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 أ

       مقدمة

 مقدمة 

الوهلة األولى إلى خلق تكنولوجيا  ذتجمع معظم الكتابات التاريخية واالجتماعية على أن العنصر البشري  سعى من

كما أنه سعى من خاللها أيًضا إلى الرفع من كمية  ،السيطرة على الطبيعة المحيطة به  ،كان الهدف منها

 ، خاصة في المراحل األولى للتجمع اإلنساني،وأن يكون ذلك بأقل جهد مكلف وفي أقصر وقت متاح  ،اإلنتاج

أو في استعمال ،سواء في االختراعات لهذه التكنولوجيات  ،وكان هذا التطور دائًما مصحوبا بمهارة فنية للعامل

فعلى الرغم من بدائيتها إال أنها تتطلب طريقة معينة الستعمال باعتبارها الحدث في ذلك الزمن أو  ، هذه الوسائل

وزادت معه الوسائل والطرق لرفع الكفاءة المهنية  ،وهكذا تقدم الزمن وتطورت معه التكنولوجيا  ،في تلك الحضارة

وكانت هناك أحداث جمة كان لها  ،واالستعمال الجيد لهذه االختراعات  ،للعامل من أجل التأقلم مع هذا التطور

ومن بين أبرز هذه األحداث الثورة  ،الدور البارز في التطور الرهيب للبشرية والتحول من عصر إلى عصر آخر

 الطابعلى يدوي إال طابعه، التي حولت المجتمع من (نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر)الصناعية

كل هذا بفضل التطور الذي شهدته أوروبا في  ،ومن مجتمع إقطاعي إلى مجتمع صناعي ( اإلنتاج ) ميكانيكي ال

استطاعت حيث  ،وبفضل جملة من العوامل التي مهدت لبداية حقبة زمنية جديدة من الحياة اإلنسانية ،تلك الحقبة

بفضل تلك  ،كما غيرت من جميع مناحي الحياة اإلنسانية  ،غير من التفكير الغيبي إلى التفكير التجريبيأن  ت

كحتمية مرتبطة  اجتماعية تطلبت معالجة خاصة لها حب هذه الثورة من تحوالتااالختراعات وبفضل ما ص

 .بالتطور التكنولوجي للثورة الصناعية 

لته من دمار نظير بقدر ما حم، (9191-9191)كما ذهب الكثيرون أيضا إلى أن الحرب العالمية الثانية 

إال أنها حملت في طياتها تقدم رهيب للبشرية وقفزة هائلة اختصرت الكثير من ،االقتتال الطاحن بين الجبهتين

وذلك من خالل التقدم التكنولوجي الرهيب الذي شهده العالم في إطار التطور الحربي لكال الجبهتين ،الوقت 

ولكن بعدما وضعت الحرب أوزارها اتسع  ،الغاية األولى منها حربية والسباق نحو استخدام تكنولوجيا جديدة كانت،

 .نطاق استخدام هذه التكنولوجيا ليشمل مجاالت سلمية عدة



 
 

 
 ب

       مقدمة

والتي شهدت انقساما جديدا للمجتمع  ،كما أن هناك إجماع على أن الحقبة الزمنية التي تلت الحرب العالمية الثانية

أسمالية ،والصراع الضمني بين المعسكرين في محاولة لكل منهما في ترويج الدولي بين إيديولوجيتين اشتراكية ور 

اليديولوجيات من خالل استعراض  وفي إطار ما يعرف بالسباق نحو التسلح ،األتباع طمأنةومن اجل . األفكار وا 

إدخال خالل  منن تخطو خطوات رهيبة نحو تقدم المجتمع وتطوره أسمح للبشرية ب، للقوة من قبل المعسكرين 

جيا فعلى سبيل المثال ال الحصر نجد االستخدام الحربي لتكنولو ،التكنولوجيا الحربية على المؤسسات االقتصادية 

هذه التقنيات بمجرد إدخالها ،قد عرفت تطورا رهيبا في إطار الحرب االستخباراتية ، اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

عية منها سرعت من عمليات االتصال داخل المؤسسة أو في الجوانب السلمية خاصة االقتصادية واالجتما

ذلك الوقت غير قادرة على  ذ، وقد أصبحت هذه المؤسسات من المجتمع برمته جعلت منه وكأنه قرية صغيرة

في شتى مجالت لك اتجهت هذه المؤسسات نحو تطويرها ه التكنولوجيا ، بل على العكس من ذذاالستغناء عن ه

مناحي الحياة االجتماعية  وتطورت البشرية بشكل رهيب باستخدامها للحواسيب  مختلفو  ،اإلنتاج االقتصادي

ومختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة الرقمية منها ، كل هذا أصبح يعرف فيما بعد بتكنولوجيا  ،االلكترونية

ية ،االجتماعية الثقافية مجتمع ،االقتصاداله األخيرة التي اكتسحت في وقت وجيز كل مؤسسات ذه، المعلومات 

 .لخ...،الدينية والتربوية 

متطور  فئةحيث انقسم المجتمع إلى ثالث أقسام  ،ولكن كل هذا الحديث كان مقتصرا على فئة من فئات المجتمع

 ،وفئة اقل درجة في استخدامها لهذه التكنولوجيات ،لتكنولوجيا المعلومات في جميع مناحي الحياة  اباستخدامه

هذا األخير الذي شهدت معظم دوله  ،وفئة ثالثة وتشكل أغلبية المجتمع اإلنساني وهي ما يعرف بالعالم الثالث 

الجهل واإلمراض والمجاعات وغيرها من المظاهر السلبية وبقي يعاني إما استعمار أو انتداب من قبل الفئة األولى 

معلومات  ،وهذا راجع إلى جملة من العوامل من أبرزها ، نه يعاني نقص شديد في استخدامه لتكنولوجيا الأكما  ،

حرص دول العالم األول على عدم السماح لهذه الدول بامتالك التكنولوجيا ،وهذا كله من أجل إبقاء هذه الدول 



 
 

 
 ج

       مقدمة

بمثابة سوق استهالكية لمختلف السلع ،وعدم قدرتها على تطوير إنتاجها مما يجعلها في تبعية دائمة لدول العالم 

  .ألولا

حيث عانت كل ما عانته تلك الدول من استعمار وجهل وأمية وأمراض  ،وتعد الجزائر قطعة من هذه الفئة األخيرة

بناء قاعدة اقتصادية متينة اعتمدت في البداية على الصناعات حاولت ،وبعد حصولها على االستقالل 

وفي األخير هي تسعى إلى بناء قاعدة ثم بدأت في تحويل جزء منها إلى صناعة تحويلية ، ، االستخراجية

وذلك من خالل توفير المناخ  ،اقتصادية متنوعة خارج إطار المحروقات الذي يمثل المصدر الرئيسي للدخل

ه المؤسسات التي تمتلك خبرة عالية في مجال تخصصها ذه ،المناسب للمؤسسات االقتصادية األجنبية لالستثمار 

وجية جد متطورة ،أو عن طريق تطوير تكنولوجيا محلية تسمح للعامل بمواكبة ذلك كما أنها تمتلك تقنيات تكنول، 

ثبت كفاءة مهنية تسمح له بتوفير أمقارنة مع نظيرتها في الفئة األولى من المجتمع الدولي الذي  ،التطور الرهيب

 .خدمة مميزة

يا المعلومات في تنمية الكفاءة من خالل كل هذا جاءت دراستنا لكشف اللبس حول الدور الذي تلعبه تكنولوج

 .المهنية للعمال بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية 

 :ولإللمام بالموضوع جاءت الدراسة في شكل نظري وميداني من خالل جملة من الفصول كانت كاالتي

 ،العام للدراسة بما يحتويه من إشكالية وأهداف الدراسة وأهميتها  والفرضيات اإلطاروقد تضمن :  الفصل األول

 .ثم نماذج لدراسات سابقة حول الموضوع، إلى مفاهيم الدراسة باإلضافة

أو  ،لحديث عن تكنولوجيا المعلومات سواًءا التطور التاريخي لها اوقد تضمن هذا الفصل  :الفصل الثاني 

كما تطرقنا إلى تكنولوجيا المعلومات في  ،مختلف المجاالت األخرى بإلى عالقتها  ة،باإلضافلم ااألساس الع

وأهم المعوقات التي تعيق االستغالل الجيد لها في مختلف ،بصفة خاصة  العالم العربي بصفة عامة وفي الجزائر

 .، ثم ربطنا هذا العنصر بتنمية الموارد البشرية بمختلف عناصرهاالمجاالت 



 
 

 
 د

       مقدمة

تعرضنا في هذا الفصل الى الكفاءة المهنية بكل عناصرها باالضافة الى التدريب كأهم وسائل  :الثالث الفصل 

 .التنمية لكفاءة العامل المهنية

والخاص  ،العام اإلطاروقد خصص إلى الجانب المنهجي المعتمد في الدراسة وذلك من حيث  :الفصل الرابع 

 .البحثية والعينة  ،والمجاالت واألدوات. للدراسة 

المكممة في  مع تحليل تلك النتائج،وتبويبها  ،وتفريغها ،قمنا في هذا الفصل بجمع البيانات :الفصل الخامس 

 . الجداول 

خلصنا في هذا الفصل إلى تحليل النتائج ، سواًءا في إطار الفرضية العامة أو الفرضيات  :الفصل السادس 

ثم موقع الدراسة الراهنة من نظرية الموارد البشرية ، ثم القضايا  ،أو في ضوء الدراسات السابقة  ،الجزئية الثالث

