة وجود جهاٍزز كذلك بتكلفٍةولكن تتمي عم.  

  

                                                 
)1 ( Fiber distributed date interface.  
)2 ( Câble coaxial.  
)3 ( Bus.  
)4 ( HUB.  

 ناقل
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  )31(شكل رقم 
   منوذج توبولوجيا النجمة

  
  

  
  
  
  

  . السابقنفس املصدر: املصدر

 صل ينتظر دوره يف الشبكة، حيث لـدينا حلقـة         ت م يف هذا النوع كل حاسوبٍ    :  منوذج احللقة  -3
     جبهازٍ وهي مرتبطةٌ . عحواسيب ويأخذ كل حاسوب دوره بالتتاب  ىوّزع   مسموحـدة االتـصال    " ي

النوعـان  و،  دورهمستخدم  بإعطاء لكل    اليت تقوم بإدارة االتصال بني احلواسيب        )1("املتعدد احملطات 
وتوبولوجيـا  ،  tokenتوبولوجيـا   :  تستخدم هذا النوع هـي     ن من التبولوجيا املنطقية اليت    رئيسياال

FDDI .  
  )32(شكل رقم 

  منوذج تبولوجيا احللقة

  
  
  
  
  
    

  
  
  

                                   . السابقصدر نفس امل:املصدر    

                                                 
)1 ( Multi station Access Unit..  

عجماملُ  
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  . الالسلكية الشبكات املعلوماتيةأنواع: الفرع اخلامس
، )من ناحية عدد اآلالت   ( اخلاصة حسب أحجامها      من الشبكات  أنواٍعميكن التمييز بني عدة     
  . عدها وكذلك ب،سرعتها يف حتويل البيانات

  :  منهاأنواٍع ةوتوجد ثالث،  متتلكها املؤسسةهي شبكاتالالسلكية إن الشبكات اخلاصة 
WLAN : ؛ الالسلكية)ة املدىحملِّي(الشبكات قصرية املدى  

WMAN :؛ الالسلكيةالشبكات متوسطة املدى  
WWAN :الشبكات بعيدة املدى.   

  : WLAN )1( الالسلكية)ةلِّياحملشبكة ال( الشبكات قصرية املدى -1
 وترتبط فيما بينها شبكة حمـدودة       ،هانفساملؤسسة   إىل تشمل جمموعة احلواسيب اليت تنتمي      

كية هي الشبكة احمللية الالسـل    ) الشبكات الالسلكية يف وقت قريب     ( وتسمى كذلك  الرقعة اجلغرافية 
أو  OFDM أو األجهزة اليت تستخدم انتشار الطيف        اسوباليت تربط بني اثنني أو أكثر من أجهزة احل        

وهـذا يتـيح    . تعديل القائم على التكنولوجيا لتمكينها من االتصال بني األجهزة يف منطقة حمدودة           ال
 .)2(كةللمستخدمني التنقل التحرك داخل املنطقة ، وتغطية واسعة ال تزال مرتبطة بالشب

  : وميكن أن تعمل من خالل منوذجني
 حبيـث كـل     ؛)خـادم ( مركزي    وذلك يف حالة عدم وجود حاسوبٍ      :)3( لوجه يف إطار وجهٍ   •

 .(4) مركزيحاسوب يلعب دور حاسوٍب
حجم و،  منيستخِد خدمات الشبكة للم   يوفِّر مركزي   حبيث هناك حاسوب   :خادم/يف حميط زبون   •

 . يف نفس املؤسسةبشرط أن يتواجدوا، مستخِدم 1000حىت  و100 إىلة يصل لِّيالشبكة احمل
   :)5( (WMAN) الالسلكيةالشبكات متوسطة املدى -2

واليت تستعمل  ،   نستخدم شبكة متوسطة املدى    دة جغرافياً تباِعة املُ لِّي أجل ربط الشبكات احمل    من
ة على املساحات   لِّياحمل للشبكة   ، حبيث معدل النقل مساوٍ    ) خاصة أو جتهيزاتٍ ( هاتفية خاصة    اًخطوط
  .للشبكة نفسهاتني باالتصال وكأا تنتمي حملِّيسمح هذا النوع لشبكتني كذلك ي. الكربى

                                                 
)1 ( A wireless LAN.  
)2 ( http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_LAN.17/02/2008 التحميل تاريخ.  
)3 ( PEER TO PEER.  

(4) Micro Hebdo, revue hebdomadaire d'informatique, France, N° 266, P 12. 

)5 ( Wireless Metropolitan Area Networks.  
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ستخدم للربط بني الشبكات مما جيعل تكلفتها أكثروختتلف معها نوعية اخلطوط اليت ت.  
ـ  احمللية الالسـلكية     اتلف عن الشبك  تخت: (WWAN) الشبكات بعيدة املدى     -3 ـ  األ ستخدم ت

 ,UMTSمـاكس الشبكة اخللوية املتنقلة لالتصاالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات مثل الواي 

GPRS, CDMA2000, GSM, CDPD, Mobitex, HSDPA or  وميكـن أيـضا   . لنقل البيانات
هذه التقنيات اخللوية تقدم على الـصعيد       .  وواي فاي لالتصال بشبكة اإلنترنت     LMDSاستخدام  
ي ، على الصعيد الوطين ، أو حىت على الصعيد العاملي ، وتقدم خدمات السـلكية ، ويتـيح                اإلقليم

 تصفح اإلنترنت ، والتحقق من الربيـد        WWAN حممول وبطاقة    حاسوبللمستخدم االتصال مع    
من أي مكـان    ) الشبكات االفتراضية اخلاصة  (اإللكتروين ، أو وصل إىل الشبكة االفتراضية اخلاصة         

 . )1(د اإلقليمية للخدمات اخللويةداخل احلدو

  .ز التنفيذ التقنية لوضع الشبكات حيتطلَّباتاملُ: السادسالفرع 
 :فيما يليز التنفيذ  التقنية لوضع الشبكات حيتطلَّباتل املُتتمثَّ

1- مات الشبكةواِئم :  
يلحو ةلِّيم الشبكة احمل  واِئ م (LAN)   والـصادر مـن    ،  لعاليةدرته ا بقُ،  ليسيل البيانات التسلس
 .اسوباملطلوب داخل احل  بالشكلمظَّنعي م تفر جريان بياناٍتؤسسة، إىلكابل امل

 الذاكرة بدون إزعـاج وحـدة       إىلبنقل البيانات من و   ،  مواِئللم )2(تسمح تقنية إخضاع الناقل   
ـ  ماتواِئ املُ وتستطيع.جعاِل املُاستخدامض من نسبة خفِّمما ي ؛اسوباملركزية يف احل املعاجلة مة صماملُ
واحلفاظ على نسبة ،  عاٍلمبردوٍد وبالتايل ميكنها نقل البيانات ؛ مع الذاكرة بسرعٍةالتعامل PCI بتقنية

مات األقـدم  واِئ من املُأسهل تركيباً بكثٍريPCI ـ مات الواِئعترب م كما ت.جعاِلية للمتدن ماستخداٍم
 مات احلديثة على برجمياتٍ   واِئوحتتوي املُ . EISA أو ناقل ،  ISA قلواليت تعتمد على معمارية نا    ،  منها
 جهـزة أو واجهـة ربـط إدارة األ  ، Microsoft مؤسسةمن "  لب وشغ ركِّ " لدعم تقنية  )3(عادية
ـ   ،  ")5(لتباداملُ قابلية العمل "  قياسية لتقنية    وهي عبارة عن واجهةٍ   ،  )4((DMI) املكتبية والـيت تمها دع
   .عةصناملُ ؤسساتكة من املشتر مجمموعةٌ

                                                 
)1 ( http://en.wikipedia.org/wiki/WWAN. 17/02/2008 تاريخ التحميل.  
)2 ( Bus-Mastering.  
)3 ( Firmware.  
)4 ( Desktop Management Interface.  
)5 ( Interoperability Standard.  
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تيح لنا هـذا  وي100Base-T.  ،مع طريقة ، PCI 10/100  الكاملة موائماتةشبكالتستعمل 
 كـبرية   لنقل كمياتٍ   ضخمة واحلصول على سعاتٍ  ؤسسات،   العديد من امل   منتجات استخداماملزيج  

  . معقولةكلفٍةتو، دة جيومرونٍة، من البيانات
 عـن  ويعزل كل عقدٍة،  مع بعضها البعضؤسسةامل  من عقدع جمموعةًفريربط املُ: )1(عاتفراملُ -2

، كـثرية  مؤسساٍتعات من فرر مئات املُ  وتتوفَّ .األخرى الناقالتاملشاكل اليت قد حتدث على أجزاء       
   .3Com مؤسسةو،  IBMمؤسسةو،  Bay Networksمؤسسةمثل 

، البوابـات  كـاف مـن      على عددٍ  عفر حيتوي املُ   أن ينبغيأنه  ،  السعة معيار   باستخدامجند  
 12و  8 ما بني عادةً )2(ع القسميفربوابات املُ  ويتراوح عدد.الشبكةليستوعب مجيع العقد يف منطقة 

 حبيث ميكن زيادة  الشبكة؛عات األخرى يف    فر قسمي باملُ  ٍعفر ويرتبط كل م   . ثابتة بوابة ضمن تشكيلةٍ  
 عـات فردعى  املُي، عاتفراملُ آخر من هذه  وهناك نوع.احلاجةتلو اآلخر عند  ٍعفرم السعة بإضافة

  أجهزة-ويف أغلب األحيان - عاتفرعات من معاملة عدة مفرننا هذه املُمكِّوت ،)3(القابلة للتكديس
 بجنوي .ةقلَّست مفردة م   كوحدةٍ - عن بعد الوصول   داتزوأو م ،  الت الربوتوكول حلِّأو م  ،)4(الروتر
عات مع بعضها الـبعض عـرب       فرم عن ربط املُ   التقنية اليت تنج    للتكديس بعض القيود   القابلع  فراملُ

 . لـذلك  احتجنـا  أنه يسمح لنا بإضافة وظائف أكثـر كلمـا           إىل إضافةً ،(LAN) ةلِّيالشبكة احمل 
، بعضهاس مع   كدجودة ضمن املُ  املو،  املختلفة جهزة إدارة األ  تصبح،  هذهالتكديس    تقنية باستعمالو

  .الشبكة مستقل يف من إدارا بشكٍل أسهل

ضمن  ،)6( مستقلة من إدخال وحداتٍ  ،  سابقه من    أكثر مرونةً  يعتربالذي   )5(ع العام فر املُ وميكن
 ويـسمح   .املستقلة ووظائف اإلدارة ،  اإلضايف )7(د الطاقة زومثل م ،  املزاياد ببعض   زوم  خارجي هيكٍل
، )اسوبات الشخـصية  ع يف احل  مبثابة شقوق التوس   يعتربوالذي  (ع  فرللهيكل املُ  )8(ا املستوى اخللفي  لن

  .عات العامةفراملُ بالربط الداخلي ملختلف وحدات
                                                 

)1 ( Hubs.  
)2 ( Department Hub.  
)3 ( Stackable Hubs.  
)4 ( Routers.  
)5 ( Enterprise Hub.  
)6 ( Modules.  
)7 ( Power Supply.  
)8 ( Backplane.  
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 مه مـن مرونـةٍ  قدوذلك ملا ت ؛اهليكليةعات فر املُاستخدامل فضي، الكاملةالشبكات  يف عامل
 ،)1(اهليكليـة  عاتتفر من املُ   مزيجٍ استخدامهو  ،   الواقع فإن احلل العملي واملرن      أما يف  .كبريتني وسعٍة
 مـن ثنائيـات   ع الكامل جمموعةًفر املُيتضمناحلالتني أن   يفينبغيو. )2(عات القابلة للتكديسفرواملُ

 املرور عرب حجم  حالةإىلو، الشبكة من بوابات  حالة كل بوابٍةإىل شريلت، (LED) اإلصدار الضوئي
  .الشبكة

  : البداالت -3
ويف الشبكات القياسية   .)3(البدالة وهو،  ألحد خيارات األداء    خزانة األسالك مقراً   عتربت بـع  تت
أو طريقة توكن    ،(Ethernet) مثل إثرنت  ،)4( الوسط إىل بالولوج   التحكُّم طريقة    ملا يسمى  عقدٍة كل
ص ينقُ،  قد يف الشبكة   وكلما زاد عدد الع    .الناقلعلى   وذلك لتتقاسم الزمن  ،  (Token-Ring) رينج

 - ظاهريـاً    -  كل عقدةٍ  تتمتعحيث  ،  بعزل البيانات  وتقوم البدالة  .ص لكل عقدة  خصزمن النقل املُ  
  .ن معدل اإلجناز حتسإىل يؤديمما  ؛ائي للكابل  البولوٍج

  : )5( الروترأجهزة -4
 بـشكلٍ  لكن عملها ،   وظيفية خمتلفة  ويف أدوارٍ متعددة،   أشكاٍليف   )6(االتصاالتدات  زو م تأيت

     ةلِّييها الشبكات احمل  غطِّأساسي هو توسيع املنطقة اليت ت (LAN)  اليت تتـراوح   ،  العالية ذات السرعات
واليت تبلغ حوايل ، احلدود العملية حبيث تزيد املنطقة املغطاة عن ؛يف الثانية ميجا بايت 100 و 10بني 
 اليت  االتصاالتدات  زوستخدم م وت7(. ((WANs) الواسعة يه الشبكات غطِّ ما ت  إىللتصل  ،   واحداً ميالً

حركـة مـرور     لتوجيـه  ؛املُتطورة )8(االختبارزم  ة مع بعضها البعض تقنيات ر     لِّياحمل تربط الشبكات 
  . وجهتها النهائيةإىلالبيانات 

                                                 
)1 ( Chassis Hubs.  
)2 ( Stackable Hubs.  
)3 ( switch.  
)4 ( Media Access Control Scheme.  
)5 ( Router.  
)6 ( Communication Server.  
)7 ( Wide Area Networks.  
)8 ( Packet Inspection.  
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ـ   تو . اخلطوط اهلاتفية  أنواعخمتلف    الروتر أن تعمل على    جهزةميكن أل   )1(رةؤجعترب اخلطوط املُ

 شائع من هي نوعMbps 1.544  اليت تعمل مبعدلT-1 Circuit   وخطوط.رقمية خطوطاً هاتفية
  . رةؤجاملُ اخلطوط

يجات من ٍجنِتستخدم كل منتاملُؤسساتامل م ؛ بني روتر وآخرلالتصال،  الروترجهزةعة ألصن 
  بروتوكـوالت الروتـر    تتـضمن  .الروتـر علـى شـكل أزواج       جهـزة أ شـراء    ينبغـي وهلذا  
الذي  )3((OSPF) وبروتوكول أقصر مسار مفتوح أوال    ،  )2((RIP) بروتوكول معلومات الروتر  ،  هذه

مـن   )4((IGRP) وبروتوكـول ،  TCP/IP دة على بروتوكول التـشبيك    عتِميستخدم الشبكات املُ  
 .Novell ةمؤسسمن  )5((NLSP) وبروتوكول، Cisco مؤسسة

 على بوابـاتٍ   - )7( الروتر العامة  أجهزة يسمىأو ما    - )6(الروتر مركزية املوقع   أجهزةحتتوي  
للحـصول علـى     ؛)8( الروتر على مفاتيح التبديل    أجهزة ؤسساتج بعض امل  ومتز ،للشبكات الواسعة 

،  عرب وصلة الشبكات الواسـعة    رسلهأقل متييزاً ملا ت    )9( روتر األقسام احمليطية   أجهزةعترب   وت .مردود عالٍ 
 أجهزةو،   الروتر احمليطية املوضوعة يف املكاتب الفرعية      أجهزة بني   اتصاالت وهناك   .كلفةتأقل   إال أا 

الربوتوكوالت اليت    وذلك تبعاً لعدد   ؛ كبري عن بعضها البعض    كلفتها بشكلٍ ت وختتلف   ،الروتر العامة 
  .WAN ـجودة خلطوط شبكات ال املوالوصالت أنواعو،  معهاالتعاملتستطيع 

  .عن بعديف حتقيق االتصال املعلوماتية دور الشبكات : املطلب الثالث
ات مبختلف أنواعها يف املطلبني الـسابقني    لشبكالالتصاالت السلكية والالسلكية و   فنا  يعرت بعد

  . يف املؤسسة الشبكات يف حتقيق االتصال عن بعدسنتناول يف هذا املطلب دور

  

                                                 
)1 ( Leased Lines.  
)2 ( Routing Information Protocol.  
)3 ( Open Shortest Path First.  
)4 ( Interior Gateway Routing Protocol.  
)5 ( Netware Link Services Protocol.  
)6 ( Central-Site.  
)7 ( Enterprise Hub.  
)8 ( Switches.  
)9(  Periphral Departmental Routers.  
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  .ات املعلوماتيةفوائد الشبك: ألولالفرع ا
 وذلك مـن    ؛ احلواسيب ببعضها  أجهزةرون يف املؤسسات ضرورة وأمهية ربط       سيلقد أدرك املُ  

  :  الشبكاتمميزات وهذه بعض ، املعلوماتتبادلأجل 
  مني؛ستخِدوالتطبيقات املعلوماتية بني عدة م، اقتسام امللفات -
 ؛)إخل...، احلوار املباشر، يةلكتروناإلائل بواسطة الرس (فراداالتصال بني األ -
 ؛) صناعيةبني آالٍت(االتصال بني العمليات  -
 ؛)قواعد البيانات(ضمان وحدة املعلومات  -

 الرسـائل   مـثالً ف،   كذلك الشبكات بتوحيد التطبيقات يف إطار اتمعات االفتراضية        تسمح
  : نظموهذه مزايا هذه ال. ل والسريعاذَ ويوميات اجلماعات اليت تسمح باالتصال الفعيةلكتروناإل
- ختفيض التكاليف عن طريق اقتسام البيانات ومقات احلاسوب؛لح  
 توحيد شكل التطبيقات املعلوماتية؛ -
  البيانات يف الوقت املناسب؛إىلالوصول  -
 . أكثراالتصال والتنظيم بفعاليٍة -

  . املعلوماتيةات عن طريق الشبكعن بعد )االتصال( الولوج: الفرع الثاين
واخلطـوط   )2(ودمات املُ باستعمالبتوسيع جمال عمل الشبكة      )1(عن بعد دات الولوج   زو م تقوم
لكـن   ؛)4(والعقدة البعيـدة  ،  )3(عن بعد  التحكُّم :دات الولوج زو من م  رئيسيان  وهناك نوعان  .اهلاتفية
   . حتتوي على النوعني معاًنظمبعض ال

الذي ،   البعيد اسوب باحل عن بعد  التحكُّمب )5(نادي املُ اسوبيقوم احل عد،  عن ب  التحكُّميف نظام   
 إىلمـن خـالل املـودم        )7(نادي ضغطات املفاتيح   املُ اسوبرسل احل وي،  )6(ضيف املُ اسوب احل يسمى
 تنفيذ   ويتم .نادي املُ اسوب احل إىلحمتويات شاشته    رسل بدوره صوراً عن   الذي ي ،  ضيف املُ اسوباحل

                                                 
)1 ( Remote Access Servers.  
)2 ( Modems.  
)3 ( Remote Control.  
)4 ( Remote Node.  
)5 ( Calling PC.  
)6 ( Host PC.  
)7 ( Keystrockes.  
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ـ  اسـوب ولذلك ال تلعب قوة املعاجلة أو سعة التخزين يف احل         ،  ضيف املُ اسوبج يف احل  الربام دي ا املن
 ؛قليالً  لآلمالطةًثب بطيئة ومد أن عملية طباعة امللفات أو نقلها عمليةًجن وقد .اال دوراً هاماً يف هذا

   .ةلِّيل السواقة احمل جتاهويتم، ضيفت سواقة النظام املُ أصبحC ألن السواقة

 مؤسـسة مـن   (Carbon Copy) برنـامج ، بكثرةرة نتِش املُعن بعد التحكُّم برامج تتضمن
(Microcom) ــامج ــن  (Close-up) وبرن ــسةم ــامج (Norton-Lambert) مؤس  وبرن

(PcAnywhere)   مؤسسةمن (Symantec) .   الـتحكُّم حتت نظام     أن يعمل  حاسوٍبوميكن ألي 
عتـاداً خاصـاً هلـذا     مقدت  (Cubix And J&L)مؤسسةمثل ت، ؤسساإال أن بعض املعن بعد، 
  .الغرض

اسـوب وتعتمد على قـوة احل    ،   فعلياً للشبكة عرب جهاز املودم     امتداداً،  )1(عترب العقدة البعيدة  ت 
  احملمولـة أن يتعـاملوا مـع       جهزة األ موستخِدم ويستطيع   .بة على الشبكة  ركَّوالربجميات املُ ،  نادياملُ

ـ  موصـولة بالـشبكة احمل     أجهزٍةوكأم يستخدموا من    ،  عات الشبكة سواقات وطاب   .(LAN) ةلِّي
  مع برنامجمرفقةً، د العقدة البعيدةزوبرجميات م وتأيت. )2(د العقدة البعيدةزوميكن أن تدفع أي سعر ملُ

(MS WINDOWS NT)، ترفق برجميات زبونو  (Client) العقدة البعيدة مع برنـامج (OS/2 

Warp Connect)  وبرنامج(MS WINDOWS 95)  .وتـ مؤسم قد ـ ساتـــــ  ل مث
(U.S. Robotics)و (Shiva)  و (Microcom) مواحـدة  حزمٍة يف، وعتادهد العقدة البعيدة زو ،

   . احلزمة ذاا برامج الزبون املناسبةتتضمنكما 

 اجلهاز الذي حيتوي علـى      يعتربوعن بعد،   دات الولوج   زوم  معايري السعة واملرونة على    تطبقو
ات حاسـوب و،   الشخصية جهزةات األ حاسوب للعمل مع    وقابليٍة،  جيدة مع قوة معاجلة  ،  مثان بوابات 
 (IPX) و(IP)  يكـم هذا اجلهاز بروتوكوالت التشبدع أن يينبغيكما . خيارنا األمثل، املاكنتوش
 ويقود مجيـع بوابـات     ،(V.34) ن مودمات  الكاملة م  االستفادةوأن يكون قادراً على     ،  على األقل 
  .الثانيةيف كيلوبايت  2115  مبعدلاالتصاالت

  

  

                                                 
)1 ( Remote-Node.  
)2 ( Remote-Node Server.  
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  .ثارها على املؤسسة وآاملعلوماتيةشبكات ال: الفرع الثالث
لت شبكات اتصال ملعرفة أثر هـذه        شكَّ فراداأل من    قام الباحثون بتجارب على جمموعاتٍ     لقد

 أنن  وقد تبي . رات ذات العالقة  تغي وغري ذلك من املُ    ،ملالشبكات على األداء الوظيفي والرضا عن الع      
  :  على ما يليتؤثِّر االتصالكة بش
- من ي؟ ذااصل مبن وملت 
 ؛صل م الفردت ين الذيفرادعدد األ -
 ؛قة يف الشبكةتدفِّدرجة املشاركة يف تكوين املعلومات املُ -
 ؛ك الفرد للمعلومات داخل املؤسسةلُّ متدرجة -
 ؛ يف تلك املؤسسة املؤسسة كقائٍد املنتسبني إىلفراداألمن يدركه  -
 ؛ر باملعلوماتمن يدركه اآلخرين كسبب أو نتيجة تتأثَّ -
 . عن أدوارهم ووظائفهم يف املؤسسةفراددرجة رضا األ -

   ستخدم بغرض  هذه الشبكة قد ت        تـشغيلها  االتصال بني العديد من الربامج التطبيقية واليت يتم  
ـ توزيع االستخدامات والتطبيقات على احلواسـيب املُ      م املوارد، أو    تقاس أو    خمتلفة؛ نظٍمعلى   دة تباِع
  .)1(مكانياً

 قواعد  إىل من احلواسيب تسمح بالوصول      شبكة االتصاالت أو املعلومات هي عبارة عن شبكةٍ       
حلديث عـن تكنولوجيـا     وال ميكن احلديث عن شبكات املعلومات دون ا       .  حمتوياا وتبادلالبيانات  

  .االتصالواملعلومات 

  :  حتقيق األهداف التاليةإىلودف شبكات االتصاالت أو املعلومات 
   ممكنة؛ وتكلفٍة وجهٍد واإلفادة منها بأقل وقٍت، املعلوماتإىلتسهيل وصول املستفيدين  -1
   معلوماتية أفضل من الناحيتني الكمية والنوعية؛تقدمي خدماٍت -2
  ؛رة حالياًتواِفصوى من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املُدة القُاإلفا -3
  . يف جمال املعلومات وخدماااملوارد البشريةزيادة إنتاجية  -4

  :  التاليةسباب لألوقد تزايد االهتمام بشبكات املعلومات نتيجةً
  قتصادية للمؤسسات؛أمهية املعلومات يف جماالت التنمية العلمية والتربوية والثقافية واال -1

                                                 
  .76، ص 2000دار اجلامعية للنشر، مصر، مجيل أمحد وفيق، إدارة األعمال، مدخل وظيفي، ال ) 1(
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ممـا   ؛ولغاا،  ضخامة اإلنتاج الفكري العاملي ملصادر املعلومات املختلفة يف أشكاهلا وموضوعاا          -2
ظاهرة انفجار املعلوماتإىلى أد ،أو ما ي ف بثورة املعلومات؛عر  

3- ام الوصول  وكثرة املعوقات أم  ،  ت املعلومات ومصادرها داخل البلد أو على املستوى الدويل        تشت
   املعلومات واسترجاعها؛إىل

وتكنولوجيـا  ،   خـاص  احلواسـيب بـشكلٍ   و ، عام  صناعة تكنولوجيا املعلومات بشكلٍ     تطور -4
  . تسهيل فكرة الشبكات وانتشارهاإىلى  مما أد؛االتصاالت

  :  األساسية وهيتطلَّباتاملُ من  عدٍدإىلوحتتاج شبكات املعلومات 
  ؛)تقواعد وبنوك املعلوما(وغري التقليدية ، أشكاهلا املختلفة التقليديةتوفري مصادر املعلومات ب •
  من حواسيب وغريها؛Hardware املناسبة للشبكة جهزةتوفري األ •
وميكن تطوير هذه الربجميات    ،   ملعاجلة املعلومات واسترجاعها   Softwareتوفري الربجميات املناسبة     •

 أو االستعانة بالربجميات اجلاهزة؛
 املعلومات بني اجلهات املشاركة يف      تبادل على   عل الشبكة قادرةً   مناسب لالتصاالت جي   اٍمتوفري نظ  •

 الشبكة؛
، لني وخـرباء وإداريـني    شتِغجني وم ربِملة من م  ؤه البشرية واخلربات الالزمة واملُ    تطلَّباتاملُتوفري   •

 اخل؛...
م هلـم الـشبكة معلوماـا       قدن ست الذي" املستفيدون النهائيون " األخري للشبكة فهو     املُتطلَّبأما   •

 :  من الفئات التاليةن جمتمع املستفيدين من شبكات املعلومات غالباًويتكو. وخدماا املختلفة
  العاملون يف جمال التخطيط املختلفة؛ -
  يف اإلدارات العليا؛ القرارات وخاصةًمتِخذو -
- صات وامليادين؛الباحثون يف خمتلف التخص 
  طلبة الدراسات العليا؛رسون وخاصةًالدا -
  والعاملون يف امليادين املختلفة؛املُتخصصون -
 العلمية والثقافية والتربوية واحلكومية وغريها؛ املؤسسات االقتصادية -
  .املكتبات ومراكز التوثيق ومراكز املعلومات املختلفة -
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  المبحث الثاني
  سوب باستخدام الحاالعمل عن بعدماهية آلية 

  غالبـاً  عد الـيت تـتم     كأحد أشكال االتصاالت عن ب     العمل عن بعد  سنعترب يف هذه املبحث     
 و أحد أشـكال األعمـال االلكترونيـة الـيت تـتم باسـتخدام               باستخدام الشبكات املعلوماتية  

 تساهم هذه اآللية يف العمل من ختفيض حدة البطالة و اخنفاض تكاليفها زيادة على               حبيث؛احلاسوب
ري عاملي املكان و الزمان مما جيعل فائدا على كل من املؤسسة و األفراد الراغبني يف العمل بعيدا                  توف

عن مقر املؤسسة كما يساهم هذا النوع من العمل يف تأدية بعض املهام اليت تتطلب تنقالت كـثرية                  
   . هي ميزة غالبية األعمال املعاصرةو

  .العمل عن بعدمفهوم : املطلب األول
عـد                تنبفٍق عليه من قبل اجلميع للعمل عن بتع الصعوبات من عدم وجود تعريٍف مقبول أو م .

 املعىن املقصود به العمل عن بعـد، بـل ويـستخدمون            ففعلى اختالف مستخِدمي املصطلح؛ خيتل    
       قاربكما أنه تستخدم كلماتسه مثـل   املعىن نف  إىل أخرى لإلشارة    مصطلحاٍت لإلشارة إىل معىن م :

، )4( من خالل الـشبكات    والعمل،  )3(والعمل يف املرتل  ،  )2(العمل من مسافة بعيدة   ،  )1(تنقل اإللكتروين ال

 ل سنحاو  العمل عن بعد   ملصطلح   محدد على تعريفٍ ٍ  يف غياب وجود إمجاع   وكذلك  .)5(والعمل املرن 
  .تخدام احلاسوب باسالعمل عن بعدإجياد بعض التعريفات اليت تغطي أنواعاً خمتلفة من ممارسات 

  :)6(عن بعدمكان العمل االفتراضي واملعاجلة احلاسوبية : الفرع األول
التحجـيم  : منـها ،   مـن الطـرق    ٍع هيكلتها يف تنو   ة كثري ؤسساتعيد م  احلايل ت  الوقت يف
،  واخلـدمات  لإلنتـاج إنشاء فرق عمل    ،   الوظائف ى املبنية عل  اإلداريةاستبعاد احلدود   ،  )7(الصحيح

                                                 
)1 ( Homeworking.  
)2 ( Remoteworking.  
)3 ( Homeworking.  
)4 ( Networking.  
)5 ( Flexible working.  
)6 ( The Virtual Workplace and Telecomputing.  
)7 ( Right sizing.  
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  أي مـن  الـرغم    ىوعل. عن بعد ة  اسوبيواملعاجلة احل ،   العمل االفتراضي  ومكان ،)1( اخلارجية واملصادر
 أساسـية يف     بطريقةٍ التفكري عليها إعادة    ينبغي،   املعنية ؤسسةقه امل طبشار إليها ت   من العوامل املُ   مدخٍل
  .)2(املختلفةي ا أعماهلا ومهامها ؤد والطريقة اليت تسلوباأل

  : كما يليعن بعد،  ةاسوبياحل العمل االفتراضي باملعاجلة ويترابط
 النظـر   بغض،زنج يومىتمة ملكان العمل أينما    دع تكنولوجيا م  يمثِّل: )3( االفتراضي العمل مكان -1

 تتواجـد  سلعة حيتاج إليها أينمـا       أو م خدمةً قد ت وال حدود ،  فال توجد جدران   ؛ والزمان املوقععن  
  .)4(عطى ملوقع العمل املادي للعامل عن بعدن املكتب عن بعد هو االسم املُوإ . الفردة أواملؤسس

 مكـان    للعمل يف  لومات واالتصال  تكنولوجيا املع  استخدام تمثِّل: )5(عن بعد  يةاسوباحل املعاجلة -2
  .املركزيغري املوقع 

  مكـانٍ  أو أي،رتل أو موقع العمل   يف امل  إما ، ما ملؤسسٍة ما يعمل     شخص هو: )6(اتمعي العامل -3
بينما يرتبط باملكتب الرئيسي    ،   األقمار الصناعية  طريقيوجد فيه من خالل االتصاالت الالسلكية عن        

يف شكل ما تو االتصالاملعلوماتده تكنولوجيا جس . 

  .العمل عن بعدتعريف : الفرع الثاين
 : مـن مقطعـني    نةٌكووهي مTelework  ،  للكلمة اإلجنليزية     هو ترمجةٌ  العمل عن بعد  تعبري  

 ؛"العمـل " أي ،"work" واملقطع الثـاين  ؛"عن بعد" يونانية تعين  وهي كلمةٌ،"Tele"املقطع األول   
  ."العمل عن بعد" املعىن يصبحوعند اقتراما 

 يـدٍ  بع  قائم يف مكانٍ   نظام عملٍ  «: بأنه العمل عن بعد  ف  عر العمل الدولية ت   مؤسسة فإن   بدايةً
الً عن االتـصال الشخـصي مـع        نفِصحيث يكون العامل م   ؛  عن املكتب الرئيسي أو مواقع اإلنتاج     

                                                 
)1 ( Outsourcing.  
ــة يف  ) 2( ــة الرقمي ــادي، املنظم ــد اهل ــد حمم ــتغري،حمم ــامل م GOV-e/Papers20%IT/sa.edu.ksu.publications-  ع

doc.Elhady20%Drmohamed/egovPapers/Articles ،2008 مارس 41: تاريخ التحميل.  
)3 ( Virtual Workplace.  
  .315مرجع سبق ذكره، ص ، جنم عبود جنم ) 4(
)5 ( Telecomputing.  
)6 ( Telecommuter.  
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وتقوم التكنولوجيا احلديثة من خالله بتسهيل انفصال العامل عن موقـع العمـل             ،  العاملني اآلخرين 
  .)1(» الرمسي من خالل تسهيل عملية االتصال

 مـا   يف مكـانٍ ىؤدبالعمل الذي يستلزم أن ي «: دعن بع أو االتصال  العمل عن بعد   يعرفو
واالتـصال  ،   معينة  أو يف أيامٍ   اً جزئي اً أو دوام  اً كلي اًة العمل دوام   كانت طبيع   سواءً ،بعيداً عن املكتب  

 . )2(» اًبدالً من االنتقال إليه شخصي، ياًإلكترون يكون عادةً

ـ  التسمية ا  « القائم على احلاسوب هو      العمل عن بعد  إن   ه ملعطاة للوظيفة أو العمل الذي ميارس
  .)3(» لتأدية بعض اخلدمات هلا ، بعيداً عن مؤسسته أو اجلهة املتعاقد معها، ماديالعامل من أي موقٍع

 تتضمنمجيعها  ،  شطة العمل من أن   واسعاً ي جماالً غطِّ ت ، مرنة للعمل  طريقةٌ «: هو العمل عن بعد  
 كبري مـن وقـت   وجلزٍء،  عن مكان العمل التقليدي املعتادعيداًأو ب،   عن صاحب العمل   العمل بعيداً 

 ميكـن أن    العمل عن بعد  ف؛   أم ال  عن بعد  ما   ر عدد ساعات العمل على اعتبار عملٍ      ؤثِّوال ي . العمل
 باملعلومـات   يتعلَّقفالعامل اهلام هنا هو كون العمل يف أغلب األحوال           ؛ أو جزئياً   كامالً يكون دواماً 

 مستمر مع صاحب العمـل أو       احلديثة لإلبقاء على اتصالٍ    بوسائل االتصال    يتعلَّقودائما  ،  معاجلتهاو
  .)4(»الرؤساء يف العمل 

  آخر غري مقـر     أن يقوم الشخص بأداء عمله من املرتل أو من أي مكانٍ           « هو   العمل عن بعد  
  .)5(» اإلنترنتم يف ذلك وسائل االتصال احلديثة كستخِد وي،العمل

 باستخدام احلاسوب هو ذلك النموذج من أداء الوظائف واملهام اليت           العمل عن بعد   نفإ ومنه
بعيداً تتم   مـن  العمل باستخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصال مع اشتراط توفري األ           عن مقر 
  .  الضروريتني النتقال املعلومات والبياناتسريةوال

  

                                                 
 الدورة الرابعة والثالثون، شرم الشيخ، مجهورية مـصر         ، مؤمتر العمل العريب    »األمناط اجلديدة للتشغيل  « ة،  منظمة العمل العربي   ) 1(

  .29، ص 2007 مارس 17-10، العربية
  .2007جوان  11 :، تاريخ التحميلhttp: //www.siironline.org واشنطن، اإلمام الشريازي الدويل للدراسات معهد ) 2(
  .315مرجع سبق ذكره، ص ، جنم عبود جنم ) 3(
، 2001ن العيسى، مكتبة امللك فهد الوطنية، الريـاض،          عن بعد، ترمجة عمر بن عبد الرمح       مايك جرى و آخرون، دليل العمل      ) 4(

  .39ص 
  .271عالء عبد الرزاق حممد الساملي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 5(
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 .العمل عن بعدفني بكلَّطبيعة األشخاص املُ: ثالفرع الثال
أمناط العمل اليت تتطلَّب العمل خـارج مكـان         ستثين   ت  اليت سبق التطرق إليها    تعريفاتال ههذ

  :  يتضمنه يف املرتل، ولكن الذين يعملون أحياناًكالعمل املعتاد، كذل
  جني؛ربِم الذين يعملون يف املرتل مثل املُ-
  ؛)بيعاتمثل مندويب امل( الذين يعملون من املرتل -
  ).  الفروع يف املناطق السكنيةو، أالعمل عن بعدمثالً أكواخ ( العاملون يف مراكز العمل -

 جديـدة   بطريقـةٍ يتعلَّق أن ينبغيهي أن العمل   و ،العمل عن بعد   عامة لتصنيف     قاعدةٌ وهناك
  .ألدائه

ـ  تقريباًذه األمثلة، العاملون عن بعد الذين يقضون يف منازهلم كل ساعات العمل            ه من ي ون ؤد
 آلخـر،  م بعض املواد من وقـتٍ  أو لتسلُّ للمكتب لعقد اجتماعاٍتأعماهلم، وقد يقوم هؤالء بزيارةٍ  

 كمعـدل  يف األسـبوع      منتظم، إال أا ال تزيد عن يومٍ       بشكٍل تكون   وعلى الرغم من أن الزيارات    
ني يف إجناز العمل املُكلَّفـني بـه يف         الترتيبات اليت تسمح للعامل    «:  العمل املرتيل بأنه   يعرف؛حييث  

  .)1(»منازهلم، مع احلفاظ على ارتباطهم بدوائرهم عرب اهلاتف أو الفاكس واحلاسوب 

 ون يـستقبل  ن املبيعات الـذي   وفوظِّلو النظم، م  حلِّجو احلاسوب وم  ربِم ضمن هذه الفئة م    ويقع
  .وحاجزو البيانات ،اخل...، طلبات الشراء من نشرات أو أدلة منتجات املؤسسة

 من العاملني عن بعد، ميكن حتديدهم وتعريفهم، وهم الذين يعملون يف مراكز              جمموعةٌ وهناك
 يف الـضواحي والـيت      )3(العمل عن بعد   مراكز    حبيث تضم  كثرياًومراكز العمل هذه ختتلف     ،  )2(العمل

تععد   بأكواخ    أحياناً رفمؤسسة الصغرية املُ   ومكاتب أو فروع تابعة لل     ،)4(العمل عن بقة يف أحنـاءٍ   تفر 
  .)5(كثرية من ضواحي املدينة

ـ  ،  الصحافة والكتابة :  جماالت العمل عن البعد حالياً     أهمعترب  وت ب وتكنولوجيـا   وبرجمة احلاس
  .عن بعداالستشارات ،  اجلرافيكوأعمالالتصميم ، املعلومات

                                                 
  .353، ص مرجع سبق ذكرهسهيلة حممد عباس،  ) 1(
)2 ( Work Center.  
)3 ( telecenter.  
)4 ( Telecottage.  
)5 ( Satellite Office.  
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 ومزايا كثرية لفكرة    اًأبعاد ضافأ وقد   ،عن بعد  للعمل    سوقٍ أوسع هو   اإلنترنت أنوال شك   
  . السابقيف عما كانت عليه العمل عن بعد

  . باستخدام احلاسوبالعمل عن بعدمرحل تطبيق نظام : الفرع الرابع
 28بتـاريخ   ) 26( يف العدد رقم     )1(ز للمؤسسات غري احلكومية للمهارات    مركز التمي قد قام   ل
 ليضمن جناح تطبيـق     ،ؤسسات يف امل  العمل عن بعد    بإعداد دليل عمل لتطبيق مفهوم     2002نوفمرب  
  : )2( من اخلطوات نستعرضها فيما يلي من خالل جمموعٍة، داخل املؤسسةالعمل عن بعدمفهوم 

  : العمل عن بعد دراسة جدوى -1
:  أن نأخـذ يف احلـسبان      ينبغـي و،   دراسة املنافع والتكاليف النامجة عن تطبيق املفهوم       ينبغي
  .ومكان املكتباإلدارية، دة سانمات الدعم واملُستلزم، االتصال، تكاليف التدريب، فرالس، اإلنتاجية

2- عدء عليه تنفيذ نظام  بناحتديد األساس الذي سيتمالعمل عن ب.  
  :متر عرب املراحل التاليةيتم ذلك عرب ما يلي و
-    سياسة مركزية بأن يتم  عد   اخليار لنظام     إعطاء حقيع أحناء املؤسسة من خـالل       يف مج  العمل عن ب

  ؛ رمسيةسياسٍة
  محددة فقط؛ لوظيفٍةالعمل عن بعدر  اختيا وظيفي يتمإعادة تنظيٍم -
أو خبلـق   ،   باختبار أنفسهم وذلك باقتراح الترتيبات     عن بعد يقوم العاملون   ؛حبيث   اختبار النفس  -

 لنظام والعمل به؛ترحوا عليه هذا ا املدير ليقإىلاملوقف الذي يقودهم يف النهاية 
-    عد   تطبيق نظام    اختيار وتوظيف خارجي يتمعلى إحدى الوظائف و    العمل عن ب تعيني الفريق   يتم 

 اجلديد خارجياً؛
لني تـنقِّ  املُ نياملُوظَّف تعيينهم بالفعل و    الذين متَّ  نياملُوظَّف تزويد   ل يتم تنقِّرفع مستوى فريق العمل املُ     -

 . هلم بالعمل من املرتلبتكنولوجيا املعلومات للسماح
  .العمل عن بعدالفردية اليت تناسب  حتديد الوظائف -3

 قُدرةالر فيه شرط   أن يتوفَّ  ينبغي ؛وليس شديد الرتابة  ،   فعلي قاً بشكلٍ  أن يكون العمل شي    ينبغي
  .  للقياس عن طريق النتائجأو أن يكون قابالً، على إجنازه دون االتصال وجهاً لوجه باآلخرين

                                                 
 .يف تقدمي التدريب واملهارات واالستشارات واألحباث يف جمال العمل األهلي التطـوعي  هو أول موقع عريب جماين متخصص  )1(

اجها لبناء قدراا وتطوير مهاراا للتأثري حتت ويعمل على تزويد املنظمات غري احلكومية باألدوات واملفاهيم واالستراتيجيات اليت
  . التنمية املستدامة فيها، وذلك من خالل تقدمي حزمة من اخلدمات الواسعة والنوعية يف جمتمعاا احمللية من أجل حتقيق

  .2003  مصر،طارق أمحد نوير، حول العمل عن بعد، مركز دعم واختاذ القرار مبجلس الوزراء املصري، ) 2(
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  : العمل عن بعداختيار العاملني بنظام  -4
،  املعايري الطبيعية للعمل بالوظيفة    إىل باإلضافة   ، شخصية خاصة  الٍتؤه م العمل عن بعد   يتطلَّب

، واملهارات اخلاصة باالتصاالت  ،  واالنضباط الذايت ،  الثقة بالنفس ،  اجلدارة بالثقة ،  النضج: مبا يف ذلك  
  . تنميتهان يتمورمبا حتتاج بعض هذه املعايري أل

  : م إعداد وتدريب العاملني ومد رائه-5
ـ  أن تكون صحية و    ، مثالً  مناسبة العمل عن بعد   بيئة   من أن  التأكُّدالبد من    مث إعطـاء   ،  ةآمن

وإقامة حلقات مناقشة ودراسـة     ،   مع ظروف العمل املستقل    التعامل واضحة حول كيفية     معلوماٍت
  .اية والتعليم وتقدمي النصائح الوقنظموكذلك ، اجلُددللعاملني 

  :  تطوير نظم االتصاالت الالزمة-6
هـل  ، و  بريدي أكثر فعاليـة     نظامٍ إىل أو   إلكتروين  بريدٍ إىلمن خالل حتديد مدى االحتياج      

 فيه العاملون ـذا النظـام       صلع أن يت  توقَّ الكيفية والوقت الذي من املُ     اليت ختص  القواعد األساسية 
  .واضحة

  :  املعدات واألجهزة الالزمةتوفري -7
، ومقعداً،  مكتباً مناسباً : وتشمل،   إمداد العاملني مبعظم املعدات من صاحب العمل       ينبغي حيث

وتسجيل ،   على اهلاتف آلياً    وكذلك جهازاً للرد   ،وجهاز فاكس ،   هلذا العمل  ٍصخص م وهاتفاً ذا خطٍّ  
،  مودمي أجهزةو،  آلة طباعة ،  ب شخصي وسجهاز حا ،  الرسائل عند غياب صاحب اهلاتف عن املكان      

ـ     ،   سليمة بصورٍة هذه املعدات تعمل     من أن  التأكُّدو ـ  نظمومتناغمة متاماً مع مجيع ال مة يف  ستخد املُ
 من العـاملني    املُوظَّفوإذا كان   ،   وأا سهلة االستخدام وسهلة الصيانة     ،أماكن أخرى من املؤسسة   

  .فينبغي عمل الترتيبات الالزمة لدفع أجر االستخدام والصيانة، ذا النظام يقتين بالفعل هذه املعدات
  :  اليت حتدد العالقة مع العاملني صياغة العقود-8

      ذا النظام لديهم موضع ولكنهم حيتاجون فقـط     ، ثابتة يف عملهم    أو مرتلةٌ  الكثري من العاملني 
ه يتضمنما  ،  عةتوقَّساعات العمل املُ  : يي ما يل  غطِّواليت ميكن أن ت   ،   إضافية يف العقد األصلي     فقراتٍ إىل

املـسؤوليات اخلاصـة باملعـدات      ،  ات تقدمي التقارير اخلاصة بالعمل    ، إجراء  أساسي ذلك من وقتٍ  
  . أو مصاريف تعويضيةوتفاصيل عن أية مكافآٍت، واستخدامها وصيانتها

  : اجلديدة تدريب العاملني على األنشطة واألدوات -9
مهارات اسـتخدام    :على سبيل املثال  ،   حتسني املهارات العامة   إىل عن بعد رمبا حيتاج العاملون    

  .واالتصاالت أو تدبري الوقت، وكيفية كتابة التقاريراحلاسوب، استخدام برامج ، لوحة املفاتيح
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  : هيالت يف حالة حضورهم إىل العمل بعض التسعن بعد منح العاملني -10
فإن التسهيالت  ،   معينة  املكتب يف أيامٍ   إىل احلضور   عن بعد   لب من العاملني  ه إذا طُ  من أن  التأكُّد

وهـذه   ؛وملفات حفظ األوراق الشخـصية ،  احلاسوبو، اهلاتف:  مثل، هلمالالزمة ستكون متاحةً 
  .ف باسم املكاتب الساخنةعر فيما بينها فيما يالتسهيالت ميكن أن تكون مشتركةً

  : ن بعددة للعاملني عساِنظم املُن إنشاء ال-11
م يستقبلون الرسائل اإلخبارية    من أ  ، التأكُّد  على خلق الشعور باالنتماء داخل العاملني      العمل

 وكذلك التفاصيل اليت تدور حول دورات التدريب اخلاصة ـذا النظـام        ،واملنشورات من املؤسسة  
  . خاص مناسباً يف بعض احلاالتورمبا يكون تعيني مستشاٍر، واألحداث االجتماعية

  : العمل عن بعداإلدارية ذات الصلة ب نظم تفعيل ال-12
  لقياس األداء إذا مل يكن هناك نظـام        ٍمإقامة نظا ،   إدارم بالنتائج  إىل عن بعد  حيتاج العاملون    سوف

  .نياملُوظَّف وتقييم التدريب نظم تضمينهم يف  العاملني قد متَّمن أن التأكُّد و،بالفعل يف املؤسسة
  :  اجتماعات منتظمة تنظيم-13

 بني العاملني ذا النظام واملـدراء أن متـد        مثالً،  كل ستة أشهر    ،  مةنتظَميكن لالجتماعات املُ  
  . والسيطرة واملراقبة ع بالتحفيز يتمتالعاملني بإطار عمٍل

  . باستخدام احلاسوبالعمل عن بعداألمهية احلالية آللية : الفرع اخلامس
 %10ني الذين يعملون ذه الطريقة حـوايل        املُوظَّفحدة األمريكية  عدد     يف الواليات املت  يبلغ  

 ال تـشترط     حالياً األمريكية املؤسساتالعديد من   إن  . )1(من عدد العاملني يف القطاع اخلاص والعام      
 فاًوظَّ م  رمسياً يعد عن أنه    هذا رغماً ،  ناط به أداؤه   ألداء العمل املُ   املؤسسة ملقر   حضور العامل شخصياً  

 من  املُوظَّف ل واالحتياجات والتكاليف اخلاصة بانتقا    تطلَّباتاملُوبالتايل اختصار العديد من      املؤسسة؛ب
  أو العامل وما بـني مقـر       املُوظَّفوقد تكون املسافة اليت تفصل بني سكن        ،   مكان عمله  إىلمسكنه  
 العمل عن بعـد   نظرية  ا  إ . عمله على أكمل وجه    يؤديومع هذا فهو    ،  الف الكيلومترات عمله آ 
 اء مشكالت االختناقات املرورية     ٍةجيابيسم بإ اليت تتدةتزاِي ويف توفري تكاليف النقل املُ     ، يف إ  ، وهو أمر 

 إجـراء  األملانية بتطبيق مفهوم     "فولكس فاغن " مؤسسةقامت  فمثالً   .أيضاً على البيئة    جيابياًينعكس إ 
 ر وهاتفٍ صغ م حاسوٍبدا بوصلة إنترنت وجهاز     اا اليت زو   على أحد مناذج سيار    عن بعد األعمال  

 خليوي ومـ   ؛ موسيقي حيمل امللفات املوسيقية من الشبكة  ٍلشغ د الربيـد   وبالتـايل فباإلمكـان تفقُّ

                                                 
  .271الء عبد الرزاق حممد الساملي، مرجع سبق ذكره، ص ع ) 1(
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 واستدعاء املعلومات عن حالة اجلو واملرور وسوق األسهم         ،ت املصرفية التعامال والقيام ب  ،لكترويناإل
ـ  اإلداريـة األقسام  ول هذه املعلومات بني اإلدارات       تصميم طرق تداو   يتم و .)1(من السيارة  صة  املخت

 ويف نفس الوقت يضمن     ،ض من الوقت واجلهد والتكلفة    خفِّ األمر الذي ي   ؛حبسب احتياجاا الفعلية  
  .خاذها اتة القرارات اليت يتمسالمة ودقَّ

  . باستخدام احلاسوببعدالعمل عن خصائص ومميزات : املطلب الثاين
 عد  لنا ملفهوم   بعد تناوالعمل عن ب زات   ق يف هذا  املطلب إىل        سنتطرميالعمل عن  خصائص وم

حيـث    واتمع؛ املُوظَّف و م كثرياً من املُميزات لكل من املؤسسة      قدن هذا النوع من العمل ي     أل بعد؛
2(لعامة ومساحات املكاتب يف املؤسسة     االقتصاد يف استخدام الوقت ووسائل النقل ا       يتم(.  ـ ومما ي ز مي

ض صاحب  عر ال ي   العامل أنه اقتصادي    طريقه يف العديد من دول     شق ي أهذا النمط من العمل الذي بد     
   .)3( كشراء مكاتب أو غري ذلك،العمل إىل دفع تكاليف إضافية

  .العمل عن بعدخصائص : الفرع األول
 ،فالبعض يشترط توقيع عقـود     ؛ صور أو  على العمل بعدة طرقٍ    تفاق اال  يتم العمل عن بعد   يف
 لذلك  ؛ وغريها ، والبعض يشترط الدفع عند التسليم     ،اآلخر مبجرد العثور على الطرف      يكتفيوالبعض  

  .آلخر حيث ختتلف من شخٍص ؛لةتعاِم املُاألطراف بني عن بعدة للعمل محددال ميكن وضع قواعد 
 أيـضاً  ث يـتم  ثابت؛ حي   يوجد له مقياس   وال،  الفترة أو املشروع   أوديد سعر العمل     خيتلف حت  أيضاً
  . باملشروعأو بالساعة أو باليوم إمار سعر العمل قد يأن ميكن  لكن،تفاقباال

عاديـة باخلـصائص    الوظيفـة ال  ز عن   يتمي عمٍل بأنه كل    العمل عن بعد  عليه ميكن تعريف    و
  : )4(التالية

 دون  ،بلد آخـر   من    يتعامل مع طرفٍ   أن بلد ما  من    فيمكن لطرفٍ  : الزمان واملكان  يحاجز إلغاء -
ك من مكانهالتحر،؛د بالزمان ودون التقي  

                                                 
 :، تاريخ التحميل  publications.ksu.edu.sa،  استخدامات األراضي والتصميم احلضري يف مدن املستقبل      ،  زكريا الشيخ حممود   ) 1(

  .2007 جوان 15
  .274زياد حممد الشرمان، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(
  .271ملي، مرجع سبق ذكره، ص عالء عبد الرزاق حممد السا ) 3(
)4 ( http: //ar.wikipedia.org/wiki/،  2006 جوان 6تاريخ التحميل.  
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،  معينـة   مبؤسسةٍ املُوظَّفد   يتقي التقليدي العمل   ففي : واحد د بطرفٍ  االختيار وعدم التقي   يفاحلرية   -
ويتقي؛معيننيفني وظَّد صاحب العمل مب  

 علـى   تفـاق  لال  وسيلةٍ أفضل هيحيث تكون   :  السابقة واألعمال على اخلربة    احلقيقياالعتماد   -
  ؛العمل

 معينـة أو     جلهةٍ جل طويلة األ   هو الشخص الذي يعمل بدون عقودٍ      عن بعد الشخص الذي يعمل     -
  . معينةمؤسسٍة

ني أن  املُـوظَّف مكان  أصبح بإ ،   املشتركة مع احلاسوب    وخاصةً ،بفضل وسائل االتصال احلديثة   
 من منازهلم، دون احلاجة إىل الذهاب إىل املكاتـب التقليديـة، وذلـك باسـتخدام                يعملوا انطالقاً 

  .)2( وشبكات االتصال اخلاصة أو العامة)1(الطرفيات

3(صف هذا النمط اجلديد من العمل مبا يليويت( :  
1- مؤسسة؛عد اجلغرايف بني مكان العمل واإلدارة املركزية للالب  
 ؛ للعملمحدد عدم وجود دواٍم -2
 ؛)اخل...، اإلنترنت( واهلاتف والفاكس ومعدات املعلوماتية األخرى اسوباستخدام احل -3
 ؛داً حراًتعاِقفاً أو موظَّ م)4(عن بعدميكن أن يكون العامل  -4
 يف هذه احلالة عـامالً     يسمىو ، أو املؤسسة  ؤسسة يف نفس بلد امل    عن بعد  ملميكن أن يكون العا    -5

 مثل بعض املهندسني اهلنود      دويل، عن بعد   عامالً يسمىو  آخر أو قد يكون يف بلدٍ    .  وطين دبععن  
رسـلوا  ن كانوا يرمسون خرائط معمارية وي     هندسني من أمريكا الالتينية مم     أو م  ،أو الباكستانيني 

 اإلنترنـت وصيل ناتج عملهم من خـالل    ويقومون بت   املباين يف الواليات املتحدة،    مؤسسات إىل
 .(Online Designer)ف عر مبا يلكتروينربيد اإلوال

  . املؤسسةإىل بالنسبة العمل عن بعدفوائد : الفرع الثاين
 أو أكثر مـن الفوائـد       ق واحداً حقِّ أن ت  العمل عن بعد  ى برنامج    اليت تتبن  املؤسسات تستطيع

  : التالية

                                                 
  .حمطات احلاسوب امللحقة ) 1(
  .274زياد حممد الشرمان، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(
  .31-30  صص، مرجع سبق ذكره، األمناط اجلديدة للتشغيلمنظمة العمل العربية،  ) 3(
)4 ( Teleworker.  
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   طويلة؛ل اليومي ملسافاٍت مع تشريعات محاية البيئة اهلادفة إىل تقليل التنقُّ االستجابة أو التماشي-
  )اخل... ، النقل، تكلفة املكاتب(  التوفري يف التكاليف غري املباشرة-
   املنافسني؛حتديات املرونة يف أمناط العمل، واملرونة يف االستجابة إىل -
  لني املهرة، ؤهاملُ يف توظيف راالستمراو االحتفاظ باملهارات، -
 املؤسسة أو غري القـادرين علـى         عن مقر  نون بعيداً ة أكرب يف توظيف األشخاص الذين يقطُ      فُرص -

  االبتعاد عن منازهلم؛
   أفضل؛ أظهرت إنتاجيةًها تقريباً مجيعالعمل عن بعد أن برامج ث حي: رفع اإلنتاجية-
   غري املالئمة؛فوسية والظرمع األحوال اجلوية القاف  على التكيقُدرة ال-

  :  من بعض املزايا التاليةا ما ميكنهم أن يستفيدواًأما األفراد العاملون عن بعد، فغالب
  توفري مادي، توفري الوقت، ضغوط عمل أقل؛: ل من وإىل العمل الذي يؤدي إىل تقليل التنقُّ-
 بعد ترتيب ساعات العمل ملالئمـة       نه يف العديد من الوظائف يستطيع العامل عن        أ ث حبي : املرونة -

  احتياجاته الشخصية؛
 هم يف الغالب من املعتمدين علـى        العمل عن بعد   فاألفراد املناسبون للعمل بنظام      :ثر استقاللية أك  -

  . العمل عن بعدأنفسهم والذين يستمتعون باالستقاللية واملسؤولية اإلضافية اليت مينحهم إياها نظام 
  . صغرية وإمكانية التحكُّم يف بيئة العمل حرية يف جماالٍت-

  .العمل عن بعدميزات وسلبيات نظام : الفرع الثالث
 هام من خالل مزاياهـا       أحد أهم العوامل املسامهة يف التنمية واليت هلا دور         العمل عن بعد   يعترب

  : )1(اليت نذكر منها
كـرب يف املـساحة      مباين جديدة أو مباين أ     إىلب االنتقال   دين يف املكتب أو جتن    تواِج تقليل عدد املُ   -

؛ساعواالت  
- ؛ للعمالء يف غري ساعات العمل الرمسيةتاحةًجعل اخلدمات م  
  ؛ للعمل يف مراكز ومواقع خمتلفة واألكثر استعداداً االستفادة من العمالة األقل أجراً-
 املكتـب   إىل التقارير عـن العمـل       لون يف تقدمي  تنقِّون املُ املُوظَّفالتقليل من الوقت الذي يستغرقه       -

  ؛املركزي
-يف مواقع أقرب للفئات املُنياملُوظَّفد  تواج ؛فةستهد  

                                                 
  .272 ، صمرجع سبق ذكره، عالء عبد الرزاق حممد الساملي ) 1(
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-           جـسدي أو    عانون من عجزٍ  جذب أو االحتفاظ بالعاملني ذوي املهارات النادرة أو هؤالء الذين ي 
  ؛أية إعاقة

  ؛ مرنة ملراعاة من يقومون بإعالتهمٍت ترتيباإىلبني الذين حيتاجون در املُنياملُوظَّفاالحتفاظ ب -
  ؛ من غريهم يف الغالب بالنسبة لطاليب اإلجازة املرضية أقلُّعن بعدفالعاملون :  تقليل نسبة الغياب-
 ؛ أقـل يف االنتقـال     ألم يقضون وقتـاً   ،  أكثر نشاطاً  حيث يكون فريق العمل   :  حتسني اإلنتاجية  -

 املؤسـسة؛  أطول مع    ون لفترةٍ  ما يستمر   وغالباً اًوإخالص إذ أم أكثر والءً   ،  عتمد عليهم أكثر  يو
ألم حيتاجون للتخطيط لوقتهم الشخصي بـشكل        ؛ عن العمل  قل بعيداً وغالباً ما يقضون وقتاً أ    

  .أفضل

ني وأصحاب العمل   املُوظَّف بالنسبة إىل    العمل عن بعد  السلبيات األساسية لنظام    وزات  أما عن املي  
  : فيما يليفيمكن اإلشارة إليها 
  :الفوائد املمكنة للفرد

  ل؛ التوفري يف الوقت واملصروفات اخلاصة بالتنقُّ-
-؛)بسبب قلة التنقل( أكثر  فراٍغ وقت  
   إمكانية حتسني اإلنتاجية وزيادة الدخل املادي؛-
   أخرى؛د أو النقل إىل مدينٍة من التقاع إمكانية االستمرار يف العمل بدالً-
  . ساعات العمل عالية يف مرونةٌ-

  : فرادالسليبات احملتملة لأل
-؛ الصالت االجتماعية اخلاصة بالعمل فقد  
   صعوبة التوفيق وحفظ التوازن بني العمل وااللتزامات املرتلية؛-
  .  قليلة األمهية أو وضيعة يف مهاٍم انعدام املساندة املكتبية، مما يعين هدراً-
  : تتضمن لصاحب العمل ميزاتاملُ
  التوفري يف املصاريف املكتبية؛ -
  زيادة اإلنتاجية؛ -
  الشروط؛وبات رتالتوفري يف املُ -
- جتنموقع املكتب الرئيسي؛لبع نقب مصروفات النقل اليت تت   
  .ون لالنتقالالذين قد يضطرولني ؤه املُنياملُوظَّفاالحتفاظ ب -
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  : تتضمنلة للمؤسسة حتمالسلبيات املُ
  إدارته؛ودء يف النظام  جهود الب-
  زيادة املصاريف؛ -
  ؛ جديدةاحلاجة لشراء معداٍت -
- صيب العمل اجلماعي؛الضرر الذي قد ي  
  الضبط اإلداري اللصيق؛و التحكُّمانعدام  -
- يف االتصاالتصعوبات .  

مل العالطريق السريع باجتاه    " العمل الدولية بعنوان     مؤسسةأشار أحد التقارير الصادرة عن      وقد  
  : )1( التنبيه إليها خبصوص هذا النوع من العملينبغي جمموعة من املشاكل اليت إىل "عن بعد

-فنيوظِّ بالنسبة للم :  
  ؛املُوظَّف وؤسسةدية بني املوالعالقة التعاقُ،  التأمينات االجتماعيةنظمصعوبة تطبيق  -
 ؛ من الروابط االجتماعية عن زمالئه واليت ستحرمهاملُوظَّفالشعور بالعزلة بسبب بعد  -
 .اخللط بني وقت العمل ووقت الفراغ -
  :  بالنسبة للمؤسسات-
  ة واإلشراف واملتابعة على العامل؛مشاكل الرقاب -
 مؤسسة؛اخنفاض درجة الوالء لل -
 ؛ارتفاع تكاليف التدريب للعاملني -
 .  اإلدارة القدمية مع طبيعة هذا النوع من العملنظمال تتناسب  -
  : بالنسبة للمجتمع -
  باشرة بالعميل؛ باخلدمات املاملُتعلِّقةتقليل الوظائف  -
 اليف البنية التحتية التكنولوجية؛زيادة تك -
 ؛زيادة التشتت االجتماعي -
  . زيادة التفاوت بني اجلنسني -

                                                 
، عن بعد ومتطلبات التطبيـق يف مـصر        العمل   : عيوب العمل عن بعد    ،جملس الوزراء    -  القرار ذمركز املعلومات ودعم اختا    ) 1(

  .2003مجهورية مصر العربية، 
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ل ذلـك    إمنا ميكنه أن يفع    ، مباشر داً للوظائف بشكلٍ  ولِّ عنصراً م  العمل عن بعد  ال ميكن اعتبار    
 حيـث أن رب     ؛) العمل أي العامل ورب  (ق شرط القبول به من األطراف املعنية بذلك         عندما يتحقَّ 
 العمل يتوخ  وبـأن العمـل    ،  عه من جهة  ذ العمل الذي يرغب وفق الشكل املتقن الذي يتوقَّ        نفِّى أن ي

سيحائزاً على ثقة    نمطكما ينبغي أن يكون العامل وفق هذا ال       .  من جهٍة أخرى   م له رحبية مالئمة   قد
  . مباشرة ألنه سيعمل دون رقابٍة؛أيضاًاإلدارة 

ن تنجح يف حتقيـق      أ العمل عن بعد  ها لنظام   ميكن للمؤسسة يف حال تبين    نه  ، فإ ومما سبق ذكره  
 : )1( من هذا النظام على أن تعمل على حتقيق الشروط التاليةاةتوخاألهداف املُ

   ؛ قبل تطبيقهالعمل عن بعداالقتناع بفوائد العمل بنظام  -
-    إجياد الوسائل اليت تو ع على التحفيز  شج ،الذين تشتمل    خاصةً ، العاملني باالتصال االجتماعي   متد 

   ؛ مع الناسالتفاعلوظائفهم على القليل من االختالط أو 
   ؛ على األقل يومياًعن بعد بفرق عملهم  كبار املدراء على اتصاٍلمن أن  التأكُّد-
- ؛ لصيانتها من وجود خدماٍت، والتأكُّدل مع املعدات اجلديدةتوفري التدريب الالزم للتعام   
   ؛الوظائف إن أمكن ذلكو يف مجيع املستويات  متاحاًالعمل عن بعدجعل  -
   .منتظَمو ثابت ها فريق العمل بشكٍليؤديمراجعة الوظائف اليت  -

  : العمل عن بعدعيوب  مزايا ووفيما يلي جدولٌ يلخص أهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، جملـة علـوم إنـسانية     ،   »إدارة املـوارد البـشرية يف املؤسـسة       أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على      « ملني علوطي،    ) 1(

NL.ULUM.WWW، 2008صيف  ،38العدد  ،لسنة السادسةا.  
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  )14(جدول رقم 
   باستخدام احلاسوبالعمل عن بعدمزايا وعيوب 

  العيوب  املزايا

، أجهزته،   املكتب إىلعدم احلاجة   :  االقتصاد بالتكاليف  -1
  . أو جزئياًأثاثه كلياً

  

ـ   العامل يشعر بالعزلة بسبب الب    : العزلة -1 ل عد عن التواص
 اللجوء إىل املوقـع      متَّ  هذا املشكل  ملعاجلة(االجتماعي  

  ).املشترك الكوخ عن بعد
 بعدم امليزة يف احلـصول علـى       عن بعد  شعور العمال    -2  . العامل على مدار الساعةإىل الوصول -2

ر لديهم مواقف أقوى    طووميكن هلذا أن ي   ،   الترقية رصفُ
  .لتغيري املؤسسات

ل لعدم التحديد    أفض  إمكانية أكرب يف استقطاب مهاراتٍ     -3
  . معينةمبنطقٍة

  مقارنـةً  عن بعد نفقه العامل    إضايف ي   وقتٍ إىلاحلاجة   -3
ن أفـضل   ليكو)  أسبوع إىل من يومٍ (بالعاملني اآلخرين   

  . باملؤسسة اليت يعملون فيهاتكامالً
ثار عنـد   ما ميكن أن ي    وهذا   ،نيستغلِّ م اميكن أن يكونو   -4  . من مناطق ريفية بأجور أقلأفراد إمكانية استخدام -4

 الزبائن أو أصحاب العمل عندما يتعاملون مع جمموعاتٍ       
 واجهون ظروفـاً  ي(  العمل فُرصعف  عاين من ض  ة ت حملِّي

  ).أقل تشجيعاً
 ذوي اكتفاء ذايت ماديا مـن حيـث         أفراد استقطاب   -5
  . ومهارة من حيث عدم احلاجة للتدريبجهزةاأل

 بسبب فقدان   مل عن بعد  الععاين من    ت أيضاً املؤسسات   -5
فاملؤسسات تشعر أن عمل الفريق     . االتصال الشخصي 

 تصبحالزبون  /وعصف األفكار وعالقات صاحب العمل    
  .العمل عن بعد أكثر يف بيئة مشكلةً

 من الصعب إدارـم     عن بعد  أن العمال    دراءشعور امل  -6  .دراءختفيف العبء اإلداري عن امل -6
تصال الشخـصي ويعملـون يف       ال يعرفونه باال   أفرادك

  . عالية ذات مرونٍةأوقاٍت
مرونة العمل من الناحية الزمانية واملكانيـة للعامـل يف           -7

  .اجناز مهام عمله
 قطعة ومتناثرة وليس كوحدةٍ   ن املؤسسة م  اإلحساس بأ  -7

  .واحدة
 أسـرية نه أكثر مالئمة للعامل الـذي لديـه أعبـاء            إ -8

  .واجتماعية
  . املعلوماتأمن بعلِّقةاملُتاملشكالت  -8

  .318ص ،  سبق ذكرهصدرم، جنم عبود جنم: املصدر
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 يف هذا النمط مـن       الشخصي الذي يمثِّل املشكلة األكثر أمهية      التفاعل املُتعلِّقة ب  املشكالتإن  
 ،لكتروين عن طريق الربيد اإل    ، سواءً )1(  عن بعد   التفاعل و  لتعزيز احلضور  ن هناك إمكانياتٍ  األعمال فإ 
  وإىل اللقاء املباشر يف فتـراتٍ      ، واملؤمترات الفيديوية  ،اإلنترنتب عرب    والتخاطُ ، أو احملادثة  ،أو احلوار 
  .)2(دورية

ف العبء إذا كان    خفِّ هذا قد ي   ن عن بعد ألفراد ليس هلم وجه، فإ       أما صعوبة اإلدارة للعاملني   
ر املؤسسات واإلدارة على حد     حر ي العمل عن بعد  كما أن هذا    . املعيار لدى اإلدارة هو نتائج العمل     

بكل ما يعنيه ذلك من     ( كامل   سواء من منط األعمال التقليدية واألفراد الدائمني الذين يعملون بوقتٍ         
العمل كما أن   ). ر لالستخدام أو التسريح   تكر وأعباء مالية كبرية يف اللجوء املُ      ،عدم مرونة يف العمل   

ق من قمـة اإلدارة أو يف مركـز املؤسـسة            ضي سسة من تركيز السلطة يف مركزٍ     ر املؤ حر ي عن بعد 
  كوسـيلةٍ  )3(وإذا كانت املؤسسات ملعاجلة تركيز السلطة أخذت متيل حنو التمكني اإلداري          . الرئيسي

 والعمل على إلغاء الطبقـات أو       ،لنقل السلطة من املستويات العليا يف املؤسسة إىل املستويات األدىن         
 وإعادة توزيع السلطة يف املؤسسة لزيادة اخنراط العاملني يف أعماهلم وحتـسني             ،)4(تويات اإلدارية املس

 بأنـه   العمل عن بعـد   ر يف إعادة توزيع السلطة ميكن النظر إىل         وضمن هذا التصو  . التزامهم برباجمها 
5(حد ويف املوقع اجلغرايف الوا، واحد يف املؤسسةز السلطة يف موقٍع لتركُّختفيف(.  

العمل عن   مستمرة على أن األفراد الذين يعملون بنظام          وبصفةٍ  حتقيق االتصال يومياً    أنه   على
 مسحية أجرا مؤسسة االتـصاالت       فقد أثبتت دراسةٌ   ؛ كبرية  جيدون العزلة االجتماعية مشكلةً    بعد

 يرون أن العزلة كانت     اءدرلثي امل  ذوي املراتب العليا يف كربى املؤسسات أن ثُ        دراءالربيطانية على امل  
  .العمل عن بعدعائقاً رئيسياً لتطبيق نظام 

  

  

                                                 
)1 ( Richer Telepresence.  
  .318مرجع سبق ذكره، ص ، جنم عبود جنم ) 2(
 إناطة  ي من اإلدارة، أ   يات الالزمة الختاذ القرارات من قبل العاملني بدالً       الصالحتوفري املهارات و   :(Empowerment)التمكني    )3(

  .مهام اإلدارة إىل العاملني
)4 ( Management Delayering.  
  .319مرجع سبق ذكره، ص ، جنم عبود جنم ) 5(
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  . باستخدام احلاسوبالعمل عن بعدلية آ بنظم املعلوماتعالقة : املطلب الثالث
نظـم  أساسياً مـن عناصـر       عترب عنصراً  فان االتصاالت باختالف أنواعها ت     كما رأينا سابقاً  

ـ  ر ويتأثَّ ؤثِّه ي نفإ ، من أشكال االتصال اخلارجي     هو شكلٌ  عدالعمل عن ب  باعتبار   و املعلومات، نظم ر ب
  . اإلدارية منهاخاصةً واملعلومات

  .العمل عن بعد ونظم املعلومات: رع األولالف
عد     عترب املعلومات على وجه اخلصوص أداةً     تحيتـاج النـاس إىل     .  ضرورية وهامة للعامل عن ب

 بأم  للحصول على املعلومات، بل أيضاً للحصول على إحساسٍ       ل، ليس فقط    تواِص م االتصال بشكلٍ 
 على مديري جمموعات العاملني عن بعد أن        ينبغي.  من اآلخرين واإلحساس أم ضمن املؤسسة      جزٌء
يحد ـ  . فقوا على مدى تكرارية االتصاالت، ومنطها، وحمتواها من املعلومات        دوا ويت د لـدى   قد يتولَّ

 املؤسسة إذا كانوا    متطلَّبات خاصة باألداء و   طني بتوجيهاتٍ رتِبساس بأم غري م   العاملني عن بعد اإلح   
  .معزولني من املعلومات الرمسية وغري الرمسية الرئيسية

  :  الرمسية للمعلوماتنظمال -1
 هناك نطاق     معني للمعلومات األساسية اليت ت دع م وتيف اجلـدول    وهي ملخصةٌ . ع األفراد شج 

  : التايل
  )13 (دول رقمج

  عن بعد املعلومات االعتيادية للعمل 

  التكرار  احملتوى  منط املعلومات

  شهرياً -  فرادالفريق واأل -  األداء -
  قبل التطبيق -  أهداف األداء واملواصفات -   اجلديدةاملُتطلَّباتاإلحصائيات و -

  التقارير من املركز الرئيسي والزمالء -
  

، التحـسينات ،  فكاراإلحصائيات ومشاريع األ   -
  األخبار،  الوظيفيةتالالتنقُّ

  شهرياً -
  

رسـائل  ،  التوجهـات ،  تعليمات خاصة بالعمل   -  الرئيسية /األخبار املركزية  -
  خاصة برفع الروح املعنوية

  شهرياً -

وطنيـة، الريـاض،    مايك جرى و آخرون، دليل العمل عن بعد، ترمجة عمر بن عبد الرمحن العيسى، مكتبة امللك فهد ال                 : املصدر
  .199ص ، 2001
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حيث أن التوثيق الرديء      عالية؛ جودٍة ى ورق ذي  ل ع سٍخع كن وز أن ت  ينبغيوهذه املعلومات   
 د على معايري عالية   ؤكِّال ي.  والفاكس والرسائل الـصوتية؛     لكتروينم الناس الربيد اإل   ستخِدوحني ي ،
فتـرض العديـد مـن      يو. ذه الرسائل للمعنيني  د من وصول ه    للتأكُّ  أن يكون هناك نظام    ينبغينه  فإ

 املؤسسات اليت ليس لديها نظـام     و. قرأن هذا يعين بأا ست     أنه بإرسال املعلومات فإ    األشخاص خطأً 
 اسـتيعاا،    قراءـا، ومتَّ  عن املعلومات الـيت متَّ      يكون لديها سجلٌ    ال  من استالم املعلومات   دللتأكُّ
اهلها جتضعت يف امللفات أو متَّوو .  

ال؛ فإن احلد األدىن هو أن العامل عن         فع  أخرى على احلاجة إىل نظام معلوماتٍ       مرةً وللتأكيد
ـ  إن فوائد نظامٍ  .  هام من املؤسسة    اإلحساس بأنه جزءٌ   عطى أن ي  ينبغيبعد   ـ     جّي  ةًد للتوزيـع، خاص

عد واألفراد الذين ال حيضالتكلفة كثرياًدرون باستمرار للمكتب، يزيللعاملني عن ب .  
  : الرمسيةغري  نظم املعلومات -2

أحد .  للتركيز على الشبكات غري الرمسية     ن هناك حاجةً  ، فإ  نظام املعلومات الرمسي   إىلباإلضافة  
 عد عن املكتب ملدةٍ   عيوب الب    عترب  .  االتصاالت التلقائية مع الزمالء     من الوقت هو فقداالجتماعات وت

  املشكالت أو للفت     للمشاركة يف األفكار وتطويرها، حللِّ     ليس هامة جداً   خلف الكوا  املكتبية اليت تتم 
االتصاالت أو اللقـاءات    نظر إىل هذه     أن ي  ينبغيو. ج أو اخلدمة  نت جديدة لتحسني املُ   النظر إىل أفكارٍ  

ىل لجـأ إ   أن ي  ينبغـي نه  إق، ف تفرم متباِعد و  ويف حالة وجود فريق عملٍ    . جيابية وذات قيمة  على أا إ  
غري فة املالية للقاءات واالتصاالت     الوقت والتكل .  بديل للتعويض عن شبكات الثرثرة يف املكاتب       نظاٍم
ـ      عترب قليلةً ، ت يةلكترون لوجه أو عرب االجتماعات اإل      كانت وجهاً  رمسية، سواءً ال د  إذا ما قيست مبا ق
ني، أو بناء فرق     املُوظَّف على حسن التعاون بني      قه من تأثريٍ  حقِّت      يف  العمل أو الروح املعنوية اليت تـتم 

ني للشبكات غري الرمسية، فـإن      املُوظَّف حول سوء استخدام أحد       قلق دراءوإذا كان لدى امل   . املؤسسة
  من الضبط، مثل مراقبة املكاملات، وحتديد أهـدافٍ        ق نوعاً حقِّ من اآلليات اليت ميكن أن ت      اك عدداً هن

  .خ معينة إلاء املهام أو مراقبة اجلودةلألداء واإلنتاجية، وحتديد تواري

عد املكاين؛ حبيث يستطيع أن يتعامل      ى حواجز الب   قوية، ويتخطَّ   املدير إىل بناء عالقة عملٍ     حيتاج
 وليس عن طريق تشديد الرقابة على مجيع أفراد         ، للحرية والثقة مع الفرد املعين     مع أي سوء استخدامٍ   

  .الفريق

  . الدعمنظم: الفرع الثاين



 آلية العمل عن بعد باستخدام الحاسوب: رابعالفصل ال

 

233

  

  املؤسسات اليت عي نت ودر عد  فني للعمل بأسلوب    وظَّبت مم، ومهامهم،    (العمل عن بمع معدا
.  تنظيمي معني لصيانة العمل والعاملني     حتتاج إىل تطوير بناءٍ   ) رةوفَّ املُ نظم املعلومات وأهداف العمل، و  

   )1(هريزبـريغ نها  لصيانة كما بي  وصيانة العمل ليست فقط مراقبة األداء وتسيري العمل، ولكنها أيضاً ا          
  . ةؤسسباملون االلتزام باملهام حس تةوقائيومن حيث كوا عوامل صحيحة 

  : فراد لألدراءدعم  من امل -1
دة اليت سان مستوى وتكرارية املُ   قاًسب الفرد العامل من بعد والفريق املتباعد إىل أن يعرفوا م          حيتاج

عترب من املُ   نتظَن اإلشراف الفردي املُ   ، فإ ظر املوارد البشرية  ومن وجهة ن  . لون عليها سيحصتطلَّباتم ي 
 وكحد. ر إال يف احلاالت الطارئة فقط     غيل وال ت  جدوط هلا وت  خطَّ أن ي  ينبغي واالجتماعات   األساسية،

البنـود   لتغطية    كافٍ ص هلا وقت  خص وي ، كل شهر  د مرةً قَع أن ت  ينبغي فإن هذه االجتماعات     ،أدىن
األهداف، األداء، الغايات، املشكالت، املبادرات اجلديدة، املـسائل العامـة، االحتياجـات            : التالية

  .رات الشخصية التغياملسائل املرتلية،/التدريبية، إدارة العمل

 مـن أجـل     ؛ خاصة إىل مواقع العاملني عن بعـد       ٍت بزيارا املدراءري أنه من املهم أن يلتزم       غ
العمل عن  كما أن الزيارات املكتبية اليت يقوم ا أعضاء فريق          .  مباشر ربتهم بشكلٍ مشاركتهم يف جت  

  . قضايا املؤسسةسهم يف خلق هوية الفريق وحلِّ تبعد
  : التدريب كوسيلة للدعم -2

 قـد حيتـاجون إىل      م على أساس اخلربة فقط؛ فـإ       اختيار العاملني عن بعد قد متَّ      يكنإذا مل   
الوظيفيـة   باإلضافة إىل التدريب على تقنيات العمل من املرتل واملعارف           ،هارات لتطوير امل  جلساٍت

 االستثمار  ينبغي هن للعاملني عن بعد؛ فإ     حيوياً عترب رابطاً  التقارير املكتوبة ت   ولكون. ألعماهلم االعتيادية 
  .الة فعيف برامج تطوير مهارات الكتابة لتوفري وسيلة اتصاٍل

  أساسـي لالتـصال؛    ستخدم كنظامٍ  آخر لتطوير املهارات، حني ي     اتف جماالً  اهل استخدام يعترب
        فهناك بعض األساليب وطرق اللياقة اهلاتفية اليت قد تفاملكاملات اليت جتري يف     ن عالقات العمل؛  حس

 غري مناسبة قد تكون طفيلية وغري مهنية، والعامل عن بعد يعمل علـى مراجعـة وحتـديث                  أوقاٍت
  : دام اهلاتف لكي تشمل على سبيل املثالأساليب استخ

                                                 
،  ديسكارت بباريسأستاذ علم نفس العمل جبامعة ريين )1923-2000( :(Frederick I.HERZBERG) فريدريك هريزبريغ  )1(

 التحفيز يف املؤسـسة،     ،)1996 (من أهم مؤلفاته إدارة الكفاءات     . من احلاجة  حتليل التحفيز انطالقاً  بته النظرية يف    قارل م تتمثَّ

  ).1998 (االستراتيجياتالنماذج و
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   حتديد مواعيد املكاملات الطويلة؛-
   أولوية؛م االفتراض أن املكاملات اهلاتفية حتتلُّ عد-
-التأكُّد مما إذا كان الطرف اآلخر لديه وقت ؟  كانت اإلجابة بالنفي، فمىتاث، وإذ للتحاد  
   وجمال العمل؛نفسال تقدمي -
  ة؛ واضح ترك رسالٍة-
  لة ومهارات اإلصغاء؛تباد تطوير املهارات الشخصية املُ-
   باملوضوعات للمكاملات الطويلة؛ حتضري قائمٍة-
   عدم ترك اآلخرين على االنتظار؛-
-مفيد آخر للقيام بنقاٍش لوقٍت هناك حاجةٌت إذا كانزٍم إبالغ املتصل حب .  

 يكون  يدارة الوقت يف ثقافة املكتب، والذ      عن إ  إن إدارة الوقت للعاملني عن بعد خمتلفة متاماً       
  الناس به مينبغي اهني بسلوك الزمالء وبروح اجلماعة، وهذ     وج  يث تكون اإلدارة يف املرتل     ر حب  أن يتغي

  .ر سهالً هذا التغيس، وليذاتية

 أخرى يف التدريب، وهـي       هناك استثمارات  نيمة املباشرة لتطوير املهارات، فإ     جانب الق  إىل
تبي م ذوو قيمةٍِ   وظَّن للموفِّر هلم ال   .  فيما يتعلَّق بوقت وتكاليف املؤسسة     فني أة يف لقاء   فُرصوكذلك ت

  م، أو يف ثقافة املؤسسة ككل       زمالئهم ومناقشة التغيرات يف جمموعا .  وهذه الفوائد تح أن برامج   وض
عـة اعتبـار التـدريب      وزعمال املُ رق األ  واحدة، وعلى مديري فِ     ما يكون هلا نتيجةٌ    التدريب نادراً 

  . للمهارات الوظيفيةضافية للدعم واملساندة، بنفس الدرجة اليت يعترب فيها التدريب تطويراً إكوسيلٍة

 الترقيـة؛  فُـرص  التدريب وفُرصهم وتإن أحد املخاوف األساسية للعاملني عن بعد هو أن تفُ         
وميكن أن تكون االقتراحات التاليـة      . ير املسار املهين  وهذا ما يؤدي إىل استراتيجيات للتدريب وتطو      

  : )1(دائمة للمؤسسة د للعاملني عن بعد بأم ذوو قيمٍةؤكِّ ي من نظاٍمجزءاً
 وتطوير قاعـدة املهـارات      ع من العزلة، وتوسي   تدريب العاملني عن بعد يهدف للحد     : التدريب -

  .لديهم
ل عن بعد الذي يفتقد للخربة ميكـن أن يـستفيد مـن             العام: التوجيه غري اإلداري  واإلشراف   -

 ويقـوم بتـوفري املـوارد، واألفكـار،         ،دراء ويف العادة يكون من كبار امل      ،هوجاللقاءات مع املُ  
ـ ت.  قليل اخلربة يف املؤسـسة      والتعريف الشخصي لفردٍ   ،واملعلومات، واالتصاالت   هـذه   دوِج

                                                 
  .205، مرجع سبق ذكره، ص نرى و آخرومايك ج ) 1(
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 للمـسار   اًفُرص عن التدريب و   د أفكاراً ولِّؤسسة، وت  جديدة يف امل   االجتماعات روابط يف جماالتٍ   
  .املهين

ـ       وخاصةً ،م العامل عن بعد   الِز ي إن توفري شخصٍ  : املالزمةو الزيارات   - د  من ذوي اخلربة القليلة ق
    ي إىل توسعة املهارات وتبنؤدويف استخدام هذه الزيـارات كعالمـاتٍ       ي طرق عمٍل جديدة   ي ، 

  .تهدراقُإرشادية الستغالل 
م األفكـار اجلديـدة     قـد لة للعاملني عن بعد وت    حتمه املؤمترات العزلة املُ   جاِبت:  اخلارجية تاملؤمترا-

  هامة للتطوير واالتـصال بـاآلخرين ال       اًفُرصعترب املؤمترات الداخلية واخلارجية     تو. للمؤسسات
ما بالنسبة إليهم؛ حيث عليهم بتقدمي املُ      سيم التطويرية، احلصول على احت  رة و بادواقتـراح   ياجا 

  .املشاريع والزيارات لتحسني مهارام

  .عن بعدرها لدى العامل املهارات اجلديدة الواجب توافُ: الفرع الثالث
جنازها  بإجناز األعمال اليت ميكن إ     نياملُوظَّفت تسمح لبعض    أصبح من املؤسسات اليوم     كثرياًإن  

 حاسوبه الشخصي يف املـرتل يف       إىل املُوظَّف جيلس   حيث ؛ مكاتب املؤسسة  إىلمادي   دون حضورٍ 
 الـوارد   لكتروينيقوم بقراءة الربيد اإل   و ، اليت يعمل ا   ة شبكة املؤسس  إىليدخل  والوقت الذي يشاء    

جـات  خرع م وز ومن مث ي   ،مال املكتبية املطلوبة منه   عجيري األ و ،ر التقارير حريو ،جيب عليه وي،  له
  .)1( مرتله خالل حاسوبه الشخصي وهو جيلس يفكل ذلك من،  طلبتها اجلهات اليتإىلعمله 

املعرفة يف احلاسوب، إدارة الوقـت، وكتابـة        :  إىل بعض املهارات الضرورية، مثل     اإلشارة متَّ
ر طـو حيتاج العامل عن بعد الذي يفتقد إىل اخلربة كـذلك إىل أن ي            .  أساسية متطلَّباٍتالتقارير، ك 

 أن تكون   ينبغيوتقارير العاملني عن بعد     ). وجهاً لوجه (لة دون املقابالت املباشرة     ا فع عالقات عملٍ 
 كان ذلك عرب اهلـاتف أو       ًء وثيقة باملوضوع األساسي للتقرير، سوا      صلةٍ ت، وذا ةواضحة، وخمتصر 
كيفية و ،ة  اختيار طريقة العرض املناسب     اموعليهم أن يتعلَّ   و ،أو كتابة  )2( املرئية يةلكتروناالجتماعات اإل 

ـ  كذلك أن يتعلَّينبغي وتعديل مادة العرض، و    حترير حبيـث ميكـن    ط؛نـضبِ ل مموا تطوير منط عٍم
 ذاتية  وا قادرين على خلق دافعيةٍ    يصبح كذلك أن    ينبغي و ،التخطيط للعمل وإائه يف الوقت املطلوب     

نـوا مـن توزيـع      مكَّ فاصلة واضحة؛ لكي يت    روا حدوداً طون ي م يف عملهم، وأ   للعمل وسلطة وحتكُّ  
   .)3( ومسؤوليات العمل، واألمور العائلية، واألمور الشخصية واملهنيةمتطلَّباتطاقام بني 

                                                 
  .274زياد حممد الشرمان، مرجع سبق ذكره، ص  ) 1(
)2 ( Vidéo conférences.  
  .206ن، مرجع سبق ذكره، ص مايك جرى و آخرو ) 3(
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  المبحث الثالث

  العمل عن بعد في ظل آلية االلكتروني مناأل

ليـة  بآنظم املُتعلِّقة    وال جهزةن أن حنمي البيئة املادية احمليطة باأل      قد حنمي ويتعي  ،  يف احلقل التقين  
 معينة مـن االعتـداءات      من أنواعٍ فة  ستهدوهذه م ،  ف باحلماية املادية  عروهذا ما ي    ،العمل عن بعد  

ـ  وبالتايل مثة اعتـداءات    ني؛املُوظَّفصلة ب ت من املخاطر املُ   املؤسسةن أن حنمي     ويتعي .واملخاطر صل  تت
 مثة  وأخرياً،  ل إليها  التوص نظم ذاا و  ياناتالبصل ب  تت وهناك اعتداءات ،   واألشخاص نياملُوظَّفبشؤون  
ق بعمليات النظام ذاته تتعلَّاعتداءات.   