 .وفي األخير كانت التوصيات مع خاتمة للدراسة  ،التي تثيرها الدراسة

 

 

 

 



 

 

لدراسةا موضوع   الفصل األول  

3 

 إلشكاليةا 

زاد اهتمام المؤسسات االقتصادية بتكنولوجيا المعلومات ، ضمن العملية اإلنتاجية لما توفره من امتيازات  

ومحفزات خاصة من حيث اختزال الوقت والجهد، وزيادة اإلنتاج وتحسين النوعية  والرفع من الجودة 

 واإلنقاص من الكثافة العالمية ، حيث حلت التكنولوجيا الدقيقة المبر

 .آلًيا محل العمل اليدوي ، مما قلل من نسبة الخطأ إلى مستويات جد معتبرة مجة

كما أن تكنولوجيا المعلومات ،اخترقت كل مراحل العملية اإلنتاجية حتى اإلدارية منها ، حيث حل الحاسب  

عيقة للتنمية اآللي جملة من المشاكل اإلدارية ، وألغت شبكات االتصال اإللكتروني طابوهات البيروقراطية الم

االقتصادية ، وسرعت من العمليات اإلدارية ، وربطت المراكز الفرعية بالمديرية العامة مما سهل عملية 

 .االتصال مع المسؤولين، وسرع من عملية  تبادل المعلومة، سواًءا في عالقتها األفقية أو العمودية 

رة ملحة إن لم نقل حتمية االهتمام  بالعنصر هذا االهتمام المؤسساتي بتكنولوجيا المعلومات، قابلته ضرو 

البشري  من خالل الرفع من كفاءته المهنية، ومن أجل مسايرة هذا التطور ، وحتى يستطيع العامل البسيط 

 .كان والبد له من جملة من الوسائط التي لها الدور الفعال في تنمية كفاءته المهنية ، مواكبة تلك التغيرات 

حيث خاضت ، الشغل الشاغل لعلماء االجتماع خاصة في إطار تنمية الموارد البشرية  هذه المواضيع كانت

هذه األخيرة في جميع الظروف المحيطة بالعامل، ومعرفة الدور سواءا السلبي أو االيجابي في عملية تنمية 

خر  سواءا كفاءته المهنية، وقد تعدت اإلطار المحدود للمؤسسة أو المصنع، وبدأت تبحث عن العوامل األ

 .وغيرها ...االجتماعية الصحية الثقافية 

ومن بين هذه الوسائط نجد تكنولوجيا المعلومات ،والتي تعد حديثة العهد بالمؤسسة من جهة، و بعالقتها 

الدراسة عن طبيعة الدور الذي تلعبه تكنولوجيا  هانطالقا مما سبق جاء تناولنا لهذ ،  ثانية  بالعامل من جهة

من خالل استغالل التطور التكنولوجي ومسايرة األجيال  ،المعلومات في تنمية الكفاءة المهنية للعامل

 .االقتصادية منها التكنولوجية المتالحقة خاصة بعد ولوجها كافة المجاالت خاصة
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المعلومات في تنمية الكفاءة المهنية  ادور تكنولوجي،سة وعلى اثر هذا يكون تساؤلنا المركزي لهذه الدرا

 :للعامل كاألتي

 تكنولوجيا المعلومات في تنمية الكفاءة المهنية للعامل ؟ إلى أي حد تساهم  

 :التساؤالت الفرعية من بينها مايليمن وتنطوي تحت هذا التساؤل المركزي جملة 

 تعتمد المؤسسة الجزائرية على تكنولوجيا المعلومات ؟ إلى أي مد  -1

 هل يتحكم العامل في المؤسسة الجزائرية في تكنولوجيا المعلومات ؟ -2

على تنمية كفاءة عمالها من خالل تطوير قدراتهم في استعمال حريصة المؤسسة الجزائرية  هل -3

 تكنولوجيا المعلومات؟

المعلومات في تنمية الكفاءة المهنية للعامل بين المتغيرات  ما هي المكانة التي تحتلها تكنولوجيا -4

  ؟( الترقية  -الحوافز -األجر–االنتماء إلى جماعة العمل  -الزمالة) للكفاءة التقليدية
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 مبررات اختيار الموضوع 

تعد الدوافع األساسية التي أدت بنا إلى اختيار موضوع ، دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية الكفاءة المهنية 

 . للعامل ، انطالقا من أهمية الموضوع المعالج في حد ذاته 

 :كما يمكن تلخيص جملة من المبررات الذاتية والموضوعية 

جعل من هذا الموضوع  وتعدد مهامها ووظائفها ،ماتالتطور الكبير الذي شهدته تكنولوجيا المعلو  – 1

إحد  المتغيرات األخر  التي ارتأينا أن تكون في موضوعنا الراهن بمن خالل ربطه  ،ضرورة حتمية للدراسة

 .الكفاءة المهنية للعامل

مد  استجابة لمعرفة دفعنا ، االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات في شتى مجاالت  الحياة  -2

 .الستخدامها في تنمية الكفاءة المهنية لعمالها ،المؤسسات الجزائرية في إطار السعي لتنمية الموارد البشرية 

جوانب تنمية الكفاءة المهنية  كأحدالمعلومات  امد  معرفة ووعي العامل بالمؤسسة الجزائرية بتكنولوجي – 3

من أجل تحقيق فعلي  ،ه المهني وأدائه الوظيفيوالسعي إلى تطوير مهاراته وقدراته من أجل الرفع من مستوا

 .الدخار الجهد والوقت في انجاز عمل معين

معرفة محلها من  ايتطلب من ،باعتبارها عامل دخيل على العملية اإلنتاجيةو تكنولوجيا المعلومات  -4

تؤدي إلى تحسين الكفاءة  تقليدية نظر إليها كعوامليإلى جانب جملة من العوامل األخر  التي  اإلعراب 

   .لخ...الوظيفي ،الحوافز ، الترقية  الرضىمثل  ،المهنية للعامل
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 : أهمية الموضوع 

ن الوسائل التي تعتمدها هذه  إن تنمية الكفاءة المهنية للعامل في أي مجال يعد الشغل الشاغل للمؤسسة ، وا 

 .حتمية البد من التعرف عليها في مسايرة التغيرات التي يشهدها العالم  تعد  ةالمؤسس

والنهوض باإلنتاجية في المؤسسة، خاصة   ظهور وسائل حديثة تستخدم في تنمية الكفاءة المهنية  

تكنولوجيا المعلومات الحديثة واستخداماتها المتنوعة أعطى لهذا الموضوع أهمية بالغة بين مواضيع تنمية 

ل تطوير الكفاءة ئل الضرورية  للنهوض بالمؤسسة من خالالتي تسعى إلى إيجاد الوسا،الموارد البشرية 

 .المهنية للعامل

لمواكبة ذلك الرقي  ،وضرورة النهوض بها،كما تعد ضرورة ترقية الموارد البشرية بالمؤسسات الجزائرية   

ذو أهمية خاصة بالنسبة لموضوعنا قيد  ،منها  خاصة المتقدم ،مقارنة مع بقية الفئة العمالية في العالم

ونحن هنا  ،إذا علمنا أن الموضوع األساسي لمادة تنمية وتسيير الموارد البشرية هو العامل هذاالدراسة 

وتحفيزات  ،من خالل دورات تكوينية  هذا العنصرنحاول معرفة مد  اهتمام المؤسسة الجزائرية بتنمية كفاءة 

 .ساهم في رفع إنتاجية المؤسسة من جهة ، ورفع كفاءة العامل من جهة أخر  وغير ذلك من العوامل التي ت

 أهداف الدراسة 

والتغير في أساليب  ،تهدف الدراسة التي بين أيدينا إلى مواكبة التطور الحضاري الذي عرفته المؤسسات

 .خاصة في جانب الفئة المهنية  تنمية الكفاءات المهنية ، وبالتالي مسايرة المعرفة العلمية  للتغيرات الواقعية

 : كما توجد هناك جملة من األهداف التي نسعى إلى الوصول إليها من خالل دراستنا الراهنة 

 .التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية الكفاءة المهنية للعامل بالمؤسسة  -

 .الساحة العالمية التعرف على مد  مواكبة المؤسسة الجزائرية للتغيرات التي تشهدها  -
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 .التعرف على مد  استفادة الفئة العمالية من التطور الرهيب في استخدام تكنولوجيا المعلومات  -

 .الوقوف على درجة استخدام العامل لتكنولوجيا المعلومات  -

 .والتي لها دور في تنمية كفاءته المهنية  ،معرفة الظروف التي تحيط بالعامل -

التي سعت إلى إبراز دور  وبمثابة تكملة بحثية للدراسات السابقة  وفي األخير أنه يمكن اعتبار هذه الدراسة 

 .جانب تنمية الكفاءة المهنية للعامل  منخاصة ، بعض الوسائل الحديثة في تنمية الموارد البشرية

دور تكنولوجيا  ووه ،لجانب المعالجمن حيث ا وبالتالي فإننا نسعى إلى إثراء الساحة العلمية بموضوع جديد

 .  المعلومات في تنمية الكفاءة المهنية للعامل
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 الفروض والتساؤالت 

من خالل اإلشكالية البحثية وما أثارته من تساؤالت ، وباالستناد إلى ما ورد في الدراسات السابقة ، وقصد 

من الدراسة الراهنة ، ارتكزنا  في تحليلنا السوسيولوجي لظاهرة تكنولوجيا  رجوةالوصول إلى األهداف الم

 : المعلومات والكفاءة المهنية للعامل على فرضية عامة مفادها 

، ومن أجل اإللمام بكل جوانب هناك عالقة ارتباطيه بين تكنولوجيا المعلومات والكفاءة المهنية للعامل* 

  :تم صياغة ثالث فرضيات جزئية مفادها ،فرضية العامةاإلشكالية وقصد البرهنة على ال

 : العامةنموذج البرهنة على الفرضية ( : 1)الشكل رقم 

 ..      المتغير المستقل                                                   المتغير التابع

  المعلومات                                                    الكفاءة المهنية            تكنولوجيا

                                    

المؤشرات                      االرتباط المؤشرات                                

المعلومات                                     مـعـدل الـكفـاءة الـمهـنـية استخدام تكنولوجيا  

 التحكم في تكنولوجيا المعلومات                                   نسـبـة الـكفــاءة المـهـنية

كفاءة المهنيةمكانة  تكنولوجيا المعلومات                                      المؤشرات التقليدية لل  

 

 التجاذب

 

هناك عالقة دالة بين درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات ومعدل الكفاءة المهنية  - 

 .للعامل

 .ته المهنيةكلما زاد تحكم العامل في تكنولوجيا المعلومات زادت نسبة كفاء - 

للكفاءة  تعد تكنولوجيا المعلومات متغير ذو مكانة عالية بين المتغيرات التقليدية - 

 .المهنية
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الفرضية الجزئية األولى  – 1  

 .هناك عالقة دالة بين درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات ومعدل الكفاءة المهنية للعامل –

 :نموذج البرهنة على الفرضية الجزئية األولى ( : 2)الشكل رقم 

 ..      المتغير المستقل                                                            المتغير التابع    

  معدل الكفاءة المهنية                           درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات          

المؤشرات                          االرتباط المؤشرات                                          

ربح الجهد والوقت في العمل                                                            أجهزة اإلعالم اآللي   

 االنـــترنيـــت                                                                  االطالع على طرق جديدة 

  تنظيم الزبائن أثناء العمل                                                      البطاقات الرقمية لطابور

ي ـــاتــــرقي خدم                     توفر عروض الكترونية                                       

سهولة استرجاع المعلومة                 خزين                                          ــالكترونية الت  

واكبة التطور التكنولوجيم                          تجديد العتاد االلكتروني                              

 التجاذب

 

 يؤدي استعمال أجهزة اإلعالم اآللي إلى ربح الوقت والجهد -  

 يؤدي توفر االنترنت إلى االطالع على طرق جديدة في العمل  -  

 يؤدي استخدام اللوحات االلكترونية المنظمة للطابور إلى تنظيم الزبائن  - 

 كلما توفرت عروض الكترونية على شبكة االنترنيت كان هناك رقي خدماتي - 

 لوماتيؤدي نظام التخزين االلكتروني إلى سهولة  الحصول على المع - 

    عندما يكون هناك تجديد مستمر للعتاد االلكتروني يكون هناك مواكبة للتطور التكنولوجي-
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الفرضية الجزئية الثانية  – 1  

 .ته المهنيةكلما زاد تحكم العامل في تكنولوجيا المعلومات زادت نسبة كفاء –

 : الثانية نموذج البرهنة على الفرضية الجزئية( : 3)الشكل رقم 

 ..            المتغير المستقل                                                   المتغير التابع

الكفاءة المهنية نسبة                          تكنولوجيا المعلومات          تحكم العامل في   

المؤشرات               االرتباط                                                   المؤشرات    

كــفــــــاءة األداء                                                                   اإلعالم برمجيةالتحكم في    

ربــــح الـوقـــت                                                                  قدرة على إصالح األعطاب  

المـركزيـة الـــــعمل                                                                  استعمال الشبــــكة  

قدرة على مسايرة التكنولوجيا                                                             التكوين المســــتمر  

تحكم في التقنيات الحــديثة                                                             لتحكم في اللـــغات ا  

 

التجاذب         

 

 التحكم في برمجية اإلعالم اآللي إلى كفاءة في األداء المهنييؤدي  -  

  يربح العامل وقت أكثر كلما زادت قدرته على إصالح األعطاب -  

  .كلما توفرت الشبكة الخاصة بالبريد في المكاتب كلما ارتفع معدل المركزية العمل - 

 .التكوين المستمر للعامل ترفع من قدرته على مسايرة التقدم التكنولوجي - 

 .تحكم العامل في التقنيات الحديثة من خالل زيادة تحكمه في اللغات األجنبية يزيد  -
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الفرضية الجزئية الثالثة – 1  

 .للكفاءة المهنية تعد تكنولوجيا المعلومات متغير ذو مكانة عالية بين المتغيرات التقليدية –

 : ثالثةنموذج البرهنة على الفرضية الجزئية ال( : 4)الشكل رقم 

 .                المتغير المستقل                                                     المتغير التابع         

الكفاءة المهنية مؤشرات                                     المتغيرات التقليدية                

المؤشرات                      االرتباط المؤشرات                                

مرد ودية الــعــمل                                                              العالقـة مع الزمـالء   

 االنتماء الى الجمـاعة                                                              تكاثف الجهود في العمل

  والحضور الذهني للعامل                                                                 الظروف الــمـادية 

 العدالة في الترقــية                                                                  جهد أكثر وطموح أكـبر

 

 التجاذب

 

 .تؤدي الى تكاثف الجهود في العملالعالقة الجيدة مع الزمالء  - 

 .كلما زاد االنتماء الى جماعة العمل كلما زاد الجهد المبذول من قبل العامل - 

  .كلما توفرت الظروف المادية المالئمة كلما زاد الحضور الذهني أثناء العمل - 

 .تؤدي العدالة في الترقية الى جهد أكثر وطوح أكبر  - 
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 الدراسةمفاهيم 

 الدور -1

مجموعة من األنماط السلوكية المتوقعة ، والحقوق والواجبات ،الدور بأنه Robertsonيعرف روبرت سون 

 1.المرتبطة بوظيفة معينة 

الذي  ،بأنه ذلك المنظم المنطقي أو الجزئي من جزئيات التركيبية االجتماعية"" الدور""ويعرفه كمال عمران 

 .2و أنها تعكس آلية التبادل ،يعتقد بأنه لهذه األدوار وظيفة سوسيولوجية  ،أقيم من أجل تحقيق هدف معين 

 ،إذن الدور هو سلوك الفرد أو الجماعة المنظم في شكله االجتماعي ، والمتوقع من حيث الحقوق والواجبات

 .من أجل تحقيق هدف معين

 التكنولوجيا -2

حتى من قبل المواطن العادي  ، تعد من أكثر األلفاظ شيوعًا واستخداما في عصرنا : مفهوم التكنولوجيا   -ا

ويبدو أنه بقدر ما يزداد شيوع استخدام اللفظ المذكور بقدر ما يزداد الغموض واللبس اللذان يكتنفانه ، فقد 

 . 3وااللتباس اكتسب لفظ تكنولوجيا الكثير من المطاطية ، والكثير من التأويل 

  : 4تنقسم إلى قسمين هما technologyوكلمة تكنولوجيا في معناها الالتيني  

1 – techno  وتعني التشغيل الصناعي. 

2 – logos  علم التشغيل الصناعي -أي العلم أو المنهج ، وبالتالي مجتمعة. 
                                                           

1 -  Robertson .Sociology .Worth edition. New York. 1987 p 91 . 
 . 282، ص 2111، مجلة جامعة دمشق، العدد الثالث ، دمشق  النموذج االجتماعي مشكالته ومصادرهكمال عمران،  -  2

 .11ص1882، دار عالم المعرفة ، بيروت  التكنولوجياالعرب أمام تحديات أنطونيوس كرم ،   -  3
 . 2118،  13، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، ص إدارة تكنولوجيا المعلوماتمحمد الصيرفي ،  -  4
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 : وهناك تعريفات كثيرة للتكنولوجيا منها  

واإلدارية التي  ،والتنظيمية ،واألدوات والوسائل المادية ،مجموعة المعارف والخبرات المتراكمة والمتاحة 

إلشباع الحاجات المادية  ،أو وظيفة ما في مجال حياته اليومية ،يستخدمها اإلنسان في أداء عمل ما

 .1 سواء على مستو  الفرد أو الجماعةوالمعنوية 

ويسيطر على المادة  ،واألدوات التي يؤثر بها اإلنسان في العالم الخارجي ،المعرفةجانب الثقافة المتضمن 

وتعتبر المعرفة العلمية التي تطبق على المشاكل العلمية المتصلة  ،لتحقيق النتائج العلمية المرغوب فيها

 .2تكنولوجيا الحديثة الجانبًا من  ،بتقديم السلع والخدمات

التي يستعملها اإلنسان في مختلف  ،مجموعة من الوسائل التقنيةهي عبارة عن التكنولوجيا مما سبق، إذن 

 .ى من خال لها إلى التفاعل مع العالم المحيط به ، والتي يسعجوانبه الحياتية

 3مراحل تطور التكنولوجيا -ب

 Handicraft صناعة اليدويةالمرحلة  – 1

 Mechanization  مرحلة اآللة أو المكنة – 2

 Mass Production                                    مرحلة اإلنتاج الواسع – 3

 Automation مرحلة التحكم األلي – 4

 Cybernation                                     مرحلة التحكم الذاتي – 5

                                                           
ص  1881 باط ، أفريل، مجلة الوحدة ، الر التكنولوجيا العربية بين التبعية للخارج والتقصير في الداخلعفيفي الطاهر ،  -  1

72  
، مجلة الفكر العربي حول مفهوم التكنولوجيا والخلفية التاريخية لتطورها داود سليمان رضوان ، محمد عبد السالم جبر ، -  2