  .االلكتروين مناألمفهوم : املطلب األول
بسبب الـسطو علـى      واختراقاتٍ  عمليات هجومٍ  إىلب  وض العديد من شبكات احلاس    يتعر  
كانت املعلومـات هامـة    وكلما ،التخريب مبا يف ذلك شبكات املؤسسات املعلومات أوالبيانات و

اسة كلما زاد اهتمام املُوحساختِرربني واملُخ وجوب أخذ التدابري الالزمة حلماية  مما يستدعي ؛قني
ذا اجلانب مع زيادة اهلجمات علـى الـشبكات          زداد اهتمام التقنيني  وقد ا  .املعلومات والشبكات 

ـ    اً منفرد صاً ختص لكترويناال مناأل أصبح أن   إىل ،والسطو على املعلومات   ، بو ضمن جماالت احلاس
  . وعتاد احلماية ووضع احللول الشاملة لهنظمبإنتاج   خاصة تقوممؤسسات له تأصبحكما 

  .االلكتروين مناألظهور مصطلح : الفرع األول
 هذا  تطوربد من استعراض السياق التارخيي ل      املعلومات ال  أمنن من استيعاب مفهوم     لكي نتمكَّ 

  .فهومامل

 تـصاالت سـم أمـن اال    ا الـسبعينيات معروفـاً ب      حىت أواخر  من هذا اال من األ     ظلَّ لقد
(COMSEC))1(  ، القـومي  من لوكالة األ واالتصاالتة املعلومات   أمن أنظم دته توصيات   والذي حد 

  : )2(يف الواليات املتحدة مبا يلي

                                                 
)1 ( Communication Security.  
)2 ( 3rgob.org/af/uploads/11-07/d8c963fe24.doc ،2007 سبتمرب 9 :تاريخ التحميل.  
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 ،تصاالتلني عرب اال  خو غري م  ىل أيدي أشخاصٍ  خذة ملنع وصول املعلومات إ    تاملعايري واإلجراءات املُ   «
  .» االتصاالتولضمان أصالة وصحة هذه 

املُ األنشطةنت  تضم أمن )2( النقل ، أمن )1( التشفري أمن: أربعة أجزاء هي   تصاالتدة ألمن اال  حد ، 
وع هذه  قان مبوض  خاصيتني تتعلَّ  االتصاالت أمنكما تضّمن تعريف    . )4( الفيزيائي منواأل  )3(اإلشعاع
  .ق من اهلوية والتحقُّسريةال: الوحدة

لة باحلصول على   خوالتأكيد بأن املعلومات مل تصل ألشخاص، عمليات أو أجهزة غري م          : سرية ال -1
  ).صرخاحلماية من إفشاء املعلومات غري املُ(هذه املعلومات 

ق ، الرسالة أو املصدر أو وسيلة للتحقُّ االتصالد من صالحية    تأكُّ أمين لل  إجراٌء :ق من اهلوية   التحقُّ -2
ق مـن مـصدر هـذه       أو التحقُّ ( محدد    ذات تصنيفٍ   ما الستقبال معلوماتٍ   من صالحية شخصٍ  

  ).املعلومات

 لوالدة وسائل تكنولوجيا     سابقاً  قدمياً كان استخداماً  ن وإ )5( املعلومات أمنواستخدام اصطالح   
نشطة معاجلـة ونقـل     ، يف نطاق أ   نه وجد استخدامه الشائع بل والفعلي     ال أ ، إ تصال واال املعلومات

 إذ مع شيوع الوسائل التقنية ملعاجلة وخـزن البيانـات          .البيانات بواسطة وسائل احلوسبة واالتصال    
 أمنت أحباث ودراسات     احتلَّ - اإلنترنت  وحتديداً -  معها عرب شبكات املعلومات    التفاعلهلا و اووتد
ا ذولقد تطور ه  ،   املعلومات املختلفة  ات يف النماء من بني أحباث تقني       آخذةً ، رحبة علومات مساحةً امل

  .املصطلح ليصبح حاليا األمن االلكتروين وهو مصطلح يطلق على أمن خمتلف األجهزة االلكترونية

  .االلكتروين مناألتعريف : الثاينالفرع 
علومات والشبكات ومحاية البيانات واخلـصوصية       امل أمنإن تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل       

ـ     ، أساسي ال غىن عنه لتنمية جمتمع املعلومات       شرطٌ ستخدمي أدوات وتطبيقـات     وبناء الثقة بني م
  : )6(وفيما يلي اخلطوط الرئيسية لتنفيذ احملور. تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات

                                                 
)1 ( Cryptosecurity.  
)2 ( Transmission Security.  
)3 ( Emission Security.  
)4(  Physical Security.  
)5 ( Information Security.  
  ، »2012-2007 املعلوماتستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات بناء جمتمع  اال« ) 6(



 آلية العمل عن بعد باستخدام الحاسوب: رابعالفصل ال

 

238

  

 يالتعدمة ملكافحة لِزغة السياسات املُوصيا ،اإلنترنت حقوق النشر الرقمية على وإدارةتأمني  •
  .على حقوق امللكية الفكرية

• وإساءة استخدام تكنولوجيا لكترويناإل ملكافحة جرائم الفضاء اخلارجيمع العامل  نالتعاو 
  ؛االتصاالت واملعلومات

  ؛صوصيةاخلتشريعات محاية البيانات ومحاية  •
 اقراختم جروإصدار قوانني وتشريعات ت، مستخِدلضمان خصوصية املُ املعلومات والشبكات أمن •

  .الشبكات وتنفيذها بدقة

  معها بشكلٍ  التعامل احلفاظ عليها، و    أن يتم  ينبغي للمؤسسة   واإلستراتيجية املهمة   املعلوماتإن  
سر   ي ووفق ضوابط تاملطلوبة لتحقيق هذا الغـرض مـا        تطلَّبات ومن املُ  .د من قبل اإلدارة العليا    حد 
  : )1(يلي
   وهي محاية قاعدة البيانات من التخريب أو اخلرق؛: األمن-
-ظم املُ:ل التكاموهي محاية أجهزة احلواسيب والن ت ا من األخطار اخلارجية؛صلة  
 وتطبق عليها النواحي القانونية     ، وتعين عدم إفشاء املعلومات من قبل املستفيدين من النظام         :سرية ال -

  لك؛يف حالة خمالفة ذ
  . وهي ضمان استمرار تدفُّق املعلومات:نام التز-

 القومي يف الواليات املتحدة     من لوكالة األ  واالتصاالتة املعلومات   أمن أنظم ف توصيات   عرتو
  : )2(ة املعلومات كما يليأمن أنظم

عاجلتها  إىل أو تعديل املعلومات أثناء حفظها، م       ٍصرخ غري م   ضد أي وصولٍ   نظم املعلومات محاية   «
 أو تقدمي اخلدمة ألشـخاص غـري        ،لنيمني املخو ستخِدأو نقلها، وضد إيقاف عمل اخلدمة لصاحل املُ       

ملني، مبا يف ذلك مجيع اإلجراءات الضرورية لكشف، توثيق ومواجهة هذه التهديداتخو «.  

اية املعلومات مـن    خذة حلم ت جمموعة اإلجراءات الوقائية املُ    «: بأنه االلكتروينمن  األر عن   عبيو
  .)3(»  عليها حلمايتها من أي اعتداٍء ووضعها يف شكل أمٍن،السرقة أو الضياع أو التلف

                                                                                                                                                    
     http:/www.aticm.org.eg/admin/Farek_pal/Arab%20ICT%20Strategy-11-2-2007.doc  ،  9: تاريخ التحميـل 

  .2007 سبتمرب

  .20 -19زياد حممد الشرمان، مرجع سبق ذكره، ص ص  ) 1(
)2 ( doc.24fe963c8d/07-11/uploads/af/org.rgob32007سبتمرب  9 :، تاريخ التحميل.  
  .28إميان السامرائي، هيثم الزعيب، مرجع سبق ذكره، ص  ) 3(
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هو العلم الذي يبحث يف نظريات واستراتيجيات توفري        ،  كادمييةأ من زاويةٍ ،  االلكتروين مناأل
     احلماية للمعلومات من املخاطر اليت تتكنولوجية، هو   ن زاويةٍ  وم .شطة االعتداء عليها  من أن دها و هد

 الالزم توفريها لضمان محاية املعلومات مـن األخطـار الداخليـة            الوسائل واألدوات واإلجراءات  
 وسـالمة   سرية دراسات وتدابري محاية      هو حملُّ  االلكتروين مناأل نفإ،   قانونية  ومن زاويةٍ  .واخلارجية
وهو ،  ها يف ارتكاب اجلرمية   نظم أو استغالل     املعلومات ومكافحة أنشطة االعتداء عليها     رتوفُّحمتوى و 

هدف وغرض تشريعات محاية املعلومات من األنشطة غري املشروعة وغري القانونية الـيت تـستهدف               
  .)1( )اإلنترنت واحلاسوبجرائم (نظمها  واملعلومات

افظـة علـى    ستخدم للمح  جمموعة اإلجراءات والتدابري الوقائية اليت ت      «:كذلك و ه االلكتروينمن  األ
  . )2(»يتها  وسراملعلومات

ـ              ب أو  لقد أصبحت مشكلة محاية البيانات أو املعلومات واحلفاظ عليها من السرقة أو التالع
وهذا يتطلَّب ضرورة دراسة مجيع ااالت      . االختراق غري املشروع موضع اهتمام العاملني والباحثني      

 من حمـاوالت     يف طياا إجراءات محاية املعلومات واحلد      الفنية واملادية والبشرية والقانونية اليت حتمل     
  .االنتهاك أو اإلتالف

 وذلك عن   ، إجراءات وطرق محاية البيانات قبل وخالل وبعد إدخاهلا على احلواسيب          وتشمل
 أو خطـأ،     ودقة اإلدخال من دون أي تالعبٍ      سريةطريق تدقيق املُدخالت بوسائط وطرق تضمن       

  .ل مع هذه النسخلني للتعامخوني، وتسمية األشخاص املُ أموحفظها يف مكاٍن

 ية من األساليب للحفاظ على      وهناك عدداسـتخدام   منـها  ، وأمنية البيانات واحلاسبات   سر 
 ولكن مفاتيح السر غري كافية يف الكثري من األحيان، وهناك بعـض الـنظم               ،أسلوب كلمات السر  

واعد البياناتستخدم لتحضري قتعتمد أسلوب التحضري وت.  

ب من األمور الواجب االهتمام ا يف كافة مراحل         ياسو يعترب موضوع محاية البيانات واحل     ،إذن
 قواعد البيانات والربامج، ومنـها مـادي         عديدة، منها ختص   خاذ إجراءاتٍ بات نظم املعلومات إعداد  
بياسواحل  مواقع خيص   إجراءاتٍ  نفسها، كذلك ختص   ألفراد العاملني وحتديد املُ    ا  أمنية ختص لني خـو

  .لني من دخول قواعد البياناتخووكلمات السر والقيود الفنية اليت متنع غري املُللولوج 

                                                 
)1 ( publications.ksu.edu.sa/IT%20Papers/Information%20Security/IT%20Sec.doc   مـارس   5 :، تاريخ التحميـل 

  .بتصرف.2008
  .20زياد حممد الشرمان، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(
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 وتطـوير   ،يف الواليات املتحدة األمريكية   "س الصناعي   التجس" لك قانون   ومن األمثلة على ذ   
    أنـشطتها،  مريكية على اختالف أنواعهـا و  ي املؤسسات الوطنية األ   غطِّمظلة من اإلجراءات األمنية ت

  .تقدمةه اإلجراءات وغريها على البعض اآلخر من الدول املُوتنطبق مثل هذ

  .االلكتروين مناألعناصر : لثالفرع الثا
دائية أو األ  من الناحية التقنية      سواءً – املعلومات   أمنغراض أحباث واستراتيجيات ووسائل     إن أ 

راد توفري  ية معلومات ي  ر العناصر التالية أل   ضمان توفُّ ،  شريعية يف هذا احلقل    وكذا هدف التدابري الت    -
  : )1(احلماية الكافية هلا

لع عليها من قبل طَّكشف وال ي ال ت املعلوماتمن أن التأكُّدوتعين : )2( املوثوقيةأو سريةال -1
  .لني بذلكخو غري مشخاٍصأ

 العبـث   أو يتم تعديله    ومل حمتوى املعلومات صحيح     من أن  كُّدالتأ: )3(التكاملية وسالمة احملتوى   -2
 أو من مراحل املعاجلة     العبث به يف أية مرحلةٍ     أو تغريه   أو خاص لن يتم تدمري احملتوى        وبشكلٍ ،به
  . غري مشروعٍلعن طريق تدخ أو ، الداخلي مع املعلوماتالتعامل يف مرحلة  سواًء،تبادلال

 واستمرار  ،استمرار عمل النظام املعلومايت    من   التأكُّد -: )4( اخلدمة أوملعلومات  ر ا استمرارية توفُّ  -3
م  املعلومات لن    ستخِد م نأ و ، وتقدمي اخلدمة ملواقع املعلوماتية    ، مع املعلومات  التفاعل على   قُدرةال

إليها دخوله أو استخدامه هلا منع إىلض يتعر. 
نكار الـشخص   قصد به ضمان عدم إ    وي :)5(ات ممن قام به    املرتبط باملعلوم  التصرفعدم إنكار    -4

  ٍفالذي قام بتصر  ما م ذا       مواقعها إنكار أ   أوصل باملعلومات   ت ف،  نه هو الذي قامحبيـث  التصر
  . معني ما يف وقٍت من شخٍص ما قد متَّن تصرفاً إثبات أقُدرةر تتوفَّ

تكنولوجيا  ة مواطن أساسية هي مكونات املخاطر واالعتداءات يف بيئة املعلومات أربعتطال
  : يااحدث جتلِّيف أو االتصال املعلومات 

                                                 
)1 ( CONFIDENTIALITY.  
)2 ( publications.ksu.edu.sa/IT%20Papers/Information%20Security/IT%20Sec.doc،   مـارس   5: تاريخ التحميـل 

2008.  
)3 ( INTEGRITY.  
)4 ( AVAILABILITY.  
)5(  Non-repudiation.  
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كالشاشات والطابعات نظم، ن منها الوهي كافة املعدات واألدوات املادية اليت تتكو: جهزةاأل 
ا الداخلية ووسائط التخزين املادية وغريهاوم؛كونا  
 أوة عن النظام ستقلَّوهي إما م، جناز األعمال معني إلبة يف نسٍقرتامر املُووهي األ: الربامــج 
م؛نة فيهخز   

وتشمل كافة ،  كما سنرىاحلاسوب جلرائم وما سيكون حمالًنظم، إا الدم احلي لل: البيانات 
خل نة داخز مبعناها الواسع للربجميات املُومتتد، جة عقب معاجلتهاستخرلة واملعلومات املُدخالبيانات املُ

 عرب نظمبني ال تبادل الأو التخزين أو اإلخراج أو قد تكون يف طور اإلدخال البياناتو. نظمال
  ؛ على وسائط التخزين خارجهأو نظمن داخل الخزوقد ت، الشبكات

  ونطاقياًاًحملِّي ، التقنية بعضها بعضاألجهزة وتشمل شبكات االتصال اليت تربط -: االتصـاالت 
 من مواطن اخلطر  لالعتداء وموطن كما أا بذاا حملٌّ. عربهانظمة اختراق الفُرصيح توت، ودولياً
صل  تقنية معينة تت الشخص املناط به مهامأوم ستخِد املُسواًء، اإلنسان،  اخلطروحمور .احلقيقي
الرقابة وسالمة ،  مع اخلطرالتعامل آلياته إدراكو،  هذا الشخص حدود صالحياتهإدراكف .بالنظام

  . الشاملمنمسائل رئيسة يعىن ا نظام األ، على أنشطته يف حدود احترام حقوقه القانونية

   . النظام املعلومايتأمن على اإلداريةالرقابة : رابعالفرع ال
،  النظـام  مند أل ب على معظم خمالفات احلواسيب من خالل التخطيط اإلداري اجلي         ميكن التغلُّ 

 أمـن  على   اإلدارية التخطيط والرقابة    يتضمنوينبغي أن    .أقصى منافع ممكنة  والذي يعمل على حتقيق     
  : )1(يلي النظام ما

 هـذه األهـداف يف      تتمثَّلو،   النظام فيما بعد   أمنعترب مبثابة معايري لتقييم      األهداف واليت ت   حتديد -1
  تجهيزات والربامج البيئية وخمالفات احلواسيب؛المحاية 

سهم هذه التقديرات   حيث ت  ؛ تشغيل البيانات  أمنطة مبخاطر   رتِب والتكاليف املُ  تقدير االحتماالت  -2
  النظام؛من املالئمة ألاإلجراءاتيف اختيار 

 هـذه اخلطـة كافـة       وتـصف ،   معقولة  وبتكلفةٍ من من األ  إعداد خطة تضمن مستوى مقبوالً     -3
 فحص اخلطة   ذا وينبغي أن يتم   ه. اإلجراءات تطبيقها وأهداف هذه      الرقابية اليت سيتم   اإلجراءات

 والتصديق عليها قبل وضعها موضع التنفيذ؛
  النظام؛أمنحتديد املسؤوليات عن  -4

                                                 
  .95مسري كامل حممد، مرجع سبق ذكره، ص  ) 1(
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ق من مدى فعاليتها يف حتقيـق أهـدافها         وذلك للتحقُّ ،   النظام أمنات الرقابة على    إجراءاختبار   -5
؛ةاملرجو     وتنفيذها توظيف   اإلجراءات د على حتديد املسؤوليات بفهم    ؤكِّ حيث أن هذا االختبار ي 

 . مالئمةبصورٍةاألساليب الرقابية 
 .خلإ... ، مثل حوائط النار،االستنجاد بالوسائل التقنية -6

  . شبكات احلواسيبنظم والعمل عن بعد نظم أمن: املطلب الثاين
ـ     ،   شبكات احلواسـيب   نظموعن بعد،    التشغيل   نظم  حالياً انتشرت  نظموتـسمح هـذه ال

 من داخل املؤسـسة      سواءً ، تشغيل البيانات  عن بعد درات االتصال   يدين من خالل استغالل قُ    للمستف
،  كبري من البيانـات     اخلاصة يف املؤسسات اليت تتعامل مع كم       نظمستخدم هذه ال  وت،  أو من خارجها  

قابة عليهـا أو    ب الر صع ت  خلق بيئةٍ  إىلت  إال أا قد أد   ،  وإن كان هلا مزايا من وجهة نظر املستفيدين       
  : عن بعد التشغيل نظم اخلاصة بشكالتوفيما يلي امل، مراجعتها

1-  ا          إن التوس عد،   ع يف استخدام شبكات احلواسيب اليت ميكن االتصالقد جعل من الـسهل     عن ب
قعة جرائم احلواسيب؛ حيث ميكن      زيادة ر  إىلى  مما أد  ؛ معها التعاملإمكانية االتصال بالبيانات و   

ل هـذا   حبيث شكَّ  ؛وارتكاب جرائمه ،   خارجي مبعرفته لكلمة السر الوصول للنظام      ي شخصٍ أل
رتكب معظـم   وتاألمريكية،   على العديد من املؤسسات الربيطانية و       ثقيالً النوع من اجلرائم عبئاً   

  هذه اجلرائم من خالل نظام املودمي للشبكات؛
2- إىلب  يصع املُ من كبري نقل نظام وأساليب األ      حداحلواسـيب   إىلقة يف بيئة احلواسيب الكبرية      طب 

  شبكة احلواسيب يف الوقت     أمنلذا فإن نظام وأساليب      ؛ل شبكات احلواسيب  شكِّالصغرية اليت ت 
احلايل ال تكافية؛عد   

3-  ل يف   لكتروينى استخدام الربيد اإل   قد أدظـم  الرسائل بني احلواسيب يف ظـل اسـتخدام          تبادن 
 زيـادة   ، إىل  يف شبكات البنـوك    أو نظام البنك التليفوين   ،   استخدام الصراف اآليل   الشبكات أو 

  ة ارتكاب جرائم احلواسيب؛فُرص
ن كل منها من شاشة ولوحة واليت يتكو ،   كبري من حمطات العمل    قد ترتبط شبكة احلواسيب بعددٍ     -4

 زيادة خطر الوصول غـري      إىلت  ي هذه احملطا  ؤدوت .)1(ل املركزي شغمفاتيح ووسيلة لالتصال باملُ   
ويرجع ذلك  ،   ارتكاب جرائم احلاسوب   فُرصمما يزيد من    ،  ح به مللفات البيانات والربامج    صراملُ
   صعوبة الرقابة السليمة على هذه احملطات؛إىل

                                                 
)1 ( Central Processor.  
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5-  ظم خلق   إىلى استخدام شبكات احلواسيب     لقد أدمعلوماتٍ ن  تكاِم م ؛ق مركزية البيانات  حقِّلة ت 
   كافة ملفات بيانات وبرامج املؤسسة؛إىلة الوصول فُرصرتكيب جرائم احلواسيب تاح ملُمما أ

ومركزيـة  ،  م شـبكات احلواسـيب    ستخِدلة اليت ت  تكاِم املُ نظم البيانات يف ظل ال    تدفُّقإن تعقيد    -6
اقبه وهذا القصور يف الفهم له عو     ،   البيانات تدفُّق فهم   دراءقد جتعل من الصعب على امل     ،  البيانات

  الوخيمة على الرقابة وتقييم األداء؛
7- لقص العاملني ذوي اخلربة يف جمال       نالتعام    ساعد على منع واكتشاف حـاالت       مع الربامج اليت ت

ظـم  عن عدم انتشار استخدام مثل هـذه الـربامج يف            فضالً،  ب وفريوسات احلواسيب  التالعن 
  الشبكات؛

ض هلـا    للمخاطر نفسها اليت تتعر     للشبكة عرضةٌ  كخادٍم أن احلاسوب الذي يعمل      إىلباإلضافة   -8
حيث ميكن الوصول إليـه مـن       ،  فإن به مناطق إضافية ميكن اقتحامه من خالهلا       ،  حمطات العمل 

  خالل األسطوانات الثابتة أو املرنة؛
9-       ستقلَّإن معظم الشبكات ليس هلا أماكن م ؛قةغلَة م  مما يـ      سه بـه  ح  صرل من االتصال غـري املُ

  وارتكاب حاالت التالعب؛
 أن  ينبغـي لذا   ؛س بني احلواسيب بغرض الوصول للشبكة      كذلك هو التنافُ   من أهم املشكالت   -10

  س؛ إلدارة هذا التنافُتكون هناك خطةٌ
وذلك لصغر مراكز التشغيل     ؛ص وفصل املهام   التخص إىل شبكات احلواسيب    نظم ما تفتقر    غالباً -11

ـ   قور م مبا يفي عدم توفُّ   ،  ى الرقابة عليها املستفيدون   كما يتولَّ ،  ةلِّياحمل د للرقابـة   مات النظام اجلي
   الشبكات؛نظمالداخلية يف ظل بيئة 

وبالتايل تتزايـد    ؛ب الرقابة عليها  صعمما ي  ؛ غري رمسية   شبكات احلواسيب يف ظل بيئةٍ     نظمتعمل   -12
  . ارتكاب جرائم احلاسوبفُرص

نـها  مكِّ جتد األساليب اليت ت    زت املؤسسات ألنْ  عمليات القرصنة حفَّ   الفريوسات و  مشاكلإن  
ومن بني هذه األسـاليب جنـد اختبـار القرصـنة           ،   مبنتهى الكفاءة  تحدياتال مع هذه    التعاملمن  

 افتراضي على نظـام املعلومـات        حلالة اعتداءٍ   اختبارٍ إجراء من اخلرباء ب   حيث يقوم فريق   ؛)1(احلميدة
،  ويعمل هذا االختبار على كشف الثغرات املوجودة يف الـشفرات مـن جانـب              ،املؤسسةق ب تعلِّاملُ
ويظمص نقاط الضعف يف ال    شخيـة يف اجلانـب   من؛ اليت ميكن أن تطرح الكثري من املـشكالت األ       ن

                                                 
)1 ( Piracy Offices.   
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ومنـه  ،   كامل بأداء عمليات احلماية من منظور القراصنة       ٍمتيح للمؤسسة حتقيق تفه   وبالتايل ي  .اآلخر
  .)1( واحلمايةالتحكُّم آلياتيز تعز

به على املؤسسة أن تتجن    واالتصاالت،    سليب الستخدام تكنولوجيا املعلومات    هناك جانب ،  إذن
 وضع بعض   إىلوقد يصل األمر    ،   والعمال ذه اجلوانب   نياملُوظَّف وحتسيس كافة    ، احلماية نظمبتطوير  

  .األشخاص املشكوك يف والئهم حتت املراقبة

  .طبيعة التهديدات احلاسوبية: الثاينالفرع 
  : )2( هيالعمل عن بعدكة احلواسيب أثناء تأدية ب على شمن أهم اهلجمات

 مثـالٌ  .رة أو غري قابلة لالستخدامتواِف يف تدمري موجودات النظام أو جعلها غري م        يتم :)3(عةقاطَ املُ -1
   .م إدارة امللف أو تعطيل نظا، وقطع االتصال،على ذلك تدمري القرص الصلب

وميكن هلـذا   ،   موجودات النظام  إىلن من الولوج     غري صاحل يتمكَّ   طرف :)4(تدفُّق اإليقاف أو ال   -2
سرقة األسالك اللتقـاط البيانـات يف       :  مثل .الطرف أن يكون شخصاً أو برناجماً أو جهاز حاسوب        

  .ح به للملفات أو الربامجصراملُ  والنسخ غري،الشبكة
،  وإمنا يتالعب بـاملوجودات    ،ل فقط على الولوج    ال ميلك الصالحية وال حيص     فريق :)5(التعديل -3

 يحبيث   ؛تغيري القيم يف ملف بيانات وتعديل برنامج      : مثل.  على الرتاهة  وهذا هجومؤدعمله بشكلٍ  ي  
خمتلف وير فحوى الرسائل املُغيلة يف الشبكةرس.  

ـ  يعدهذا   .رة يف النظام  زو م صرحياً بإدخال موادٍ   ال ميلك ت   يقوم فريق  :)6(كةرب الفَ -4  علـى   اً هجوم
كذلك من أهم   . ما  ملفٍ إىل  أو إضافة سجالتٍ   ، شبكة إىلإدخال رسائل زائفة      ذلك مثالو،  املوثوقية

  .ا اعتراض البياناتذالتهديدات هي املراقبة والتنصت و ك

  .أدوات احلماية: الفرع الثالث

  : ا يلي تشتمل نظم احلماية على م

                                                 
)1 ( www. ITEP.CO.AE/it portal/Arabic /content / news full. Asp.2008فيفري  12: ، تاريخ التحميل.  
  .2007أكتوبر 11:، تاريخ التحميلwww.arabcin.net،  »مبادئ أمن الشبكات  «،غادة سعيد مسري ) 2(
)3 ( Interruption.  
)4 ( Interception.  
)5 ( Modification.  
)6 ( Fabrication.  
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  :  محاية املعلوماتهي -1

 :تتم محاية املعلومات من خالل 
 صعبة ال ،  طويلة  تكون أن ينبغي:  دقيق  كلمات السر بشكلٍ   اختيار ينبغيإذ  ،  ةمناآلكلمات السر    -

 أن ال   مـور  األ أهمومن  ،   من األرقام واألحرف   حتتوي على مزيجٍ  ،  نهالغري معرفتها أو تكه   لميكن  
   .معرفتها يف هذه احلالة  قادر علىإذ ميكن القراصنة تشغيل برنامٍجثرياً، ك تكون مستخدمةً

  ؛الربامج  مثل هذهيتضمن إذ أن الكثري منها ؛معروفة  غريحاسوٍب أجهزةعدم الثقة ب -
ـ    فعاليته هي من خـالل أنفرغم ، )1(اجلدران النارية  وهو، خاص برنامٍجاستخدام -  جهـاز الـ

Hardware ،إال أن الـ Windows يكربنامجاجلدران النارية مقد   (Software)ي م بعـض قـد 
، بذلك مستخِد اجلهاز ما مل يسمح املُاقتحامإذ ال ميكن  ؛(Shared files) وخصوصاً الـ، احلماية

كما يوجد عددمن الربامج اليت ت ن محاية ؤمFirewall.  
  : )RADIUS(بعد عن صل تم املُستخِدق من هوية املُ خدمة التحقُّ-2

عد خادم         مدّعتأغلب أجهزة معدات االستخدام عن ب RADIUS      يف أجهزة اخلادم لالتـصال 
 تيح كذلك تبسيط إدارة اهلوية من خالل قاعدة بيانـاتٍ م والذي يستخدِِق من هوية املُعن بعد للتحقُّ  

ـ   ستخِداملُق من هوية     على التحقُّ  قُدرةهذا اخلادم له ال   . مركزية حلقوق االستخدام   صلون مني الذين يت
  من خـالل قاعـدة بيانـاتٍ       ،قةتفر من خالل خادمات االستخدام عن بعد املُتعددة واملُ        ،باملؤسسة

شموبناءً كة حتوي مستويات صالحية خمتلفة؛    تر          على البيانات املوجودة يف قاعدة البيانات هذه يـتم  
  .)2(منيستخِدالتأكُّد من هوية وبيانات املُ

  : املضادة لالعتداءات االلكترونيةربجميات ال -3
 محايـة  لعب الدور الرئيسي يف   ت و ،اً أساسي اًأمر الربجميات املضادة لالعتداءات االلكترونية    دعت

مـن هـذه    و.  الربامج ههذأحد   أن حيتوي على      حاسوب على كل جهاز  ف ؛ و الشبكات  احلواسيب
وقـد أصـبح    )Norton antivirus, PcCiline, Macafee, Kasperki...etc. )3 :الربامج الفعالة

 حملاربة ما أصبح يصطلح على تسميته بـالربامج         يطلق عليها الربامج املضادة لالعتداءات االلكترونية     
  .؛حبيث يعترب حاليا الفريوس أبسط أنواعهانظرا لتطور أشكال املخاطر االلكترونيةوكذلك  اخلبيثة

                                                 
)1 ( firewall.  
)2 ( Antivirus.  
  بتصرف.289عالء عبد الرزاق حممد الساملي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 3(
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من   برنامج خبيثبرنامج خطر أو  أن مينع أيقادر ترونيةاملضاد لالعتداءات االلك ربنامجالإن 
 من اسوبحلماية احل (updated) دائماًً مني حتديثهاستخِد على املُينبغيو،  وتدمريهاجهزة األاقتحام

ث نفسه يومياً عرب حدلي ربنامجال ذ وضعحباملُ لذا من ؛ باستمرار إطالقهاتميالربامج اليت هده أحدث 
  .اإلنترنت

  : )1(لكتروينالتوقيع اإل-4
بيانات يةلكتروناإلضاف على الرسائل     ت  ،  ـا خـالل      ،  لهارِسإلثبات هوية موسـالمة حمتويا

باالعتماد علـى حمتويـات     ،   التوقيع ، يسمى  معني لتوليد رقمٍ  )2( خاصة ل دالةً رِسستخدم املُ ي. تبادلال
وعلـى  .  خـصوصي  باستخدام مفتاح تـشفريٍ   ،  لرسالة ا إىلضيفه  ر التوقيع الناتج وي   شفِّمث ي ،  الرسالة

بدون الرقم  ( ق الدالة ذاا على نص الرسالة     ي حساب الرقم الناتج عن تطبي     تلقِّعيد املُ ي،  الطرف اآلخر 
ي تلقِّوالذي يعرفه املُ  ( لرِس تشفري التوقيع باستخدام مفتاح التشفري العمومي اخلاص باملُ        ويفك،  )رشفَّاملُ
مو،  )قاًسبويدلُّ. ن بني الرقمني  قاِري بـدون أي    ق الرقمني أن حمتويات الرسالة وصلت سـليمةً        تطاب 

لة مـن قبـل     رسأي م رة،  زو من كون الرسالة م    وال خوف ،  ل الصحيح رِسوحتمل توقيع املُ  ،  تشويه
  . آخرشخٍص

ن أحد  ر ع صدت) شهادة رقمية ( رقمي صغري  ملٍف « : كذلك عبارة عن   هو  لكتروينالتوقيع اإل 
  امللف يـتم   ا هذ يفو ، مثل كتابة العدل   احلكومة متاماً  ف ا من  عترمو ،ةستقلَّاملُوصة  تخصاهليئات املُ 
تاريخ انتهاء الـشهادة    و ، رقم التسلسل  : مثل ،املهمة األخرى  بعض املعلومات وم  ستخِد املُ ختزين اسم 
 املفتاح ويعترب ،)املفتاح اخلاصوعام املفتاح ال( على مفتاحني هتسليمها ل وهي حتتوي عند ؛ومصدرها
 يف  ه نـشر   أما املفتاح العام فيـتم     ،عن بقية الناس  شخص   مييز الذي   لكتروين اإل توقيعال اخلاص هو 

  .)3(»  للعامة من الناسوهو متاح، الدليل
لو كانت و ، رقمياًرةٌصوم  باليد ولكنها توقيعإالهي  هي ليست كما يعتقد البعض بأا ما -

 ؛التوقيع  بأنه صاحبيعديو ر أي توقيٍعصو يأن  بإمكان أي شخٍصصبحكذلك أل
 ؛مستخِدز كل ممية تستقلَّر عن أحد اهليئات املُ رقمية تصدهي شهادةٌ -

                                                 
)1 ( Digital Signature.  
)2 ( hash function.  
  .2008 جوان 17 :تحميل التاريخ ،com.egovs.www ، »التوقيع االلكتروين«  ) 3(
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القانون  عترب قانونية يفت و، أو إقراٍرٍد جتاري أو تعهأو عقٍد  أي وثيقٍةإرسال يف استخدامهاميكن  -
 ؛ أخرى يف عدة دوٍلقريباًو آلنااألمريكي 

 من كاتب عدل أو أي  مصادقٍةإىل ال حتتاج لكتروينلة بالتوقيع اإلذياملُ العقود التجاريةوالوثائق  -
  .ف اعتر مجهٍة من صادرة أساساً  ألا؛ أخرىجهٍة

  .العمل عن بعد االتصاالت عرب آلية أمنطرق احلماية لتوفري : الفرع الرابع
  : )1(ة ما يليا ينبغي مراعالعمل عن بعد باملُتعلِّقةاالتصاالت أمن د من للتأكُّ

   ا؛قاٍتعدم وجود تشقُّو من صالحية الكوابل  التأكُّد-1
  ط على الكوابل؛راِب من إعداد املَالتأكُّد -2
  تة على الكوابل؛ثب غريبة م من عدم وجود أجساٍمالتأكُّد -3
  ط على الكوابل؛راِبملَ من ترقيم مجيع ا التأكُّد-4
  تشفري االتصاالت؛ -5
  مداخل املبىن؛ومداخل خطوط بني الطوابق و من خمارج  التأكُّد-6
  ؛رت األجهزة الفحوصات اإلشعاعية إذا توفَّ إجراء-7
  اخلارجية؛ومسارات الكوابل الداخلية د املناهل و تفقُّ-8
9-املراكز؛وف بني الطرفيات  وجود نظام تعار  

  . لذلكجهزة إذا توافرت األالناقل مدى التشويش على  قياس-10

  .الالسلكية ةلِّيالشبكات احملمحاية : الفرع اخلامس
 أكانـت هـذه املخـاطر       ًءسوا،  ها كغريها من الشبكات   أمند  هد ت  الالسلكية أخطار  للشبكة

موأ،  الالسلكيةو بني الشبكات السلكية     كةًشتر    ـ  كانت خمـاطر م ـ     خص ط يف  صة أو موجـودة فق
  .)2(غريهاوما حتتويه من معايري والشبكات الالسلكية 

تكنولوجيـة  إال أن هناك حلولٌ   ،   كثرية كالٍت الالسلكية مش  جهزةية لأل من العمليات األ  واجهت  
 ل الالسلكي أن متنع القراصـنة مـن        عن التدخ  )3(ات الكشف حيث ميكن س  ؛   للعديد منها  متقدمة

 أيضاً ضةٌعرة الالسلكية م  لِّيكما أن الشبكات احمل   . مني شرعيني ستخِدكمي  اختراق الشبكات والتخفِّ  

                                                 
  .31زياد حممد الشرمان، مرجع سبق ذكره، ص  ) 1(
  .163عالء عبد الرزاق حممد الساملي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(
)3 ( Detection Sensors.  
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 طـات عمـلٍ    حم  أو من خالل   ، غري حممية   من خالل نقاط ولوجٍ    ،للقراصنة الذين يقومون باختراقها   
فضل من طريقة استخدام    أ ولكنها   ،كثر تكلفة أالالسلكي   لجمسات الكشف عن التدخ   عترب  وت. زميلة

  . احملمولة باليدأدوات الكشف

ة الالسلكيةلِّي األول يف الشبكات احملمين اخلطر األنويكم  (WLAN)لني متطفِّالُ يف أن دخول
من الصعب الكـشف      الشبكة إىلن عند دخوهلم    وذلك أل  ؛ مشروعاً  الشبكة ميكن اعتباره دخوالً    إىل

ذكي أن يقوم ـذا     ل ال فِّتطميكن للم  حبيث   ؛أو بسبب ابتعادهم عن الشبكة     ،يتهملعدم رؤ  ؛عن ذلك 
  . الكشف عن العديد منهمولذلك ال يتم ؛ دوءؤسسةامل  باستخدام مواردمنآ االختراق بشكٍل

وذلك إلمكانية ظهورهـا بـدون    ؛ النظام الالسلكيإىل يف نقاط الولوج التحكُّمالصعب  من
مـبىن    الطابق األول مـن     أو يف املقاهي يف    ،ات احملمولة اسوبعلى سبيل املثال عرب شاشات احل     ،  قصد
ة فُرص لترك هناك سبب نه ليسأإال ،  النظامإىلل بالنجاح بالولوج تطفِّوذلك شريطة قيام املُؤسسة، امل

 ؤسـسات حيث ال تزال امل   ؛  الالسلكية ةلِّي الشبكة احمل  إىلل الذي ال ميكن اكتشافه      نقطة الولوج للتطفُّ  
   .شبكاا أمنفكري يف  بدون الت بإنشاء نقاط ولوٍجتقوم بدون قصٍد

ية وسياسات  منج عن عدم اكتراث األشخاص باملمارسات األ      االنتهاكات قد تنت    من العديد نإ
ـ    ح ا بشكلٍ  صر م ميكن إنشاء نقاط ولوجٍ   ،  ذلك ومع. ؤسسةامل فخـالل  . ل عرضي تسمح بالتطفُّ

غـري  لـوج   بسبب نقـاط الو    (WLAN)  من االنتهاكات يف   %70سوف يكون    ،ةالقادموات  السن
 ؤسسات العديد من املنإ. ة الالسلكيةلِّي جزئي لسهولة إنشاء الشبكة احملوذلك يرجع بشكٍل ؛ميةاحمل

ل  الثابتة للكشف عن التطفُّ    جهزة األ عتربوت.  حلماية شبكاا عند إنشائها    نظم وال نتجاتتقوم بشراء املُ  
 جهزة دائمة لأل  م صورةً قدت الثابتة ت  ن اسا وذلك أل ؛   الكشف الالسلكية احملمولة   أجهزةفضل من   أ

  . )1( معنيٍتأثناء وق وليس فقط،  (WLAN)اليت تعمل عرب

  . وكيفية بنائهاااللكتروين مناأل إستراتيجية: سادسالفرع ال
قهـا  طب املعلومات هي جمموعة القواعد اليت ي      أمن سياسة   ، أو االلكتروين مناأل إستراتيجيةن  إ

إىل صل بـشؤون الـدخول       وتت ،املؤسسةمع التقنية ومع املعلومات داخل       التعاملدى  ل األشخاص
  .راداإاملعلومات والعمل على نظمها و

  :  ما يليإىل لكتروين االمناأل إستراتيجيةدف 

                                                 
)1 ( www .Al-Jazirah.com ،2007 ديسمرب.  
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 ،ات والـشبك  احلاسوب نظمداريني بالتزامام وواجبام املطلوبة حلماية      مني واإل ستخِدتعريف املُ  -
عـادة  إخاهلا ومعاجلتها وخزا ونقلـها و     دإ، ويف مراحل    شكاهلاأعلومات بكافة   وكذلك محاية امل  

  . استرجاعها
ة حدد من خالهلا حتقيق وتنفيذ الواجبات املُ       اليت يتم  يةلكتروناإل حتديد   إىل اإلستراتيجيةكما دف    -

  .ها وحتديد املسؤوليات عند حصول اخلطرنظم باملعلومات وله عالقةٌ على كل من
ناط ا القيـام ـا    معها واجلهات املُ  التعاملز التهديدات واملخاطر و   وابعة لتج ت املُ اإلجراءاتبيان   -

 فاعلـة   اإلسـتراتيجية ولكي تكون هذه    ،   املعلومات أمن بشأن   إستراتيجيةية  أ إعداددى  ل .بذلك
خمتلف مستويات الوظيفة   لها وتنفيذها   مها وتقب  وتفه إعدادهام يف   ساِهن ي أومنتجة وهادفة ال بد     

ـ     .ن والدعم الكامل من الكافة    وا التع إىل حاجتها   إىل إضافةً ، الواحدة املؤسسةيف   ن إمن هنـا ف
لكـن   .املؤسسة عديدة داخل     مراتب وجهاتٍ  إىلعون   املعلومات يتوز  أمن سياسة   بإعداداملعنيني  
 ومـديري   ،احلاسوبوحدة  في  وظِّ وم ، املوقع ومديري الشبكات   أمن مسئويل تشمل   ، عام بوجٍه

 فريق  أيضاً وتشمل   . والتسويق والبحث وغريها   األعمال كوحدة   ،املؤسسةالوحدات املختلفة يف    
 إىل ، العليـا  اإلدارةمني ومـستويات    ستخِدوعات املُ ملي جم مثِّ وم ،واألعطالاالستجابة للحوادث   

  . القانونيةاإلدارةجانب 

ستراتيجيةإ أيضاًاملعلومات  أمن   إستراتيجية وتضم   االشتراكات اليت ت املؤسـسة د سياسـة    حد 
 واألخطـاء  مع املخاطر    التعاملوكذلك استراتيجيات   ،  هانظم أون اشتراكات الغري يف شبكتها      أبش

 حبيث تل و ، عنها إبالغ اتإجراءود ماهية املخاطر    حدل عن   املسئولة واجلهات   ، معها التعاممع  التعام 
  .هذه املخاطر

   .األمريكيةحالة دراسية من الواليات املتحدة : لثاملطلب الثا
 عد   األمنية لنجاح آلية     تطلَّباتقنا يف املطلبني السابقني إىل املُ     بعد تطرسـنحاول يف    العمل عن ب 

 أين قامت مؤسـسة  ، التطرق إليه يف هذا الفصل    ملا متَّ  ذلك تطبيقاً ، و  دراسية هذا املطلب إدراج حالةٍ   
 جترييب للعمل عـن  ف يف إدارة تكنولوجيا املعلومات بتطبيق مشروٍعوظَّم 1500تأمينات أمريكية ا   

  .)1("إمكانية الوصول للمرتل"ي برنامج م موظفا س40بعد على 

  : نظم املعلومات القيام ا يف قسم  من األعمال اليت يتمون األربعون ثالثة أنواٍعاملُوظَّفويمثِّل 

                                                 
)1 ( Access to the house.  
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  ؛ل املعاجلشاكل الطارئة عند تعطُّحل امل :مساندة اإلنتاج -
  رة بعد الدوام الرمسي؛تأخ مالعمل االعتيادي يف أوقاٍت : العمل اإلضايف-
  .ل والتركيزتواِص طويلة من العمل املُ بصورٍة صرفة، برامج تتطلَّب ساعاٍتالعمل عن بعد -
 كبرية؛ حيث بدأ ذلك     ل وعنايةٍ  طوي  الدخول يف املشروع التجرييب بعد إعدادٍ      متَّ: خلفية عن احلالة   -

 أشـهر مـن بـدء       10 مرتيل بعد    س أول مكتبٍ   من بداية الربنامج، وتأس    بتحليل املشكلة قبل شهرٍ   
  .الربنامج مث تبعتها األخرى

 وظهـرت احلاجـة إىل      ، يف العمل بصورٍة خاصة يف البداية      واجه قسم معلومات النظم ضغطاً    
هبون أحياناً ، يذ  إضافياً فني يعملون وقتاً  وظَّم وجبات يف منازهلم مث يعودون مـساءً      ل ال  لتناو . ويـتم 

ـ   جناز بعض أعمال اإلشراف بواسطة األخـص      تصحيح األخطاء أو إ      الـذين يـتم    دراءائيني أو امل
حىت  ف عن العمل؛  استدعاؤهم من منازهلم يف األمسيات أو أثناء الليل، واحلاسوب املركزي قد يتوقَّ           

يصل متخصعامل مع املشكلة ليتص   .  

زاد احتياج املؤسـسة إىل توظيـف        ؛ أكثر تعقيداً   االعتماد على أجهزة حاسوبٍ    ازديادوبعد  
ربِمم   ر وجود أمثال هؤالء يف املناطق القريبة من املؤسسة        جني أكثر مهارة، ويند . رب أسـلوب   وقد اعت

النادرين؛ مما أعطـى املؤسـسة      ني  املُوظَّف ساعدت املؤسسة على جذب هؤالء        وسيلةً العمل عن بعد  
  ممكنة الستخدام تلك املهارات من على بعد دون حاجةٍ         رب ذلك طريقةً   كما اعت  . على املنافسة  قُدرةال

  .  ملوقع العملاملُوظَّف النتقال لالنتقال، ودون حاجٍة
  : التطبيق -

العمـل  أسلوب   لدراسة تكاليف وفوائد تطبيق       تكوين قوة عملٍ   أشهر من التطبيق متَّ    ستة قبل
 على العقبات اليت تعيشها املؤسسة يف ذلك الوقت، وقبل شهرين مـن انطـالق الربنـامج                 عن بعد 

ت مناقشة اخلطة مع    ومتَّ. استعانت قوة العمل باستشاري للمساعدة يف وضع برنامج العمل من املرتل          
ني املُـوظَّف  تـدريب    بـدأ . عنيتطو من املُ   من مستوى متوسط، كما بدأ االختيار من جمموعةٍ        مدراء

 أشهر من انطالق الربنامج، على الرغم من أن بعضهم قد بدأ العمل من املرتل قبل                10املختارين بعد   
ني من الغياب بـالتغيري     املُوظَّفرت بعض املسائل الفنية ومسائل التدريب بعض        وقد أخ . ذلك بشهرين 
 فاًوظَّ األربعون م   من السنة املوالية، عندما استقر     بع األول ب على ذلك يف اية الر      التغلُّ املطلوب، ومتَّ 

  .املختارون للعمل من املرتل
  : التشغيل -
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 مل تؤد   منطية أو جداول عمل جامدة للعاملني عـن         بعت يف التخطيط إىل معداتٍ     العناية اليت ات 
  .ن يف مؤسسات التأمنييعتوقِّ واألمن املُسرية أداؤه بالدت أن العمل املطلوب قد متَّبعد، بل أكَّ

). I.B.Mمة مع نظام    تواِئم(  عن بعد باختيار حواسيبهم املكتبية أو املنقولة       وقد مسح لكل عاملٍ   
لوصل جهازهم باحلاسوب املركزي يف املكتـب الرئيـسي،         ) مودم(وغالبيتهم لديهم جهاز توصيل     

فـق   وقد ات  ، املكتب املركزي  ل معلوماته عن طريق إرسال األقراص احلاسوبية إىل       ولكن بعضهم ينقُ  
 وأوقات العمل يف املكتب الرئيسي لكل       ، عن بعد على حتديد أوقات العمل يف املرتل        ن والعاملو املدراء

  .ين لتغيري هذه اجلدول يف احلاالت الطارئةستعدق، ولكنهم كانوا مسب مأسبوع بشكٍل

    بداية الربنامج أن هنالـك بعـض        من   شهراً 14قدت بعد   أوضحت اجتماعات التقييم اليت ع
ـ  املُوظَّفيها بكفاءة جبهود     ختطِّ املشاكل الصغرية اليت صاحبته، وأنه متَّ       وأعـضاء الفريـق     دراءني وامل

ني لتقـدير تـأثريات   املُوظَّف من أسر    أفراداً  ختطيط املزيد من اجتماعات التخطيط تضم      املركزي، ومتَّ 
  .هالربنامج املرتيل على كل املشاركني في

ع يف الربنـامج إلشـراك       التوس أنه سيتم  "إمكانية الوصول املرتيل  "ويعتقد املستشارون لربنامج    
  .  أخرىني من القسم نفسه، وكذلك لبدء مشاريع جديدة مماثلة يف أقساٍماملُوظَّفكرب من  أعدٍد

  : التعليقات -
ـ     طي دية تظلُّ تعاقُ التفاصيل املالية وال   ن؛ فإ سريةق بااللتزام بال   تتعلَّ سباٍبأل  ن الكتمـان، ولك

  .بصورٍة عامة ميكن استقراء بعض املعلومات املالية من التقارير املنشورة

ل مـن وإىل     بالوقت الذي يضيع يف التنقُّ     قتعلِّ للعمل عن بعد ليس يف املقام األول م        الدافعإن  
 وبينما جند أن النقطة الثانيـة       . طويلة لون ملسافاتٍ  ضرورة جذب أولئك الذين يتنقَّ     ومكان العمل، أ  

حيـث أن قـوة       على استخدام خرباء عن بعد؛     درةقطة من قبل مؤسسة التأمني، أي امل      خطَّ م نتيجةٌ
 من االختصاصيني ذوي املهارات العالية، ولكن مل يـتم           كافٍ العمل املركزية مل تنجح يف توفري عددٍ      
  سهالً ل بالنسبة لفريق قسم اخلدمات اإلعالمية أمراً      نقُّويعترب الت . وضعها يف التنفيذ أثناء فترة الدراسة     

 صغرية ذات شـوارع     دقيقة يف مدينةٍ   30فمتوسط الوقت الذي يتطلَّبه الوصول ملكان العمل        . نسبياً
 العاملني لديهم الوقت الكايف للذهاب ملنازهلم       نلنظام الوقت اإلضايف التقليدي؛ فإ     ووفقاً. غري مكتظة 

م، وتناوأو طاقة أخرى دون إضاعة وقٍت مث العودة مرةًنومل وجبا .  

 كما أن الدافع ليس يف ختفيض التكاليف املباشرة املُتمثِّلة يف مساحة املكتب واليت تبدو أحيانـاً           
ف العامل عن بعـد     وظَّ ميكن للم  اميكن االحتفاظ بتلك املساحات، كم    . أهم الفوائد لصاحب العمل   
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ل زيادة تكاليف مساحة املكتـب      حتمومن املُ .  احتاج لذلك   الرئيسي مىت  ؤسسة امل  مبقر أن جيد مكتباً  
عندما يتمفوظَّ استرجاع النفقات املرتلية للم.  

 أكثر كفاءة ملعاجلة العمل اجلماعي ذي التقنيـة          الرئيسي للمؤسسة هو إجياد طريقةٍ     الدافعإن  
ويتعلَّق األمر باسـتخدام املـوارد      . ينيني األساس املُوظَّف دون تعطيل انسياب العمل أو عزل        ،العالية

 طويل   واستغراق وقتٍ  ، مع تقليل خطر الفشل    ،نة، لتحقيق اإلنتاج نفسه   تقَ م البشرية باملؤسسة بطريقةٍ  
  .ألداء العمل بالطريقة الصحيحة

وتح املوارد اإلضافية اليت توفَّرت بسبب التغيري أن القيمة الكربى الوحيدة لصاحب العمل             وض
 يعملون من املرتل     موظفاً 40ويف هذه احلالة جند أن      . دة الفعالية، وقوة عمل ذات دافعية أعلى      هي زيا 

 11000يـوفِّرون   .  إضافية من وإىل املرتل    ف رحلةً  يتكلَّ  إضافياً ثالثة أيام يف األسبوع، ويعملون وقتاً     

ـ     وملا أن املؤ  . ل وازدحام املرور  ساعة يف السنة تضيع عادةً من جراء التنقُّ        ة، سسة قد قدرت منذ البداي
 لون على ساعاتٍ   من العاملني عن بعد، سيحص     40 من جمموع    12جي احلاسوب وعددهم    ربِمن م فإ

 ووفقـاً .  أعلـى   أكرب من أنظمة احلاسوب ذات جـودةٍ       نتجون خالهلا كميةً  ل ي تواصمن التركيز املُ  
         م بالعمل ثالثة أيام يف األسبوع عن بوفِّرو   للحسابات القياسية؛ فإساعة إنتاج   2500 اعد، ميكن أن ي 

  .  يف النقاش السياسي باملكتب كانت تضيع هدراًسنوياً
  : الفوائد املالية -

فني احملترفني، جنـد   وظَّيف الساعة للم    دوالراً 60 ملتوسط اإلسهام يف العائد اإلمجايل مبعدل        وفقاً
إن استرجاع  . القسم وألرباح املؤسسة  دوالر مليزانية    810.000ساعة تساوي    13500أن ما جمموعه    

ن جناح  بي ي ،لالستفادة بصورٍة شخصية من باقي الوقت     ني وأسرهم   املُوظَّف من تلك الفائدة وترك      جزٍء
  . التجرييب احملدوداملشروع
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  : خالصة الفصل
ة إىل املؤسـس  الالسلكية ضرورة ملحة بالنـسبة      تصاالت عن بعد بنوعيها السلكية و     عترب اال ت

 مراقبته بـصفةٍ  ة بشتى أنواعها وحتسني األداء و     اليقظاملنفتحة على حميطها،كما أن متطلَّبات املنافسة و      
حيـث   ؛تية لالتصال مع احمليط اخلارجي والداخلي للمؤسسة      ب توفري شبكات معلوما   مستمرة تتطلَّ 

احلوادث واحلـواجز   الت و مرتِبطة بتكاليف التنقُّ  اقتصادية  من خالل ذلك توفري أعباٍء مالية و      ميكنها  
ذه  فهي تزيد من انفتاح ه     ،أما على مستوى املوارد البشري    .  ومشاكل االتصال األخرى   ةالبريوقراطي

 حماولته معايرة أدائه مع أداء غريه بـصفةٍ       املوارد على العامل اخلارجي واطِّالعه على املُتغيرات البيئية و        
  .مستمرة

 باستخدام تكنولوجيـا     من أشكال االتصال عن بعد     عترب شكالً تلية العمل اليت    آق ب أما ما يتعلَّ  
حتـسني أداء   سات الراغبة يف ختفيض تكاليفها و     ه على املؤس  ميكن القول أن  نه  ، فإ االتصالاملعلومات و 

 هذا النمط من    يتطلَّب بشرط أال    ،عد حسب حاجتها لذلك   اعتماد آلية العمل عن ب    مواردها البشرية   
جات قابلـة   خرأن تكون املُ  ، و يف وقت العمل  عد   عن ب  املُوظَّفم  تحكُّأن ي ، و اردالكثري من املو  العمل  

 كـون هنـاك   ي وأن ، التركيز أكثر يف العمـل ن يتم، وأللقياس حىت يتم تقييم أدائه مثله مثل زمالئه       
حاجةٌن تكون هناك ، وأ مع بقية الزمالء يف العملتنسيقمع الزمالءية لالتصال متدن .  

منها، فإنـه   عد باستخدام احلاسوب يف حتقيق األهداف املتوخاة        جح آلية العمل عن ب    ولكي تن 
مـن  األ وظيفـة    ننقِّلة عرب قنوات االتصال املختلفـة؛ أل      تاألمن للمعلومات املُ  ينبغي توفري احلماية و   

ل وإتاحة  ة لغرض محاية تكام   عد عن تطوير وتنفيذ وصيانة برامج أمن املعلومات املُ         مسئولةٌ االلكتروين
 وكلما زاد     باستخدام احلاسوب،  العمل عن بعد  لة عرب آلية    نتِق ومصداقية املعلومات والبيانات املُ    سرية

  .جة إىل محاية املعلوماتاستخدام هذه اآللية زادت احلا

 املورد البشري باستخدام احلاسوب توفِّر للمؤسسة و     العمل عن بعد  وعليه ميكن القول أن آلية      
  .سريةال يف الفعالية بشرط توفري األمن وتزيد و،ل من خالهلا التكاليفقلِّ تاًفُرص
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  : متهيد
 التجديـد  عـن  النامجة القيمة توليد  على يقوماحلايل رأينا يف الفصول السابقة أن االقتصاد

 عن بكتساملُ أي للترميز، والضمين، القابل الصريح، أي :بنوعيه املعرفة أساسهما اللذين واالبتكار

 اهلياكل من جمموعٍة على يعتمد اليسري؛ وإمنا ليس باألمر ذلك وحتقيق. واملمارسة التدريب طريق

  . والبحث العلمي والتدريب التعليم هياكل أمهها الضرورية، من

 وتغـيري مفـاهيم     ،ظم العمل  والتوسع فيه باستخدام ن    ،مع التطور التكنولوجي واالقتصادي   و
األعمـال   رقعة   ، ومع اتساع  خمتلف الوظائف و العمليات   ب يف   ياسو وإدخال احل  ،دارةوأساليب اإل 

 صاتوزيادة التخص، د اخليارات  وتعد،  ة املنافسة، تبدو األمهية الكربى لالستثمار الصحيح        وزيادة حد
 يف املؤسسة، مبا   اإلدارة   كل جماالت  اإللكترونية قد طالت     أذرع الثورة  ألن   ونظراًيف املوارد البشرية،    

أهـم مميـزات العـصر       أصبحت مـن     والزمان ص من قيود املكان   التخلُّفإن  فيها جمال التدريب،    
  . نوعية يف مفهوم العملية التدريبيةاإللكتروين الذي أحدث نقلةً

لديها مفهوم السوق ليشمل العامل      سع رئيسياً يف عامل املؤسسات اليت ات       ركناً  حيتلُّ  التدريب أن
م منتجاـا   قد اقتصادية عمالقة ت   كياناٍت ل الكثري من تلك املؤسسات إىل     ؛ ويف إطار ذلك حتو    كله

  ا يف شتى بقاع املعمورة، ولتحقيق ذلك    وخدما متد      وظِّفي هذه املؤسسات لتي غطِّدت رقعة انتشار م
ظم اإلداريـة والـسياسات     لـن  وإعادة هيكلة ا   ،أعداد العاملني   مطردة يف   مما تبعه زيادةٌ   ؛العامل أمجع 
تضخم تكاليف التدريب لضمان تأهيل موظِّفي وعاملي املؤسـسات           وهنا برزت مشكلة   .التدريبية

ـ  أخرى م  أدى ما سبق إىل البحث عن سبلٍ      . على مستوى العامل   بنفس اجلودة يف مجيع الفروع     رة بتكَ
 ر الكثري مـن   يكفل توافُلكتروين كوسيٍط وكان املالذ يف التدريب اإل،املسافات دلتفادي معضلة تباع

  . كبري ويوفِّر البيئة التفاعلية بني املُتدربني بشكٍل،األساسية املطلوبة يف العملية التدريبية اجلوانب

  :  إىل احملاور الرئيسية التالية يف هذا الفصل  نتطرقسوفو
   ماهية التدريب ؛-1
  عنصر البشري؛التدريب اإللكتروين وانعكاساته على ال -2
  . املستمرالتدريب أدوات التدريب اإللكتروين واحلاجة إىل -3
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  المبحث األول
  ماهية التدريب 

اإلنتاجيـة،  وزيـادة    التدريب حيتلُّ مكانةً مهمة بني األنشطة اإلدارية اهلادفة لرفع الكفـاءة            
م من ناحية، وتطـوير      وذلك عن طريق حماولة تغيري مهارات األفراد وقُدرا        ،وحتسني أساليب العمل  

 و سنتطرق يف هذا املبحث بنوع       أنواع وأمناط السلوك اليت يتبعوا يف أداء أعماهلم من ناحيٍة أخرى          
  .من اإلسهاب إىل مفهوم التدريب

  .مفهوم التدريب: املطلب األول
 ،افسيق التنالتفون عليها املؤسسة لتحقيق النجاح وأصبح التدريب من أهم الوظائف اليت تراه

التدريب والتأهيل  تقوم املؤسسة بثاإللكترونية؛ حبيعوامل النجاح يف اإلدارة وهو كذلك من 
  .صهفني كالً حسب ختصوظَّوتأمني االحتياجات التدريبية جلميع املُ

  .نشأة وظيفة التدريب : الفرع األول
السـتخدام الـسليم     حركة اإلدارة العلمية تنمية وتدريب العاملني واملُشرفني على ا         تضمنت

 قانونٌ يهدف إىل تقدمي الـدعم املـايل لألنـشطة           1914وقد صدر سنة    . ألدوات ومعدات العمل  
  .)1(التدريبية املُتخصصة

. ونالحظ مرةً أخرى تأثري احلربني العامليتني يف زيادة االهتمام باجلهود اهلادفة إىل تنمية العاملني             
دامى أو كبار العاملني،    يادة استخدام أسلوب التدريب بواسطة قُ     فقد أدت احلرب العاملية األوىل إىل ز      

أما احلرب العاملية الثانية فقد أتت بالربامج اهلامة للتدريب يف الصناعات           . وظهور التدريب أثناء العمل   
 التدريبية بغرض زيادة فعالية املُـشِرفني علـى أداء وظـائفهم،            جاملختلفة، وقد وضعت هذه الربام    

اجة إىل عماٍل مدربني أمهية وجود مدربني مؤهلني؛ األمر الذي أدى إىل إعداد مشِرفني              وأظهرت احل 
كما أدت احلرب العاملية    ). جماالت الدفاع (لتدريب العمال غري املهرة للعمل يف الصناعات العسكرية         

  .مثيل األدوار، كأساليب تدريبيةالثانية إىل زيادة االستعانة باألفالم املُصورة، وحبلقات املناقشة، وبت

وقد شهدت وظيفة تنمية العاملني اهتماماً كبرياً ومكثَّفاً، بعد احلرب العاملية الثانية مباشـرة،              
ض الشديد يف خمزون القوى العاملة الذي استهلك خالل احلرب؛          وهو رد فعٍل طبيعي نتج عن التناقُ      

  .املخزون من املوارد البشرية الصاحل للعملفكان من الضروري االهتمام بإعادة بناء هذا 
                                                 

 .49ص ، 2003، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية اجلديدة للنشر، إدارة املوارد البشرية، حممد سعيد أنور سلطان ) 1(
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 قانون تنمية القوى العاملة والتدريب، مشل على برنامج ينفَّذ علـى            1962وقد صدر يف عام     
 املُهـددين    وإعادة تدريب العاملني الذين فقدوا وظائفهم، والعـاملني        بمدى ثالث سنوات، لتدري   

  .ورات التكنولوجية والتطةبفقدها نتيجة التوسع يف األوتوماتيكي
  .تعريف التدريب: الفرع الثاين

 هو عملية تعديٍل إجيايب يتناول سلوك الفرد من الناحية املهنية؛ وذلك الكتـساب              التدريب «
صه واالتجاهـات الـصاحلة     املعارف واخلربات اليت حيتاج إليها اإلنسان، وحتصيل املعلومات اليت تنقُ         

  .)1(»للعمل ولإلدارة 

؛ دف تقـدمي اخلدمـة      )املهارة( اخلربة    عمليةٌ تعتمد على تقدمي فن     «: لتدريب بأنه يعرف ا 
التدريبية لألفراد واجلماعات داخل املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية؛ لتحقيق أعلى قدٍر مـن األداء يف              

 . تلـك املؤسـسات    إستراتيجيةمواجهة املعوقات والعقبات اليت تواجه وظائفهم ومهنتهم، يف ضوء          
ج باخلربة واملعرفة لرفع كفاءة الفرد واملؤسـسة،        متزوالتدريب ذا املعىن يعطي أمهيةً لدور املهارة املُ       

وأيضاً يعين مراعاة البعد القيمي واألخالقي، يف ظل الوجود االجتماعي واجلماعي داخل املؤسـسة              
  .)2(»وحدة العمل 

ستخِدمون طرقاً وأساليب خمتلفـة يف أداء        حماولةٌ لتغيري سلوك الفرد جيعلهم ي      «والتدريب هو   
  .)3(»األعمال، أي جيعلهم يسلكون بشكٍل أحسن بعد التدريب عما كانوا يتبعونه قبل التدريب 

ساعده على أداء    عمليةٌ تستهدف إجراء تغيٍري دائم نسبياً يف قُدرات الفرد؛ مما ي           «التدريب هو   
  . )4(»الوظيفة بطريقٍة أفضل 

 إجراٌء منظَّم يتزود األفراد من خالله باملعرفة واملهارة املُتعلِّقة بأداء مهمٍة            «عض بأنه   ويعرفه الب 
  .)5(»أو مهاٍم محددة 

وتركِّز النظرية املعرفية يف التدريب على استخدام التغذية العكسية املُتعلِّقة مبعرفة نتائج املُـتعلِّم              
  .)1(ته املعرفية؛ من أجل دعم وتوجيه الروابط الذهنية لديهألدائه ومتنياته اليت يجريها على أبني

                                                 
 .113 ص، مرجع سبق ذكره، هدي حسن زويلفم ) 1(
 .13ص ، 2001، 1ط ،مصر، القاهرة، دار الفكر العريب، تنمية املوارد البشرية، سيكولوجية التدريب وت عبد الفتاحرأف ) 2(
 .113 ص، مرجع سبق ذكره، هدي حسن زويلفم ) 3(
 .532، ص مرجع سبق ذكرهمجال الدين حممد املرسي،  ) 4(
 .532 ص، مرجع سبق ذكره، مجال الدين حممد املرسي ) 5(
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  : )2(ويف ضوء التعاريف السابقة ميكننا أن نستخلص ثالث مكوناٍت أساسية للتدريب هي
   أنه نشاطٌ لنقل املعرفة من أجل تنمية وتطوير مناذج التفكري وأمناط االتصال ألفراد التنظيم؛-
  فراد لسد الثغرة بني األداء الفعلي ومستوى األداء املرجو؛ أنه حماولةٌ لتغيري سلوك األ-
  . أنه اكتساب الفاعلية يف أعمال األفراد احلالية واملستقبلية-

تعترب وظيفة التدريب مكملةً لوظيفة االختيار والتعيني؛ فال يكفي أن تقوم إدارة املوارد البشرية              
داد هؤالء األفراد وتنمية قُدرام على أداء األعمال املُسندة         باختيار العاملني وتعيينهم، وإمنا ينبغي إع     

إليهم، ومساعدم على اكتساب اجلديد من املعلومات واملعارف، وتزويدهم باألسـاليب اجلديـدة             
  .)3(ألداء األعمال، وصقل مهارام يف تنفيذ ما يعهد إليهم من واجباٍت ومسؤوليات

املـوارد البـشرية   رض رفع كفاءة   غ املؤسسة ب  همارستي  هو ذلك النشاط الذ   : لتدريبومنه فا 
عن  معينة    وتوجيه اتجاهام حنو أنشطةٍ    ،معارفهم ومهارام  وتطوير وزيادة    ،املوضوعة حتت تصرفها  

 وأن تقيم   ،املناسبةالعلمية  م األساليب والطرق    استخدوا ،د احتياجات املرؤوسني للتدريب   ي حتد طريق
وميكن النظر إليه باعتبـاره أداةً إلحـداث التغـيري يف املعرفـة             .  مستمرة فٍة بص فعالية هذا التدريب  

فالتدريب هو العملية اليت تقوم على تزويد األفراد باملعلومـات          . واملهارات واالتجاهات أو السلوك   
  .واخلربات واملهارات الالزمة ألداء أعماهلم بكفاءٍة وبفعالية

  .)4(تعريف التعلُّم: الفرع الثالث
درجة استفادة املتدرب من الربنـامج التـدرييب مـن خـالل زيـادة              :"بأنه  عرف التعلم   ي

تعديل االجتاهات أو املبادئ اخلاصة بالعمل بغض النظر عن مدى إمكانية           .املعارف،املهارات،اخلربات
  .)5("االستفادة من هذه النواحي يف احلياة العملية أو بالتطبيق يف الواقع العملي

 التغير نابع من التدريب واخلربة، وهو يف ذلك        اتعلُّم على أنه تغير يف األداء، وهذ       النظر لل  ميكنو
وهناك من يرى التعلُّم واالستدالل عليه يكون من خالل قياس التغيـر يف             ،خيتلف عن النمو والتعب   

  .)1(األداء، وذلك حتت شروط الفعل واملُمارسة
                                                                                                                                                    

، مركز البحوث واملعلومات والبحـوث اإلداريـة، أكادمييـة          »مصر والتحول إىل املنظمات اإللكترونية      « ،  ني الضرغامي أم ) 1(
 .34 ص، 2السادات، القاهرة، مصر، السنة العشرون، العدد 

 .161-160  صص، 2007، مصر، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، إدارة املوارد البشرية، حممد الصرييف ) 2(
 .159 صاملرجع نفسه،  ) 3(
)4 ( Learning. 

 .373ص  ،2005، 1، اجليزة، مصر، ط"مبيك"مركز اخلربات املهنية لإلدارة  مهارات أخصائي التدريب، ن توفيق،عبد الرمح ) 5(
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عملية  تـشمل    هذه ال ، جند أن مدخالت     )2(دخل النظم وإذا نظرنا إىل عملية التعلم من خالل م       
  : )3(العديد من املوارد اليت ميكن تلخيصها يف التايل

 موارد بشرية تتمثَّل يف القوى العاملة املطلوبة لتقدمي اخلدمة والقوى العاملة املطلوبة ملساندة تقدمي -
  اخلدمة، من إداريني وعمال وما شابه ذلك؛

 ثَّل يف كافة الوسائل اليت تستخدم لتنفيذ عملية التعلم؛ معدات وأدوات تتم-
 مة إلدارة عملية التعلم؛ستخد أنظمة ولوائح وإجراءات عمل تتمثَّل يف األساليب اإلدارية املُ-
-طط وبرامج عمل ومناهج تعليمية؛ خ 
-سبيل استمرارية توفري  التعليمية يفاملؤسساتدها  موارد مالية تتمثَّل يف النفقات الباهظة اليت تتكب 

ممات التعليم وتأمني الكفاءات البشرية الالزمةستلز. 

 تتمثَّل يف جتهيز أو إعداد أفراٍد يتمتعون بقدٍر - باختصاٍر بسيط-أما مخرجات العملية فهي 
  .من املعرفة واملهارة يف مواضيع محددة، ميتلكون بعض التأهيل املناسب لسوق العمل

ق التعلُّم لدى الفرد معىن ذلك أنه قد حدث لدى املُتدرب تغيري مالئم ومطلوب عندما يتحقَّ
  .، واتجاهاته، وسلوكياته، وخربتههمعرفته، ومهارات: يف

  عدشكالً من أشكال التعليم؛ وذلك النطباق بعض مبادئ التعلـيم علـى              البعضوي التدريب 
  : لربنامج التدرييب الرمسي وغري الرمسي، وتشمل علىالتدريب اليت تعترب مهمةً يف تصميم وإعداد ا

   الرغبة يف التعلُّم؛-1
   القُدرة على التعلُّم؛-2
 ينبغي أن يكون التعليم مدعوماً ويكافئ عن السلوك اجلديد بطرٍق تشبع احلاجـات اإلنـسانية،                -3

  كالدفع، والتمييز، والترقية؛
  .معىن بالنسبة إىل املُتعلِّم ينبغي أن تكون مادة التعليم هادفةً وذات -4

                                                                                                                                                    
 .46ص ، كرهذمرجع سبق ، رأفت عبد الفتاح ) 1(
)2 ( System Approach.  
ــة الت    ) 3( ــارثي، املنظومـ ــد احلـ ــت فهـ ــعاد بنـ ــة و سـ ــني التقليديـ ــة بـ ــعليميـ ة، اإللكترونيـ

publications.ksu.edu.sa/IT%20Papers/SmartSchools/2-5-saadharthe.doc،   2007 ديـسمرب  1 :التحميل تاريخ، 
  .بتصرف
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 يأخذ  ث طرق التعلُّم هو متثيل األدوار، وهو أسلوب من أساليب التطوير اإلداري؛ حي            بنيمن  
  .)1(املشاركون يف الربنامج أدواراً إدارية، وميارسون من خالهلا النشاط اإلداري ألغراض التعلُّم

 تـسمح   إستراتيجيةعلُّم أفعل إذا توفَّرت     إن املعرفة هي ناتج التعلُّم، ومن مث تصبح جدوى الت         
  .باالستفادة من املعرفة اجلديدة ووضعها موضع التطبيق

  .)2(مفهوم التعلُّم التنظيمي: الفرع الرابع
 الشغل  -دراكرد عليها    واليت شد  -لةتواِصت احلاجة إىل أن تتغير املؤسسات بصورٍة م        ظلَّ دلق

األول هو احلصول على املعرفـة      :  من نوعني للنشاط    التعلُّم يتكونو. يميالشاغل ملُنظِّري التعلُّم التنظ   
من أجل حل مشكالٍت محددة بناًء على مقدماٍت منطقية قائمة؛ أما النوع الثاين للتعلُّم فهو إرسـاء                 

 تلغـي املُقـدمات   ) أي مناذج، أو مناهج، أو مناذج عقلية، أو منظـورات         (مقدماٍت منطقية جديدة    
التعلُّم "، أو   ")2(تعلُّم  "و  )" 1(تعلُّم  "وقد اصطُلح على تسمية نوعي التعلُّم هذين        . املنطقية املوجودة 
  .)3("التعلُّم املزدوج احللقة"و" الفردي احللقة

 كثرية تعاين حالة عجـٍز عـن         بأن هناك مؤسساتٍ   1990 سنة   )4 ((Senge)سينج  وقد سلَّم   
" املؤسسة املُعتِمدة على التعلُّم   " قُدرة املؤسسة على التعلُّم، طرح فكرة        التعلُّم، ولعالج املرض وتعظيم   

كنموذٍج عملي، وقد ذهب إىل أن املؤسسة املُعتِمدة على التعلُّم لديها القُدرة على ممارسـة الـتعلُّم                 
  . ، كمصدرين مستدامني للميزة التنافسية)أي السليب(، والتعلُّم التكيفي )أي الفاعل(التوليدي 

  : )5( القيام مبا يأيت من أجل بناء مؤسسٍة معتمدة على التعلُّمدراء، ينبغي على املسينجووفقاً لـ 
-عقَّدة" (التفكري املنظومي"ي  تبن؛)السعي إلجياد إجاباٍت بسيطة على قضايا م  
   يف حيام اخلاصة؛)6("التمكُّن الشخصي" تشجيع -

                                                 
 .348ص ، مرجع سبق ذكره، سهيلة حممد عباس ) 1(
، مرجع سبق ذكـره   ،  جنم عبود جنم   : انظر .» ف املؤسسة  ترتيب األنشطة بطريقٍة تساهم يف حتقيق أهدا       «:  التنظيم بأنه  يعرف ) 2(

 .244ص 
 .113 ص، مرجع سبق ذكره، اإلدارة باملعرفة،  توفيقالرمحنعبد  ) 3(
 ومدير مركز التعلم التنظيمي يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا         أمريكي هو عاملٌ ) 1947مواليد   (:Senge)(  سينج بيتر مايكل  )4(

 .حماضر يف ديناميات النظامأستاذ هو و. مدرسة سلون لإلدارة
 
 .114 ص مرجع سبق ذكره، ،اإلدارة باملعرفة ، توفيقالرمحنعبد  ) 5(
)6 ( Personal Mastery. 
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  إىل السطح والتشكيك فيها؛السائدة " النماذج العقلية" إخراج -
  ؛"رؤيٍة مشتركة" بناء -
  ".التعلُّم اجلماعي" تسهيل -
-العاملون يف التفكري اإلداري اجلديد ذوو أوجه م 1(مون باستمراردة ويتعلَّتعد(.  

  .الفرق بني التدريب والتعليم: الفرع اخلامس
حيث أن األخري يعترب أوسع نطاقاً،      من الناحية العملية، ميكن التمييز بني التدريب والتعليم، من          

ويتم من خالل املؤسسات األكادميية، مثل املدارس، واملعاهد، والكليات، ويـستهدف يف النهايـة              
          عترب التدريب ضيقاً من حيث النطاق، ويستهدف     توسيع مدارك الفرد وجماالت املعرفة لديه؛ يف حني ي

       دة للعمل تنمية قُدرات الفرد يف جماٍل أو جماالٍت معترب عائد التدريب مباشراً،       . حدمن ناحيٍة أخرى، ي
  .)2(أي يتحقَّق يف األجل القصري، بينما يتحقَّق هدف التعليم يف األجل الطويل

ومن وجهة النظر الوظيفية، عادةً ما يتزامن التدريب والتعليم؛ حيث يتم البدء بتعريف الفـرد               
 بعد ذلك تـتم تنميـة       يحة وعالقتها بالوظائف األخرى، مث    جبوانب الوظيفة وأصول املمارسة الصح    

وتؤدي صعوبة الفصل بـني     . مهارات وقُدرات الفرد من خالل التدريب لضمان حسن أدائه للعمل         
 لعملٍة واحـدة، ومتطلَّبـان      نالتعليم والتدريب يف احلياة الوظيفية إىل النظر إليهما على أما وجها          

  .)3( يف العملرئيسيان لتحقيق التميز

  .الفرق بني التدريب والتنمية: الفرع السادس

   :)4(يتمثل الفرق بني التدريب و التنمية فيما يلي
عملٌ مخطَّط يتكون من جمموعٍة من الربامج املُصممة؛ من أجل تعليم املوارد البشرية            : التدريب

  .ل تطوير وحتسني أدائهمكيف تؤدي أعماهلا احلالية مبستوًى عاٍل من الكفاءة، من خال

عمليةٌ مخطَّطة وهادفة قد توجه عملية النمو وتسرعها، أو تحسن يف نوعيتها            فهي   :أما التنمية 
             ات لتحصرات وتبتدع املُخرجركّب املتغيحلل وتجاهها، وقد تقع خارجها فتصطنع وتر يف اتغيل أو ت

        تفرعلى ما هو أحسن وأفضل، أو ما هو مد زتمييف خصائصه، وهذا ال يتحقَّق إال بتوظيف اخلربة          وم 
                                                 

 .20 ص، مرجع سبق ذكره، اإلدارة باملعرفة،  توفيقالرمحنعبد  ) 1(
 .333ص ، مرجع سبق ذكره، مجال الدين حممد املرسي ) 2(
 .333ص  املرجع نفسه، ) 3(
 .438 ص، مرجع سبق ذكره، عقيلي وصفيعمر  ) 4(
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فهي . )1(واملعرفة، وبذل اجلهود، واعتماد املناهج العلمية، وتوظيف الدراسات، الفرضيات والنظريات         
عملٌ مخطَّط يتكون من جمموعٍة من الربامج املُصممة من أجل تعليم املـوارد البـشرية وإكـساا                 

ياٍت، ومهاراٍت جديدة، متوقَّع أن حتتاجها يف أداء مهاٍم أو وظـائف جديـدة يف               معارف، وسلوك 
املستقبل، والتأقلُم مع أية مؤثِّر يف نشاط املؤسسةستجدث يف البيئة، وت2(اٍت أو تغيرياٍت حتد(.  

ـ                زمين على الرغم من تشابه املفهومني من حيث الوسائل املُستخدمة يف التعلُّم، إال أن املدى ال
فالتدريب موجه باحلاجة اليومية، ويركِّز على وظيفة الفـرد احلاليـة،      . لكل منهما خيتلف عن اآلخر    

ويستهدف تنمية املهارات والقُدرات اليت تساِهم بشكٍل واضح يف تطوير األداء احلـايل يف الوظيفـة         
فمع تطـور   . ملستقبلية يف التنظيم  من ناحيٍة أخرى، فإن تنمية العاملني تركِّز على الوظائف ا         . احلالية

على سبيل املثال ختتلف املُتطلَّبات     . املسار املهين للفرد تربز أمهية احلاجة إىل مهاراٍت وقُدراٍت جديدة         
املهارية والقُدرات اخلاصة بوظيفة رئيس قسم التوظيف على تلك املطلوبة ألداء وظيفة مـدير إدارة               

ال تقلُّد الفرد لوظائف ذات مسؤولياٍت أعلى، فإن جهود التطـوير           املوارد البشرية، ومع زيادة احتم    
سوف تمكِّن هذا الفرد من االستعداد لتحمل هذه املسؤوليات اليوم وقبل أن ميارسها، عندما تـسند                

  .)3(إليه مستقبالً، والغرض منهما هو التعلُّم

يهـدفان إىل بنـاء     و التعلُّم،    وعملية منتظَمة يعتمدان على    كإستراتيجيةإن التدريب والتنمية    
معارف ومهاراٍت واتجاهاٍت وسلوكياٍت لدى املوارد البشرية؛ من أجل تطوير وحتسني أدائها احلايل             

  .)4(واملستقبلي، والتكيف مع تغيرات البيئة

 التـأقلم  عمليـات  على جوهره يف يركِّز األول التدريب؛ لكون عن خيتلف ، فهوالتأهيلأما 
  .)5(األداء على يركِّز الثاين العمل، بينما يف اآلخرين مع والتكيف

  

                                                 
جامعة نايف العربيـة للعلـوم       :متطلبات التنمية املستدامة لألمن العريب     تنمية املوارد البشرية و    «امدي،   الغ عبد العزيز بن صقر    ) 1(

 .5 ص، 2006، بريوت، التعليمامللتقى العريب الثالث للتربية وحبث مقدم إىل ، » األمنية منوذجاً
 .438 ص، مرجع سبق ذكره، عقيلي وصفي عمر ) 2(
 .343 -333  صص، مرجع سبق ذكره، مجال الدين حممد املرسي ) 3(
 .438ص ، مرجع سبق ذكره، عمر وصفي عقيلي ) 4(
 ،يـاض الر، والتـدريب  األمنية للدراسات العريب باملركز النشر دار، اإلصالحية املؤسسات يف التدريب برامج ،حوطر صالح ) 5(

 .182 ص ،1991 السعودية،
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  .أهداف العملية التدريبية: املطلب الثاين
التدريب وسيلةً من وسائل االستثمار املختلفة اليت تحقِّق مكسًبا مالًيا يـضاف لقائمـة               يعترب

الفاعلة يف جمال إدارة املـوارد      األرباح، وليس عبئاً على ميزانية املؤسسة؛ لكونه أكثر االستراتيجيات          
وتسعى عملية التدريب والتطوير إىل حتسني قُدرة األفراد على أداء املهام املُوكَلة إليهم، عن              . البشرية

  .طريق زيادة معلومام وطريقة أدائهم للوظائف، وحتسني سلوكهم داخل املؤسسة

  .التدريب كعلٍم وفن ومهنة: الفرع األول
إدارية حمضة فهو يعترب علما مبنيا على قواعد و أسس علمية و فنا خيضع ليس التدريب عملية 

وهذا ما ،إلبداعات املدربني و املتدربني و مهنة جتعل من حمترفها شخصا حمترما يف املؤسسة 
  :)1(سنوضحه فيما يلي

 به اآلن على العمل أو املهنة وتنمية املوارد البشرية نشاطاً معترفاً أصبح التدريب:  التدريب كعلم-
يف مجيع املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية، والتدريب كعلٍم أصبح مبدأً مسلَّماً به، وحقيقةً متعارفاً 
لية عليها؛ ويرجع ذلك إىل مولد العديد من احلقائق العلمية املُتراصة واملُنتظَمة يف صورة عالقاٍت تفاع

  .أدت إىل تطور العملية التدريبية
ن التدريب اإلنساين يتالقى مع جوهر الفن يف أنه كيانٌ مهاري يندرج حتت تلك إ:  التدريب كفن-

  .القيم ذات النوع الوجداين القائم بني املُدرب واملُتدرب يف عالقٍة جدلية
يعين ما يقوم به األشخاص من اتخاذ العملية التدريبية مهنةً هلم، فيكسبون :  التدريب كمهنة-

 التدريب لرفع قُدرام وطاقام األدائية  يفراغبنيالطريق مساعدة العمالء عيشهم منه، وذلك عن 
  .واإلنتاجية

هدف إىل بناء نظاٍم معريف حديث لدى املوارد البشرية ي كإستراتيجيةميكن القول أن التدريب  
ا السلوكية  اتجاهال أخرى جديدة ومتنوعة، وتعديا مهاراا احلالية، وإكساريف املؤسسة، وتطوي

 والتأقلُُم مع التغيريات اليت حتدث وتفرض على املؤسسة تبنيها والتكيف ب استيعافلألفضل؛ د
  .)2(معها

تنفق املؤسسات تكلفةً عالية ألغراض تدريب رأس املال الفكري، وصقل معارفهم ومهارام 
اصرة، ويزيد من قُدرم االبتكارية باستمرار، بشكٍل جيعلهم مواكبني آلخر التطورات العاملية املع

                                                 
 .8ص ، مرجع سبق ذكره، رأفت عبد الفتاح ) 1(
 .438-437  صص، مرجع سبق ذكره، عقيلي وصفيعمر  ) 2(
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واإلبداعية يف إنتاج الشيء اجلديد لصاحل مؤسسام، ويأيت ذلك من خالل إشراكهم يف الربامج 
  .)1(التدريبية، أو إرساهلم إىل املعاهد واجلامعات املُتخصصة

  : )2( التدريب والتطوير علىةتركِّز وظيف
  يبية لتطوير وزيادة وحتسني قُدرات وأداء العاملني؛ربامج التدرال حتديد وتصميم وتنفيذ -1
 تطوير وتنفيذ اإلجراءات اإلدارية وأنشطة املوارد البشرية لتحسني جهود إدارة اجلودة الشاملة -2

  .داخل املؤسسة

  . أهداف التدريب: الفرع الثاين
هاراتـه  إن االختيار والتدريب اجليد للمورد البشري ووضعه يف املكان املناسـب حـسب م             

    ضماناً لألداء اجلي عدإن للتدريب والتطوير عـدة  كذلك ف. )3(د والعايل دون الرقابة املباشرة  ورغباته، ي
 وتقليل احلاجة لإلشراف عن قُـرب، وختفـيض    ،مزايا، منها زيادة اإلنتاجية، ورفع معنويات األفراد      

والتـدريب يـساِعد    . ونة التنظـيم  حوادث العمل، وتعميق املعرفة املُتخصصة، وتعزيز استقرار ومر       
  .املؤسسات على حتقيق االكتفاء الذايت؛ وبالتايل تقليل االعتماد على اخلبري األجنيب

  : )4(ويهدف التدريب كذلك إىل
 وتؤدي املطلوب منها بشكٍل ، تعليم املوارد البشرية كيف تتجنب جوانب الضعف يف أدائها احلايل-

 صحيح، وذلك من خالل سدا وسلوكيااحلاليةاالثغرات املوجودة يف مهارا .  
 تعليم املوارد البشرية كيف تنمي جوانب القوة يف أدائها احلايل؛ لالستفادة منها بشكٍل أكثر -

  .مستقبالً، وذلك يف معارفها أو مهاراا وسلوكياا احلالية
 جديدة ومتنوعة، لتمكينها من أداء  إكساب املوارد البشرية معارف ومهاراٍت واتجاهاٍت سلوكية-

  أعماٍل جديدة يف املستقبل حتتاجها املؤسسة؛
  . تكييف املوارد البشرية مع تغيرات البيئة اليت تضطر املؤسسة إىل إدخاهلا على جماالت العمل فيها-

                                                 
 .128ص ، مرجع سبق ذكره، عادل املفرجي و أمحد علي صاحل ) 1(
 .37، ص مرجع سبق ذكره، خالد عبد الرحيم اهلاييت ) 2(
 .86، ص كرهمرجع سبق ذ، مساليلحيضيه  ) 3(
  .439 ص، مرجع سبق ذكره، عقيليصفي عمر و ) 4(
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ريب  مجعية التدا يف الواليات املتحدة األمريكية، نفَّذ1995حسب دراسٍة استكشافية عام 
 التدريب فيها حقَّقت عدداً من إستراتيجيةوالتنمية األمريكية يف عدٍد من املؤسسات األمريكية، فإن 

  :الفوائد يوضحها الشكل التايل
  )33(شكل رقم 

  1995 التدريب يف عدٍد من املؤسسات األمريكية عام إستراتيجية دفوائ

  

  

  

  

  

  

  

  
  :إىل الشكل من إعداد الباحث باالستناد :املصدر

Lyle M.Spencer, Reengineering Human resource, Johne Weily, New York, 1995, P 237.  