 . 72طرابلس ص  1888جانفي 
ة ، عدد خاص ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادي تحليل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتغسان قاسم داود الالمي ،  -  3

 . 28ص  2113بغداد 
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 :أبعاد التكنولوجيا -ج

  :  1التكنولوجيا هي عنصر ذو ثالث أبعاد

 .وهو متمثل في العلم والمعرفة المتاحة: الفني البعد  – 1

 اإلنسانكما تساعد  ،والمتمثل في توفير كافة احتياجات المجتمع من سلع وخدمات :البعد التنظيمي – 2

 .على التغلب على المشاكل والصعوبات التي تواجهه

وهي تتسم  ، المتاحةعلى االستفادة من المعرفة  اإلنسانوالمتمثل في قدرة : البعد التطبيقي  -  3

 .وتلعب دورًا أساسًيا في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع  ،بالديناميكية والتطور المستمر

 2:خصائص التكنولوجيا -د

فال  ،وال يتم فصل لفظ تكنولوجيا عن العلم، التكنولوجيا علم مستقل له أصوله وأهدافه ونظرياته  – 1

 .إذ لم ترافق مع ثورة علمية  ،يتصور أن تكون هناك تكنولوجيا

 .يسعى إلى تطبيق المعرفة  ،التكنولوجيا علم تطبيقي – 2

الحية لهذا الشعب في  الذاكرةكما أنها  ،وتعكس حضارة الشعوب ،التكنولوجية عملية تمس حياة األفراد – 3

 .والتطور البشري المرتبط بتطور التكنولوجيا ، زمن معين 

بخطوات الحصول  وهي تعنى  ،التكنولوجيا عملية شاملة لجميع العمليات الخاصة بالتصميم والتطوير – 4

وتدفق العمل الذي يتم من خالل إعداد المستندات والملفات إلكترونيا  ،على الخدمة من المنظمات العامة

زالة فاقد العمليات وتبسيط العمل  ،والهدف الرئيسي لتحسين اإلجراءات إلكترونيا ،داخل المنظمة وهو تقليل وا 

 .مرتدة عن العملية  تغذيةوتوفير 
                                                           

 .  13ص  2113، مطابع الشرطة القاهرة تكنولوجيا المعلومات في المجال األمنيأشرف السعيد أحمد ،  -  1
 .14المرجع نفسه، ص -  2
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 .تهدف للوصول إلى حل المشكالت  ،هادفةا التكنولوجي – 5

 : المعلومات  -3

 مفهوم المعلومات -ا

والتي تعني شرح أو توضيح شيء ما  ،information ةاللغة الالتيني يرجع أصل كلمة معلومات إلى

 .1بهدف توصيل اإلشارة أو الرسالة المعلومة ،وتستخدم الكلمة كفحو  لعمليات االتصال

 :2ويعرف محمد فتحي عبد الهادي المعلومات بأنها 

 .الحقائق الموصولة  – 1

 .رسالة تستخدم لتمثيل حقيقة أو مفهوم باستخدام وسط بيانات  – 2

 .من أجل زيادة المعرفة ،توصيل حقائق ومفاهيم عملية – 3

 ،ال بد أن نفرق في البداية بينه وبين عدة مصطلحات أخر  تختلط به لكي نفهم مصطلح المعلومات و 

 : 3والعلم ، التي يمكن ترتيب العالقة المنطقية بينهم على النحو التالي كالحقائق البيانات ثم المعرفة

                   العلم            المعرفة                المعلومات            البيانات        الحقائق

وكل مجموعة من ،ة عن طريق المالحظة  بقدر ما تسمح به القدرة اإلنسانية قفالحقيقة هي شيء تبين صد

و الرسائل ، أو مجموعة من الحقائق أ كما أنهاالحقائق تشكل ما يعرف عامة بالبيانات أو المعطيات 

 4" اإلشارات غير المنظمة أو المنظمة ، أو غير المفسرة 

                                                           

 . 11ص  2111، الطبعة األولى، دار البداية ، األردن  مقدمة في االقتصاد الرقميجعفر حسن جاسم ،  – 3
 . 12ص  1883، مكتبة غريب ، القاهرة  مقدمة في علم المعلوماتمحمد فتحي عبد الهادي ،  -  2
 .   23، ص 1881العربي للنشر والتوزيع، القاهرة  تكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصال الجماهيري،محمد علم الدين ،  -  3
 . 18-  21، ص 1888، دار الشرق، القاهرة  ةنظم المعلومات في المنظومات المعاصرمحمد محمد الهادي ،  -  4
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فهي وسيط لتفاعل العقل اإلنساني مع سياقه االجتماعي والطبيعي المحيط، وتعتبر أيضا نتاج أما المعرفة 

 .1للهذا التفاع

المعرفة المتصلة بظاهرة الكون ، وهي المعرفة التي تم الوصول اليها وصياغتها بواسطة فهو أما العلم 

 .2التعامل بكفاءة مع البيئة الطبيعية لإلنسانالمنهج العلمي ، وهي تيسر 

أما المعلومات فهي البيانات التي تمت معالجتها لتحقيق هدف معين ، أو الستعمال محدد ألغراض اتخاذ 

 ،البيانات التي أصبح لها قيمة بعد تحليلها أو تفسيرها  ، أو تجميعها في شكل ذي  معنىالقرارات، أي 

 . من األشكال والتي يمكن تداولها وتسجيلها ونشرها وتوزيعها في صورة رسمية أو غير رسمية وفي أي شكل

 :مصادر المعلومات -ب

   مستويات على حسب األهمية حيثهناك جملة من المصادر التي تحقق منها المعلومات ، و لكن هناك 

و هي تنتشر في  ،  تحتل المرتبة الثالثة التي أيضا هناكو  ،و هناك المصادر الثانوية،نجد المصادر األولية 

 :3"غروغان"أشكال متعددة كما يذكرذلك 

 :المصادر األولية:1

ألبحاث العلمية و التقنية التي تشكل جملة ما يعرف بأنه الناتج الفكري األولي ،و هذه او يقصد بها تقارير 

و تشكل أحدث  ،المساهمات العلمية تمثل المعرفة الجديدة أو على األقل التغيرات الحديثة للمعارف القديمة 

أعمال -البحوث التقارير-الدوريات–متعددة  و هي تنتشر في أشكال، المعلومات المتيسرة و المتاحة 

                                                           

  1- علي ليله ،، تاريخ الفكر االجتماعي ، مطبعة الجامعة ،القاهرة 2111 ص 11.
2- Ritzen George .metatheorizing in sociology . Lxiognton books. Torarto K1991 Kp32.  

 . 23. 22.21، ص 1887، عصمي للنشر والتوزيع ،القاهرة  نظم وشبكات المعلوماتأبو بكر محمد الهوش ،   -  3 
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المواصفات القياسية الدالئل التجارية  -االختراع برعاة-المطبوعات الرسمية-تقارير الرحالت العلمية-المؤتمرات

 . ةاألكاديميالرسائل  –

 :المصادر الثانوية:2

في صورة  نتائجمن المصادر األولية و ترتب وفقا لخطة معينة، و تنظم الللمعلومات و هي عبارة عن تجميع 

 :مثل هذا النوع من المصادر فيما يليتو ي...مالئمة و مناسبة 

 .خدمات التكشيف و االستخالص -

 .المراجعات العلمية -

 الكتب المرجعية مثل الموسوعات ، و المعاجم، كتب الحقائق، الجداول ، كتب المعادالت _ 

 .كتب األعمال الشاملة_ 

 .الكتب الدراسية_ 

  (يةو ثال الث)الثالث ىمصادر المستو :3

من الممكن أن نميز مجموعة أخر  أقل تحديدا من المصادر تكون وظيفتها األساسية هي مساعدة الباحثين  

من أجل تيسير استخدام المصادر األولية و الثانوية، و قد تتضمن هي في حد ذاتها  معلومات موضوعية 

 :أحيانا

 .األدلة و الكتب الثانوية_ 

 ....(قوائم الكتب،قوائم بأماكن الدوريات)توغرافيابلالبي_ 

 .الفكري  نتاجاإل إلىمرشدات _ 
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 .قوائم البحوث  الجارية_ 

 .مرشدات أو أدلة بالمكتبات و مصادر المعلومات_ 

 .مرشدات أو أدلة بالمنظمات_ 

 نيااإلنسو هي التي ساعدت على حفظ التراث  ،وجود مصادر ورقية و الكترونية إلىكما أن هناك من ينظر 

تحقق  التي  هذه المصادر بأنها المصادر التي يحصل منها الفرد على معلومات تعرفو ...و التعريف به 

، كما عرفت أيضا المصادر الورقية بأنها أي وعاء فكري يحمل معلومات  1احتياجاته و ترضي اهتماماته

النباتات أو الخشب بعد  اصناعته ي الدراسة أو البحث العلمي وللترفيه عن النفس ، تدخل فيـتستخدم ف

 .2ح ورًقا يستعمل في صناعة الكتب والدوريات وغيرها ـمعالجته يصب

و يرجع ذلك إلى القدرة ، و تعد المصادر االلكترونية من المصادر الحديثة للمعلومات و هي ذات أهمية بالغة  

وعرفت المصادر االلكترونية بأنها  ،الفائقة في تخزين المعلومات و السهولة في استرجاعها أو استدراكها

المصادر التي تنتشر بشكل الكتروني من خالل االنترنت أو خدمة أخر  على الخط المباشر ، وتتضمن ""

 3.نشر نطاق واسع من المصادر كالمجالت والدوريات والكتب وقواعد البيانات بالشكل اإللكتروني 

 :مستويات المعلومات -ج

 :4ثالث مستويات أو أطوار،أو ثالث فئات من المعلومات  بين"بروكس"يميز

                                                           
 .8ص  2111، الوداد للطبع و النشر،األردن  ، مصادر المعلومات و خدمات المستخدمين الوردي ركي حسين، -  1
، ملتقى كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  ، مصادر المعلومات ودورها في تكوين الطالب الجامعيمصطفى مزيش  -  2

 .2ص   2118منشورات الجامعة ،قسنطينة 
3 - Teresa lécher ;Yasser Abdel. Dictionnaire of Library and information science . elkitob édition 

le Caire 2008 p 431. 