    ساِهم يف حتقيق أهداف          -بصفٍة رئيسة  -إن التدريب يهتملة اليت تبتوفري وإعداد الكوادر املُؤه 
  .)1(املؤسسة، ويف الوقت نفسه إشباع حاجام النفسية

  .يبدوافع التدر: الفرع الثالث
  :)2( دوافع التدريب فيما يليتتمثَّل

  
  
  
  

                                                 
 .بتصرف 85ص ، كرهذمرجع سبق ، رأفت عبد الفتاح ) 1(
 .114 -113  صص، مرجع سبق ذكره، مهدي حسن زويلف ) 2(

 
1

زيادة كفاءة اإلنتاجية
 %77بنسبة

2 

حتسن جودة املُنتج
%72بنسبة

3 

زيادة رضا الزبائن 
 %63مبقدار

4 

حتسن خدمة الزبائن
 %75بنسبة 

5

اخنفاض الفاقد
 %55واهلدر بنسبة 



 لى الموارد البشرية وأثره عالتدريب اإللكتروني: الفصل الخامس

 

266

  

  )34(شكل رقم 
  دوافع التدريب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

مهدي حسن زويلف، إدارة األفراد، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، :  الشكل من إعداد الباحث باالستناد إىل:املصدر
  .114 -113، ص ص 2003

ةٌ يف كمية وحتسني نوعه؛ فتدريب العاملني على كيفية القيام وهي زياد:  الزيادة يف اإلنتاج-1
  .بواجبام، معناه درجة إتقام للعمل، ومن مث زيادة قابليتهم اإلنتاجية

إن التدريب على . إذ تؤدي الربامج التدريبية مردوداً أكثر من تكاليفها:  االقتصاد يف النفقات-2
لطرق السليمة فيه الكثري من االقتصاد يف النفقات، وسالمة استخدام اآللة طبقاً ألصوهلا، ووفق ا

يف استهالكها يف املواد، وقلةٌاآللة، واقتصاد .  
فالدورات التدريبية للعاملني وتلقينهم من املعارف اجلديدة اليت تزيد من :  قلة يف دوران العمل-3

اة العاملني، وزيادة استمرارهم يف قُدرام يف مزاولة أعماهلم، يعين إجياد نوٍع من االستقرار يف حي

 

 الزيادة يف اإلنتاج   

 االقتصاد يف النفقات   

 قلة يف دوران العمل   

 رفع معنويات العاملني   

 توفري القوى االحتياطية يف املؤسسة   

 قلة يف اإلشراف   

 قلة يف حوادث العمل   

 التدريب معناه حتسني أداء اإلدارات ذاا   

 دوافع التدريب



 لى الموارد البشرية وأثره عالتدريب اإللكتروني: الفصل الخامس

 

267

  

خدمة املؤسسة، ورغبتهم يف العمل معها، إىل جانب ذلك فإن الكثري من املؤسسات تلزم 
  . املُتدربني بعقوٍد خلدمٍة معينة بعد التدريب، كل ذلك يؤدي إىل قلٍة يف معدل دوران العمل

 جادة يف تطوير قُدراته وتقدمي العون له إذ ما يشعر الفرد بأن املؤسسة:  رفع معنويات العاملني-4
يف التطوير يزداد إخالصه للمؤسسة، وينعكس دلك على عالقته اجليدة يف اإلدارة، ويقبل على 

  .عمله باستعداٍد وجداين وهو مصدر رفع الروح املعنوية
بات املُلحة إذ أن التدريب يشكِّل مصدراً هاماً للطل:  توفري القوى االحتياطية يف املؤسسة-5

  .لأليدي العاملة، وخاصةً أيام الرخاء الذي يتطلَّب املزيد من القوى العاملة
إذ أن التدريب معناه معرفة الفرد يف عمله وطرق أداء العمل، وقُدرته على :  قلة يف اإلشراف-6

ه أو النقد الذايت؛ وهلذا سوف ال حيتاج إىل الكثري من اإلشراف، سواًء إلرشاده يف أداء عمل
  .الرقابة عليه

إذ أن التدريب معناه تعريف العامل القيام بأحسن الطرق وأسلمها يف :  قلة يف حوادث العمل-7
ل التدريب من خماطر العمل وإحداثهقلِّتشغيل اآللة واحلركة؛ في.  

ريب وما التد. إذ أن التدريب لإلدارات واملُخطِّطني:  التدريب معناه حتسني أداء اإلدارات ذاا-8
اإلداري وتطوير اإلدارة إال طريق لزيادة كفاءة اإلدارة ومعرفتهم يف كيفية حلِّ مشاكل العمل، 

  .والقضاء على الكثري من أخطائها

  : )1(وهناك عدة جماالت تشملها العملية التدريبية هي
   تدريب العاملني اجلُدد؛-1
   تدريب العاملني القائمني بالعمل؛-2
  قية؛ التدريب لغرض التر-3
  . إعداد طبقة املُدربني-4

  . املُتطلَّبات األساسية لنجاح العملية التدريبية: الفرع الرابع
 سليم من بىن على أساٍس ينبغي أن ي، والسلوكية، واإلدارية، الفنية:التدريب بأنواعه املختلفةإن 

  .االحتياجات هذه  واختيار التدريب املالئم لسد،حتديد االحتياجات التدريبية الفعلية

وهناك جمموعةٌ من املُتطلَّبات األساسية الالزمة لتحقيق االستخدام الفعال لوظيفة التدريب يف 

                                                 
 .114 -113 ص ص، مرجع سبق ذكره، مهدي حسن زويلف ) 1(
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  : أية مؤسسة، من أمهِّها ما يوضحه الشكل التايل
  )35(شكل رقم 

  املُتطلَّبات األساسية لنجاح العملية التدريبية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، اجليزة، مصر، "مبيك"مهارات أخصائي التدريب، مركز اخلربات املهنية لإلدارة : ث باالستناد إىل الشكل من إعداد الباح:املصدر

  .16 -15، ص ص 2005، 1ط

 
 لية التدريبيةبات األساسية لنجاح العمتطلَّاملُ 

 2 

 3 

 4 

 1 

 5 

 6 

 7 

 8 

درات والطاقات البشرية يف  ممكنة من القُأن تسعى سياسة التدريب والتنمية لتحقيق أقص استفادٍة 
فية درة التكيال تضع يف اعتبارها فقط القُن  أتحقيق ذلك عليها وهي يف سبيلها لينبغي واليت ،سسةاملؤ

 .ططططها مبشاركة واستشارة أولئك الذين يتأثرون بتلك اخلُ بل عليها أيضاً أن تضع خ،لألفراد

 توفري للمؤسسة للمهارات املتخصصة القادرة على العمل يف أنشطة التدريب والتنمية 

 أن تؤسسة،  من األهداف األساسية للمباشرةً أهداف وظيفة التدريب والتنمية يف املؤسسة مشتق
يف حتقيق تلك األهدافم مباشرةًسِهوجبب أن ت . 

 ومن مث ال جيب ، من عملية التخطيط يف املؤسسة ككل ختطيط التدريب والتنمية كجزٍءأن يتم 
 .عزهلا عن أنشطة اإلدارة األخرى

 .دراء أساسي من مسؤولية كافة املقبول التدريب والتنمية كجزٍء 

 أن يتموفِّر وتتنظيم وظيفة التدريب والتنمية بصورٍة علمية ت م املهارات التدريبية املُقدصة تخص
 . اقتصاديككل وبشكٍلوالالزمة للمؤسسة 

 يف -  وغريهمدراءالتدريب والتنمية بالطريقة اليت تكفل اشتراك كافة امل تنظيم وتنفيذ وظيفة أن يتم 
 . ألعماهلم ومكمالً عادياً باعتبار ذلك جزءاً،ل لآلخرينالتدريب الفعاَّ

 وبعد ذلك يتم.  واقعية وموضوعية بقدر اإلمكانجيب تقييم نتائج نشاط التدريب والتنمية بطريقٍة 
خاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة للتحسنيات. 
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لة لتدريب وتنمية املوارد البشرية على فهٍم واضح وإدراٍك متجدد تكاِم تعتمد املنظومة املُكذلك
ملهارات ومستويات املعرفة املتاحة هلا، وما لتركيبة املوارد البشرية باملؤسسة، وهيكل القُدرات وا

تتمتع به من خصائص فكرية وتوجهاٍت سلوكية، تتماشى أو تتناقض مع متطلَّبات اإلجناز وتفعيل 
  .األنشطة وحتقيق األهداف باملؤسسة

 املوارد البشرية على النحو تدريباإلطار الفكري لعمليات " النظام املفتوح"ويمثِّل منوذج 
  : يلالتا

  )36(شكل رقم 
   منوذج النظام املفتوح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جوان 11 :التحميل تاريخ ،tshareef/dean/sa.edu.kau.economics.www/ ، »اإلستراتيجيةإدارة املوارد البشرية « : املصدر
2007.  

  : لتاليةالنتائج العملية ا" نظام مفتوح" املوارد البشرية على أا تدريبويحقِّق النظر إىل عملية 
الترابط بني نظام تنمية املوارد البشرية وبني باقي عناصر ومكونات املؤسسة من ناحية، وبينه وبني  -1

  .املناخ اخلارجي املُؤثِّر على املؤسسة وفعالياا مجيعاً من ناحيٍة أخرى
2-الت تأثريدخط بني أجزاء نظام تنمية املوارد البشرية؛ حيث يكون للميف كفاءة ا ه التراب

 .العمليات، وكذا تؤثِّر فعالية وكفاءة العمليات يف نوعية ومدى متيز املُخرجات
 إمكانية التأثري يف كفاءة وفعالية نظام تنمية املوارد البشرية وتطويره باستخدام أي من املداخل -3

 : التالية

 املنـــــــــاخ احمليــــــط

  املخرجات  العمليات  املدخالت

  
 

  رادأف •
 تقنيات •
 معلومات •
  موارد •

  
  
 

  موارد بشرية فعالة •

 حتليل •
 ختطيط •
 تصميم •
 تنفيذ •
 متابعة •
 تقييم •
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   حتسني مدخالت النظام؛-
  حتسني عمليات النظام؛-
 املُخرجات املُستهدفة، وتأكيد معايري تقييمها؛ حتسني مستوى -
 . بيان أمهية التوازن الذايت بني عناصر كل من املُدخالت والعمليات واملُخرجات-

  :وتتمثَّل أهم عمليات تدريب  املوارد البشرية فيما يلي
  )37(شكل رقم 
  املوارد البشريةأهم عمليات تدريب 
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   .إعداد الباحث الشكل من :املصدر

  

  

 
حتليل املناخ اخلارجي

 مؤسسةوالداخلي لل

عمليات 
تدريب وتنمية 
املوارد البشرية

ختطيط االحتياجات 
  من املوارد البشرية

االستقطاب واالختيار 
  للعناصر املناسبة

شراف والتوجيه اإل
  والتدريب أثناء العمل

تقييم األداء وقياس
  كفاءة األداء

التعويض املادي
  واملعنوي واحلفز

التطوير والتدريب على 
 مدى دورة اخلدمة

مكونات نظام تنمية
 البشريةاملوارد 
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  . للمؤسسةاإلستراتيجيةاألهداف التدريب و: املطلب الثالث
الربنامج الرمسي املُعّد من قبل املؤسسة؛ إلكـساب العـاملني           « الربنامج التدرييب بأنه     يعرف

  .)1(»املهارات املُرتِبطة بوظائفهم احلالية واملستقبلية، ومساعدم يف تصحيح جوانب النقص يف أدائهم
إذا كان من الضروري أن يلعب التدريب دوراً جوهرياً يف املؤسسة، فإنه ينبغي أن يتم توجيه                

وينطوي ذلك بالضرورة على وجوب حتديد مهـام        . أنشطته للحاجات احلقيقية للمؤسسة وأفرادها    
ياً وهو ما يعين ضـمن    . يف حتقيق أهداف املؤسسة وأولوياا    تصب  وظيفة التدريب ، باعتبارها مهاماً      

ضرورة حدوث التواؤم الكامل بني هذه املهام وأنشطة التخطيط باملؤسسة، مبا يف ذلـك أولوياـا                
  .املُحددة

    اهلدف األساسي للمؤسـسة، وعالقـة    :)2(ل ثالثة عوامل هي   وتتشكَّل خطة املؤسسة من تفاع
هذه العوامل  ىل ملراجعة   وتتمثَّل النتيجة األو  .موارد املؤسسة ووضعها الراهن   املؤسسة باتمع ككل، و   

  .مة لفترة التشغيل التاليةالِئ عامة ومعقولة ومإستراتيجيةيف القُدرة على وضع 

 املؤسسة مبثل هذه الطريقة، فإن ذلك يمكِّن من وضـع وحتديـد             إستراتيجيةوإذا ما متَّ وضع     
3( التدريب يف صياغة وحتديد تلك األهداف تتمثَّل وظيفةدية للمؤسسة، وعنأهداٍف واضحة وكم( :  

لـة  حتم حتديد املهارات املُتغيرة أو التقليدية أو املعرفة املطلوبة لتحقيق النتائج املرغوبة واملصادر املُ             -1
ومـن  .  جدد، أو تنمية اجلهـاز اإلداري احلـايل        هلذه املهارات واملعرفة، مبا يف ذلك تعيني أفرادٍ       
  .ة وظيفة األفراد، أو غريها من الوظائف اإلداريةالواضح أنه ال ميكن تنفيذ ذلك مبعزٍل عن بقي

تقييم املوارد والطرق الالزمة لتحقيق التغيريات املطلوبة يف املهارات واملعرفة، والتحديد الـدقيق              -2
  .واملقبول للنتائج املرغوبة

  :)4( أنوينبغي على وظيفة التدريب يف هذه املرحلة. غيرياٍت ضمنية يف سياسة التدريب حتديد أية ت -3
   تضع خططاً تفصيلية بالتعاون مع بقية اإلدارة يف املؤسسة؛-
   تنفيذ اجلزء اخلاص ا من العمل، ومعاونة اآلخرين يف أداء أعماهلم؛-

  . تقييم النتائج بشكٍل عام وبالطريقة نفسها املُتبعة يف الوظائف األخرى-

  : ريب يف املؤسسة التدإستراتيجيةويوضح الشكل املوايل كيفية إعداد 
                                                 

 .343 ص، مرجع سبق ذكره، سهيلة حممد عباس ) 1(
 .16 ص،  سبق ذكرهعمرج،  توفيقالرمحنعبد  ) 2(
 .16 صاملرجع نفسه،  ) 3(
 .17 صاملرجع نفسه،  ) 4(
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  )38(شكل رقم 
   التدريب يف املؤسسةإستراتيجيةإعداد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ص، 2005، 1، اجليزة، مصر، ط"مبيك"عبد الرمحن توفيق، مهارات أخصائي التدريب، مركز اخلربات املهنية لإلدارة  :املصدر
17.  

الموقف 
 ادياالقتص

التزامات 
 اجتماعية

توقعات اإلدارة 
 أو المساهمين

 المصالح القومية 
القوانين 
 واللوائح

توقعات  ات العمالءتوقع
 العاملين

  للمؤسسةيالغرض األساس

نقاط قوة وضعف 
 بموارد المؤسسة

األداء السابق 
 للمؤسسة

 األهداف والخطة

تحدید احتياجات التدریب والتنمية 
 تقييم النتائج في ضوء أهداف المؤسسة

 تنفيذ البرنامج 

برنامج التدریب 
 تعدیل سياسة وتنظيم أووضع  والتنمية

 التدریب والتنمية
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  .  املوارد البشريةتدريب إستراتيجية بناء مراحل: الفرع الثاين
حة يف الشكل التايلإستراتيجية عملية بناء متروضتنمية املوارد البشرية بعدة مراحل م :  

  )39(شكل رقم 
   املوارد البشريةإستراتيجيةمراحل عملية بناء 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
 ،اإلستراتيجيةارة املوارد البشرية إد:  الشكل من إعداد الباحث باالستناد إىل:املصدر
2985=ID?asp.file/tshareef/dean/sa.edu.kau.economics.www، 2008 فيفري 12 :تاريخ التحميل.   

 
)1(  

ده هد وما تتيحه للمؤسسة من فرٍصرات الفاعلة فيه وما تتغيدراسة وحتليل املناخ احمليط باملؤسسة وطبيعة املُ
  . وأخطارا من معوقات

)2(  

  .عاين منهاف على مواطن القوة ا، وحتديد مصادر الضعف اليت ت والتعر،حتليل املناخ الداخلي للمؤسسة

)3(  

 .ستراتيجية العامة للمؤسسة واالستراتيجيات الوظيفية يف خمتلف جماالت النشاطدراسة وحتليل اال

)4(  

 .فةستهدبات تنفيذ وحتقيق استراتيجيات املؤسسة وإنتاج القيم املُتطلَّحتديد هيكل املوارد البشرية املناسب ملُ

)5(  

 .عاين منها وحتديد الفجوات اليت ي،تاحالبشرية املُمراجعة هيكل املوارد 

)6(  

الفجواترسم االستراتيجيات وتصميم الربامج اهلادفة إىل سد . 

)7(  

بناء نالبشرية ستراتيجية لتنمية املواردبات اتطلَّظم واستراتيجيات التدريب وتصميم فعالياته مبا يتناسب مع م. 
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  : )1(إن األفكار احملورية يف تلك القضايا هي
بة مع أمهيته يف بناء وتعظيم تناِسية املُيب نشاطٌ هادف ينبغي أن يتم التعامل بشأنه باجلدإن التدر -1

  كفاءة املوارد البشرية؛
 إن التدريب هو باألساس استثمار مستقبلي ينبغي أن يحاط بكل الضمانات، وأن توفِّر له كل -2

 املُقومات الصحيحة لتحقيق العائد منه؛
 نشاطٌ علمي يستند إىل أُسٍس ومناهج مقننة، ويستخِدم تقنياٍت متطورة؛ إن التدريب -3
  تنطلق يف تكامٍل مع استراتيجيات املؤسسة؛إستراتيجية إن التدريب مهمةٌ إدارية -4

، تتضح ثالثة اإلستراتيجيةرة يف أفكار إدارة املوارد البشرية عاِصويف ضوء التطورات املُ
  :  يف شأن التدريباتجاهاٍت رئيسية

1-دة يف استراتيجيات تنمية املوارد البشرية املعاصرة؛تزاِي حتتلُّ عمليات التدريب والتطوير أمهيةً م  
2-ل اهتمام اإلدارة لتقييم آثار االستثمار يف التدريب والتطوير على محتو ل الكفاءة التنظيمية؛جم 
لة احلديثة، مثل تكاِم تقييٍم ضمن حماور آليات التقييم املُ تصبح مسامهات تنمية املوارد البشرية حملَّ-3

 ".نةتواِزقائمة النتائج املُ"

  .فية حتديد االحتياجات التدريبيةكي: الفرع الثالث
 املؤسـسة لتـدريب     إستراتيجية حتديد حاجات التدريب الركيزة اليت يقوم عليها رسم          يمثِّل

  .)2( إىل تلبيتها أو تغطيتهااإلستراتيجيةمبثابة أهداٍف تسعى  احلاجات هي نوتنمية مواردها البشرية؛ أل

 فجوةٌ بني الوضع الراهن ملستوى كفاءة املوارد البشرية  حاجة التدريب بشكٍل عام بأاتعرف
 كفاءة املطلوب الوصول إليها، سواًء يف املهارات أو املعارف أو السلوكيات ىمن جهة، ومستو

يف ضوء ذلك، ميكننا القول بأن حاجات التدريب من حيث بعدها . ىوالتصرفات من جهٍة أخر
  : الزمين ذات أبعاٍد زمنية ثالثة هي موضحة يف اجلدول التايل

  

  

  

                                                 
)1(  2985=ID?asp.file/tshareef/dean/sa.edu.kau.economics.www2008 فيفري 12: ، تاريخ التحميل.  
 .458، مرجع سبق ذكره، ص عقيليعمر وصفي  ) 2(
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  )16( رقم جدول
  أبعاد حاجات التدريب

  الوصف العام  األبعاد  الرقم

1-  
ـ     ر تطـوير   واحلاجة مـن منظ
  .وحتسني األداء احلايل

  األداء احلايل بوضعه الراهن، وبني ما هو مطلوب         بني مستوى  وتمثِّل فجوةً 
 ، فحدوث الفجوة يف هذه احلالة     .وفق املعايري املُحددة اخلالية   من هذا األداء،    

يكون بسبب أن األداء احلايل أقل من املعايري املطلوب حتقيقها مـن هـذه              
  .األداء

2-  

احلاجة من منظار تطوير وحتسني     
رفـع   األداء احلايل من أجـل    

ستواه إىل حد معني مستقبال أو      م
  .أعلى مستوى ممكن رفعه إىل

تتمثَّل الفجوة يف هذه احلالة بالفرق بني الوضع احلـايل لـألداء والوضـع              
راد الوصول إليهاملستقبلي الذي ي.  

3-  

الفجوة من منظـار حاجـات      
العمل اجلديدة مـن املهـارات      
واملعارف والـسلوكيات الـيت     

عـة  توقَّاملُ بيئية ال تغيراتبها ال تتطلَّ
يها من قبل املؤسسةواملنوي تبن.  

مها  أن تتعلَّ  ينبغياجلديدة اليت   ... احلاجة هنا تمثِّل مجيع املهارات واملعارف     
 من أجل تلبيـة حاجـات العمـل         ؛ن كيفية تطبيقها  تِق وت ،املوارد البشرية 
  .عةتوقَّاملستقبلية املُ

بعد استراتيجي، دار وائل : عمر وصفي عقيلي، إدارة املوارد البشرية املعاصرة: اد إىل من إعداد الباحث باالستندول اجل:املصدر
  .458 ص، 2005، 1للنشر، عمان، األردن، ط

  .دريبر وظيفة التتطو: الفرع الرابع
زيتمي   ؛ رت على مجيع مناحي احليـاة     ر املعريف والثورة التكنولوجية اليت أثَّ      العصر احلايل بالتفج

 ميكن عرضها على النحو     ، وظيفية يف التدريب   حتوالٍت تنظيمية و  حتوالٍت إىل حصول    أدىذي  األمر ال 
  : )1(التايل

 ؛ب عن طريق التوجيه الذايتي من التدريب بطريقة االستقبال السليب إىل التدر التحول-1
 األمر الـذي    ؛لتدريب على التدريب من املرتل أو العمل بدون احلاجة إىل االنتقال ملكان ا            قُدرةال -2

يبني،ف صاِدزيل العوائق املكانية اليت قد تدون التحاقهم بالربامج التدريبية؛ول  وحتُاملُتدر 
3- بل حتوف إىل املُشِرب واملُراِق من املُاملُدر؛ه والقائدوج 

                                                 
ــاين،   ) 1( ــرحيم ميـ ــد الـ ــاء عبـ ــي  « هنـ ــصر الرقمـ ــديات العـ ــروين وحتـ ــدريب اإللكتـ ،  »التـ

AdministrativeSciences/Colleges20%Arabic/Colleges/sites/sa.edu.ksu.www، 2008 جوان 15 :تاريخ التحميل.  
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 موا بـسرعاتٍ  بني بأن يتقـد   تدر مرن يسمح للم    جامد يف التدريب إىل منهجٍ      من منهجٍ   التحول -4
راعي مبدأ الفـروق الفرديـة بـني         ي اإللكتروينوبالتايل فإن التدريب    ؛  درته حسب قُ  خمتلفة كلٌّ 
 املُتدربني؛

ة الفعالة واألنشطة   كشار من األساليب التقليدية يف تقدمي الربامج التدريبية إىل أساليب املُ           التحول -5
 التدريب؛ يف نترنتستخدام اإلبتكارية بااخلالَّقة اال

 التقنيات التعليمية إىل املزيد من دمـج التقنيـات احلديثـة يف عمليـة               ف من التخو من    التحول -6
  .التدريب

على وظيفة  و الوظيفية   ستراتيجيةاإل على   تدريبديدة يف ميدان ال   اجلتكنولوجيا  ال ويوثِّر إدخال 
، ويتطلَّب   يف املؤسسة   أساسيةً اخلربات اجلديدة وصبح بعض الكفاءات     ت ث خاصة؛ حي   بصفةٍ تدريبال

حتليل واستغالل الفُرص اآلتية من تغير وتطور وظيفة التدريب من املُكون، أن يكون لديه القُـدرات                
  .)1(الالزمة لتتبع املعارف والتقنيات اجلديدة وإدماجها يف ممارساته اليومية

ظومة التدريبية عنها يف املنظومة  القُدرات والكفاءات الضرورية للمكونني يف املنوختتلف
. ومتطلَّبات املُتكونني) عامة أو خاصة مبهنٍة معينة(التدريبية واملهنية؛ الختالف أغراض التدريب 

وتتطلَّب وظيفة التدريب استعمال طرٍق وأساليب متنوعة حسب طبيعة الكفاءات املطلوبة ودرجة 
  .التخصص يف املهنة

اإلنترنت،  كاإلعالم اآليل، التعليم عن بعد، و-احلديثة يف التدريب  التقنيات استعمالإن 
.  يؤدي إىل تغيري طبيعة عمل املُكونني، وإىل ربح الوقت واجلهد، وحتقيق الفعالية املطلوبة-خل ...

باشرةً على كما أن االعتماد على مصادر املعلومات املُتنوعة احمللِّية منها والعاملية، من خالل االطِّالع م
، له أمهيته يف تنمية اإلنترنتالكتب واالت العلمية واملُتخصصة يف خمتلف ااالت، أو بواسطة 

وتتم عملية مجع وحتليل املعارف عرب الشخص املُستقِبل هلذه املعلومات . املعارف النظرية والتقنية
ة لفهم وتفسري هذه املعلومات، حتويلها إىل ، والذي ينبغي أن تتوفَّر لديه القُدرات الضروري)املُكون(

  .معارف، مث نقلها إىل املُتكونني بصورٍة فعالة

 فعالية العملية التدريبية مبستوى تدريب املُكونني وكفاءام وخربام يف امليدان، وهذه وترتبط
  : )2(م عدة قُدراتالكفاءات ناجتة عن تراكُ

                                                 
 .170، ص 2004، إدارة املوارد البشرية، مديرية النشر جلامعة قاملة، اجلزائر، وسيلة محداوي ) 1(
 .171املرجع نفسه، ص  ) 2(
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   إمكانية حتليل املواقف والقيام بعملية التأليف؛ معىن: حتليلية ويف التأليفقُدرات -
   االستماع الديناميكي والقُدرة على التعبري؛: يف االتصالقُدرات -
   ألا البوابة احلقيقية ملعرفة احلضارات األخرى؛:السيطرة على اللغات -
   خاصةً تلك املُتعلِّقة مبوضوع التدريب؛:السيطرة على املعارف والتقنيات -
   خاصةً املُتعلِّقة بأساليب التدريب املعاصرة؛: بيداغوجيةاتقُدر -
   حىت يتمكَّن املُكون من حتفيز كل احلاضرين على املناقشة؛:السيطرة على تقنيات تسيري املناقشة -
  . اليت تتطلَّب قُدراٍت كبرية يف خمتلف ااالت املذكورة:السيطرة على مهنة التدريب -

  :  مقارنةً بني التوجهني التقليدي واحلديث لوظيفة التدريب اجلدول التايليوضحو
  )17(جدول رقم 

   التقليدي والتوجه املعاصر للتدريب تجاهبني اال مقارنة ما

  التوجه احلديث  التوجه التقليدي

  . من استراتيجيات املؤسسةإستراتيجية التدريب -  . من سياسات املؤسسة التدريب سياسةٌ-
  .ةستمرَ م التنمية والتدريب عمليةٌ-  .لتنمية عند احلاجة التدريب وا-
  . التدريب والتنمية للحاضر واحتياجات املستقبل-  . التدريب والتنمية لتغطية حاجات احلاضر-
-إستراتيجية -  .ؤ سياسة التدريب والتنمية ال تعتمد على التنبؤ التدريب تعتمد على التنب.  
  .ان على كل من يعمل يف املؤسسةيركِّز التدريب  - .خلط األول واإلدارة املباشرة التركيز على تدريب ا-
  .كة بني اجلميعشتر م التدريب مسؤوليةٌ-  . مسؤولية التدريب  حمدودة-
  . بشري التدريب استثمار-  . التدريب تكلفة-
  . نقاط الضعف وتقوية نقاط القوة مشولية اهلدف ملعاجلة-  . اهلدف األساسي معاجلة نقاط الضعف يف األداء-
-التركيز على األداء احلايل وم أساس التدريب م األشياء اجلديدة هو تعلُّ-  .ماتهستلز.  
-أدوات م عالية املستوى تقنيات تدريب وتعلُّ-  . تدريبية بسيطة ومساعدات.  

  . التركيز على اجلانب النظري والتدريسي-
 وكيف تفعل األشياء بـشكلها      ،قي التركيز على اجلانب التطبي    -

  . اجلديدة وخاصةً،الصحيح
-كبري التركيز على التنمية الذاتية بشكٍل-  . كبرياًزاً ال تأخذ التنمية الذاتية حي .  

  .446 سبق ذكره، ص صدر عمر وصفي عقليي، م:املصدر
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  المبحث الثاني
   وانعكاساته على العنصر البشرياإللكترونيالتدريب 

 أصبح لزاماً، م املعرفة املعلومات وتقدازدياد انتقاليف ظل  بينا األمهية البالغة للتدريب و بعد أن
 ر بأمناٍطفكِّ وأن ت، املكلفة التقليديةالطرق  تبتعد عن وأن ، التدريبيةنظمها تطور أن املؤسساتعلى 

  ومواكبةً،عةتساِر املُتغيراتللم  لتكون مبثابة استجابٍة؛جديدة وأساليب حديثة تنسجم وعملية التنمية
 على  و املعرفة يف ضوء الطلب الكبري من جمتمع املعلومات، الذي يعشيه العاملالتقدم وتطورلل

التطبيقات التكنولوجية احلديثة اليت تتعلى هذا األساس، ظهر . دصف باملرونة والكفاءة والتصميم اجلي
 منط التدريب اإللكتروين الذي يستخِدم التكنولوجيات احلديثة منطٌ جديد من التدريب، يطلَق عليه

  .للمعلومات واالتصال يف عملية التدريب

   . على التدريباالتصال و املعلوماتتكنولوجيا انعكاس :املطلب األول
إال أن جمال التـدريب     ،  احلياةعلى العديد من جماالت     و االتصال   املعلومات  تكنولوجيا  رت  أثَّ

 هـذه   اندفاع نظراً ألمهيته وخطورته يف احملافظة على قوة         ؛ األكرب بالنصيب يحِظلبشرية قد   والتنمية ا 
  : يليوقد مشل تأثري ثورة املعلومات بأدواا املختلفة كافة مراحل العملية التدريبية كما . )1(الثورة

  ؛التأثري على مرحلة التخطيط وإدارة التدريب -
  ؛ية التدريبيةالتأثري على مرحلة تنفيذ العمل -
  .التأثري على مرحلة قياس كفاءة العملية التدريبية -

   .ثورة املعلومات وختطيط التدريب: الفرع األول
  : )2(حيث ثورة املعلومات على عملية ختطيط التدريب من رتأثَّلقد 

  : قياس االحتياجات التدريبية -1
 مواطن الضعف فيها هو أحد    و القوة    عناصر حتليلُو ،سياسات املؤسسة وهات  توجومعرفة أهداف    -

   مؤسسة؛ةاملداخل األساسية لتحديد االحتياجات التدريبية املطلوبة ألي

                                                 
 .2007 نوفمرب 11 :خ التحميلتاري ،org.arablaw.www، » قانون تقنية املعلومات والتجارة اإللكترونية «، يونس عرب ) 1(
 .442 – 441ص ص مرجع سبق ذكره، ،  االسراتيجيةعلي السلمي، إدارة املوارد البشرية ) 2(
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 التدريب لكافـة عناصـر      ديريم إمكانية معرفة    )1()تياإلنتران(الداخلية  أتاحت شبكة املعلومات     -
التدريبيـة لزيـادة     االحتياجات ميكن من خالهلا حتديد      بصورٍة ،ستراتيجي للمؤسسة التحليل اال 
  .هات اجلديدة للمؤسسة وتلبية التوج، ومواجهة مواطن الضعف،عناصر القوة

وحتديـد  ،  )2(ع إجراءات العمل املختلفـة     إمكانية تتب  )نتااإلنتر(الداخلية  أتاحت شبكة املعلومات     -
هـارة أو    املعرفـة أو امل    يف  عن نقصٍ   ناجتةٌ هي وهل   ،االختناقات وأسباب تلك    ،نطاق االختناق 

  . التفصيلية للعاملنيتطلَّبات التدريب من حتديد املُمديرين مكِّ مبا ي؛اخلربة
رة على  ؤثِّ اخلارجية املُ  تغيرات إمكانية حتديد ال   )3( )تكستراناإل(أتاحت شبكة املعلومات اخلارجية      -

خالهلـا حتديـد     ميكن من    بصورٍةض هلا و   تتعر اليترص والتهديدات   ف على الفُ   والتعر ،املؤسسة
  .لةحتمتاحة ومواجهة التهديدات املُرص املُ التدريبية الالزمة القتناص الفُاالحتياجات

  : )4(ختطيط الربامج التدريبية -2
- يز مرةً رب  التدريب بربامج   مديري تعريـف   يف )نترانتاإل( شبكات املعلومات الداخلية      أخرى دور 

رة على تنفيذ هذه الربامج     ؤثِّ ومعرفة التوقيتات املُ   ،األخرىطط العمل واإلنتاج لكافة اإلدارات      وخ
  . وبالتايل فإنه ميكن أن يضع خططاً واقعية لتنفيذ هذه الربامج؛ططواخلُ

- ؛ لوضع خطط للتدريبات اخلاصة بالتخطيط إمكاناٍتاسوبتيح برامج احلت  
 تتناسب مـع    بصورٍة التدريبية    تتيح إمكانات الوسيط الذكي إمكانية التخطيط الديناميكي للربامج        -

  .احلقيقيالواقع 
  :  التنفيذمتطلَّباتحتديد أسلوب و -3
نترنتاإل(تيح شبكة املعلومات الدولية     ت(  تاحة عاملياً ف على الربامج التدريبية املُ     إمكانية التعر، طط وخ

 حتديـد األسـلوب     ن مدير التدريب من    حبيث يتمكَّ  ؛ وأسلوب تنفيذها وتكلفتها   ،تنفيذ هذه الربامج  
  . تنفيذ هذه الربامجمتطلَّبات و،)خارجي أم داخلي(األمثل للتنفيذ 

  : التدرييبإعداد احملتوى  -4
- من النمـاذج    باالستفادة التدرييب إمكانية إعداد احملتوى     )نترنتاإل(تيح شبكة املعلومات الدولية     ت 

  .تاحة على هذه الشبكةاملُ
                                                 

)1(Intranet :شبكة معلوماتية داخلية.  
)2 ( Work Flow. 
)3( Extranet:  ص املُ نترنت، حبيث يستطيع األشخا   اإل على   اإلنترانت اخلاصة مبؤسسٍة معينة    لشبكة   هي امتدادخو  في وظِّلون، مثل م

 . ويبالنترانت، عرب شبكة اإلدين، الوصول إىل البيانات والتطبيقات املوجودة على ورلني، وبعض الزبائن واملُتنقِّاملؤسسة املُ
 .442 مرجع سبق ذكره، ص ، االسراتيجية إدارة املوارد البشريةعلي السلمي، ) 4(
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 تنفيذها   متَّ اليت إتاحة كل احملتويات السابقة      يف )اإلنترانت(لداخلية  كما تتكامل شبكة املعلومات ا     -
ق حقِّالم مبا ي  ؤهوكذا فكر عناصر اخلربة وم    ،  ب خالل فترة عمل الشبكة    كتسوفكر املؤسسة املُ  
  .سرعة بناء احملتوى

  : توفري الوسائل التدريبية -5
العديد  يف لالستخدامل تدريبية رخيصة الثمن ومناسبة      حاكيات إمكانية إتاحة وسائ   دات واملُ قلِّتيح املُ ت 

  .الفين منها أو اإلداري  سواًء،من ااالت التدريبية

 تدريبية أن  ميكن لكل مؤسسٍةحيث ؛ إضافيةقُدراٍت املُتعددة أتاحت تكنولوجيا الوسائط كما
تا رطو وسائط خاصة،أو ت ستخدم وسائط سعردات قلِّتخدام املُ عن اس كبديٍلها مناسب
  .رة ذات األسعار الكبريةتطوحاكيات املُواملُ

  .التأثري على مرحلة تنفيذ العملية التدريبية: الفرع الثاين
1(عن طريق يةعملية التدريبمرحلة تنفيذ الثورة املعلومات على  رثِّؤت( :  

  : عن بعدالتدريب  -1
 جمال تنفيـذ    يفه النجاح األساسية    أحد أوج  )2( )اضيةاالفتر/التقديرية(لية  تخي املؤسسات ال  تمثِّل
كة  إتاحة الربامج التدريبية للمشاركني من خـالل شـب          حيث ميكن فعالً   ؛والفين اإلداريالتدريب  

   .)اإلنترانت( أو من خالل الشبكة الداخلية ،)نترنتاإل(املعلومات الدولية 
  : التدريب املرتيل -2

 حيث ي تاح للمدة استخدام الوسائط    ب من خالل  تدراملـرتل  يف إمكانية إتاحة التدريب     املُتعد ، 
 من  املُتعددةتيحه الوسائط   ونظراً ملا ت  .  داخلية أو خارجية    بشبكة معلوماتٍ  لالتصالحىت دون احلاجة    

 بل بني   إمكانية التفاعا ميكن أن     ، وإعادة تدريبه  املُتدرمثِّل فإالعلمية  أساليب تقدمي املادة   يف  طفرةً ت  
  .تدريبيةال
  :)التدريب هواية(التدريب املستمر  -3

 حيث  ؛ مجيع األوقات  يف) افة إىل العناصر املطلوب تدريبها    باإلض(تاح التدريب لكافة الراغبني     حيث ي 
 سـاعة   24 مفتوحاً ملدة    فصالً تدريبياً ) العاملية والداخلية (الربامج التدريبية على الشبكات      إتاحة   يمثِّل
  .) وقتأي وىف ، كل وقتيفالتدريب (طالت وم مجيع األيام وبال ع الييف

                                                 
 .444 -443 مرجع سبق ذكره، ص ص ، االسراتيجيةبشرية إدارة املوارد ال السلمي،علي ) 1(
)2 ( Virtual Organization. 
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  : التدريب أثناء العمل -4
مع العمـل ودون     بالتوازي اإلداريتيح تكنولوجيا املعلومات إمكانية تنفيذ برامج التدريب        ت 
 حيـث يـتم    ؛ للوظيفة وما يقوم بتنفيذه للتدريب      بالفارق بني ما يقوم بتنفيذه فعالً      املُتدربشعور  
هيكلية  م وقاعدة بياناتٍ  ستخِد وبني املُ  ، حالة العمل  يف حقيقية   م وقاعدة بياناتٍ  ستخِدل بني املُ  التفاع 

  .عند التدريب
  : )1( ملستوى املستخدمبرامج التدريب املصممة طبقاً -5

دتيح استخدام تكنولوجيا املعلومات إمكانية تقدمي برامج تدريبية         ويحدستوىة بأكثر من م   م، 
 ، ونقاط القوة والضعف   املُتدرب حيث يقوم الربنامج بتحديد مستوى       ؛املُتدرب قُدرات لطبيعة و  طبقاً

  .الفعلي تتناسب مع مستواه وتقدمي املادة التدريبية بطريقٍة

   .التأثري على مرحلة تقييم كفاءة العملية التدريبية: الفرع الثالث
1- ية التقييم املستمر لكفاءة العملية التدريبية     تيح تكنولوجيا املعلومات إمكان   ت،   ل بني   من خالل التفاع

  . كاملة ميكن من خالهلا حتديد نقاط القوة والضعفبصورٍة التدرييبم والربنامج ستخِداملُ
2- الذكي التدرييبتيح الربنامج   ي ببع   تتويقوم بتجميع البيانـات     ، مجيع حاالت التدريب   يف املُتدر 

  . مرحلة التقييمأثناء وليس جمرد ، العملية التدريبيةأثناء تنفيذ
3- ق العمل عليها إمكانيـة قيـاس     واستخدام أساليب تدفُّ   )اإلنترانت(تيح شبكات العمل الداخلية     ت

 ولـيس القيمـة     ، ملعرفة القيمة الفعلية للعملية التدريبية     ؛ق العمل قبل العملية التدريبية وبعدها     تدفُّ
  .ةالنظرية هلذه العملي

   .التدريبعلى ثورة املعلومات  أخرى لتأثريات: الفرع الرابع

  : )2(ثورة املعلومات تغري -1
  ؛) جديدمعريفمنط (متطلَّبات التدريب  -
  ؛)أساليب غري منطية( التدريب أساليب -
  .)اتمؤسسات بال حدود وال مقر(شكل مؤسسات التدريب  -
  : بأن ةفرص نحهارة املعلومات متن ثو أما بالنسبة إىل مراكز التدريب فإ-2
- تتيح هلا أن تتوس؛املعريفم  على التراكُباالعتمادمني ستخِد املُاحتياجات تلبية يفم ع وتتقد  

                                                 
)1 ( Customized Training Programs. 
 .452 مرجع سبق ذكره، ص ، االسراتيجية إدارة املوارد البشريةعلي السلمي، ) 2(
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- ب بني جهة التدريب واً وثيقاًارتباطتيح تاملُتدرحقِّ وت؛ مستمراًالًق تواص  
- احتياجتزاِي مللتدريب ود ساعنطاقهيف ات .  
  : يـــدد
-ساعات ؛ية إىل العامليةهلا من احمللِّ نطاق املنافسة وحتو  
   امللكية الفكرية واحلفاظ عليها؛حقوق -
  أكرب؛ رة ميلك فرصةًتطوكنولوجيا ممن ميلك ت -
  .رهار الربامج التدريبية وتطو سريع لتغيمعدلٌ -
  : ثورة املعلومات والتدريب حتتاج إىل -3
  ة على كفاءة؛طر مؤسسيأُ -
  ؛حتياجاتاالرة لتلبية تطوطر برامج تدريبية مأُ -
  س؛طر تكنولوجية قادرة على التنافُأُ -
  .دومهل نفسها للمستقبل وال تنتظر قُؤهرة واعية تتطو مإدارةٌ -

  .اإللكتروينمفهوم التدريب : املطلب الثاين
 واالسـتعمال   ،ظم االتـصاالت   وانتشار ن  ،ير املعريف والتكنولوج  بالتفجالعصر احلايل   يتميز  

 .كترونيـة إل كونية   األمر الذي جعل العامل قريةً    ؛  نترنت يف استخدام اإل   التوسع و ،د للحاسوب تزاِياملُ
 مؤشـرات  يف التدريب والتعليم من أهـم        نترنت واإل  واالتصال  املعلومات تكنولوجيا توظيف   يعتربو
تمع إىل جمتمعٍ   حتو؛  يت معلوما ل ا  ألن ذلك ي     ويف ،  ظم التدريب التعليم  سهم يف زيادة كفاءة وفعالية ن

  .املؤسساتحتتاجها اتمعات وسهم يف بناء الكوادر املعلوماتية اليت وبالتايل ي؛ نشر الوعي املعلومايت

  . األساليب التدريبية: الفرع األول
ية ميكن توضيحها من خـالل       التدريب على جمموعٍة من األساليب التدريب      إستراتيجية تشتمل
  :اجلدول التايل
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  )18(جدول رقم 
  األساليب التدريبية

  الوصف العام  األسلوب  الرقم

1-  
التدريب والتنمية يف 

  مكان العمل
(ON-THE-JOB)  

  ب يف موضع العمل نفسه وأثناء مزاولة        التعلُّم عملية   من خالله تتملعملـه أي    املُتدر 
 حيث تكون املادة التعليميـة عبـارة عـن تعليمـاتٍ           خالل وقت العمل الرمسي؛   

  .بتدر للماملُدربمها قد إرشادية يوتوجيهاٍت

2-  
األسلوب التطبيقي 

  املخربي
(Vestibule)  

تتم العملية التدريبية مبوجب هذه األسلوب بعيداً عن مكان مزاولة العمل لكـن يف              
 خمابر مجه وظروفٍ هيأة بتجهيزاتٍ زة وم  م ت    يف بيئـة العمـل      اثل ما هو موجـود 
قها على التجهيزات املخربية    طب بشرح املادة التدريبية وي    املُدربحيث يقوم    األصلية؛

مـه  ق ما تعلَّ  طًب أن ي  ٍبتدرب من كل م   ني، مث بعد ذلك يطلُ    املُتدربوعلى مرأى من    
  .أمامه وعلى نفس التجهيزات

3-  

التدريب والتنمية يف 
  القاعات

  تدريسيةال
(BEHAVIOR 
MODELING)  

 ني معارف ومعلوماتٍ  املُتدربترتبط العملية التدريبية من خالل هذا األسلوب بتلقني         
  . خاصة محدد يف قاعاٍتمعينة ذات عالقة مبوضوٍع

4-  
أسلوب النموذج 

  السلوكي
(BEHAVIOR  
MODELING)  

 إما إىل إكـساب     ف ويهد مة يف جمال تعديل السلوك،    ستخديعد أحد األساليب املُ   
 تصحيح النمط الـسلوكي احلـايل       و سلوكية جديدة، أ    ومهاراتٍ ني أمناطاً املُتدرب

  .وحتسينه وزيادة فاعليته

5-  

التدريب والتنمية 
  باستخدام احلاسوب
(Computer-based 

Training and 
Development) 

املادة التعليمية،   مبوجبه تقنيات احلاسوب يف شرح وتوضيح        املُدربحيث يستخدم   
 على احلاسوب املوجود أمامـه يف قاعـة         ا ليستخدمه (CD)اليت يعدها عادةً على     
   التدريب، اليت تكون مـ      خصيصاً زةًجه ل حمتـوى    الستخدام احلاسوب، الذي ينقُ

(CD)إىل شاشة موجودة أمام كل م ب داخل القاعةتدر.  