 2_رحشمت قاسم : مدخل لدراسة المكتبات و علم المعلومات ،دار غريب ،القاهرة،2112، ص 32. 33. 34. 31 .
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المعلوماتية التي تتم فى تعامل الكائن الحي  العملياتير  بروكس أن جميع  :المعلومات الفزيائية مستوي* 

ال تقتصر على حواس اللمس و الذوق و الشم و السمع و  ،ةفيزيائيمع بيئته الخارجية تعتمد على عمليات 

البصر، و إنما تشمل امتصاص الطاقة و المواد الغذائية، حيث أن هذه األعضاء السابقة تستجيب ألنواع 

 .ةالفيزيائيمعينة من اإلرشادات 

ات اهتمامهم من المالحظ أن علماء األحياء يتناولون قضاياهم و موضوع :مستوي المعلومات البيولوجية* 

فهم يتحدثون عن الشفرة الوراثية ، و انتقال  ،مباشرو العمليات المعلوماتية على نحو صريح  خاصة

لخلية، كذلك يتتبع المتخصصون المعلومات من جيل لآلخر، و نظم التحوالت البيوكميائية التي تحدث في ا

 .وات أو الشعيرات العصبيةبيولوجيا األعصاب انتقال اإلشارات أو الرسائل عبر شبكات القنفي 

المعلومات التي نكتسبها عن طريق اللغة الصوتية أو الهجائية ليست سو   :مستوي المعلومات المعرفية*  

فاإلنسان في حياته اليومية  يعتمد بشكل مكثف  ،جزء من إجمالي المعلومات التي يمكننا الحصول عليها

المحيط به، كما أن الرسائل تنهمر عليه في هذه م للعااحتكاكه باعلى المعلومات التي يحصل عليها من 

تلك بحيث ال يهتم سوي  ، أن يدرك كل هذه الرسائل أو يعيها هالبيئة من كل حدب و صوب إال أنه  ال يمكن

الرسائل أو األحداث بالغة األهمية ، و هي التي تحدث أثرا في بنيته المعرفية، و تعرف هذه الظاهرة بانتقائية 

 .االنتباه أو التركيز حيث ال يمكن لإلنسان أن ينتبه إلى كل ما يدور حوله بالقدر نفسه من التركيز

بوصفها مجاالت مستقلة عن بعضها البعض تمام  ،وال ينظر بروكس إلى هذه المستويات أو األبعاد الثالثة

ن هذه العالقة كما في الشكل االستقالل، و إنما بوصفها سلسلة متصلة من العمليات المعلوماتية، ويعبر ع

 :التالي

 

 



 

 

لدراسةا موضوع   الفصل األول  

20 

 .برترام بروكس"يوضح المستويات الثالثة للمعلومات في نظر (: 5)الشكل رقم 

 

 فيزيائية .............................................بيولوجية           

                 معرفية   وراثية        خلوية              حسية      

 العقل                   الحياة         

 33، ص2002رحشمت قاسم  مدخل لدراسة المكتبات و علم المعلومات ،دار غريب ،القاهرة، :المصدر

 :خصائص المعلومات و مميزاتها -د

قرار يتخذه فهي أساس أي  للمعلومات أهمية في حياتنا الحاضرة، حيث يتم االعتماد عليها في كل شيء،

يراعى فيها توافر بعض  ،و حتي تصبح المعلومات ذات فائدة لصناعة القرار... مسؤول في موقعه

 :1الخصائص و من أهمها ماليي

 .فقد تكون المعلومات تاريخية أو مستقبلية: النطاق الزمني -

 .فقد تكون ملخصة أو تفصيلية :شكل المعلومات -

و المعلومات المتوقعة تزيد فيها نسبة التأكد طبعا لدرجة  :متوقعةقد تكون المعلومات متوقعة أو غير   -

الكتشاف المشاكل من خالل مات هو تقديم معلومات غير متوقعة،الوقع و الدور األساسي لنظم المعلو 

 .اإلنذار المبكر

 .مصادر المعلومات هناك الداخلية و الخارجية  _

 .درجة تنظيم المعلومات  _
                                                           

 73،ص  مرجع سابق: أشرف السعيد أحمد -  1
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 .معلوماتدرجة الدقة في ال  _

 .درجة الرسمية في المعلومات  _

 .الثبات و قابلية التغير للمعلومات_ 

 .المعلومات ذات قدرة على إعادة التشكيل و إعادة الصيانة :المرونة _ 

 .قابلة النقل عبر مسارات محددة لفئة معينة_ 

 .قابلية االندماج العائلية للعناصر المعلوماتية_ 

قدرة على توليد معارف جديدة بارتفاع معدل  التي تنتهي باالستهالك،فهي لهخالفا للمواد المادية ا_ 

 .االستهالك

 .حيث يستطيع مستقبل المعلومة نسخ ما يتلقاه من معلومات بوسائل بسيطة :سهولة النسخ_ 

 .إمكانية استنتاج معلومة صحيحة من معلومات غير صحيحة أو مشوشة_ 

 : مجتمع المعلومات  -ه

 .مجتمع المعلومات تعريف -1

ويشمل  ،جميع األنشطة والموارد والتدابير والممارسات المرتبطة بالمعلومات إنتاًجا ونشًرا وتنظيًما واستثماًرا

جهود التطوير ، باإلضافة إلى إنتاج المعلومات أنشطة البحث على اختالف مناهجها وتنوع مجاالتها

والتأليف الموجه لخدمة األهداف   اإلبداعيةكما يشمل أيًضا الجهود  ،واالبتكار على اختالف مستوياتها

 . 1التعليمية والتثقيفية والتطبيقية

                                                           
العدد  ،مجلة مستقبل التربية العربية  ،التقنية الحديثة والتنمية البشرية االنتقائية. نادية جبر عبد هللا وعثمان حسن عثمان  -  1

 . 227 – 221ص  ،2113اإلسكندرية  31
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 1ذلك المجتمع الذي يتعامل مع المعلومات بأسلوب مستمر متطور وفعال بأنه كما عرف مجتمع المعلومات 

لمعاصر بأنه مجتمع المعلومات  ويرجع سبب تسمية عصرنا الحاضر بأنه مجتمع المعلومات ، أو مجتمعنا ا

حيث تسمى المرحلة التي كان االنسان ،إلى كون البشرية قد مرت بعدة مراحل واضحة المعالم في تطورها 

يعتمد فيها على المواد الخام األولية بالمجتمع ما قبل الصناعي ، ثم جاءت مرحلة المجتمع الصناعي أما 

 2.عي ، والذي يدور في فلك المعلومات المرحلة الحالية فهي مجتمع ما بعد الصنا

 سمات مجتمع المعلومات  -2

 3:مجتمع المعلومات المعاصر يتسم بعديد من الصفات المميزة التي يمكن تحديدها في مايلي 

نتيجة التطورات الحديثة التي يشهدها العالم  ،إن المعلومات تتزايد بمعدالت كبيرة :انفجار المعلومات  – ا

ونمو القو  المنتجة والمستهلكة والمستفيدة من  ،وتداخل المعارف البشرية ،الجديدة وبزوغ التخصصات

تتراكم معا مكونة ظاهرة انفجارها التي توضح  نهاإبل ، المعلومات ، كما أن رصيد المعلومات ال تتناقص 

 .معالم الحقبة المعاصرة 

مشكلة  ،تمثل المعلومات المادة الخام لقطاعات كبيرة من المجتمع المعاصر :زيادة أهمية المعلومات  – ب

 ." صناعة المعرفة " أو " معلومات الصناعة " ما يمكن أن نطلق عليه 

تشمل التطورات المعاصرة في تكنولوجيا  :بزوغ المبتكرات التكنولوجية في معالجة المعلومات  – ج

راديو والتلفزيون والهاتف ، حيث كانت هذه هي الواألفالم المتحركة و  الفوتوغرافيةالمعلومات على الصورة 

                                                           
ص  2111دار الجامعـة الكويـت . أثرر اسرتخدام تكنولوجيرا المعلومرات علرو المروارد البشرريةعزيزة عبد الرحمان العتيبي ،  - 1

11.14. 
 .24.23المرجع نفسه ، ص  -  2
 . 24دار الشرق، الطبعة األولى،دون سنة نشر، القاهرة ص .  تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها. محمد عبدالهادي  -  3
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رسال وعرض المعلومات  إلى أن أضيفت إليهم وسيلة جديدة أكثر تطوًرا تمثل في ،الوسائل المتاحة لتخزين وا 

 . جهاز الكمبيوتر

كانت منظمات المجتمع المتمثلة في :نمو المجتمعات والمنظمات المعتمدة كلية علو المعلومات  – د

الخ في .. المؤسسات الجرائد األخبار االستعالمات  البنوك  شركات التأمين والمصالح الحكومية المتنوعة 

لومات غير نهائيا من هذه إال أن بزوغ تكنولوجيا المع ،معالجة بياناتها ذات طبيعة يدوية أو عقلية بحتة