6-  

التدريب والتنمية بواسطة 
  جمةالتعليمات املرب

(Programed  Training 
and development  

instructions) 

 رت التقنيات احلديثة يف جمال احلاسوب برامج لتدريب وتنمية املوارد البشرية           لقد طو
ج املختص بربجمة املادة التدريبية على شكل برنـامج         ربِمني؛حيث يقوم املُ  مدربدون  
ن جمموعةً يتضم   من األسئلة م أجزاٍء إىل   مةًقس ويقـوم   ،طة ببعضها ومتتاليـة   تراٍب م 

  .املُتدرب على الشاشة ليجيب عنها احلاسوب بطرح أسئلة كل جزٍء

7-  
  احملاكاة

)Simulation(  

حيث تعمل على يئة ظروف       من األساليب التدريبية؛    لعددٍ  عاماً تمثِّل احملاكاة جاً  
     بض له   ومواقف مماثلة ملا ميكن أن يتعرخالل ممارسـته لعملـه يف الواقـع         املُتدر 

 طلَالفعلي، وت  ب منه ات ف أو اإلجراء أو القرار املناسب حياهلا، ففي ضوء         خاذ التصر
التصر     بخذه ف أو اإلجراء الذي قام به أو اتح املُتدروضي فه،  له مدى فاعلية تـصر
وتح له األخطاء يف حالة حدوثهاصح.  

  .365-363  صص،  سبق ذكرهصدرم،  عقيليوصفيعمر  :د الباحث باالستناد إىل اجلدول من إعدا:املصدر
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  : )1(اإللكتروينتعريف التدريب : الثاينالفرع 
إلكترونيـة    تقدمي الربامج التدريبية والتعليمية عرب وسـائط       «: بأنه اإللكتروينالتدريب  يعرف  

وباعتماد مبـدأ   ،  نتزاِم أو غري م   ٍنتزاِمم  بأسلوبٍ نترنتجة وشبكة اإل  دم تشمل األقراص املُ   ،متنوعة
التدربب مبساعدة ب الذايت أو التدردر2(» م(.  

 ، تدريبية دف إىل تقدمي احملتوى التـدرييب       عمليةٌ «:  بأنه كذلك اإللكتروينالتدريب  ويعرف  
ـ  ؛إنترنت و  من أجهزة حاسوبٍ   ، من آليات االتصال احلديثة    من خالل أي وسيطٍ    ـ   لتخطِّ سافة ي امل

ني يفصلهم املكـان    مدرببني و تدر تدرييب بني م   فهو عبارة عن نظامٍ    .املُدرب و املُتدرباجلغرافية بني   
فهو التـدريب   . ب على ظروف الوقت واملكان    من أجل متكني األفراد من التدريب والتغلُّ       ؛والزمان

؟ ضمن احلدود    ب؟ وماذا يتدر   بتدر؟ وأين ي   ب؟ وكيف يتدر   ب مىت يتدر  املُتدربالذي خيتار فيه    
  .)3(»نةمِكاملُ

التدريب عرب الشبكات أو ما يب ياسووهو التعليم باستخدام احل «: ى بالتعلُّم اإللكتروينسم
 مرن م وهو تعلُّ.إلكترونية كة أو شبكٍةشتر مقة أو شبكاٍتغلَ م على شبكٍة سواًء،وبرجمياا املختلفة

 مثل إدارة ،أخرى كثرية م ألغراٍضستخد وإمنا ي، للتدريب اإللكتروينوسيلٍة وليس جمرد ،مفتوح
 بل ، وهو ال يعتمد على التكنولوجيا فقط. وغريها من األنشطة، وإقامة املكاتب االفتراضية،األداء

عليم  التم يفستخدليت تا وتوجد العديد من الوسائط .على ثقافة املؤسسة والقيادة وإدارة التغيري أيضاً
 ،م الصوتستخِدليت تا )4(املُتعددة والوسائط ،(CDs)جة دمسطوانات الليزر املُأ منها ،اإللكتروين

ب وغريها من الربجميات املختلفة، وكذلك الربيد اإللكتروين ومن خالل احلاس ،وأفالم الفيديو
  .)5(» عن بعدواالجتماعات 

                                                 
)1 ( E-Training.  
)2 ( html.cmain/training/sa.edu.elearning.www://http ،2007 سبتمرب 14 :تاريخ التحميل. 
   .مرجع سبق ذكرههناء عبد الرحيم مياين،  ) 3(
)4 ( Multimedia. 
)5 ( doc.025Article/Conference20%eGovernment/Conferences/sa.edu.ksu.publications.www://http ، ــاريخ تـ

  .2007 نوفمرب 14 :التحميل
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) الـشبكة العامليـة   ،  حمليةشبكة   (نترنتخدم اإل ست تدريبية ت  أي عمليةٍ  « على أنه    يعرفكما  
 أو غـري    ،نتـزامِ  م  كان بـشكلٍ    سواءً ،املُتدربنية أو التفاعل مع     اإللكتروني باحلقائلعرض وتقدمي   

ب أو بقيادة ،نتزاِممب أو بدون ،املُدردر1(» ه بني ذلك كلِّ أو مزيٍج،م(.  

 ،بتـدر ليب التدريب يف إيصال املعلومة للم      من أسا   هو أسلوب  اإللكتروينالتدريب   ف ،وعليه
دة  وشبكاته ووسائطه ٍبو فيه استخدام آليات االتصال احلديثة من حاس ويتممـن صـوتٍ  ،املُتعـد  

  .نترنت وكذلك بوابات اإل، ومكتبات إلكترونية، وآليات حبث،ورسوماٍت ،وصورة

 وهناك مسمنترنـت  عرب اإل  دريبوالت،  )2(اشر املب دريب كالت ،اإللكتروين دريب أخرى للت  يات ،
 التواصـل  تقنيـات    يات مجيعاً هـو اسـتخدام     سمك بني هذه املُ   شتر واملُ ،اسوبوالتدريب عرب احل  

  .واملعلومات يف عملية التدريب

 وهو عبارة عن العملية التدريبية اليت       ،اإللكتروين بيالتدر أنواعحد  أ عن بعد  بيالتدّر يعتربو
ها باستخدام وسـائل     سد عادةً  جغرافية يتم   مبسافةٍ املُدرب عن    مفصوالً أو بعيداً   تدرباملُيكون فيها   

 من التحصيل العلمي واالستفادة من العملية التدريبية بكافـة          املُتدربن  مكِّكما ي . االتصال احلديثة 
     بجوانبها دون االنتقال إىل موقع التدر، بن  مكِّ ويني من إيصال امل   املُدر بنيل مع   علومات والتفاعاملُتدر 

 ،فق مع ظروف عملـه     أن خيتار برناجمه التدرييب مبا يت      متدربللنه يسمح   أ كما   .دون االنتقال إليهم  
ـ               ي عـن   والتدريب املناسب واملتاح لديه للتدريب دون احلاجة إىل االنقطاع عن العمـل أو التخلِّ

  .)3(االرتباطات االجتماعية

  خمتلفة معاً لتعلـيم مـادةٍ       الذي تستخدم فيه وسائل إيصالٍ     دريبهو الت ف: جدم املُ تدريبال أما
 عـرب   التواصـل  هذه الوسائل مزجياً من اإللقاء املباشر يف قاعـة احملاضـرات، و            تتضمنوقد  . معينة
  .)4(والتعليم الذايت، نترنتاإل

ويرئية والنص واملـادة املـسموعة       من خالل الصور امل     التدريبية  اإللكتروين املادة  التدريبم  قد
، وهذا ميكّن   نترنت عرب استخدام التمارين والتدريبات عرب اإل      املتدربوالفيديو، وقد يتطلَّب مشاركة     

                                                 
)1 ( html.cmain/training/sa.edu.elearning.www://http ،2007سبتمرب  14 :حميلتاريخ الت.  

)2 ( Online.  

)3 ( html.cmain/training/sa.edu.elearning.www://http ،2007سبتمرب  14: تاريخ التحميل.  

)4 ( html.blended/elearning/ae.etqm.arabic//:http ،2008  أفريل12 :تاريخ التحميل.  
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ث، وهو ما يزيد من نسبة املعلومات اليت تبقى يف          سة وحىت التحد  مار من السمع والرؤية واملُ    برداملت
1(أفضل  عدة حبيث يستطيع حفظها بشكٍلاملادة مراٍت فرصة تكرار مضمون هتاح لالذاكرة، كما ت(.  

  . اإللكتروينأهداف التدريب : الفرع الثالث
اإللكتروينز أمهية التدريب    ترب  مق  نطلَ من مومـن  ،   العلمي والتقين لطبيعة العصر احلـايل      التقد

  األمهية اليت تا احلاسوب واإل   مي عزيـز املعلومـات     من خالل نشر الـوعي املعلومـايت وت        نترنتز
  اإللكتروين إىل حتقيق مـا     هدف التدريب   وي.  من نسبة األمية التكنولوجية    والتكنولوجيا احلديثة للحد

  : يلي
  )40(جدول رقم 

  أهداف التدريب اإللكتروين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   . الشكل من إعداد الباحث:املصدر

 : )2( كامل حتقيق تفاعٍل-1
 اإللكتروينالتدريب   تيح نظام حيث ي ببني   ل الكامل احلي واملباشر   التفاعب و املُدرمن ناحية  املُتدر  ،

   . أخرى فيما بينهم من ناحيٍةاملُتدربنيو

                                                 
)1 ( html.skills/elearning/ae.etqm.arabic://http، 2008 أفريل 12 : التحميلتاريخ.  
)2 ( Per to per interactive. 
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 أو مكانية وبال     دون عوائق زمانية   موا ذاتياً ن يتعلَّ تاح للمتدربني أ  حيث ي  : )1( الذايت  التعلُّم  توفري -2
  .مالية  على استخدام النظام وبال أية أعباٍءأية قيوٍد
 تاح له إمكانية حتديد احملتوى الذي يبدأ به       كذلك ي  ، كما ي تاح للم2(م نفسه ذاتياً  يب إمكانية تقي  تدر(، 

  .مجة من التقييتدر موفق مستوياٍت
 : )3( التعاوينالتعلُّم إتاحة -3
  حيث يتاح للمفيما بينهمٍم جمموعات تعلُّتدريببني إمكانية التالقي وتدر  : 
   أو املواقع التدريبية؛عن بعدامنياً عن طريق املؤمترات  تز-
 .د بالوقت أو املكان الذايت من مكان العمل أو حىت من املرتل دون التقيالتعلُّمعن طريق   ال تزامنياً-
 : التعلُّم انتقال أثر -4

 ب اإللكتروينساعد النظام التدرييب    حيث يمع ضمان بقائها مـدةً  على اإلتقان الذايت للمعلومة    املُتدر  
  .واالستفادة منها يف مواقف أخرى، أطول

 :  على البحثقُدرة ال-5
 حيث ي    تيح النظام التدرييب اجلديد للمل على البحث عن املعلومات عن طريق        قُدرةب ال تدرمع  التواص 
 .نترنتأو اإلحبار يف قواعد البيانات املعلوماتية عرب اإل، األقران

6-تع األدوا تنو : 
ـ  يف امليـول واال    املُتدربني حيث يفترض النظام التدرييب اجلديد اختالف         تات واالسـتعدادا  تجاه

 للمـساعدة يف ذلـك      متنوعة وأدواٍت،   خمتلفة للوصول للمعلومة    طرقاً يوفِّروبالتايل فهو   ،  والرغبات
بني نوعياتب ذلك االختالف يف ناِستاملُتدر.  

 : التغريإتاحة احملتوى شديد  -7
 حيث يعتمد النظام التدرييب اجلديد على حمتوىً      ؛  وذلك ملسايرة االنفجار املعريف السائد يف هذا العصر       

  تدرييب شديد التغي بوىف ظل النظام التدرييب اجلديد لن يواجه        ،  ناسب ذلك االنفجار املعريف   ر ياملُتدر 
 .ةكون شبكة املعلومات الدولي؛ ألن مصدر املعلومة سيمشكلة

ب على عوائق الوقت واملسافة إذا       أن يتغلَّ  املُتدربحيث يستطيع   :  حتقيق تكافؤ الفرص التدريبية    -8
  .نترنتمه على اإلما اعتمد يف تعلُّ

                                                 
)1 ( Self-paced learning. 
)2 ( Self assessment. 
)3 ( Collaborative learning. 
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  .اإللكتروينإجيابيات التدريب : الفرع الرابع
 اسـوب د كمية املعلومات واالنتشار الـسريع لـشبكات احل        م ثورة املعلومات وتزاي   مع تعاظُ 

 لالستفادة من اإلمكانيات اهلائلـة      اإللكتروين والتدريب   عن بعد نشأت فكرة التدريب    ،  نترنتإلوا
  .ظم التدريب التقليدية وتطويرها إىل التجديد يف نيؤدي مما ؛للتكنولوجيا املعاصرة

د علـى الـشبكة العامليـة للمعلومـات         عتم فإن التدريب والتعليم املُ    ، على ما سبق   وتأسيساً
  : (1) من املزايا ميكن إمجاهلا يف النقاط التاليةز بعدٍديتمي) ترنتناإل(
1- ر من قيود املكان والزمان    التحر :    يوجد فيه    ومكانٍ  يف أي وقتٍ   فالعملية التدريبية ميكن أن تتم 

 ، واألشرطة الـسمعية   ، املادة املطبوعة  : مثل ،تعددةوذلك باستخدام وسائط تعليمية م    ن،  املُتدربو
 وغـري   ، واملؤمترات املسموعة واملرئية   ، واحلاسوب ، واهلاتف ،اإللكتروين والربيد   ،شرطة الفيديو وأ

 . كما هو احلال يف التدريب التقليدي، واحد من االعتماد على مصدٍر بدالً،ذلك
ر ذلك  فس وي ،%80 و   %20ر التوفري يف الوقت بأنه يتراوح بني        قدوي: اختصار وقت التدريب   -2

ي األجزاء غري الضرورية والتركيـز علـى         حيث ميكنه ختطِّ   ؛ق املادة م يف تدفُّ   يتحكَّ تدرباملُبأن  
 .األقسام اليت حيتاجها

تيح لـه اختيـار     كما ي ،  ني والسماح للمتعلم باخلطو الذايت    املُتعلِّممراعاة الفروق الفردية بني      -3
 . أو أوضاع حياته اخلاصة،ه أو اهتمامات،رات التدريبية اليت هلا عالقة بعملهقراملُ

4- تـ تزاِماملُ وأدوات التعلـيم غـري       ةنتزاِم كال من أدوات التعليم املُ     نترنتم تقنيات اإل  قد  يف  ةن
 - وسـاحات احلـوار      اإللكتروينمثل الربيد    - ةنتزاِمغري املُ أدوات التعليم   ف. الربنامج التدرييب 

 مثل حجرات الثرثرة واملؤمترات املسموعة      -ةتزاِمن املُ بينما ؛بني بإدارة أوقام بكفاءة   تدرسمح للم ت
به على االلتـزام    در وت ،املُتدربظ على يقظة    حاِف وت ،عطي اإلحساس باملشاركة احلية   ت -واملرئية

 .كة املباشرةشارباملواعيد واملُ
رصة للتجربـة   الفُبنياملُتدر حبيث مينح    ؛ عن اآلخرين   مبعزلٍ أنه يتم  اإللكتروينمن مزايا التدريب     -5

 . باحلرج من اخلصوصية دون أي شعوٍرواخلطأ يف جوٍّ
 .مة يف املؤسسات التدريبية التقليديةستخد لتلك املُتوفري أساليب ووسائط تعليمية مغايرة -6

                                                 
(1) Ali Sharaf Al-Musawi, and Abdel-Raheem Ahmed Yousif, « E-learning at Sultan Qaboos University: 

status and future », British Journal of Educational Technology, Vol 35, N° 3, 2004, pp 363-367. 
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7- على   اإللكترويند التدريب   ساِعي  إىل   والبيئة من داخل أسوار املؤسـسة التدريبيـة        نقل اجلو 
 . الشعور باخلجل عند إلقاء أسئلتهم أو التعبري عن آرائهماملُتدربنيب جنا يمم، املرتل

 يف إطار التعليم والتدريب املـستمر الـيت   تغيراتف مع امل للتكي الذاتية لألفراد القُدراتتطوير   -8
ت؛ الذاتية لألفراد  القُدراتز  عز ف مع املُ   للتكيملواجهـة   ،ات عن طريق التدريب والتأهيـل     ستجد 

  . سوق العملمتطلَّبات
 .غ للدراسة وهو على رأس العملف الذي ال يستطيع التفروظَّرفع كفاءة املُ -9

 .ل لظروف مسكنها والتنقُّلتوسيع مداركها وتنمية مهارا تقديراًإتاحة الفرصة للمرأة  -10
  . الرمسيةالتدريب حىت خارج أوقات املُتدربسهولة الوصول إىل  -11

   اإللكتروينسلبيات التدريب : الفرع اخلامس
  : (1)ومن سلبيات هذا النظام ما يلي، ال شك أن أي نظام ال خيلو من السلبيات

 ومـع جمموعـة     جهة، من   املُدربل اآلراء واألفكار مع      يف تباد   إجيابياً املُتدربافتقار مشاركة    -1
 ؛ أخرى من جهٍةاملُتدربني

1-   ا بعض    رالصعوبة اليت يشع بنيل عند الرغبة يف     املُتدرب املباشر مع    التواصوتظهر عمليـة   ،  نياملُدر
 .بنيتدرون بتحديد الواجبات واملهام للماملُدربب عندما يقوم  والتخاطُالتواصل

2-   به بعض   واِجالصعوبة اليت تني يف إيصال أفكارهم يف املُ     املُدرـ . اإللكتروينر الدراسي   قر افة باإلض
ب كتِئق أو املُ  تضاِي النشيط أو النائم أو الشارد أو املُ       املُتدربن من متابعة     لن يتمكَّ  املُدربإىل أن   

 الـرابط   املُدرب و املُتدربفقد   ي اإللكتروينوبالتايل فالتدريب   . أو الطالب الذي يظهر عليه امللل     
 .االجتماعي بينهما

  . تربوي وتعليمي مهمٍرؤثِّكم) ساناإلن (املُدربتالشي وإضعاف دور  -3
 مـن هـذه     املُتدرب أو   املُتعلِّم يف املرتل ويف احلياة إىل ملل        تكنولوجيا كثرة توظيف ال   تؤديقد   -4

 .ل معهاية يف التعامدالوسائط وعدم اِجل
ـ    املُتـدربني  لصعوبة استرجاع الدروس مـع       ؛عدم االستفادة من التغذية الراجعة     -5 دى  ملعرفـة م

 .املُتدرب واملُدربدرة االتصال املباشر بني وذلك لصعوبة ون ؛استيعام

                                                 
(1), Tony Tricker and Margaret Rangecroft and Peter Gilroy, « Evaluation distance education course: the 

student perception », Assessment & evaluation in higher education, Vol 26, N° 2, 2001, pp 160 – 177. 
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6- بنيعف الصلة بني    ضب النعزال    فيما بينهم نتيجةً   املُتدر؛ عن غريه عند استخدامه للحاسوب     املُتدر 
 يف بيئـة التـدريب      عادةً املُتدرب إىل التعزيز االجتماعي الذي يلقاه       املُتدرب إىل افتقار    يؤديمما  

 .ل من اهتمامهم بالتدريبقلِّ باإلحباط وياملُتدربنيصيب بعض  مما ي؛التقليدي
7-  ب اإللكتروينالتدريب  م  علِّال يـ ،  واللطف والبشاشة ،   اإلحساس بشعور اآلخرين   املُتدر سن وح

ل مع اآلخرينالتعام ،بم علِّوال ياإلحساس باملسئوليةاملُتدر . 
وبالتـايل   ؛مها يف بعض الربامج التدريبية    ة تطبيق بعض املمارسات واملهارات املرغوب تعلُّ      صعوب -8

ـ    سكنه أو مقر   املُتدربر  غاِد إىل أن ي   فإن الربامج املهنية والعلمية حتتاج أحياناً      ه إىل   عمله ويتوج
مركز املؤسسة حىت يمهام املهارة املرغوب تعلُّل التدريب على تعلُّسه. 

 وصـعوبة تقيـيم     ،د من مـصداقيتها   صعوبة السيطرة على إجراءات إدارة االمتحانات والتأكُّ       -9
 .املُتدربني

وبالنظر إىل احتياجات ، لي الذايت والتعليم التفاعالتعلُّممن خالل إجيابيات وسلبيات طرق 
التقنية أو استبعادها  ميكن حتديد الطريقة املناسبة لالستفادة من هذه ، أو مؤسستهاملُتعلِّم قُدرةو

 . واالعتماد على التعليم أو التدريب املباشر،بالكلية

  .اإللكتروينالفئات اليت خيدمها التدريب : الفرع السادس
دة يف اتمع   تعد م  يف توفري التدريب لفئاتٍ    اًإال أن هناك قصور   ،  رغم النمو الكبري يف التدريب    

وبالتـايل يهـدف    . ول دون ذلك  لعديد من العوائق واليت حتُ     وتقف أمامها ا   ،راغبة يف تطوير مهاراا   
ومن الفئات الـيت    ،   إىل تقدمي اخلدمات التعليمية والتدريبية لتلك األعداد الغفرية        اإللكتروينالتدريب  

  : اإللكتروينخيدمها التدريب 
 ؛م الذاتيةقُدرا للون التدريب مبفردهم يف منازهلم وفقاًفض ين الذيناملُتدربو 
 حني؛نفِتغري املُجتماعيني أو االغري ئيون  االنطواناملُتدربو 
عون إىل حتقيـق طموحـام دون        ويتطلَّ ، الذين فام قطار العلم والتدريب     األجيال األكرب سناً   

  باملؤسسات التدريبية التقليدية؛ مباشراحلاجة إىل االلتحاق بشكٍل
 فيهـا التـدريب باالتـصال       متقليدية واليت يت   عن مؤسسات التدريب ال    الفئات اليت تعيش بعيداً    

  املباشر؛
 لتحاق مبؤسسات التدريب التقليدية؛ول واجبام العائلية وأعماهلم من االالفئات اليت حتُ 
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      من أجل مواكبـة  ؛ معني ما أو التأهيل أو التدريب لعملٍ      ٍصاألفراد الذين حيتاجون إىل تغيري ختص 
 جي؛لعلمي والتكنولو االتقدمسوق العمل ومقتضيات 

 خرجيو اجلامعات ممن يرغبون يف تطوير مهاراة؛عوملَفق وسوق العمل املُم مبا يت 
  ـ          النساء ورب ب املواجهـة   ات البيوت اللوايت ال يستطعن االلتحاق باملؤسسات التدريبية اليت تتطلَّ

  العائلية؛ت لاللتزامانظراًاملباشرة 
  االحتياجات اخلاصة؛ذوو 
حىت ميكـن إعـدادهم     ،   الذين ليس مبقدورهم مغادرة السجن للتدريب خارج أسواره        املساجني 

 .همق سراحطلَ يف اتمع حاملا يبسرعٍة مما يساعدهم على االندماج  وفكرياً مهنياًإعداداً

  .للمؤسسة البشرية املوارد كفاءة رفع يف اإللكتروين التدريب إسهامات: املطلب الثالث
االجتاه كان بدافع زيادة نشاط املؤسسات و     لكتروين   أن اللجوء إىل التدريب اإل     لقد رأينا سابقاً  

نكر الدور الذي يلعبه التدريب االلكتروين يف       نا ن هذا ال يدع  ، و حماولة ختفيض التكاليف  و ،حنو العاملية 
  .التأثري على العنصر البشري يف املؤسسة

  .ال التدرييب يف انترنترات استخدام اإلربم: الفرع األول
1(منها،  يف التدريبنترنتد على أمهية استخدام اإلؤكِّهناك العديد من األسباب اليت ت( :  

 املعلومات من خمتلف أحناء العامل؛ على احلصول على قُدرة واقعي لل مثالٌنترنتاإل -1
  وإضاعة الوقت؛ بدون عناٍء عالية ويف أقل وقٍت حديثة يف كافة ااالت بدقٍةالتزويد مبعلوماٍت -2
 تمحور حول التكنولوجيات املُتقدمة؛ ي لعاٍملاملُتدربنيرص العمل املستقبلية بتهيئة حتسني فُ -3
4- تكلفة؛ وبأقلِّ بالعامل بأسرع وقٍت على االتصالنترنتساعد اإلت  
 ء العامل؛تابعني يف أحنا من املُ أكرب وإمكانية الوصول إىل عدٍد،املرونة يف الوقت واملكان -5
 ؛)CD-ROM(جة دم بأنظمة الفيديو واألقراص املُسرعة تطوير الربامج موازنةً -6
 .ي واخلروج من اإلطار احمللِّ،إعطاء التدريب الصبغة العاملية -7

  . يف اال التدرييبنترنتعوائق استخدام اإل: الفرع الثاين
  : (1)ييل يف التدريب اإللكتروين ما نترنتمن عوائق استخدام اإل

                                                 
، » رنت لدى أعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية          واقع استخدام اإلنت   «حممد خليفة حممد العمري،      ) 1(

 .70-35، ص ص 2003، 40 العدد ، القاهرة، مصر،جملة احتاد اجلامعات العربية
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 أحد األسباب الرئيسة يف عدم      نترنت التكلفة املادية املطلوبة لتوفري خدمة اإل      عدت:  التكلفة املادية  -1
ع تتبواملُ،   معينة  مبواصفاتٍ  الشبكة حيتاج خلطوط هاتفٍ    هذلك أن تأسيس هذ    ؛نترنتاستخدام اإل 

لعل االتصال املباشـر عـرب األقمـار        و،   بعد يوم   يوماً  جيد أن التكلفة املادية تقلُّ     نترنتلواقع اإل 
 .الصناعية يكون أحد احللول هلذه املشكلة

مي الشبكة كثرة االنقطاع أثنـاء البحـث        ستخِده م واِجمن املشكالت اليت ت    : املشكالت الفنية  -2
 تكون  ةبكتسولعل االتصال املباشر عرب األقمار الصناعية واخلربة املُ       .  فين أو غريه   ح لسببٍ والتصفُّ
 . ذلك يف حلِّباًسب

 يف املـصانع    نترنـت بالرغم من أن تطبيقات اإل    : ني حنو استخدام التكنولوجيا   املُدربات  اتجاه -3
     إال أن استخدامها يف التعليم والتدريب أقل من         عاًوالغرف التجارية واألعمال اإلدارية يزداد توس 

 .كون شديد عند املقارنة مبا ينبغي أن يع ويسري ببطٍءتوقَّاملُ
 للحصول على الصوت أو الصورة أو امللفات الكبرية هو          املطلوبمن املعلوم أن الوقت      : الوقت -4

 )2(لوِصب تستخدم املُ  ياسوذلك أن معظم احل    ؛ كتايب  للحصول على نصٍّ    املطلوب أضعاف الوقت 
 سليب  اتجاٍه إىل   يؤدي وهذا قد    ؛ فائقة بسرعٍةوهذه السرعة ال تنقل امللفات      ،  Byte 56ذا السرعة   

ـ   عرب األقمار الصناعية سوف ي     لكن ظهور موصالت ومستقبالتٍ   ،  نترنتحنو اإل  ي ساعد يف ختطِّ
 .هذه املشكلة

 .نترنت عرب اإلاملُتدربني عدم املصداقية يف تقييم -5

  . اإللكتروينرات استخدام التدريب ربم: الفرع الثالث
  :  ما يليكترويناإللرات استخدام التدريب ربمإن من أهم 

1- مر املعريف و   التفجالتكنولوجي التقد  :مهـا بـشكلٍ   ز العصر احلايل بوفرة املعلومات وتراكُ     يتمي 
 5سـنوات أو     4د على أن حجم املعلومات يف الوقت احلاضر يتضاعف كل           ؤكِّوهناك من ي  ،  سريع

  .)3( حجم املعلومات اليوم من%25 عبارة عن م1992وبالتايل فإن حجم املعلومات يف عام  ؛سنوات

                                                                                                                                                    
(1) Neil C Rowe, « Cheating in Online Student Assessment: Beyond Plagiarism », Online Journal of Distance 

Learning Administration, Vol 7, N° 2, 2004, available from:<http://distance.westga.edu >. 

)2 ( Modem.  
 ،1 ط  الـسعودية،  جناز، مكتبة العبيكان، الرياض،   خضري بن سعود، التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية بني الطموح واإل            ) 3(

 .361ص  ،1999
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 ثورة  يات االقتصادية العاملية استمرار   تحدالإن من بني    :  ثورة االتصاالت وسرعة نقل املعلومات     -2
ـ  هائل وم  ٍرض عنها من تطو    وما يتمخ   يف جمال املعلومات واالتصال    تكنولوجياال صل يف إمكانـات    ت

 فائقـة   بـسرعةٍ   وعاملياً قها حملياً  وتدفُّ ، ونقلها ،ها واسترجاع ، وختزينها ،معاجلة البيانات واملعلومات  
  . معقولةوتكلفٍة

 تطوير الكوادر التـدرييب وإعـدادها أحـد         يعترب: لةؤه القصور يف توفري الكوادر التدريبية املُ      -3
 من حيث إعداد الكوادر     والبد أن تشهد املرحلة القادمة طفرةً     ،  زات األساسية لتطوير التدريب   رتكَاملُ
ومن خـالل   . قة ملقابلة احتياجات التنمية يف اتمع     سب م صات املطلوبة وفق خطةٍ   دريبية والتخص الت

 أو  ، الزائر املُدرب من خالل أسلوب     ،لة السابقة عِضب على املُ   ميكن التغلُّ  عن بعد  اإللكتروينالتدريب  
 . الزائراملُتدربأسلوب 

رغـم  :  معينة من اتمع   رص التدريب لفئاتٍ   فُ  عجز مؤسسات التدريب التقليدية عن تقدمي      -4
رص التعلـيم والتـدريب     عاين من عدم توفري فُ    ما تزال اتمعات ت   ،  النمو الكبري يف التعليم والتدريب    

 عائليـة أو     أو أسبابٍ  ة اقتصادي وهذه األسباب قد تعود ألسبابٍ    . دة للعديد من األسباب   تعد م لفئاٍت
  مهنية كحب االخنراط يف العمل يف سـنٍّ        و أسبابٍ ، أ سمية واالنفعالية  صحية كاإلعاقات اجل   أسباٍب

أو أسبابٍ ة،  ربكِّم  اجتماعيـة   أو أسـبابٍ  ،  عد اجلامعة عن سكن الطالب أو مكان عمله        جغرافية كب 
كتطو  تمع وتغيصره وحاجة السوق للمهنيني واملُ    ر اأو حلاجـة    ، مهنية خمتلفـة   ني يف جماالتٍ  تخص 

 أو حلاجـةٍ  ،   علمي وتكنولوجي  ٍم وتقد تطوٍرية معينة ملواكبة ما يطرأ من        فن ل إىل مهارةٍ  صاحب العم 
       تمع من التخصأو للرغبـة يف    ،  صات واملهارات املهنية املختلفة   تربوية كعدم اإليفاء حباجة األفراد وا

هـارات املختلفـة مـدى       وتطوير الذات وتنويرها يف حقول العلم واملعرفة وامل        التعلُّماالستمرار يف   
  .)1(احلياة

  .ثار التدريب االلكتروين على املوارد البشرية آ:الفرع الرابع

 األفـراد  إىل واملعرفـة  املعلومات توصيل يف نترنتاإل على  أساساً االلكتروينالتدريبيعتمد 
 ةتخصصاملُ تدريبوال ريبالتد ومراكز العاملية اجلامعات من العديد اليوم توفِّرو .املتدربني أو نياملُتعلِّم
 متهاختيـارا  وفق والتدريب تدريبال إمكانية واألفراد للمؤسسات تيحت نترنتاإل على  تدريبيةبرامج

 احللـول  هذه يف املؤسسات من الكثري ووجدت .ناسبهمي الذي الزمين اجلدول وحسب ،الشخصية

                                                 
 واقع التعليم املفتوح كما يراه كل من الطالب واملشرف األكادميي واملوظف اإلداري يف جامعة القـدس                 «،   دروزة أفنان نظري  ) 1(

 .121، ص 2001، 38 العدد مصر، القاهرة، ،جملة احتاد اجلامعات العربية، » املفتوحة
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 يف املـستمر  االخنفـاض  مع خاصةً، ريةالبش ملواردها املستمر تدريبال لضمان كبرية رصاًفُ تدريبيةال
 بتكاليف مقارنةً التعليم من النوع هلذا املعقولة التكاليف إىل باإلضافة ،الشبكة إىل الدخول تكاليف
 .التقليدية تدريبوال التعليم طرق

 مرهونٌ، املؤسسة مستوى على  و االتصالاملعلومات تكنولوجيا استخدام وتعميق نشر أن كما
 ظـمٍ ن وتطـوير  استحداث يعترب مث ومن ؛املعلومات تقنيات مع لللتعام لةؤهاملُ البشرية رداملوا ربتوفُّ

 باملعلومـات  واملستمر دتجداملُ التزويد رصفُ وتوفري ،والديناميكية بالسرعة صفتت والتدريب للتعليم
 لنـشر  الالزمة، البشرية رداملوا وتنمية تدريب جمال يف االهتمام ثريت اليت القضايا أهم من، واملهارات
  .))1االتا خمتلف يف املعلومات تقنيات استخدامات وتعميق

 حبيـث ، البشرية مواردها وتطوير لتأهيل كبرية إمكانياٍت للمؤسسة اإللكتروين التعليم يوفِّرو
   :(2)أنه
 العمال؛ وتدريب تعليم عملية يف كبرية مرونةًمينحها  -
 ؛كلفةتوال الوقت ربح مع داجلي التدريب رصفُ إتاحة خالل من األعمال ميةلتن كبرية رصاًفُ  يوفِّر-
 أوقات تنظيم إىل باإلضافة، الذايت التعلُّمو تدريبال ميدان يف املسؤولية لحتم على وظِّفنياملُ تشجيع -

 م؛للتعلُّ دافعية أكثر جيعلهم مما، ناسبهمي الذي بالشكل مهمتعلُّ
 اختيار يف الكبرية احلرية بفضل وذلك، )املؤسسة( والعمل )العامل( ملُتعلِّما حاجات من كل تلبية -

  انقطاع؛ دون البشرية مواردها استغالل من املؤسسة نمكِّي مما، والتدريب التعليم أوقات
 املـستمر  تـدريب ال برامج يف أو تدريبلل األوىل املراحل يف اإللكتروين التعليم استغالل إمكانية -

 .للعمال

 اتهكفـاء  رفـع  إىل يهدف للمؤسسة البشرية املوارد تدريبو تعليم على اإلنفاق فإن نهوم
 اإلنفاق أن أي .للمؤسسة اإليرادات زيادة إىل بالضرورة يؤديس اإلجراء وهذا، املستقبل يف اإلنتاجية
 مناً جزء صخصي أنه حيث من ؛للمؤسسة االستثماري اإلنفاق من جزٌء هو تدريبوال التعليم على
 .املستقبل يف عوائد حتقيق غيةب للمؤسسة احلالية املوارد

                                                 
وتكنولوجيـا   االتـصاالت  جمـال  يف العربيـة  الـدول  بني التعاون وكيفية التدريب يف املصرية التجربة« نصري،  حممد نسي ) 1(

  .2007 سبتمرب 17:  تاريخ التحميل،doc.8doc/thhrmeeting11/org.ituarabic.www ،»املعلومات
(2) Mohammad Suleiman Mohammad Jaradat and Houari Maaradj, « Integration of e-Learning and 

Knowledge Management », Congrès scientifique international sur la performance des organisations et 
gouvernements, Université de Ouargla, Algeria, 08-09 Mars 2005. 
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علـى  البـشرية  للمـوارد  تدريبوال التعليم تكاليف ختفيض يف اإللكتروين التعليم ساهموي 
 : مستويني

 بتكاليف مقارنةً كثرياً منخفضةٌ التعليم من النوع هلذا تدريبوال التعليم تكاليف :األول املستوى •
 األدوات، اإلطعام، لالتنقُّ مصاريف إليها ضافي ما عادةً اليت، التقليدية تدريبوال مالتعلي أساليب

 اخل؛...تدريبية، ال
 اليت اخلسارة بوجتن، التعليم مراحل خالل العمالة حجم بنفس االحتفاظ ضمان :الثاين املستوى •

 .املؤسسة عن همتدريب املراد األفراد غياب عن جتنت كانت

نشر شأنه من للمؤسسة البشرية املوارد تعليم يف نترنتاإل استغالل أن، املزايا ههذ إىل ضافوي 
 يساعدهم مما ،نترنتاإل تكنولوجيا فضاء يف مباشرةً ودجمهم، وظِّفنيواملُ العمال وسط املعلوماتية ثقافة
 املهارات لكسب اجلهد من املزيد بذل عليهم وحيتم، اجلديدة األعمال بيئة مع السريعالتكيف  على

 .اجلديدة واملعارف املطلوبة

مـن  التعلُّم إمكانية همتدريب راداملُ لألفراد نترنتاإل عرب اإللكتروين التعليم تكنولوجيا تيحوت 
ـ  العمال حصول تسهيل احلال هذه يف املؤسسة على بيتوجو .الفراغ أوقات يف منازهلم  وظِّفنيواملُ
  .نترنتاإل إىل والدخول الربط مصاريف سداد يف متهومساعد احلاسوب، أجهزة على

  .متطلبات االستفادة من مزايا التدريب االلكتروين :الفرع اخلامس

 األعمـال  ميـدان  يف نترنتاإل تطبيقات عرفته الذي الكبري التطور أن إىلجتدر اإلشارة هنا 
 أداء متطلَّبات بةمواك ضمان أجل من ؛البشرية ملواردها خاصاً وتأهيالً تكويناً املؤسسات على يفرض
 واملستمر الكبري دالتزاي مع باستمراٍر يتزايد األعمال هذه فحجم ؛نترنتاإل على ةاإللكتروني األعمال