 .الطريقة في المعالجة وأصبحت تعتمد كليا على التجهيزات واآلالت الحديثة 

يقلل  اآللي اإلعالمتزايد االنتشار الواسع ألجهزة  :المعروضة الالورقية تزايد كميات المعلومات – ه

 االلكترونيةالمساحات المخصصة لمركز المعلومات أو المكتبة التقليدية ، فالمعلومات تخزن في األوعية 

 .خاصة في أجهزة الكمبيوتر  الالورقية

 أبعاد مجتمع المعلومات  -3

 : يرة في مسار التقدم البشري ومن أبعادهاثنقلة نوعية وم ، المعلومات مجتمعهناك نقلة حضارية إلى  نإ

معظم وقته في التعليم  اإلنسانشغل يحيث  ،البضائع إلى مجتمع الخدمات إنتاجالتحول من مجتمع  – 1

 .وبرمجة تجهيز المعلومات  ،وتحليل وتصميم النظم ،والصحة والخدمات االجتماعية

 .مركزية ترميز المعرفة من أجل استحداث االختراعات التقنية  – 2

تمثل غطاًءا رسمًيا  ، والتيالقرار اتخاذخلق نوع جديد يمكن تسميته التقنية الفكرية التي تعكس قواعد  – 3

 .من األحكام والتطبيقات الروتينية في المواقف المتغيرة 

 نظام المعلومات -و

 مفهوم نظام المعلومات -1
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كما  ،مجموعة متكاملة من العناصر المادية والبشرية التي تعمل مًعا بهدف تسهيل الوظائف التشغيلية 

من خالل توفير المعلومات التي يحتاج إليها المديرون في ،فيها  تالقرارايهدف أيًضا إلى تدعيم عملية اتخاذ 

  . 1تخطيط عمليات المنظمة والرقابة عليها

الطرق والموارد والوسائط والمنتجون والمستقبلون المشتركون بطريقة منظمة لتأثير  ،إلى نظام المعلومات يشير

ويتكون نظام المعلومات من مجموعة مركبة ، نقل المعلومات في مجال معين أو نشاط محدد أو منظمة ما 

ا أو معالجتها المؤسسات التي تقوم بتجهيزهو ين ينتجونها ويستخدمونها لذاألشخاص او من رسائل المعلومات 

 . 2، ومجموعة من أنماط السلوك والعادات والتقاليد التي يتم بواسطتها إنشاء عالقة متبادلة بين األشخاص

 وظائف نظام المعلومات  -2

 :  3يقوم نظام المعلومات بتنفيذ مجموعة كبيرة من الوظائف التي تنقسم إلى خمسة وظائف رئيسية

 .جمع البيانات  -

 .معالجة البيانات  -

 .إنتاج المعلومات  -

 .إدارة البيانات  -

 .رقابة وأمن البيانات -

 أهمية نظام المعلومات  -3

هذه المنظمات باتساع مجاالت  حيث تميزتالمنظمات الحديثة ،  إلىمعلومات التعود أهمية إنشاء نظام 

إلى تشابك العالقات مع كثير من العمالء  إضافة،  بها نشاطاتها وضخامة حجم العمليات وعدد العاملين
                                                           

العدد . مجلة الجامعة اإلسالمية .  تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على القرارات االدارية: عصام محمد البحيصي  -  1

 . 171، 118ص  2117فلسطين جانفي    األول ، 

  2- رحشمت قاسم ، مرجع سابق ص171.
 .  41ص  1888دمشق ، ، دار اإلعالم  ، المعلومات بين النظرية والتطبيقعبد المجيد الرفاعي  -  3
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والمنظمات الحكومية المختلفة ، لذلك تصبح قنوات تدفق المعلومات غير الرسمية غير مناسبة لتوفير 

ولهذا تبرز الضرورة الملحة لوجود هيكل منظم . 1.المعلومات الالزمة إلنجاز األنشطة بالكفاءات المطلوبة 

 .لتداول المعلومات

لما لها من دور  ،نظم المعلومات أهمية كبيرة في المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء كما اكتسبت

 2.والتنمية على أحسن وجه ممكن ، ملموس في إنجاز عمليات التخطيط 

معقود على  ،واستغاللها استغالاًل مثمًرا، كما تكمن أيًضا أهمية نظام المعلومات في أن حل إدارة المعلومات 

ثم تطوير إجراءات معالجة البيانات ،في تقنية المعلومات من حاسبات إلكترونية وهندسة االتصاالت الثورة 

في بناء المشاريع اإلنمائية وتطوير  مهمةوتقنياتها ، وقد أثبتت التجارب على أن استخدام هذه المعلومات 

المجتمعات التي لجأت إلى تبني  كان له أطيب األثر في تطوير هذه المشاريع في، حيث اإلنتاج كًما ونوًعا 

 .3تقنية المعلومات بجيل لم تكن تحلم به من قبل 

 : شبكات المعلومات  -ز

 مفهوم شبكات المعلومات -1

من خالل وسائل االتصال ، يقصد بالشبكة اشتراك مؤسستين أو أكثر في نمط عام من تبادل المعلومات 

 .4من أجل تحقيق أهداف عامة أو مشتركة ، عن بعد  

وعلى ذلك فإن شبكة المعلومات هي عبارة عن مشروعات تعاونية توفر فرًصا لكافة المشتركين فيها 

 .ن بعدعخالل وسائل االتصال من  هابث للمعلومات أوأو أنها تعني التوزيع ، للحصول على المعلومات 

 : الحاجة إلو شبكة المعلومات  -2

                                                           
 . 38ص ، المرجع نفسه  -  1
 . 182ص  مرجع سابق،محمد فتحي عبد الهادي ،  -  2
 . 48ص  2114 1، المركز األصيل للطبع والنشر ، القاهرة ط  المعلومات الرقمي مجتمعطارق محمود عباس ،  -  3
 . 218ص  مرجع سابق عبد الهادي،محمد فتحي  -  4
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 : 1هناك العديد من األسباب التي تدفع إلنشاء شبكات المعلومات منها

أفضل ،على وتساعدهم على أداء أعمالهم اليومية  ،حاجة جميع الناس للمعلومات التي يتوصل إليها غيرهم -

 .وجه وأكمله ، فقد أد  اتساع المعرفة إلى زيادة الحاجة إلى المعلومات المتوفرة في هيئات أو دول أخر  

 .فعين بالمعلومات ـالرغبة في خدمة عدد أكبر من المنت -

  ظهور التكنولوجيا الحديثة مثل الحاسب االلكتروني ووسائل االتصال السريعة وطرق الطباعة والتصوير دأ -

التي تستطيع معالجة كميات كبيرة من المعلومات على نحو ،الحديثة إلى ضرورة وجود شبكات المعلومات 

 .وتعمل على تسيير عمليات تبادل المعلومات واختصار الوقت  ،استخدامها بسهولة يتيح للفرد العادي

لتفكير في إنشاء شبكات المعلومات ، فقد أد  الضغط لكان الضغط على اإلنفاق من األسباب التي أدت  -

عن السبل  البحث ، زادالوقت الذي ترتفع فيه تكاليف المواد العلمية ونشر المعلوماتفي و  ،في ميزانية المركز

شتراك في شبكات تتيح الحصول على المواد االلتجاء لال و ،الكفيلة بزيادة الخدمات بتكاليف زهيدة 

 . المتخصصة

 مشكلة شبكة المعلومات -3

 :هناك جملة من المشاكل التي تواجه شبكة المعلومات نذكر منها 

التشويش المباشر أو غير المباشر على سبب بأو  ،االنقطاع المستمر لتدفق المعلومات بسبب تقطع الكابالت -

 .محطات نقل المعلومات مما يؤدي إلى انقطاع الخدمة 

 .مما يسبب مشكالت في الشبكات العامة أو الخاصة ، القرصنة على المواقع الرسمية لتدفق المعلومات  -

 .الفيروسات على مختلف المواقع  -

 .اختراق الشبكات خاصة الدولية ذات أهمية كبيرة والتي تحوي على معلومات سرية  -

                                                           
 .218، ص المرجع نفسه  -  1
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عدم وصل كافة المؤسسات بالشبكة مما يؤدي إلى تدبدب الخدمة بين مراكز موصولة بالشبكة وأخر  غير  -

ة والفروع والمؤسسة األم من جه، من جهة في ما بينها  مما يسبب صعوبة االتصال بين الفروع ، موصولة

 .أخر  

 :تكنولوجيا المعلومات  – 4

 :مفهوم تكنولوجيا المعلومات  -ا

تكنولوجيا المتضمنة في معالجة وتداول المعلومات اليشير مصطلح تكنولوجيا المعلومات إلى مد  واسع من 

 .مثل أجهزة الكمبيوتر والبرمجة وطرق تطوير النظم الجديدة واالتصاالت 

ويمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات بأنها خليط من أجهزة الكمبيوتر، ووسائل االتصال ابتداًءا من األلياف 

كثيرة ال ية واالستنساخ، وتتمثل فيرقمإلى المجموعة الضوئية إلى األقمار الصناعية، والتقنيات المصغرة ال

 .1البشرار من االختراعات، والتكنيك الذي يستخدم المعلومات الخارجة عن إط

يصال  ويشار إليها أيضا، هي استعمال التكنولوجيا الحديثة ، للقيام بالتقاط ومعالجة وتخزين واسترجاع وا 

 2.صورةسواء في شكل معطيات رقمية أو نص أو صوت أو  المعلومات ،

التي تعمل مجموعة من الوسائط التكنولوجية ،عن هي عبارة  قمما سبإذن تكنولوجيا المعلومات من خالل 

على معالجة المعلومات وتخزينها واسترجعها بشكل سريع ، ونقلها إلى عدة جهات من خالل إدخال وسائل 

 . االتصال إلى تكنولوجيا المعلومات 

 :1تتمثل أهمية تكنولوجيا المعلومات فيما يلي : أهمية تكنولوجيا المعلومات  -ب

                                                           
 . 22ص  ،  مرجع سابقمحمد محمد الهادي ،  -  1

2  Roger carte . information technology . cmade . simple book . London 1991 p 08  
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 .تساعد المنظمات في الحصول على المعلومات المطلوبة ألداء أعمالها بشكل مناسب ومميز  -

 .تساعد المنظمات في إيجاد فرص جديدة للعمل  -

ميزتها التنافسية لما تحتله هذه  ، وتعتبر القاعدة األساس التي تبنى على ضوئها المنظمات اإلدارية -

 .التكنولوجيا من دور فاعل ورئيس في إنجاح تلك المنظمات 

عادة تشكيل  -  .وخدماتها  متوجاتهاتعمل على تغيير الطريقة التي تعمل بها المنظمات وا 

  :فوائد تكنولوجيا المعلومات ومكوناتها  -ج

ولعل أهم الفوائد والمزايا ، نظمات لوظائفها األساسية تؤثر تكنولوجيا المعلومات ونظمها على قدرة أداء الم

  2:تجنيها هذه المنظمات إذا ما استخدمت هذه األدوات بالشكل األمثل  أن التي يمكن

 .قة في انجاز األعمال المطلوبة دالسرعة وال -

 .تقليل التكاليف والحد من استخدام الملفات الورقية التي تأخد حيز كبيرة في المؤسسة  -

بالطريقة الصحيحة مع زيادة ، و وذلك من خالل القيام باألعمال المطلوبة ،  ة الفعاليةدتحسين الكفاءة وزيا -

 .واألقسام اإلدارية المختلفة  ،القدرة على التنسيق بين الدوائر

 .تحديد قنوات االتصال بين المستويات اإلدارية المختلفة في المنظمة  -

قرارات الفعالة ، وذلك عن طريق تجهيز المعلومات بشكل مختصر وفي تهيئة الظروف المناسبة التخاذ ال -

 .الوقت المناسب 

االحتياطات الالزمة في حالة وجود  واالحتماالت المتوقعة، بغية اتخاذالمساعدة على التنبؤ بمستقبل المنظمة  -

 .خلل في تحقيق األهداف 

 .الزبائن وتنويعها مواكبة التطورات العالمية فيما يتعلق بأساليب خدمة  -
                                                                                                                                                             

، أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتطورة في إكساب ميزة تنافسية ، دراسة عامر شرف الدين طيب الشيشاني -  1

 2114، جامعة آل البيت ، األردن  غير منشورة، رسالة ماجستير ميدانية على الشركة األردنية لالتصاالت الخلوية موبايلكوم 

 . 18ص 

 
2
 - Turban ;E,&Miclean, E,&we therbey,jinformation ,téchnology for making ,connections for 

strategic advantage ,2nd ed ,john wiley &sons,inc,new York1999 ,p 103 . 
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 .حفظ البيانات والمعلومات التاريخية والضرورية التي تعتبر أساس عمل المنظمات -

 :  خصائص تكنولوجيا المعلومات -د

 :1تميزت تكنولوجيا المعلومات بمجموعة من الخصائص أهمها 

 .متجاوزة  – الكترونيا –تجعل كل األماكن  افالتكنولوجي: تقليص الوقت  – 1

والتي يمكن  ،ستوعب حجًما هائال من المعلومات المخزنةاتتيح وسائل التخزين : تقليص المكان  – 2

 .الوصول إليها بيسر وسهولة 

 .نتيجة حدوث التفاعل والحوار بين الباحث والنظام :  اآللةمع  ةاقتسام مهام الفكر  – 3

 .تجات تكنولوجيا المعلومات لك هي وتيرة تطور منتو : ة والسرعة في وقت مًعا لفقليلة الك – 4

وتقوية فرص تدريب   أهم ما يميز تكنولوجيا المعلومات هو تطوير المعرفة: الذكاء الصناعي  – 5

 . اإلنتاجمن أجل الشمولية والتحكم في عملية ، المستخدمين 

تكنولوجيا تتوحد مجموعة التجهيزات المستندة على من خالل شبكات االتصال : شبكات االتصال – 6

 .بتبادل المعلومات مع بقية النشاطات أيضا  سمح تالمعلومات بين المستعملين والصناعيين ، و 

أي أن المستعمل لهذه التكنولوجيا يمكن أن يكون مستقبل ومرسل في نفس الوقت ، : التفاعلية  – 7

 ع من التفاعل بين األنشطة وهو ما يسمح بخلق نو  ،فالمشاركين في عملية االتصال يستطيعون تبادل األدوار

 

                                                           
 2111دار الجامعـة، الكويـت ، ، أثرر اسرتخدام تكنولوجيرا المعلومرات علرى المروارد البشرريةعزيزة عبد الرحمان العتيبيي  -  1

  22.23ص 
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فالمشاركين غير مطالبين  ،وتعني إمكانية استقبال الرسالة في أي وقت يناسب المستخدم : الالتزامنية  – 8

 .باستخدام النظام في نفس الوقت 

مثال  تتمتع  فاالنترنت ،وهي خاصية تسمح باستقاللية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: الالمركزية  – 9

 .على مستو  العالم بأكمله  االنترنتفال يمكن ألي جهة أن تعطل  ،باستمرارية عملها في كل األحوال 

أي بغض النظر عن ، وتعني إمكانية الربط بين األجهزة االتصالية المتنوعة الصنع : قابلية التوصيل  – 11

 .الشركة أو البلد الذي تم فيه الصنع 

أي أن المستخدم يمكن أن يستفيد من خدماتها أثناء تنقالته ، أي من أي  :ك والحركيةقابلية التحر  – 11

 الخ ... الهاتف النقال  ،وسائل كثيرة مثل الحاسب اآللي النقال طريق مكان عن

إلى الصوتية وهي إمكانية نقل المعلومات من وسيط إلى أخر ، كتحويل الرسالة : قابلية التحويل  – 12

 . رسالة مقروءة

توجيه الرسالة االتصالية إلى فرد واحد أو جماعة معينة ، بدل توجيهها  إمكانيةوتعني : الالجماهرية  – 13

بالضرورة إلى جماهير ضخمة ، وهذا يعني إمكانية التحكم فيها حيث تصل مباشرة من المنتج إلى المستهلك 

من شخص واحد إلى شخص واحد ، أو من  سواًءا ،لالتصاالتكما أنها تسمح بالجمع بين األنواع المختلفة 

 .أي من مجموعة إلى مجموعة ، أو من الكل إلى الكل ، جهة واحدة إلى مجموعات 

لتشمل أكثر فأكثر مساحات غير محدودة من ، وهو قابلية هذه الشبكة للتوسيع : الشيوع واالنتشار  – 14

 . العالم بحيث تكتسب قوتها من االنتشار المنهجي لنمطها المرن

وهو المحيط الذي تنشط فيه هذه التكنولوجيات ، حيث تأخذ المعلومات مسارات : العالمية والكونية  – 15

خاصة  إلكترونياال بأن يتدفق موهي تسمح لرأس ال ،مختلفة ومعقدة تنتشر عبر مختلف مناطق العالم 
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فيسمح لها بتخطي عائق المكان واالنتقال  ،لمعلوماتيابالنظر لسهولة المعامالت التي يحركها رأس المال 

 .ر الحدود الدولية بع

 .مصفوفة خصائص تكنولوجيا المعلومات (6) شكل رقم 

 

 . 43، ص  1888، دار الشرق، القاهرة  نظم المعلومات في المنظومات المعاصرةمحمد محمد الهادي ،  :المصدر

 

 مكونات تكنولوجيا المعلومات -ه

 .تتكون تكنولوجيا المعلومات من الحاسوب واالتصاالت والكثرونيات المستهلك

 

 

 االتصال المعالجة التخزين 

كبيرة في قواعد  السعة القدرة

 البيانات

مد  التعمق في 

 وظائف النظام

حجم عدد 

المستخدمين لشبكة 

 المعلومات

 مالءمة الوسائل سهولة االستخدام البيانات مالئمة الجودة 

تكلفة التصرف أو  - تكلفة إدارة البيانات وحدة التكلفة

 النقل

 :التكلفة  -

 تكلفة نقل الرسالة

 

التكلفة للمستخدم 

 الواحد
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 الحاسوب : أوال 

 مفهوم الحاسوب  -1

وتحت   بيانات الرقمية بوسائل إلكترونية ،الهو عبارة عن آلة تقوم بأداء العمليات الحسابية والمنطقية على 

 . 1تحكم البرامج المختزنة به 

جهاز إلكتروني مكون من مجموعة آالت تعمل مًعا ، مصمم لمعالجة وتشغيل البيانات بسرعة ودقة ، ويقوم 

مقارنة بين للهذا الجهاز بقبول البيانات وتلقيها وتخزينها آلًيا ، ثم يجري عليها العمليات الحسابية والمنطقية 

ستخلص هذه العمليات ، كل ذلك وفًقا واتباًعا لتوجيهات مجموعة تفصيلية يستخرج و شيئين أو أكثر ، ثم ي

ويقوم الحاسب بأداء مثل هذه العمليات  ،مر وتعليمات تسمى برامج ، وهذه البرامج معدة ومخزنة مسبًقاأواب