 : )1(البشرية مواردها لتأهيل التالية باألمور القيام املؤسسة على ينبغي لذا ؛نترنتاإل ميستخِدملُ
 واملعلومات البيانات على للحصول نترنتاإل لىع البحث بعمليات للقيام العاملني وتدريب تعليم -1

 بأعماهلم؛ قتتعلَّ اليت
 األعمـال  جمـال  يف املهنيـة  متهدراقُ تطوير وظِّفنيواملُ للعاملني تيحت اليت املختلفة املصادر توفري -2

  ة؛اإللكتروني

                                                 
 .43-42 ص ص ،2004والتوزيع، عمان،  للنشر وائل اإللكتروين، دار فارة، التسويق أبو أمحد يوسف ) 1(
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 هذه إىل لدخولا كيفية يف العاملني ومساعدة ،نترنتاإل على بالعاملني خاصة تدريبية برامج تنفيذ -3
 واستخدامها؛ الربامج

 ؛نترنتاإل على مباشرةً العاملني تقييم بعملية القيام -4
 البيانات وتبادل بينهم فيما االتصال هلم تيحي ،وظِّفنياملُ بني فاعل داخلي اتصاالٍت نظام تأسيس -5

  سريعة؛  بصورٍةواملعلومات
 متكينهم أجل من ؛املؤسسة وخارج داخل للعاملني الالزم التكنولوجي والدعم الفين اإلسناد توفري -6

 وفعالية؛ بكفاءٍة ةاإللكتروني األعمال أنشطة أداء من
 .نترنتباإل العاملني مجيع ربط على العمل -7
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  المبحث الثالث
   المستمر التدريب والحاجة إلىاإللكترونيأدوات التدريب 

رات   املوارد البشرية من ال     و تدريب  ع االهتمام بعملية تطوير   ينباملتسارعة اليت حتدث يف البيئة     تغي
األمر الـذي   تغيرات،   وما يترتب عن ذلك من حاجات تنظيمية وفردية تالءم هذه ال           املؤسسةاحمليطة ب 

 وذلك باسـتخدام     من خالل تطوير مواردها البشرية     تغيرات هلذه ال  املؤسسةيعين بالضرورة استجابة    
  .ة اليت توفِّرها تكنولوجيا املعلومات واالتصالاألدوات احلديث

  .  املستمرالتدريباحلاجة إىل ماهية : املطلب األول
يف املؤسسة املعاصرة إمنا تقوم على       )1( التدريب إستراتيجيةإن الركيزة األساسية اليت تقوم عليها       

  .)2( التعلُّم املستمرإستراتيجية

   . املعاصرالتعلُّمأركان : الفرع األول
ليكون التعلُّم ناجحا وحيقق ما يبتغى منه وهو حتقيق تدريب وتنمية فعالة، ال بد من قيامه على                 

  : )3(أركان أساسية هي ما يلي
مبوجب هذا النظام يتعلم الفرد كيـف يفكـر يف األمـور            : )4( تعليم املوارد البشرية نظام التفكري     -1

        ا، وإجياد العالقة القائمة بينـها      واملسائل بشكل صحيح، وذلك عن طريق دراسة وحتليل مناكو
  وفهمها بشكلها الصحيح ليصل إىل استنتاجات حوهلا؛

  يف عملية اإلبداع وخلق أشياء جديدة؛: )5( كيف تستخدم قُدرااتعليم املوارد البشرية -2
عمليـة  الذي مبوجبه يتعلم الفرد كيف يـنظم        : )6( النموذج الذهين الصحيح   تعليم املوارد البشرية   -3

التخيل والتصور يف ذهنه، لتمكينه من التنبؤ باألمور بشكل صحيح، ومعرفة ما سوف تؤول إليه،               
  وتشكيل تصور حوهلا؛

  أي فهم األمور العامة املشتركة مع اآلخرين؛: )1( الرؤية املشتركة لألمورتعليم املوارد البشرية -4
                                                 

 .متَّ التطرق إليها يف املبحث السابق من هذا الفصل ) 1(
 .347 عمر وصفي عقيلي، مرجع سبق ذكره، ص ) 2(
 .449-448املرجع نفسه، ص ص  ) 3(
)4 ( System of Thinking. 
)5 ( How use Abilities. 
)6 ( Mental Model. 
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 فيتعلم الفرد كيف يفكر مـع اآلخـرين،         :)2(تعليم املوارد البشرية كيف تعمل ضمن فرق العمل        -5
وكيف يفهمهم، وكيف يتصل م، وكيف يتعاون ويتناقش ويصل إىل حلول وأشياء جديـدة              

  مبتكرة معهم، وكيف يتم التنسيق اجلماعي؛
 م اخلوف منـها، وعـد     متعليم املوارد البشرية كيف تفهم األشياء اجلديدة وتدرك حمتواها، وعد          -6

  ديها؛مقاومتها بل العكس حت
 تعليم املوارد البشرية كيفية التعامل مع املواقف حسب الظروف احمليطة، فيعلم الفرد كيف ينقـل                -7

املوقف وظروفه احمليطة به وأسباب حدوثه إىل عقله بشكل صحيح، ويأمر تفكريه أن يتخذ ما هو                
  مناسب للتعامل معه بشكل اجيايب؛

 عـن   دتاجونه يف أعماهلم احلالية واملستقبلية، واالبتعا     تعليم املوارد البشرية كل جديد ومتطّور حي       -8
التركيز على األمور ذات الصلة املباشـرة       و اليت ليسو حباجة إليها،      و، أ تعليمهم األشياء املتقادمة  

  مبجاالت أعماهلم؛
ديـدة   االستعداد والقابلية لتعلم األشياء اجل     اأن تكون املوارد البشرية مهيأة نفسياً ومعنوياً، ولديه        -9

  واحلديثة؛
، أي ال تكون جمرد نظريات وفرضـيات        قابلة للتطبيق يف الواقع العملي     تدريبيةأن تكون املادة ال    -10

  ال ميكن للمتعلم أن ينقلها ويطبقها يف الواقع؛
 إعطاء الوقت الكايف للمتعلم لكي يطبق ما تعلمه ويلمس التأثري الذي أحدثه تعليمـه يف رفـع                  -11

تأكد بعد ذلك من فاعلية تطبيق ما تعلمه، ذا األسلوب الفعال العملي نضمن             مستوى أدائه، وال  
  أن املُتعلِّم لن ينسى ما تعلمه، فتعلم األشياء عمليا يثبت املعلومات يف الذهن؛

 لكي يؤيت التعلُّم مثاره املُتمثِّلة بتحقيق االستفادة اجلدية منه لدى املُتعلِّم، يتوجب حلق الدافعيـة                -12
  لفرد ليستفيد مما يقدم له من مواد تدريبية وهذا يكون عن طريق التحفيز املناسب؛لدى ا

 يتوجب جناح برامج تعلم املوارد البشرية وإىل حدٍّ كبري على ما توفِّره املؤسسة من دعم مـادي                  -13
  .لموه يئة املناخ املناسب وإتاحة الفرصة للمتعلمني ومساعدم على تطبيق ما تعاومعنوي، فعليه

يتضح مما تقدم أن التعلُّم الفعال يقوم على أركاٍن متعددة إذا توفِّرت فيه حصلنا على فاعليـة                 
  : وجناح يف التدريب والشكل التايل يوضح ذلك

                                                                                                                                                    
)1 ( Shared Vision. 
)2 ( Team Learning. 
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  )41 ( رقمشكل
  أثرهو الفعال التعلُّمأركان 

  
  
  

 .449 سبق ذكره، ص صدري، م عمر وصفي عقيل:املصدر

   . املستمرالتعلُّممداخل : الفرع الثاين
 على شرح ثالثـة منـها       هناك عدة مداخل ميكن االستعانة ا يف تصميم عملية التعلُّم، سنأيت          

  : )1(وهي األكثر شيوعاً واستخداماً فيما يلي
ومبوجبه يتم التعلُّم    )2(ويسمى كذلك مبدخل التعلُّم بواسطة فعل األشياء      :  باملمارسة التعلُّم مدخل   -1

وف عمل مصطنعة مماثلة متاما لظروف وواقع العمل األصلي؛حيث بعد االنتهاء مـن             على مناذج وظر  
  .عملية التعلُّم يطلب من املُتعلِّم أن يطبق ما تعلمه على النماذج املصطنعة يف واقع وبيئة عمله األصلية

لواقع العملي  مبوجبه حيدد مضمون املادة التدريبية مما حيدث يف ا         :)3( الفعلي الواقعي  التعلُّممدخل   -2
الفعلي، أي أن املادة احلقيقة وحدثت أو حتدث يف الواقع؛حيث يقدم للمتعلمني املُتدربني حـاالت،               
ومواقف، وقضايا موجودة يف الواقع، ويطلب منهم دراستها وإبداء الرأي حوهلا؛ حيث بعد االنتهاء              

د األخطاء والثغرات املوجـودة فيهـا       من ذلك تقيم اآلراء أو احللول املقدمة من قبل املُتعلِّمني لتحدي          
 ملثلها أو ما يشبهها عند ممارستهم ألعماهلم على أرض          الالستفادة منها وجتنبها يف الواقع إذا ما تعرضو       

  .الواقع
يقوم على فكرة أساسـية     يطلق على هذا املدخل مصطلح و     : )4( النموذجي التعلُّم مدخل سلوك    -3

أن يشكلوا أمناطا   ،   على تقلد األشياء   وقُدرةميلكونه من ذكاء    من خالل ما    ومفادها أن بإمكان البشر     
من خالل هذه الفكرة يهدف هذه املدخل إىل تعليم الفـرد           . أو مناذج سلوكية مالئمة لواقع عملهم     

اجيابية صحيحة وناجحة ميكن االقتداء ا على       ) ممارسات وتصرفات (وإكسابه أمناطا ومناذج سلوكية   
  .أرض الواقع

                                                 
)1 ( Behavior Modeling Learning. 
)2 ( Learning by doing. 
)3 ( Action learning. 
 .450، مرجع سبق ذكره، ص عقيليعمر وصفي  ) 4(

 
أركان 
 التعلُّم

 متعلُّ
 فعال

فاعلية التدريب
 والتنمية

 أهداف إستراتيجية جنازإ
 التدريب والتنمية 



 لى الموارد البشرية وأثره عالتدريب اإللكتروني: الفصل الخامس

 

300

  

  . املستمر باستخدام احلاسوبالتدريب: لثالفرع الثا
ب وبرجمياا املختلفة سواء على شبكة مغلقـة أو شـبكات           ياسو باستخدام احل  التدريب وهو

 وإمنـا   اإللكتروينة وهو تعلم مرن مفتوح وليس جمرد وسيلة للتدريب          اإللكترونيمشتركة أو الشبكة    
ملكاتب االفتراضية وغريها من األنشطة وهو      يستخدم ألغراض أخرى كثرية مثل إدارة األداء وإقامة ا        

 وتوجد العديد من    أيضاً والقيادة وإدارة التغيري     ؤسسةال يعتمد على التكنولوجيا فقط بل على ثقافة امل        
 والوسـائط   (CDs) منها اسطوانات الليـزر املدجمـة        اإللكتروينالوسائط اليت تستخدم يف التعليم      

، ب وغريها من الربجميات املختلفـة     وأفالم الفيديو من خالل احلاس    اليت تستخدم الصوت و    )1(املُتعددة
  .اخل...عن بعد واالجتماعات اإللكتروينوكذلك الربيد 

 ومتـدربني   مـدرب فتتواصل األطراف املختلفـة مـن       ؛  )2( متزامنة بصورٍة مساته أنه يتم     ومن
حيث تكـون   ؛   غري متزامنة  بصورٍةم  مما جيعل جو التعليم أقرب إىل الطريقة التقليدية أو يت         ؛  )3(مباشرة
 يوفِّرة متاحة على الشبكة لكل شخص كي يتعامل معها وفقاً لوقته وسرعته الشخصية و             ليميعتاملادة ال 

  باملمارسـة   الـتعلُّم ساعد على التفاعل بني الثقافات املختلفة وهو يعتمد علـى           الوقت والتكلفة وي 
 على السري وفقاً خلطـاه      املُتعلِّم وتصميم الربنامج الذي يساعد      مالتعلُّ يف   املُتعلِّموالتغذية املرتدة ورغبة    

 نترنتوتوجد العديد من االختبارات املوجودة على صفحات اإل        )4(الشخصية ويف املكان الذي يناسبه    
 وهي تقوم على أساس حتليل العوائق النفـسية         عن بعد واليت ختترب استعداد األفراد واملؤسسات للتعلم       

 : املُتدرب أو املُتعلِّموالفوائد اليت تعود على  )5(التعلُّم على استعداد تؤثِّرالتكنولوجية اليت والبيئية و
  ؛يتعلم ما يريد أن يتعلمه يف الوقت الذي خيتاره وبالسرعة اليت تناسبه -1
  يتعلم وخيطئ يف جو من اخلصوصية؛-2
 بة؛ل اليت يراها سهلة أو غري مناسميكنه ختطي بعض املراح -3
  .جيعل كماً هائالً من املعلومات يف متناول يده -4

  
                                                 

)1 ( Multimédia. 
)2 ( Synchronous. 
)3 ( ONLINE. 
، 2003،  القاهرة، مصر مد الغراب، التعلُّم اإللكتروين مدخل إىل التدريب غري التقليدي، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،              ميان حم إ ) 4(

 .27ص 
  .2006 جوان 11 :تاريخ التحميل ،success/virtual academy/learning network/com@. www :من هذا املوقع ) 5(
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  .  باستخدام احلاسوبعن بعداملؤمترات : املطلب الثاين
االتصال وكتطبيق عملي لتكنولوجيا املعلومات      باستخدام احلاسوب    عن بعد املؤمترات  جاءت  

فيذ االتـصاالت املـسموعة     ومستحدثاا؛ حيث تتعدد فوائدها العامة والتدريبية، فيتم من خالهلا تن         
واملرئية بني العديد من األشخاص يف أماكن متباعدة، فيمكن للمدرب أن يقدم مادته التدريبية لطالبه               
صوت وصورة ويناقشهم وكل منهم يف منازهلم ميكن لإلدارة التدريبية أن جتتمع مـع رواد التربيـة                 

ا سبق يف جو تفاعلي جـذاب أوجدتـه هـذه           واخلرباء ملناقشتهم يف القضايا التدريبية، ويتم كل م       
املؤمترات لالتصال املسموع واملرئي بني األشخاص املشاركني فيها وكل منهم يف مكانه، دون حتمل              

  .)1(ملشاق السفر واالنتقال وتكاليفه، فضال عن توفري الوقت لكل منهم

  .هاوأنواع عن بعدتعريف املؤمترات : الفرع األول
س استعمال بيئة املؤمترات عن بعد ينبغي أن تقيم حاجتـها إىل مـؤمتر              إن املؤسسات اليت تدر   

الكتروين، كما ينبغي أن تأخذ بعني االعتبار املسافة اجلغرافية وعدد االجتماعات وتكرارها ونـوع              
هيكل املؤسسة فاالجتماعات الرمسية الكبرية تعترب مثالية للندوات بالفيـديو؛حيث تـوفِّر التفاعـل              

ألجوبة عن بعد، وبالنسبة ملؤمترات لغرض معني؛حيث يرغـب شخـصان أو أكثـر يف               باألسئلة وا 
  .)2(اجتماع فوري

  : )3(عن بعد رئيسية من املؤمترات هناك ثالثة أنواٍعو
 املؤمترات وجها لوجه مع فيـديو باحلركـة الكاملـة           يتم عن طريقها تنفيذ   :  املؤمترات بالفيديو  -1

من خالل  .  يستطيع املشاركون رؤية بعضهم بعض أثناء املؤمتر       ثيباالتجاهني بالصوت والصورة؛ ح   
مؤمترات الفيديو ميكن االتصال باخلرباء واملُتخصصني يف ااالت العلمية والتدريبية املختلفة لعـرض             
خربام واالستفادة من معلومام، مما حيفز املُتدربني على العمل واستمرار التعليم وحتسني التفـاهم              

  .)4(مبينه
وهـذا النـوع جيـد يف       ،  نياتجـاه  واحد مع صوت ب    اتجاهجتمع صورة ب  : مؤمترات الفيديو  -2

 جيتمع مجهور املـشاهدين يف أعـداد        ث جديدة أو خماطبة مجهور كبري؛ حي      منتجاتاإلعالنات عن   

                                                 
 .)بتصرف( 213، ص ت.د، م.ديا املعلومات وحتديث التعليم، عامل الكتب للنشر، الغريب زاهر إمساعيل، تكنولوج ) 1(
 .37، ص مرجع سبق ذكره الساملي،  حممدعالء عبد الرزاق ) 2(
 .37املرجع نفسه، ص  ) 3(
 .240، ص مرجع سبق ذكرهالغريب زاهر إمساعيل،  ) 4(
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اهدين أو  ني ميكن املش  تجاهفاهلاتف باال ؛  يشاهدون على شاشات التلفزيون   وكبرية يف املدن املختلفة     
  .احلاضرين من توجيه أسئلة تسمح من قبل كل احلاضرين

وهي بشكل أساسي عبارة عن مؤمتر يتم عرب اهلاتف بني ثالثة أشـخاص أو              :  املؤمترات الصوتية  -3
أكثر يف أماكن جغرافية متباعدة؛حيث جيلس املشاركون يف غرفة مؤمترات خصيـصا واتـف ذات            

خبالف املؤمترات اليت ميكن أن تستعمل لغـرض معـني فـان            ميكروفونات خاصة لعقد االجتماع     
مؤمترات الفيديو وندوات الفيديو حتتاج إىل مرافق خاصة وختطيط خاص جلدولة وقت املـشاركني              

فاملؤمترات بالفيديو هي الشكل الوحيد من املؤمترات عن بعد الذي يليب احلاجة إىل             . واستعمال املرافق 
 ردود الفعل على أفكـارهم وردود الفعـل         ا املشاركون أن يشاهدو   التفاعل الكامل؛ حيث يستطيع   

  . اهلامة جدا، وتبدو املؤمترات السمعية طبيعية أكثر من مؤمترات الفيديو ألا تبدو مبسطة

إن املؤمتر الصويت مناسب بالنسبة إىل فرق املشاريع واموعات اليت تتطلب تغذيـة عكـسية               
  .)1( املشاركني فن املؤمتر بالفيديو هو أفضل اختيارمنظورة ومفهوم التفاعل مع تباعد

 املعلومات واالتصاالت؛حيث تنقـل األليـاف       ا تتم من خالل تكنولوجي    تإن هذه االتصاال  
على شكل موجات ضوئية وتصنع األلياف      ) سيليكا(الزجاجية املعلومات باستعمال شعريات زجاجية      

 من البالستيك للحماية من األوساخ، والطبقـة        الطبقة اخلارجية عبارة عن غالف    . من ثالث طبقات  
الثانية تسمى االرتداد تعكس املوجات الضوئية على الطبقة الثالثة، القلب مقارنة بأشكال االتصاالت             

  : )2(التقليدية فإن األلياف البصرية توفِّر عدة مزايا عند استخداماها يف املؤمترات عن بعد وهي
تسمح للمستعمل أن يوسع النظام دون احلاجة إىل كابـل إضـايف،             حبيث   : سعة عالية يف النقل    -1

  .مكاملة هاتفية يف ذات الوقت 60000فكيبل األلياف ينقل أكثر من 
  . ألن األلياف الشعرية غري كهربائية فان النتيجة هي موثوقية البيانات: عدم التداخل الكهربائي-2
ن التصنت على املكاملات من خالل الـدخول      حيث ال ميك   : درجة عالية من األمن لعملية النقل      -3

  .على األلياف الشعرية مباشرة
  . ثانية يف السنة30 حيث أن وقت العطل ال يتجاوز : عدم وجود أية أعطال-4
  
  

                                                 
 .38 الساملي، مرجع سبق ذكره، ص  حممدعالء عبد الرزاق ) 1(
 .38املرجع نفسه، ص  ) 2(
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  .عن بعد تأغراض استعمال املؤمترا: الفرع الثالث
ييوجد مربر  ال  وعضاء يف أماكن بعيدة بعضهم عن بعض         عندما يتواجد األ    هذا النمط  مستخد

  : )2( يف ثالثة أغراضعن بعدل املؤسسات املؤمترات ستعمت، و)1( واحد يف مكاٍناًالجتماعهم مع
   مثل البيانات املبيعات والتنبؤ بالسياسة، وتقديرات امليزانية؛تبادل املعلومات -1
   تنسيق املهام بني األشخاص املتباعدين جغرافيا؛-2
  .القرارات اجلماعية أو استطالع اآلراء حل املشاكل خصوصاً من خالل -3

  :وهناك عدة منافع للمؤمترات عن بعد ميكن توضيحها من خالل الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .302زياد حممد الشرمان، مرجع سبق ذكره، ص  ) 1(
 .36الساملي، مرجع سبق ذكره، ص حممد عالء عبد الرزاق  ) 2(
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  )42(شكل رقم 
   عن بعدملؤمتراتمنافع ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .36 ص، 2005، مرجع سبق ذكره، عالء عبد الرزاق الساملي:  الشكل من إعداد الباحث باالستناد إىل:املصدر

  .)1( مؤمترات الفيديومفهوم: الفرع الرابع
  
  
  

   .36 ص، 2005، مرجع سبق ذكره، عالء عبد الرزاق الساملي:  الشكل من إعداد الباحث باالستناد إىل:املصدر

  .)2( مؤمترات الفيديومفهوم: الفرع الرابع
 تسمح بنقل املعلومات     شبكة اهلاتف الرقمية اليت    عبارة عن الشبكة الرقمية للخدمات املتكاملة     
 من اسـتخدام    املؤسسةومن مزايا هذه اخلدمة أا متكن       . والصوت والصورة يف آن واحد عرب العامل      

  من وسيلة اتصال على خط هاتفي واحد، باإلضافة إىل تشغيل قنوات رقميـة مثـل الـصوت    أكثر

                                                 
 
)2 ( VIDEO CONFRENCING. 

 

وفِّرقلِّتل السفر غري الضروري وت
  الوقت والنفقات وعدم االنتظار

 منافع
  عن بعداملؤمترات

وألن الوقت حمدود بقيود 
التكنولوجيا، يأيت املشاركون 

 مع مراعاة مستعدون متاماً
  .ظروف بعضهم بعضاً

 ث على الوقت حيوجد قيودال ت
ر عن االجتماعلن يتأخ  

   خاصةاراٍتال حاجة مله
وال توجد دائماًالنظام موجود ،
جغرافيةقيود   

  حيسن نوعية القرارات
للسماح بالتعامل مع 
  القضايا عند ظهورها
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 جـراء إو نترنـت اإل من استخدام الفـاكس و     املؤسسةكما متكن   . والصورة يف آن واحد عرب العامل     
 .مؤمترات الفيديو واملكاملات اهلاتفية يف آن واحد

  : تعريف مؤمترات الفيديو-1
تعمل مؤمترات الفيديو على تنفيذ االتصال املسموع واملرئي بني عدد من األشـخاص وكـل               

شـر   التحدث املبا  ع يتم تبادل امللفات والوثائق وعناصر املعلومات األخرى، م        امنهم يف مكانه، وفيه   
  .)1(ومشاهدة اآلخرين أثناء مناقشتهم لبعضهم البعض

 اتصال مسموع مرئي بني عدة أشخاص يتواجـدون يف أمـاكن            «: وميكن تعريفها على أا   
جغرافية متباعدة، يتم فيه مناقشة وتبادل األفكار واخلربات وعناصر املعلومات، يف جو تفاعلي يهدف              

  .)2(»إىل حتقيق التعاون والتفاهم املشترك
 تستخدم إلجراء اليت و  نترنتبواسطة اإلعن بعد  عملية التعليمل  احلديثةتقنياتالفهي تقنية من 

  .التجارب العملية بالصورة احلية أو لعقد اللقاءات املباشرة

  : أنواع مؤمترات الفيديو-2
ا          ع  تتنومة فيها، من حيث جودلتنفيذ  مؤمترات الفيديو يف ضوء اختالف التكنولوجيا املُستخد 

مؤمترات الفيديو ذات الكفاءة العالية، وتكلفتها االقتصادية، وتطور التكنولوجيا املُستخدمة فيها ميكن            
  :توضيحها من خالل اجلدول التايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 .214، ص ، مرجع سبق ذكرهالغريب زاهر إمساعيل ) 1(
 .215، ص املرجع نفسه ) 2(
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  )19(جدول رقم 
  أنواع مؤمترات الفيديو

  ف العامصالو  النوع

  ملؤمترات الفيديو Dedicated نظام -1

يد من األجهزة واألدوات إلعداد حجـرة املؤمتر؛حبيـث         يستخدم فيه العد  
ميكنها استيعاب عدد كبري من األشخاص الذين يعملون يف جمموعة واحدة           
أو عدة جمموعات يف أماكن متباعدة، وتتشكل أجهزة مؤمترات الفيديو من           
شبكات حاسوب كبرية بعدد اموعات املشاركة يف املـؤمتر، كـامريات           

 دقة عالية وهي تثبت وتدار أوتوماتيكيـا، مساعـات،           رقمية ذات  تانترني
  .سبورة الكترونية لتقسيم املستندات والصور

  ؤمترات الفيديومل Desktop نظام -2

 -: تستخدم برامج وجتهيزات محددة لتنفيذ مؤمتر الفيديو ومن بينها ما يلي          
كارت صـوت، كـارت     : (جهاز حاسوب حيتوي على التجهيزات التالية     

يكروفون، شاشة لالستجابة ومشاهدة الصور املرسلة، وحـدات        صوت وم 
، برامج تـشغيل مـؤمترات      Modem، و ISDNاالتصال ومن بينها كارت     

الفيديو، كامريا انترنيت رقمية، ميكروفون إلرسال الصوت، أدوات تقسيم         
  ).املستندات والصور، جتهيزات التعامل مع الصوت والصورة

  لفيديوملؤمترات ا NIC NET نظام -3

 رة، وفيه تـرتبط مجيـع أطـراف       وهو نظامتطويتمتع بتكنولوجيا رقمية م 
 بشبكة جنمية، ويستخدم خطـوط      -املشتركني يف مؤمتر الفيديو   –االتصال  

ISDN        ويستخدم البط عن طريق الشبكات احملليةLAN   والواسعة النطاق -
ب  ويقدم هذه النظام خدمة مـؤمترات الفيـديو للطـال          -WANالعاملية  

املتواجدين مبنازهلم جبودة عالية متمثِّلة يف وضوح الصوت والصورة، وذلك          
من خالل التحكم املباشر من قبل الشخص الرئيسي وهو مدير اللقاء الذي            

  .قد يكون عضو هيئة التدريس أو مدير التعليم

ــام -4 ــؤمترات  Aethra MAIMA نظ مل
  الفيديو

ـ         و  MAIMA384: وعني مهـا  ويوجد من هذا النظام ملؤمترات الفيـديو ن
MAIMA-s .     تكنولوجيـا   نوميتاز كال النوعني باجلودة العالية، ويستخدما 

  .ISDN يستخدما خطوط اهلاتف املرئي، وال
 OMS (Office of Media Services)نظام  -5

  ملؤمترات الفيديو
 يسهل تبادل الوثائق والـصوت      ثيتميز هذا النظام جبودته لالستخدام؛ حي     

  . املعلومات األخرى اليت حيتاج إليها املشاركنيرعناصوالصورة، و
، عامل الكتب للنشر  ،  حتديث التعليم ، تكنولوجيا املعلومات و   الغريب زاهر إمساعيل   : من إعداد الباحث باالستناد إىل     دول اجل :املصدر

  .217 -215 ص ص، ت.د، ن.د
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  . الفيديواملهارات األولية الالزمة للتعامل مع مؤمترات: الفرع اخلامس
  :)1(هناك العديد من املهارات األولية الواجب توافُرها، ومن بينها ما يلي

  )43( رقم شكل
  املهارات األولية الالزمة للتعامل مع مؤمترات الفيديو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .223 ص، املصدر السابق: عداد الباحث باالستناد إىل الشكل من إ:املصدر

                                                 
 .223بق ذكره، ص الغريب زاهر إمساعيل، مرجع س ) 1(

 املهارات األولية الالزمة للتعامل مع مؤمترات الفيديو 

 2 

 3 

 4 

 1 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 . مناسب أمام مستخدمهاكلأن توضع الكامريا بش 

التعامل مع النظام دوء وراحة نفسية وكامل استرخاء، بعيدا عن التوتر والعصبية، مما يؤدي إىل التركيز فيما يرسل  
 .رويستقبل من خالل املؤمت

 .دئة احلماس من حيث االندفاع حنو استخدام مؤمترات الفيديو عندما تكون سهلة وبسيطة 

 .فاعل معها من القراءة والفهم والتاملُتدربالكتابة ببطء حيت يتمكن 

 . املتداخلة واملعقدة، الن ذلك يسبب عدم تركيز الكامريان، بدال من أمناط األلواةيفضل ارتداء مالبس ذات ألوان أساسي 

 ان من مساعه بوضوح والتفاعل معه، كمن اآلخرووع حىت يتمكَّ قوي ومسمث بصوٍتالتحدث جيب عدم مقاطعة املتحد  

استخدام مؤمتر الفيديو مبثابة اتصال حي مباشر من خالل كامريا االنترنيت، مما يتطلَّب من كل فرد التعامل معها  
 .بفاعلية ألن اآلخرين يراقبون سلوكه عن قرب

يمة واألسئلة اهلامة اليت يقدمها  يكون لدى املشارك املعلومات القنإبداء االهتمام جبميع املشاركني بدون استثناء، وا 
 .للمشاركني حىت تعود الفائدة عليه وعلى اآلخرين

 ترسل الكامريا  نظام لقطات الفيديو مضغوطة، والنأن تكون حركة مستخدم مؤمترات الفيديو هادئة وبطيئة، ال 
 .حركة سريعة

ملعلومات حبيث بتم عرض ا التأكد من املطبوعات قبل عرضها على املشاركني والطالب من خالل املؤمترات الفيديو؛ 
 .الرئيسية فقط، ويف املساحة املسموح ا من الشاشة

 أن اجلهاز  ربطهم بشبكة واحدة، إالمترات الفيديو على أنه يوجد شخص مرسل وآخر مستقبل يتمتعتمد مؤ 
 . مواقع7 أو 6تساعد على االتصال بني عدة مواقع تصل إىلMCUالرئيسي ووحدة
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الفيديو تلعب دورا أساسيا يف حتقيق التدريب االلكتروين شريطة أن       يوضح الشكل أن مؤمترات     
  .كافة الشروط التقنية و البشرية لنجاح عملية النقل احلي و املباشر للمادة التدريبيةيتم توفري 

  .ت الفيديو التدريبيةفوائد مؤمترا: الفرع السادس
ا عملية ات     الفيديو التدريبية  مؤمتراتضح فوائد   تتصال مرئي ومسموع يتم بني عـدة        من كو

أطراف يف أماكن متباعدة، دف نقل املعلومات ومناقشتها والتفاعل معها بسهولة وسرعة حلظية، مما              
  : )1( التدريبية ما يليت الفيديوحيقق أهداف االتصال من تعاون وتفاهم مشترك، ومن فوائد مؤمترا

   سرعة عقد االجتماعات التدريبية؛-1
  رباء املُتخصصني يف مجيع ااالت ملناقشتهم يف خربام وأفكارهم وأحباثهم؛ استضافة اخل-2
   توفري الوقت الالزم لنقل املعلومات والتعرف على اآلراء واألفكار ومناقشتها؛-3
   تطوير مفاهيم املُتدربني جتاه املستحدثات التكنولوجية وأمهية استخدامهم هلا لتطوير مهارام؛-4
مفهوم التدريب عن بعد ثنائي االتجاه باستخدام االتصال املرئي املسموع يف الوقت نفسه              تطوير   -5

  وإن تعددت أماكن املُتدربني؛
   تقدمي أساليب تدريب جديدة لعرض املعلومات بأشكال متنوعة؛-6
الت  االتصال وجها لوجه لدى املُتدربني الذين يعانون من بعض املـشك           ة التخفيض من حساسي   -7

  النفسية؛
 تشجيع املُدربني واملُتدربني على احلوار املباشر بصفة مستمرة ويف أي وقت ملناقشة الـصعوبات               -8

  التدريبية اليت تواجههم؛
 اخنفاض تكاليف التدريب مقارنة حبضور اخلـرباء واملُتخصـصني إىل أمـاكن االجتماعـات               -9

  .واملؤمترات

  .عن بعد ت إليه يف ميدان املؤمترالآخر ما مت التوص: الفرع السابع
على برنـامج معلومـايت إلجـراء        ا يعتمد دحال تكنولوجيا جدي  " ألكاتيل لوسنت " أعلنت  

ر الذي يسمح للمؤسسات بإجراء     تطّوحيث أا أعدت باعتماد حمول الربامج املُ      ؛  )2(عن بعد  اتالندو
 اإلنتاجية مقارنة مع اخلدمات الـيت       بتوفري ربح يف  واتصاالت هاتفية بتكاليف أقل     و عن بعد ندوات  
 عالية إلجراء الندوات الصوتية إضافة إىل متصفح        قُدرات توفِّروذا فإا   . ها املتعاملون اآلخرون  يوفِّر

                                                 
 .223الغريب زاهر إمساعيل، مرجع سبق ذكره، ص  ) 1(
)2 ( Téléconférences.  
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؛ حيث تكفـي    ميكن الوصول إليه من كل مكان إىل جانب متصفح لالنترنيت لدعم أجهزة اهلاتف            
يري الوثائق قصد تسيري التعاون بني العامـل عـن بعـد            نقرة واحدة إلجراء حمادثات ومكاملات وتس     

كما أن التكنولوجيا ميكن أن تتكيف مع شىت أحجام املؤسسات ناهيك عن توفري أدوات              . واملؤسسة
تعاون وسائل اتصال عقالنية يف حني إا تشجع النمو من خالل التحويل عن بعد وتقلص من وترية                 

 my team work(وذا فإن احلـل التكنولـوجي   . لوقت واملالاألسفار املكلفة مما ميكن من ربح ا

office edition (رة من طرف تجزٌء من حلول االتصاالالـذي  " الكانيل لوست "  املكتبية املُتطو
  .)1(يعىن ملستخدمه حلول خدمات بسيطة ومرنه وبسعر يف متناوهلا

  . األخرىأدوات التدريب اإللكتروين: املطلب الثالث
 تتمثل  لى مؤمترات الفيديو توجد أدوات أخرى تساعد على تنفيذ التدريب االلكتروين          زيادة ع 

  :فيما يلي 
  .اإللكتروينالربيد : الفرع األول

سـرعة  وتنمو بثبـات    ،   يف التدريب باعتبارها قوة معلوماتية     اإللكتروينجاء استخدام الربيد    
خرين واالطالع على كل جديد وقت      ب على اكتشاف أفكار وثقافة اآل     متالحقة لتشجيع هيئة التدري   

 لتحديث التدريب باألمـاكن     نترنتويعترب استخدام الربيد اإللكتروين كإحدى خدمات اإل      . حدوثه
املخصصة لذلك مهمة ليست بالسهلة فهي حتتاج إىل جمهود كبري من املُدرب للتخطيط والتنسيق مع               

  .كل من املُدرب واملُتدرب املرنة لدى ةاملصادر التدريبية املختلفة، واالستجاب
  : تدريبية الاإللكتروينأمهية الربيد  -1

  : )2(اإللكتروين التدريبية فيما يليالربيد تتمثَّل أمهية 
   إجياد عالقات إجيابية ودائمة بني املُدربني والطالب؛-1
   إعادة تشكيل أساليب االتصال والفهم بني أطراف العملية التدريبية؛-2
تصال بني الباحثني وخمتلف هيئات البحث األخرى للحصول على معلومـات وتبـادل              وسيلة ا  -3

  النتائج واملساعدة يف حل املشكالت التدريبية؛
 توفري حوار مفتوح بني املُتعلِّمني ومدربيهم ملناقشة الدروس التدريبية بعيدا عـن جـو قاعـات                 -4

  التدريس التقليدي؛

                                                 
)1 ( com.elchoroukonline.www، 2008 مارس 27: تاريخ التحميل.  
 .267 الغريب زاهر إمساعيل، مرجع سبق ذكره، ص ) 2(
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  للمناقشات التدريبية اليت تتمك يف قاعات الدراسة؛ يساعد على متديد الوقت املخصص -5
 مبادرة الطالب باالتصال مبدربيهم واإلدارة التدريبية ملناقشتهم يف قضايا تدريبية هامة وهادفـة              -6

  .تعليميا
  : لربيد اإللكتروين لتحديث التدريب يف توظيف ااملُدربدور  -2

عدبإمكانيات  و قُدراتيب حتديا قويا ل    حتديث التدر  اإللكتروين توظيف الربيد    يث؛ حي املُدر 
  .دجمه بعملية التدريب كمصدر تدريب إضايف ينبغي

وهذا يتطلَّب توفري جتهيزات وبرامج حاسوب حديثة لكي يتم استخدامها جبودة وكفاءة، كما             
رب بنظم احلاسوب   ينبغي توفري الصيانة والدعم الفين لتطوير األجهزة والربامج، باإلضافة إىل إملام املُد           

 املستخدمة، واخلـادم وإمكانياتـه،      اإلنترنتوبراجمه والبنية التحتية ذات العالقة مثل شبكة توصيل         
  .وغريها... والصيانة والعاملني ا

  :يد اإللكتروين يف حتديث التدريبطريقة استخدام الرب -3
املُـدرب للمتـدربني يف     الل مساعدة    من خ  اإللكتروينباستخدام الربيد    التدريب   يتم حتديث 

  : استخدامهم له بعملييت التعليم والتعلُّم كما يلي
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  )44(شكل رقم 
  طريقة استخدام الربيد اإللكتروين يف حتديث التدريب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .269 -268 ص ص سبق ذكره، صدر، مالغريب زاهر إمساعيل : الشكل من إعداد الباحث باالستناد إىل:املصدر

  .حماكاة احلاسوب للمعلومات: الفرع الثاين
ات مكونب الفرعية اليت تم بإنشاء برامج و      وأحد علوم احلاس   )1(االصطناعينظم الذكاء   تعترب  

 إىل حماكاة بعض عمليات     االصطناعيويهدف علم الذكاء    ،  مادية قادرة على حماكاة السلوك البشري     
 اإلنسان وذلك باستخدام التقنيـات اجلديـدة مبـا حيقـق             جييدها اليتاإلدراك واالستنتاج املنطقي    

  .)2( كان يقتصر أداؤها على اإلنسانواليتب إجناز العديد من املهام الصعبة واملعقدة وللحاس
  
  
  

                                                 
)1 ( Artificial Intelligence. 
)2 ( html.105-t/php.index/archive/vb/com.adarb-tanmiah.www، 2007  جوان11 :تاريخ التحميل. 

 

  وضع كل مب يف استخدام الربيد اإللكتروين مع        خربٍةب قدمي ذيتدراآلخر يف املرحلة األوىل الستخدام الربيد       املُتدر 
 .اإللكتروين

 لطريقة استخدام الربيد اإللكتروين يف الدراسة من خـالل          باملُتدرتقدمي املدرب لإلرشادات السريعة وتوجيه
 . قصرية لتعريفهم مبفهوم التراسل بالربيد اإللكتروينجلسات تدريٍب

ني الذين يفقدون قدرم على املنافسة باستخدام التكنولوجيـا         املُتدربتقدمي املدرب للمساعدة النفسية إىل
 .والثقة بأنفسهم باستخدام الربيد اإللكتروين

ب الذين حيتـاجون     تتسع الحتياجات باقي الطال    ثني؛ حبياملُتدربتوسيع جلسات املساعدة اخلاصة ب
 .لبعض اجلهد لرفع مستواهم حىت ال حيدث إحباط لديهم

وضع املالحظات املتعلقة باستخدام الربيد اإللكتروين يف التعليم مبكان بارز بقاعـة الدراسـة              
 .ني عليهااملُتدربالطالع مجيع

 مستمرة والرد على رسائلهم     ب واإلدارة التدريبية بصفٍةدرتشجيع الطالب على مراسلة املُ
 .بانتظام عن طريق الربيد اإللكتروين

توزيع اإلجابات على األسئلة املطروحة اليت يتلقاها الشخص املكلف بعملية التدريب           
 .ني لالستفادة منها عن طريق الربيد اإللكترويناملُتدربعلى باقي

1 

2 

3 

4 

5

6

7
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   : احلاسوبم احملاكاة باستخدا تعريف-1
ـ املُ( حول منوذج نظري النتائج      التجارب تقنية تسمح بإدارة     «: تعرف احملاكاة بأا   اتخرج (

  .(1)» )دخالتاملُ(  النشاطتغيراتملاملتحصل عليها من معاجلة 

تعريف احملاكـاة التعليميـة     وتناولت كتابات متعددة تعريف احملاكاة التعليمية بصفة عامة         لقد  
ـ يققف األصلي يف صورة شبه ح     وتعىن احملاكاة التعليمية بيان امل     «: احلاسوبية بصفة خاصة منها    ، ةقي

كانياتـه  ميساعد احلاسوب بإ  ،  ث عن أشياء قد تكون غري واضحة يف أذهان الطالب         فبدال من التحد  
 ومتحركة وصور وموسيقى وغريها يف متثيل تلك األشياء         رسومات ثابتة و على إحداث ألوان     املُتعددة

  .)2(» وجتسيدها وتقليد الوقع

 ما ستكون عليه نتائج      تقنية تنبؤية وليست قياسية، الغرض منها ختمني       «احملاكاة التعليمية هي    
القياسات، وهذه القياسات التنبؤية تعتمد على رؤية مفاهيمية أو منوذج لنظام حقيقي وعندما يكون              

  .)3(» النظام احملاكي موجودا فان القياسات احلقيقية تستخدم إلثبات كفاءة مناذج احملاكاة ونتائجها

اسوب يف الظهور مبجال التعليم، وقـد       يف بداية التسعينات بدأت برامج احملاكاة باستخدام احل       
جاءت كامتداد لنماذج احملاكاة التقليدية واليت استخدمت منذ العصور القدمية كإحـدى الوسـائل              
لتعليم األفراد طرق كسب العيش، مث تطورت أساليب تنفيذها مع التطور التكنولوجي، وكغريها من              

  .)4(سي يف تنفيذها واستخدامها باملواقف التعليميةوسائل تكنولوجيا التعليم أصبح احلاسوب جزء رئي

واحملاكاة باحلاسوب هي برامج حاسوبية تتصف بالديناميكية والتفاعلية مع مستخدميها؛حيث          
يتم تصميمها كنموذج مماثل ألصل املعلومات والتجارب التعليمية، ليدرسها الطالب مـن خـالل              

  .املشاركة واكتشاف جوانب املعلومات

 احملاكاة باحلاسوب التعليمية يتم متثيل املعلومات احلقيقة، وينفذها الطـالب أثنـاء             ويف برامج 
 كأم يستخدمون األصل احلقيقي لتلك املعلومات، ويعلمون الطالب أثناء اسـتخدامها            ااستخدامه

  .كأم يستخدمون األصل احلقيقي لتلك املعلومات، ويعلمون متاما بأم يستخدمون حماكاة األصل

  
                                                 

(1) Henri Mahé de Boislandelle, op.cit, p 407. 

  .205لساملي، مرجع سبق ذكره، ص  ا حممدعالء عبد الرزاق ) 2(
 .206 -205، ص ص املرجع نفسه ) 3(
 .271الغريب زاهر إمساعيل، مرجع سبق ذكره، ص  ) 4(
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  :ية التعليمية للمحاكاة باحلاسوباألمه -2
النمـاذج  و ف يف الـضر و    املُتـدرب يتميز هذا األسلوب يف قدرته العالية يف نقل ما تعلمه           

  .)1( األشياء اجلديدةاملُتدربني يتميز بقدرته على تعليم اكم، املصطنعة إىل الواقع العملي الفعلي

  : )2(فيما يليوتتمثَّل أمهية استخدام احملاكاة باحلاسوب 
 تساعد املُتدربني على اكتساب معلومات اليت تمثِّل خطورة عليهم أثناء دراستها واقعيا من خالل               -1

  ؛)مثل التدرب على قيادة الطائرة(األصل 
   تيس للمتدرب فهم املعلومات اردة من خالل متثيل برامج احلاسوب هلا؛-2
  ومات بطريقة تفاعلية ديناميكية؛ تساعد املُتدربني على استكشاف املعل-3
   متكن املُتدربني من اكتساب ماهرات املشكالت واستخدام قُدرات تفكريية متنوعة؛-4
   اجلافة؛ة توجد جو من التشويق واإلثارة باملوقف التدرييب عند دراسة املادة التدريبي-5
األصل منها نتيجة البعد املكاين      تيسر للمتدربني دراسة املعلومات الواقعية ويصعب احلصول على          -6

  أو الزماين حلدوثها؛
 تساعد على تدريس العالقات بني عناصر املعلومات واألجزاء الداخلية والغري ظاهرة من األجهزة              -7

  واسمات، مما ييسر للمتدرب التعرف على وظائفها وطرق عملها؛
  ملشاريع التدريبية؛ تساعد املُتدربني على التنبؤ بنتائج تنفيذ التجارب وا-8
   إملام املُتدرب بكيفية وقوع األحداث بوضعها حتت املالحظة والدراسة؛-9

  . اجلديدةة تنشيط التفكري االبتكاري لدى املُتدربني بتقدمي األفكار التدريبي-10
مليون دوالر سنويا باسـتخدام التـدريب    200 توفرب.( إم.يب.آيحالة مؤسسة : الفرع الثالث

  ): ويناإللكتر
 يف -تكن كلها   إن مل–الغالبية العظمى من املؤسسات والكيانات االقتصادية الضخمة  بدأت

 التدريب والتعليم اإلليكتروين على جداول أعماهلا كمالذ وحل بديل للوسـائل التدريبيـة   وضع
ادية هي أنتيكة من    الع فقاعات التدريب "التقليدية ملُوظِّفيها املتزايدين واملوزعني على أرجاء املعمورة،        

. » !أنتيكة من العصور الوسطى  هذا إن مل يكن«: )3(روبرت ريتشكما يقول " القرن التاسع عشر

                                                 
 .470عمر وصفي عقيلي، مرجع سبق ذكره، ص  ) 1(
 .470املرجع نفسه، ص  ) 2(
 . وهو السكرتري العام السابق إلدارة القوى العاملة بالواليات املتحدة) 3(
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تبشر نتائج أحباث مركز املعلومات الدويل آي دي سي بأن صناعة التعليم والتدريب اإلليكتروين اليت               
لن تتوقف عند هذا احلد      فقط   2003سجلت رقم إحدى عشر بليون دوالر كتدفقات مالية يف عام           

كثرياً بل ستتضخم نتيجة للطلب املتزايد من املؤسسات ذات احلاجة امللحة إىل تطوير هـذا اـال                 
بتقليص دور التدريب التقليدي وبالتايل ختفيض التكاليف السنوية اهلائلة اليت  وتدعيمه حىت يسمح هلا

بديال مـن    االقتصادية األصغر اليت لن جتدلتدريب العاملني، مما سينطبع بدوره على الكيانات تنفق
  .)1(إتباع هذا األسلوب يف تدريب موظِّفيها ألنه سيكون األكثر توفُّراً وسهولة

 تتبع مؤسسة عاملية كربى مثل آي يب إم سياسـة إجيابيـة واضـحة جتـاه التـدريب                   فمثال
ريها بأكملها إىل الوسيط املؤسسة قد نقلت أول ثالث مراحل تدريب مدي اإلليكتروين، حبيث جند أن

وبـشكل  .  شهور كاملة من مدته الزمنية     ستةاإلليكتروين مما ضغط اجلدول التدرييب القدمي بإسقاط        
 تشري التقارير إىل أن آي يب إم أصبحت تقدم عن طريق التدريب اإللكتروين خمس أضعاف إمجايل

مؤسسة دل العمالقة  نب آخر جناه ما أجنزتهومن جا!احملتوى التدرييب املعتاد ملُوظِّفيها وخبمس التكلفة
لصناعة أجهزة ومستلزمات احلاسوب بتوفري نصف الـربامج التدريبيـة ملُوظِّفيهـا علـى البـدائل           
اإلليكترونية بدال من الوسائل التقليدية، وكذلك يذكر ما تقوم به مؤسسة إنتل الـشهرية بـصناعة                

براجمها التدريبية جبميع األقسام إىل   من%80يل معاجلات ومكونات احلاسوب؛ حيث دف إىل حتو
كل ما قتل إعادة وتكـرارا      "الوسائط اإللكترونية املختلفة خالل ثالث سنوات؛ فهي دف إىل نقل           

على حد قول رون ديكـسون، رئـيس إدارة   " التدريب اإلليكتروين يف قاعات التدريب العادية إىل
  .)2(التدريب باملؤسسة

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1 ( html.27_post-blog/12/2006/com.blogspot.elearnarab://http2007  سبتمرب12 :، تاريخ التحميل. 
  .املرجع نفسه ) 2(
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  : لخالصة الفص

  :من خالل تطرقنا يف هذا الفصل إىل ماهية و أدوات التدريب االلكتروين استنتجنا ما يلي 

تعترب عملية التدريب النقطة الرئيسية عند احلكم على إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات وذلك              
ا ينعكس إجيابا علـى أداء      ممألا تعين بتحسني املهارات وبالتايل زيادة القيمة الذاتية لألفراد املُدربني،         

ويصبح التدريب أكثر جدوى وفعالية عندما يكون مبنًيا على أساس التتابع واالسـتمرارية              املؤسسة،
 لتنمية وتطوير قُدرات العاملني تعتمد على إعداد الربامج التدريبية لتقـومي            إستراتيجيةمن خالل تبني    

نة تتغري باستمرار بسبب التكنولوجيا املُتقدمة، فـإن        ونظرا الن متطلَّبات امله   . أي اعوجاج يف األداء   
احلاجة ملحة لتخطيط برامج التدريب املستمر اليت تزود املوارد البشرية باملعلومات اليت تـستجد يف               

  .جماالت ختصصهم وتتطلبها مهنهم
. ٍةلتغلب على موانع أين، مىت، وكيف نتعلم بسرع       القدرة على ا   هو مبثابة  التدريب االلكتروين 

وبالتايل، يعد التدريب اإللكتروين أسلوبا جديدا من أساليب التدريب عن بعـد والـذي يـسخر                
 الـيت تعـد     نترنتالتكنولوجيا يف التعليم باستخدام آليات االتصال احلديثة من أجهزة احلاسوب واإل          

 .وسيلة نشطة وتفاعلية وعاملية لتبادل املعلومات بشكل متزايد 

ا، تهكفـاء  وزيادة البشرية مواردها لتأهيل كبرية فرصاً للمؤسسات لكترويناإل لتدريبا تيحوي
 كمـا يتـيح  .األقل والتكلفة املرونة ميزة أبرزها لعل عديدة مزايا من النوع هذا يوفِّره ما من خالل

ة  فرصا من خالل التوسع والتقدم يف تلبية احتياجات املوارد البـشري           التدريب اإللكتروين يف املؤسسة   
 ، تتيح ارتباط وثيق بني جهة التدريب واملُتدرب وحتقق تواصال مستمراً          ،باالعتماد على التراكم املعريف   

 اتساع نطاق املنافسة وحتوهلا     كما تقدم له ديدا من خالل     .احتياج متزايد للتدريب واتساع يف نطاقه     
، من ميلك تكنولوجيا متطورة ميلك فرصة       من احمللية إىل العاملية، حقوق امللكية الفكرية واحلفاظ عليها        

  .أكرب، معدل سريع لتغري الربامج التدريبية وتطورها

احلفاظ على أمن وسرية املعلومـات والبيانـات        غري أن جناح هذا النمط من التدريب يتطلَّب         
 توظيـف   ،رار ثانيا، توفري التمويل الكـايف     والتعامالت، امتالك الكادر البشري أوال وتأهيله باستم      

  .جنازات السابقةاالطالع على التجارب واإلوكتروين العناصر املاهرة وإشاعة ثقافة التدريب اإلل



  
  

  

  
  
  
  

  خامتـــة
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ر التكنولـوجي    اقتصادية واجتماعية وتنظيمية ناجتة عـن التطـوُّ        راٍتتغي اتمعات اليوم مب   مترُّ

 إلعادة التـوازن    هذه اتمعات تسعى   آثاراً عميقة يف سوق العمل وأمناطه،        أحدثتواملعلومايت اليت   
ز دور التغيري احلاصل عاملياً     جتماعي وثقافتها، وهنا يرب   ألعماهلا واقتصادها وموقعها وحىت نشاطها اال     

 وجودة يف اإلنتـاج     اًصسس األعمال والتجارة وجعلها أكثر ديناميكية ومرونة وختصُّ       ر يف أُ  الذي غي 
  . يف اإلعالن وتطلباً للمهارات واخلربات وارتباطاً بالعلوم واملعارفوقوةً

العديد من الضغوط، وبات لزاماً عليها أن تحِدث العديد         لقد فرضت هذه التغيُّرات على املؤسسات       
من التغيريات يف حميط عملها الداخلي واخلارجي؛ لتضمن قدراً من الـسالمة، ولتـستمر يف تأديـة                 

وتتعدد ااالت اليت ينبغي على تلك املؤسـسات        . دورها، وتكون قادرةً على البقاء يف جمال عملها       
املوارد البشرية واحـدةٌ مـن      ويكلتها مبا يتناسب وظروف املرحلة احلالية،       إعادة النظر فيها وإعادة ه    

 املستقبل  مؤسسة تغريت   مهماألنه   تلك ااالت، وهلا قدر كبري من األمهية يف حتقيق القُدرة التنافسية          
أما املـوارد األخـرى     . مؤسسة البشرية سوف يعتربون دائما املورد الرئيسي لل       املواردفإن البشر أو    

  فال معىن  أمهيتها الرغم من    ىاخل فإا عل  ..ات، التكنولوجيا،    املال، تسهيالت اإلنتاج، املعلوم    كرأس
  . تتسم باملهارة والكفاءة والتجديد والفعاليةموارد بشريةهلا بدون 

 وموارد بشرية   طر لديها أُ  ب وجود مؤسساتٍ  حنن اليوم أمام حتديات التنمية اإلدارية اليت تتطلَّ       
ر التكنولوجي  التطوُّالتغيري املستمر و  ترفض  ال   هذه التنمية تتناسب مع ثقافة عملٍ      صية مناسبة، اختصا
 باتـت   احلتمية املعلوماتية وعوملة املعرفـة     ف . السيما ما تعلق بتكنولوجيا املعلومات و االتصال       الدائم

لومايت واملعريف الذي بات    ق املع لها مع التدفُّ   ضرورة إعادة التفكري يف آلية تعام      تفرض على املؤسسات  
ي  يقتضي   تكنولوجيا املعلومات و االتصال   التأثري الذي محلته معها      حبيث أن    ا من كل جانب؛   حيط  

مها هـذه املؤسـسات     قـد  األنشطة اليت ت   لِّمن إدارة املؤسسات إعادة النظر يف اهليكلة التقليدية جلُ        
   .للمجتمع والدولة

 اإلدارة يف   ل املعلومـات واالتـصال ودخوهلـا جمـا        تكنولوجيالقد أدى االستخدام الواسع ل    
من هياكل، وأساليب، وأفراد، وتقنيات إدارية؛      : املؤسسات إىل حتسني أدائها، وتطوير مجيع عناصرها      

مصطلح اإلدارة اإللكترونية والـذي    نظم معلومات و  وهذا ما أدى إىل ظهور عدة مصطلحاٍت، منها         
ت الورقية وإحالل املكتب االلكتروين حملَّ املكتب العادي، وذلـك عـن            يعين االستغناء عن املعامال   
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أما فيما خيص إدارة املورد البشري، فقد ظهر مصطلح إدارة          . طريق االستخدام الواسع هلذه التقنيات    
 أصبح باإلمكـان حتويـل      ؛حيثلموارد البشرية نظم معلومات املوارد البشرية واإلدارة االلكترونية ل      

إىل إجراءاٍت إلكترونية يـتمُّ معاجلتـها حـسب         املتعلقة باملورد البشري    ت واألنشطة    اخلدما معظم
 فُرص  اقد خلق و املعرفة    املعلومات   يخطواٍت متسلِسلة ومقننة مسبقاً؛ وبالتايل ميكن القول أن جمتمع        

  .عمٍل جديدة ملؤسسٍة إجيابياا تفوق سلبياا 

الذي   البشر إلدارةز  تمي م  منوذجٍ املعاصرة هي عبارة عن   ة   املوارد البشري  إدارة القول أن وميكن  
ز بالكفاءة تتمي  للحصول على موارد بشريةستراتيجيةإ من خالل وضع ،يسعى لتحقيق امليزة التنافسية

 نأ هـي    مبادئعدة    املوارد البشرية يرتكز على    إدارةن مفهوم   أ ب القوللذا ميكن   الفعالية والوالء؛   و
أن ؤسسةللم وميكن. ؤسسة مأي متتلكها أن اليت ميكن األصول أهمن لوشكِّالبشر يق النجـاح  حقِّ ت

 أن وميكن للثقافـة التنظيميـة       ،اواستراجتيا أهدافها مع   األفراد وإجراءات ربط سياسات    عندما يتمُّ 
  .اإلدارية قياداا  قيام وذلك من خالل، ز يف حتقيق التميُّراًؤثِّ متلعب دوراً

يف  البـشر أكثـر منـه        يفتفرض احلاجـة لالسـتثمار      املعلومات و االتصال    جيا  إن تكنولو 
 ، جديدة الة الجتذاب مهاراتٍ   إدارة املوارد البشرية الفع    يف خاصة   د ذلك بصورةٍ  ، ويتجس التكنولوجيا

ج عن ذلك وجود    وينتاملؤسسة بصفٍة دائمة ومستمرة،      يفوحتقيق عملية تطوير وتنمية املوارد البشرية       
 ، ويستوعب تقنياتـه   ،رات السريعة تغيى معطيات عصر املُ   سة اإلدارية يتبن  مار جديد من الفكر واملُ    منٍط
ويمن   إجراءات العمل واحدةٌ   أمتتة ن أ حبيث ؛ وهو إدارة املوارد البشرية اإللكترونية     ،ق آلياته الفاعلة  طب 

لتعلم الـيت ال تتوقـف عـن الـتعلم           ا و مؤسسة  ة الرقمية ؤسسل حنو مفهوم امل   أهم تطبيقات التحوُّ  
من ناحيـة   لة  تكاِمظم معلومات م   بناء ن   و ر مفهوم التكنولوجيا نفسها من ناحية      إىل تطوُّ  إضافةً،أبدا

  . يف ظل ثورة اإلنترنتكل هذا  أخرى

ف عملية إدخال التكنولوجيات اجلديدة إىل املؤسسة فقط علـى          ال تتوقَّ  هويف هذا السياق، فان   
ـ     ، بل تتجاوز ذلك إىل يئة عنصر        د التكنولوجية توفري املوار   الثقافـة   ةإقامة اهلياكل الالزمـة، يئ

لقـد  .  وذلك عن طريق التخطيط املُسبق احملُكَـم       التنظيمية املناسبة، ورفع مستوى األداء وحتسينه،     
يط اخلارجي من    وتكيُّفها مع احمل   ا الوقت احلايل، باندماجه   أصبح جناح املؤسسة االقتصادية مرهوناً، يف     

ناحية، وكيفية تسيريها للتغيُّر التكنولوجي من ناحيةٍٍ أخرى، وإدراك الفجـوة بـني اإلمكانيـات               
اخلارجية والداخلية للمؤسسة، واكتشاف الفُرص املواتية يف احمليط اخلارجي؛ مما يوجهها يف اختياراا             

  .ويف تصميم إستراتيجيتها املستقبلية
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ن اإلنتاجية يف األنشطة اإلنتاجية القائمة، فإا       حستاملعلومات واالتصال   تكنولوجيا  وإذا كانت   
عـن مـصادر      ظهور أنشطة اقتصادية وغريها جديدة، مثل البحث على اإلنترنت مباشرةً          تيح أيضاً ت 

ن السلع واخلدمات ذات العالقة بتكنولوجيا املعلومـات        م خمتلفة   خدمات يف اخلارج، وإنتاج أنواعٍ    
مة والنامية من تنويع اقتصادياا،     تقدن الدول املُ  كِّوهذه األنشطة متُ  . ت والتجارة اإللكترونية  واالتصاال
ساهم بـدورها    مضافة عالية ت    وسلع ذات قيمةٍ   درا على املنافسة، وإنتاج خدماتٍ     إىل زيادة قُ   إضافةً

  إجيابياً تجارة اإللكترونية دوراً   وال ب تكنولوجيا املعلومات واالتصال   كما تلع . ييف دعم االقتصاد احمللِّ   
  .يف اقتصاديات الدول

ت إليه مـن تعزيـز   ض وما أفْ واالتصال اآلن أن تتجاهل ثورة املعلوماتميكن ألي مؤسسةٍ   ال
 واستخدام مساحة   ، ودعم الشفافية والرتاهة واحملاسبة، وتسهيل وتبسيط اإلجراءات       ،العمل وتسريعه 

وعليه يتوقَّف جناح التغيري يف املؤسسة على       . ة التنافسية للمؤسسة  در وتعزيز القُ  ، أفضل العمل بشكلٍ 
كيفية ختطيطه وتنفيذه عرب حتضري العناصر اإلستراتيجية الالزمة، مثل اهلياكل التنظيمية؛ حبيث ينبغـي              
أن يكون هناك تناسب بينها وبني اخلطة اإلستراتيجية والتكنولوجيا املُـستعملة والـنظم املـساعدة               

  . االستراتيجيات املالئمةواختيار

 إدراك كافـة    ف على  يتوقَّ مؤسسة اجلماعية لل  أوومن املهم إدراك أن جناح الواجبات اإلدارية        
أمـن املعلومـات    ستراتيجية وخطة وواجبات    إ) امهم التقنية واإلدارية واملالية   مبه(املعنيني يف اإلدارة    

ـ       واحداً من باعتبار مسائل األ   ؛ والتزام املؤسسة  والشبكات دركها الكافـة   من املوضوعات الـيت ي، 
  .  واجبام األمنيةل مع ما خيصُّن الكل من التعامويتمكَّ

ن على املؤسسة أن تضع التوجيهـات       أو مستوى املُوارد البشرية، فإ    وعلى املستوى الشخصي    
 والـيت    لدى العـاملني   من، بل املطلوب بناء ثقافة األ     من عام ودقيق مبسائل األ    الكافية لضمان وعيٍ  

بة من الكل لـدى     تطلَّ وبني اإلجراءات املُ   التكنولوجياع بني وجوب مراعاة أخالقيات استخدام       تتوز
هم ما حيظـر     ما يتعين عليهم القيام به واأل      منيستخِدد للم حد، وعلى املؤسسة أن ت    مالحظة أي خلل  

  .خدامهم للوسائل التقنية املختلفةعليهم القيام به يف معرض است

يف إدارة املوارد البشرية ما     تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال      فوائد استعمال     بني منإن  
    :يلي
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   البيانات واملعلومات؛ هائلة من كميٍةمعاجلة وختزينجتميع و إمكانية -1
  الـدوائر  بني فيما خيصُّ  تغيمعدل املُ  :مثل  مع بعضها،  البياناتدرة على ربط عدة مواضيع من        القُ -2

  املختلفة؛
  مثل عملية تدقيق األخطاء؛  عالية من الدقة ال ميكن توفريها بالطرق اليدوية، توفري درجٍة-3
   إلغاء السجالت املُكررة؛ مما يسمح بربح التكلفة املُتعلِّقة مبساحات التخزين؛-4
 الصحيحة، خاصةً فيما     حتسني األداء يف اإلدارة وقراراا ونتائجها بناًء على ما يتوفَّر من البيانات            -5

  يتعلَّق باالختيار والتعيني وتدريب العاملني وتقييم أدائهم؛
   تسهيل التنسيق بني األقسام املختلفة داخل إدارة املوارد البشرية وبينها وبني اإلدارات األخرى؛-6
ارات الداخلية   إىل اإلد  ًء وتقدميها للجهات املختصة، سوا    ةمساعدة اإلدارة يف إعداد التقارير الالزم      -7

  .أو اجلهات احلكومية يف الوقت املناسب
 إظهار التغيُّرات اليت ميكن أن حتدث للموارد البشرية داخل املؤسسة؛ مما يـساعد اإلدارة علـى                 -8

  .مواجهة تلك التغيُّرات بكفاءة

 البشرية نظام حاسوب يف إدارة املوارد        اليت نراها ضروريةً لنجاح أي     باتتطلَّاملُمن بني   على أن   
  :هي ما يلي

   إميان اإلدارة العليا ودعمها لوجود نظام حاسوٍب تعمل عليه إدارة املوارد البشرية؛-1
   القتناء وتشغيل هذه النظم؛ة توفري اإلمكانيات املادية والبشرية الالزم-2
لما كبر   حجم املوارد البشرية يف املؤسسة ومدى اتساع النشاط الذي تماِرسه هذه اإلدارة ؛ فك              -3

حجم املؤسسة وتوسعت عملياا وتعقَّدت، تطلَّب ذلك وجود نظام حاسوٍب فعال وحـديث             
إدارة املوارد البشرية، مثل التوسُّع يف استخدام الشبكات املعلوماتيـة بأنواعهـا             يليب احتياجات 

  .املختلفة
  تخدامها ؛كذا طرق وكيفيات اس  مدى التحكم يف األجهزة واملعدات التكنولوجية و-4
 نوعية وكمية املعلومات والبيانات املطلوبة، ومدى أمهيتها التخاذ القرارات بالـسرعة املُمِكنـة              -5

  ملواجهة املؤسسات املنافسة يف هذا اال؛
 إمكانية صيانة وإصالح هذه النظام يف حالة عطله أو توقُّفه، ويف أقصر وقٍت ممكن، وبأقلِّ تكلفٍة                 -6

  .أيضاً
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  :تائج اختبار الفرضياتن -أوالً
  : قد وضعنا بعض الفرضيات حتت االختبار، فكانت اإلجابة عنها كاآليتالدراسة يف هذه

ق منها  ما تعلَّ وخاصةً،رات العلمية والتكنولوجيةرات والتطوُّبالنظر إىل التغيُّ :الفرضية العامة -
ت اإلدارة بصفٍة  على املعرفة، أصبحبتكنولوجيا املعلومات واالتصال، واالجتاهات االقتصادية املبنية

 جديدة مواكبة ومسايرة لتلك راٍت وتطوُّاجتاهاٍتبصفٍة خاصة، تعرف  عامة، وإدارة املورد البشرية
  جديد يرتكز باألساس علىإدارٍة الذي أظهر منط إىل احلد رات العلمية والتكنولوجيةرات والتطوُّالتغيُّ

أصبحت بفضل تكنولوجيا املعلومات اليت   املوارد البشرية؛ىلدتنمية وتطوير املعلومات واملعارف 
هذا النمط هو . تدار بأمناٍط جديدة غري تقليدية؛ مما أدى إىل زيادة وكفاءة هذه املواردواالتصال 
 باالنتشار الواسع واالستخدام الكثيف  للموارد البشرية اليت اقترنت بدورهالكترونيةاإلدارة اإل

، فقد اكتسحت هذه  املُتعلِّق باملوارد البشريةعلومات واالتصال يف العمل اإلداريلتكنولوجيا امل
 كما مشلت خمتلف ،التكنولوجيا كافة األعمال اإلدارية من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة

 إال ويعتمد على أحد التقنيات  إدارياملستويات اإلدارية العليا والوسطى والدنيا، فما من عمٍل
 تكنولوجيا املعلومات  فإنومنهووسائل االتصال اإللكترونية؛ ب و كاحلاس،لكترونية العاليةاإل

  .دارة املوارد البشرية يف املؤسسةإتؤثر بصفة أساسية و اجيابية على  واالتصال
  :أما بالنسبة إىل الفرضيات اجلزئية فقد أثبتنا صحتها كما يلي

  وتكنولوجيا املعلومات واالتصاليات اجلديدة عموماًأصبح تأثري التكنولوج: الفرضية األوىل -
خصوصاً من املُسلَّمات يف التنمية االقتصادية واالجتماعية إلحداث ما أصبح يصطلح على تسميته 
مبجتمع املعلومات وجمتمع املعرفة، وأصبح امتالك هذه التكنولوجيا واستثمارها من املعايري اهلامة اليت 

فهذه التكنولوجيا تساِعد يف توليد فُرص . ر البلدان وزيادة قُدرا التنافسيةيقاس على أساسها تطوُّ
. عمٍل جديدة، وتساِهم يف مكافحة البطالة وتقليص الفقر، كما تؤدي إىل تغيري أساليب العمل

ومنه فإننا نثبت صحة الفرضية األوىل . وباملقابل، أصبحت هذه التكنولوجيا تتطلَّب مهاراٍت خاصة
بأن جمتمعي املعلومات واملعرفة يتطلَّبان موارد بشرية ذات مهاراٍت خاصة، كما يفتحان فُرصاً جديدة 

  .للتشغيل
ظم املعلومات اإلدارية املشار إليها يف الفصل الثاين مع أنشطة لقد اندجمت ن: الفرضية الثانية -

ت الشبكات واالنتشار الواسع  منذ ظهور تكنولوجيا اإلنترنت وتطوُّر تقنياة اإللكترونياألعمال
 ةوالسريع لتطبيقات األعمال على اإلنترنت اليت رافقها انبثاق مناذج األعمال اإللكترونية، التجار

 اإللكترونية، العمل عن بعد باستخدام احلاسوب، ف اإللكترونية، املصارتاإللكترونية، احلكوما
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 تعد جمرد أدواٍت وتقنياٍت تستخدمها اإلدارات وبالنتيجة، فإن نظم املعلومات اإلدارية مل. إخل...
لتقدمي الدعم الفاعل لعمليات وأنشطة األعمال، وإمنا هي اليوم منظوماٍت ال غىن عنها للتحوُّل من 

  .منوذج األعمال التقليدي إىل مناذج األعمال اإللكترونية
اً أساسياً يف بناء وتطوير ومنه تلعب تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف إطار  نظرية النظم دور

  .وحتسني أداء نظم املعلومات يف املؤسسة
  بتقدمي خدماٍت -  منهااملؤمتتةما سي ال -ظم معلومات املوارد البشرية تقوم ن :ةالفرضية الثالث -

قواعد البيانات احمللِّية  مع احلفاظ على مستوى األداء والفاعلية باستثمار ، للمستفيدينأفضل
وتطوير نوعية العمل بني العاملني، جل حتسني إنتاجية أ من ؛، واملشاركة يف العمليات الفنيةواجلاهزة

نظام تبقى أهدافه الرئيسية هذا ال أبعاد توأيا كان.  يرتبط باألعمال الروتينية ما وخصوصاً،فنيوظَّاملُ
مشلها بالرغم من  األهداف وأ خمتلف املستويات، وهو أهمعلى  ين من املوارد البشريةخدمة املستفيد
  .أخرى وجود أهداٍف

للموارد البشرية هو مهم جداً بالنسبة إىل حتسني وظيفة إدارة   معلوماٍتنظم بناء ومنه ميكن القول أن
  .املوارد البشرية باملؤسسة

  األساسي يف إعادة تشكيلتلعب تكنولوجيا املعلومات واالتصال اآلن الدور :الفرضية الرابعة -
ات املعاصرة، املؤسسل اإللكتروين يف  وضرورات التعامكنولوجياتهذه التفرض حبيث ات، املؤسس

رات التقنية، كما ف مع التطوُّدرة على التكيُّز باالنفتاح واملرونة والقُ إداري يتميأمهية تطوير منوذٍج
املعلومات  من ها شبكاتظهر حملَّ، وتقليديةيسمح باختفاء اهلياكل التنظيمية وتقسيماا الت

 . يف شكل آليٍة للعمل عن بعد باستخدام هذه الشبكاتبياسواحلواالتصاالت و
 وحتسني نشاط املؤسسة بشرط ، يف ختفيض التكاليف أساسياًدوراًومنه تلعب آلية العمل عن بعد 
  .اقتراا بأمن املعلومات والشبكات

ى سم، أو ما ي واالتصال عن طريق استخدام تكنولوجيا املعلوماتدريبالت عدُّي :الفرضية اخلامسة -
رات العلمية والتقنية اليت شهدها ، فرضته التغيُّدريبجديداً من أمناط الت ، منطاًاإللكتروين دريبالتب

نظرنا  ثمار على مدار الساعة، وحيد ويتغي إذ نعيش اليوم عصراً يتجد؛يشهدها العامل املعاصر يزال وال
يف ميادين العلم واملعرفة تطالعنا أمساء ومسمياتجديدة وم ذاته، وقد صاحبت هذه  دة يف الوقتتجد

يف م  والتعلُّدريبالت يف عملية  األساليب والطرق التقليديةدمل تع  علمية ومعرفيةرات ثورةٌالتغيُّ
كبري على وظيفة التدريب بصفٍة خاصة، وعلى ، وأصبح هلا  تأثري ق أهدافها املطلوبةحقِّتاملؤسسة 
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  آخر هو نظاٍمباعت ال أصبحت احلاجة ماسة، وهلذا وذاكإستراتيجية إدارة املوارد البشرية بصفٍة عامة؛
 .اإللكتروين دريبالت ى أو ما يسمد باستخدام احلاسوب،ععن ب دريبالت  الذايت أودريبالت

 ـ اً يف جنـاح      أساسي اًلكتروين دور  اإل يلعب التدريب   بأن ت صحة الفرضية اخلامسة   ثِبوعليه ن  ةوظيف
  . وبالتايل حتسني أداء املوارد البشريةالتدريب باملؤسسة

  :نتائج الدراسة -ثانياً
  :لقد قادنا هذه العمل إىل جمموعٍة من النتائج أمهها

1-  ل التركيز علـى    ، من خال  للمؤسساتدرة التنافسية    واضح القتصاد املعرفة يف حتقيق القُ      هناك أثر
 وإعداد رأس املـال البـشري والبنيـة التحتيـة           كنولوجيا، وتوطني الت  ،درة االبتكارية خلق القُ 

  .التكنولوجية
2-       دف تعزيز فرص االستفادة من تطبيقات ن        ظم املعلومات اإلدارية، فإن الضرورة تقتضي إعـادة

    ي رؤيةٍ ظم املعلومات اإلدارية، وتب   النظر يف التطبيقات احلالية لنستراتيجية واضحة يف تـصميم      ا ن
املؤسساتظم املعلومات اإلدارية، وبنائها وتطبيقها يف ن.  

ى الطرق واألسـاليب، مـن      قة بشت تالِحرات السريعة واملُ  إن سعي املؤسسات إىل مواكبة التطوُّ      -3
  خلـدمات بأفـضل    ر املنشود، وتقدمي السلع وا    لتحقيق التطوُّ " األداء"ق عليه بإدارة    طلَخالل ما ي

عها يف إطار   د حاجات اتمع وتنوُّ   د األهداف، وتزاي   اخلاصة بتعدُّ  تحدياتاألساليب، وملواجهة ال  
الت االقتصادية الكبرية، مل يقترن بالوعي الكامل ألمهية املعلومات بصفتها          املوارد املتاحة والتحوُّ  

 على أن املعلومـات      إىل ذلك، والتأكيد    االنتباه يضرورال فمنوعليه  . مورداً حيوياً واستراتيجياً  
 من أهم املوارد يف عصر ثورة املعلومات، وتفوق يف أمهيتها أمهيـة مجيـع املـوارد                 واملعرفة تعدُّ 

األخرى، بل إن املوارد األخرى تكاد تكون عدمية القيمة إال يف ظل التوظيف السليم للمعلومات               
  .نة اقتِراملُ

 وإتاحتها لالستخدام الذي يـستهدف       واالتصال كنولوجيا املعلومات إن تعزيز عملية استيعاب ت     -4
 أو  اإلدارة الرقميـة  ل حنـو    ، يقتضي التحوُّ   ومواكبة عمليات التحديث اإلداري     يف األداء  يُّزالتم

ذ، وصياغة الرؤى اليت من شـأا أن        ل وآليات التنفي  ي عمليات التحوُّ   تبن  ، من خالل  اإللكترونية
ر املنطلقات الفكرية والنماذج    ل ومستلزمات تنفيذه، وتوفُّ   اإلعداد هلذا التحوُّ  ستراتيجيات  تعكس ا 

  تقـومي   ل وتنفيذها واستنباط معايري   رشد القائمني على ختطيط استراتيجيات التحوُّ     التطبيقية اليت ت
  .وُّلالتح
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وقـت نفـسه     احلديثة، ويف ال   كنولوجياتل إىل جمتمع املعلومات الذي يستخدم نتائج الت       التحوُّ  -5
د بتشريعات   من خالل التفكري الواعي والفاعل يف التقيُّ       ،م يف تعزيز جناح التجربة واستمرارها     سِهي

  ينسجم مع املعايري احلضارية للمجتمع الرقمي، يف إطار عالقـةٍ           بشكلٍ ،قوانينهاواالستخدامات  
  . والدولة يف اتمعسسةاملؤم عالقة الفرد واإلدارة وجديدة ترتكز على الرتاهة والشفافية، حتكُ

نظـم املعلومـات املُتعلِّقـة      ب التهديدات ألمن    ألجل احلفاظ على خصوصية املعلومات وجتنُّ       -6
 غري مشروعة،   ية املعلومات وأمنها واحلصول عليها بطرقٍ     ر اختراق س   حماولة  بسبب باملؤسسات؛

ومعامالتنا املالية واجتماعاتنـا    بيوتنا عارية    «  :آرثر ميلر وحىت ال تصبح، وكما أشار إىل ذلك        
وتـشريعاٍت   ، فال بد من وجود إجراءاتٍ     » وحالتنا العقلية واجلسمانية متاحة ألي مشاهد عابر      

أمن املعلومات والشبكات وسـريتها     من خالل إصدار القوانني، والتشريعات اليت تضمن        تنظيمية  
  . وحماربة القرصنة املعلوماتية

، السعي إىل   املؤسسةيه  ؤدتنموي االقتصادي واالجتماعي الذي ميكن أن ت      يقتضي تعزيز الدور ال     -7
 خاذ   مساندة    مهمتها ظم معلوماتٍ امتالك نـا باسـتمرار، لـضمان        اتالقرارات وتطوير تطبيقا

ومن خالل اختيار   . املؤسسات األجنبية  ومنوها وتأهيلها للمنافسة مع      املؤسساتاستمرارية هذه   
 األخـرى   املؤسساتاملناسبة، واالستفادة من خربات     واالتصال   املعلومات   تكنولوجياتطبيقات  
  . مةتقد يف الدول املُوخاصةً

  :واالقتراحاتالتوصيات  -اًثالث
  : التوصيات-1

  :م التوصيات التاليةقدل إليها خبصوص املوضوع، فإننا نرى أن نتوصبالنظر إىل النتائج املُ
 على اهلدف الرئيسي الذي دوماًُلتكنولوجيا املعلومات و االتصال  لاملستعمز ركِّ أن يينبغي -1

م تكنولوجيا فمن اخلطأ أن نعترب أن استخدا. هذه التكنولوجيام من أجله تطبيقاتاستخد
ن تكنولوجيا  أن نعترب أينبغي، بل  واملعرفة هو الغاية يف عصر املعلوماتاملعلومات واالتصال
، كما أنه ال املؤسسةكنة إلحداث التطوير والتحسني وحتقيق أهداف  مم أداةًاملعلومات واالتصال

 اعتبارها ينبغي بل ، فحسباملؤسسةل إىل املعلوماتية على تطوير  أن تقتصر برامج التحوُّينبغي
 .بيئة املؤسسة بكافة جوانبها ومكوناا املادية والبشرية متكاملة لتطوير منظوماٍت

املعلومات تكنولوجيا ل التركيز على التأثري املباشر وغري املباشر رقمية، ينبغيال للمؤسسةيف دراستنا  -2
يف أداء خمتلف  تكنولوجيا هذه ال االستفادة من تطبيقات ينبغي، واملوارد البشريةعلى واالتصال 

 .األنشطة املتعلقة باملورد البشري ؛ ألا ستؤثِّر ال حمالة على املؤسسة بشكٍل أو بآخر
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 اٍت على املخطط أن يأخذ يف اعتباره وجود كيانينبغي يف املؤسسة،تخطيط تأدية وظيفة العند  -3
 املؤسسةطون والقائمون على إدارة خطِّز كل من املُركِّ ومن الضروري أن ية يف املؤسسة،إلكتروني

طات ذلك من خالل املُخطَّطها باحتياجات املوارد البشرية ورب وعلى البنية األساسية املعلوماتية
 .الشاملة للمعلوماتية

4- تم إمكانية االتصال  االهتمام بتوفري ، يلزم أوالًاملؤسسة بتقدمي اخلدمات اإللكترونية يف قبل أن
 بل العليا فقط،ستويات امل أن تقتصر آليات التطوير إىل املعلوماتية على ينبغيال ذه اخلدمات، و

 . املؤسسةاملستويات يفسع لتشمل مجيع  أن تتينبغي
تدريبية تعتمد على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات  من املهم يف عصر املعلومات إقامة أنشطٍة -5

، من مؤمترات بعدية إىل حوارات الكترونية مباشرة وغري مباشرة، إىل خدمة ةاملؤسس يف واالتصال
 .إخل من التطبيقات...الربيد االلكتروين، 

 واليت ميكن ،ات املعلوماتية العديد من القوانني والتشريعات اجلديدةمن الضروري أن تصيغ اتمع -6
 و املعرفة، ال سيما بالنسبة إىل املؤسسات؛ من خالهلا ضبط وإدارة احلياة يف عصر املعلومات

 يات اليت تستوجب سنحبيث أن جمتمعي املعلومات واملعرفة قد فرض بعض اإلجراءات والتحد
تكييفها مع الواقع اجلديد، مثل حجية اإلثبات باستخدام املُستخرجات تشريعاٍت لتنظيمها و

  . اخل...اإللكترونية، التوقيع االلكتروين، املعامالت اإللكترونية، 
على املستوى املهين، سيكون من التناقض ملدير املوارد البشرية عدم معرفة كيفية التعامل مع  -7

إىل قواعد البيانات املُتعلِّقة باألفراد،  أو استخدام احلاسوب يف أنظمة املعلومات املؤمتتة، والولوج 
الطباعة، أو استخدام إمكانيات نظام إدارة املعلومات املؤمتتة، أي تلك املُتعلِّقة باملكتب 

وأيضاً ال ميكن تصوُّر مدير املوارد البشرية بدون فهم للمعلوماتية ويعمل يف مؤسسٍة . اإللكتروين
  ).وهذا ينطبق على كافة املستويات اإلدارية(ية من احلوسبة على درجٍة عال

لتطبيقه إىل تطوير املفاهيم والفكر احلاكم لعمل اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية حيتاج منط  -8
 وأخرياً تطوير التقنيات واألساليب ،طر التنظيميةإدارة املوارد البشرية وتطوير الواقع التنظيمي واُأل

 .ؤسساتة إدارة املوارد البشرية يف امليف ممارس
 :قتراحات اال-2

لتكنولوجيا املعلومات   التطبيق الفاعل    مما سبق ذكره يف التوصيات ويف حال رغبة املؤسسة يف           
  :يلي أن تقوم مبا نبغي عليها فيواالتصال على إدارة املوارد البشرية

هـات  مي والتوجُّ  من حيث الوضع التنظي    فني وتطويرها جذرياً  وظَّإعادة هندسة إدارات شئون املُ     -1
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  واألساليب؛واملهام 
2-  اليتطط املوارد البشرية    إعداد خ ت حد    ـ    د اخلربات واملهارات الالزمة لش يفها غل الوظـائف وتوص

  هلا؛وحتديد معايري األداء 
3-  ظم وبرامج احلوافز وربطها باألداء املُ     ختطيط نتـصميم   و الفعلـي، ف ونتائج قياس األداء     ستهد

  .األداءبل تطوير  لقياس كفاءة األداء واقتراح سوتنفيذ نظاٍم
4-      وتوفري الشروط والظروف الكفيلة بضمان فعالية       ،الةحتديد االحتياجات التدريبية وفق أساليب فع 

  .ةاملرجوالتدريب وحتقيقه لألهداف 
5-     املـشكالت   حول حـلِّ   د البشرية املوار  معلومات رها نظام وفِّزيادة االهتمام باملعلومات اليت ي ، 

رص املتاحة، لالستفادة من املنافـسة       وتعزيز الفُ  ،البشرية قة بإدارة املوارد  تعلِّوترشيد القرارات املُ  
  .ستراتيجية وحتقيق امليزة التنافسية، من خالل املعلومات اإلالعاملية

، ملواكبـة    املـوارد البـشرية    اسبةرة يف جمال حم   تطوع يف استخدام األجهزة والربجميات املُ     التوسُّ -6
  .  االقتصاديةاملؤسساتيف البشري قة بتحسني مستوى األداء تعلِّرات املُتغيرات التقنية واملُالتطوُّ

  .املُتعلِّقة باملورد البشرياالستراتيجيات خمتلف  لفائدا يف رسم اليقظةظم ع يف استخدام نالتوسُّ -7
، ِلتؤخذَ باالعتبار   املعاهدلتعليمية احملاسبية واإلدارية يف اجلامعات و     ضرورة تعديل حمتوى املناهج ا     -8

يف جانب التطبيقات العلمية ومبا ينسجم مـع         ، وخاصةً  املؤمتتة ظم املعلومات احملاسبية واإلدارية   ن 
  . معايري املناهج الدولية

ت االقتصاد والعلـوم     يف كليا  ضرورة مشاركة أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات، وخاصةً        -9
قة باستخدام احلاسوب يف التطبيقات احملاسبية واإلدارية، وربطها        تعلِّاإلدارية، بالربامج التدريبية املُ   
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 لديه مهـارات    عامٍل مبراحله املختلفة إلعداد وتأهيل      التدريبالهتمام بالتفكري االبتكاري يف     ا -12
ـ  ،ز للتميُّ والسعي اإلجناز   يف بالرغبة    ويهتمُّ ،مةتراِك م معرفيةدرات إبداعية   وقُ ل املخـاطرة    وحتمُّ

  . وتقبل واستيعاب التغيري،والتجديدواالبتكار 
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 وحفزهم على املبـادرة     ، حبث مشاكل العمل   يفاركات األفراد   دعم أساليب وبرامج تفعيل مش     -13
 وتشجيع حلقات العصف الذهين واإلدارة على       ،ظم العمل  لتطوير ن  ،واملبادأة باالقتراح واالبتكار  

فيد اختاذ القرار ورفـع      ت اليت باعتبارها مداخل االبتكار احلديث      ،املكشوف واجلماعات احلماسية  
  .يف ظل تطبيق احلكومة اإللكترونيةبية مستوى أداء منظماتنا العر

  :آفاق الدراسة -رابعاً
ق إليها، وميكن    الدراسة الحظنا أنه مازالت هناك بعض النقاط مل نستطع التطرُّ           هذه من خالل 

  :  مستقبلية ملوضوعات حبوٍثأن تطرح كإشكالياٍت
  جلزائر؛ يف اة البطالةاالتصال يف ختفيض حد دور قطاع تكنولوجيا املعلومات و-
   املُتطلَّبات البشرية لبناء نظام للحكومة اإللكترونية يف الدول النامية؛-
   التوظيف اإللكتروين وأثره على إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة؛-
  . لوحة القيادة االجتماعية كأداٍة لتقييم أداء املوارد البشرية يف املؤسسة-
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