 .  2ا مًعامعلى البيانات الرقمية واألبجدية أو عليه

والتي تستطيع  ،لحساب إلى جانب القدرة على تخزين المعطيات والبرامج اآللة التي تزود بقدرة معينة على ا

أن ذاكرتها يمكنها تسجيل الكثير من الوقائع المتعلقة بالعالم الخارجي  كما ،تعديل برامجها الخاصة 

 . 3والتعليمات

  4 :هناك جملة من الميزات التي تميز الحاسوب أبرزها :  ميزات الحاسوب -2

 .القدرة على تنفيذ التعميمات بشكل تلقائي  – 1

 .السرعة العالية في معالجة البيانات  – 2

 .الدقة العالية في إعطاء النتائج  – 3

 .كالسرعة في استرجاع المعلومات المطلوبة  ، السعة التخزينية الهائلة – 4

                                                           
 . 2ص  1888، مطبوعات المعرفة ، مصر  الحاسب اآللي في المجال التجاريسمير كامل ،  محمد الفيومي محمد ، -  1
.  8، مجلة مستقبل التربية العربية ، المجلد  ، التقنية الحديثة والتنمية البشريةنادية جبر عبد هللا ، عثمان حسين عثمان  -  2

 . 223ص  2113أكتوبر  ،اإلسكندرية  31العدد 
 .8ص  1888، شركة تراديسكيم للنشر ،جنيف  الحاسبات االلكثرونية،  موسى بدوي -  3
 . 18ص   ، مرجع سابقمحمد محمد الهادي ،  -  4
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 .القدرة على االتصال باألجهزة األخر  وتبادل المعلومات بسهولة  – 5

 استخدامات الحاسوب  -3

 : 1من الناحية التطبيقية ندرج استخدام الحاسبات في أربع مستويات هي

معالجة البيانات ، والتي مازالت تمثل هي  استخدام الحاسبات فيكانت البداية األولى  :معالجة البيانات  -

 .المهمة األساسية للحاسبات حتى اآلن 

 مع ازدياد حجم هياكل البيانات بدأ استخدام الحاسوب في معالجة المعلومات ، هي:  معالجة المعلومات -

 .نتاج تحليل البيانات إليجاد العالقات  عبارة عن

ومع الزيادات التراكمية لقواعد المعرفة ، نشأت الحاجة الستخدام الحاسوب في المعالجة  :المعالجة المعرفية  -

 .ت الخبيرة القادرة على حل المشاكل بكفاءة الخبير البشري المعرفية ، حيث ظهرت نظم الحاسبا

وخاصة فيما يتعلق بزيادة سرعة  ،وبالنظر للتطور الكبير في المكونات المادية للحاسب :معالجة الذكاء  -

الحاسبات ، وانخفاض أحجامها والزيادة الفائقة في سعات الذاكرة ، تحول االهتمام إلى اكتساب الحاسب 

غات الطبيعية وحل المسائل ألًيا واالستنباط اآللي ، ومحاكاة لكاء ، حيث يتمكن من التعامل بالدرجة من الذ

 .القدرات الحركية والبصرية لإلنسان 

 :تصنيف الحواسيب  -4

  :2تصنف الحواسب في وقتنا الراهن حسب طبيعة االستخدام كالتالي

 .أجهزة حواسيب صغيرة يمكن استخدامها عن طريق حملها باليد : الحواسيب الكفية  –

                                                           
 . 11ص  1888مركز االهتمام للترجمة والنشر ، القاهرة . الحاسب األليعلي عزت سالمة ،  -  1

2- إبراهيم دويب وآخرون ، مقدمة في تقنية المعلومات ، منشورات جامعة قابوس ، عمان 2111 ص 1،4،3.
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عبارة عن جهاز محمول مصغر يضاف إليه مميزات الكتابة اليدوية :  Tablet Pcاللوحات االلكثرونية  –

على شاشة حساسة تستعمل مباشرة وا من لوحة المفاتيح حيث يحتوي كما يخل ،والتعرف على األصوات 

 .ومخصصة بكثرة إلى استعمال االنترنت الغير موصول ،  لإلطالع على البرامج

، ، قوائم المهامميزاته تشمل على قوائم االتصال:  Personale Digital Assistantحواسيب الجيب  –

 . Wi-Fi  ، معالج النصوص ، الشبكة الالسلكية االلكترونيالبريد 

أجهزة هاتف نقال بمميزات الحاسب ، وليس فيها شاشة لمس وهي  : Smart phoneاألجهزة الذكية  –

 .  PDAأصغر من 

عبارة عن أجهزة حاسوب محمولة سهلة التنقل من مكان إلى آخر ، تستعمل من قبل : الحاسوب المحمول  –

 .إليه  يذهبوناألشخاص الذين يحتاجون مصادر الحاسب في أي مكان 

ويجب وضعها فوق مكتب وهي  ،واسيب تستخدم لألغراض العامةعبارة عن ح: الحواسيب المكتبية  –

 . انتشارااألجهزة األكثر 

تغطي احتياجات المصممين  ،عبارة عن أجهزة مكتبية بقدرات عالية:  Workstationالمحطات الطرفية  –

 .ووحدات تخزين ذات سعات عالية ، ين يحتاجون معالجات قوية ذال، والمهندسين 

 .يتصل مع مجموعة محطات أو طرفيات  serverحاسوب يسمى الخادم : حواسيب الشبكة  –

عبارة عن حواسيب ذات حجم كبير توضع في غرف كبيرة ، ذات :   Mainframeالحواسيب الكبيرة  –

حواسيب القدرات تخزينية عالية وميزات معالجة سريعة جًدا ، تستخدم في البنوك  والشركات الكبر  ك

 .نيآزية لمعالجة البيانات بشكل مركال

وفي عملية الطيران والفضاء والتنبؤ  ،تستخدم في مؤسسات البحث العلمي( : العمالقة) الحواسيب الفائقة  –

وهي حواسيب كبيرة جدًا تكلف  ،التي تستخدم التطبيقات الحساسة وتحتاج إلى عمليات معالجة هائلة ،الجوي

 .في المعالجة مالين الدوالرات وذات سرعة هائلة
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 تطور الحاسب  -5

ويمكن تقسيم مراحل التطور إلى عدة ، ترتبط مراحل تطور الحاسب األلي بالتطور في تكنولوجيا العصر 

أجيال متعاقبة ، تعتمد أساًسا على تكنولوجيا وحدات البناء األساسية ، وتكوين هيكل الحاسب األلي ، ونمط 

 . 1في هذا الجيل وأسلوب التشغيل ، واللغات المستخدمة

  1938بدأ استخدام أول جهاز حاسب آلي الكتروني تناظري في عام  ( : 1353 – 1331) الجيل األول  

وأعتمد بناء الحاسب اآللي في هذا  ،"إنياك " بناء جهاز حاسب آلي الكتروني عددي  1946تاله في عام 

وكانت تكلفة األجزاء المادية من  ،واألنابيب المفرغة  الكهروميكانيكية (relayes)الجيل على المبادالت 

واستخدمت طرق  ،النظام عالية واعتمد التوصيل بين وحدات البناء األساسية التوصيل باألسالك المعزولة 

الحساب الخاص باألرقام الثنائية المتتالية ، كما استخدمت لغة اآللة التي تتعامل مع أجزاء الحاسب اآللي 

 .مباشرة 

 واستخدم في بناء أول  1948أخترع الترانزستور حوالي عام  ( : 1363 – 1352: ) لجيل الثاني ا ،

وبدأ استخدام . ، كما ظهرت كروت الدوائر المطبوعة  1954في عام  «تراديك  »جهاز حاسب ألي عددي 

، واستخدام األوساط لغة التجميع ، وتال ذلك ظهور كل من الفورتران واأللجول كلغات برمجة عالية المستو  

 .الممغنطة للتخزين الداخلي والخارجي 

  ويتميز هذا الجيل بظهور تكنولوجيا الدوائر المتكاملة ، واستخدام كل  ( : 1395- 1362: )الجيل الثالث

وفي هذا الجيل أصبح من الممكن تنفيذ  ،بناء األساسية للمن الدوائر المتكاملة الصغيرة والمتوسطة كوحدات 

كما بدأ ظهور ذاكرة الحالة الجامدة ،  ،امج في نظام مشاركة الوقت ألجزاء هيكل الحاسب الرئيسية عدة بر 

 .كما تطورت بشكل كبير اللغات عالية المستو   والتي حلت محل الذاكرة الممغنطة ،

                                                           
 . 13 – 12ص    مرجع سابق ، علي عزت سالمة ،  -  1
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  ويعتمد هذا الجيل على استخدام الدوائر المتكاملة الكبيرة ، سواء في :  ( 1331 – 1395: ) الجيل الرابع

كما بدأ ظهور الحاسبات ذات . جزء العمليات المنطقية أو جزء الذاكرة ، وظهرت بكثرة البرمجيات التطبيقية 

 .المشغالت المتعددة التي تعمل على التوازي 

  ويعتمد هذا الجيل على استخدام الدوائر المتكاملة ذات كثافة العالية جدًا ، مع استخدام  :الجيل الخامس

 .كما يعتمد على استخدام برمجيات الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة  ،عدد كبير من المشغالت المتوازية 

 البرمجيات -6

لى مجموعة البرامج والتعليمات التي وهو مصطلح عام يطلق ع ،أما التركيبة الثانية فتتمثل في البرمجيات

للمستخدم التعامل مع الحاسوب ، وهناك نوعان من  يتعذروبدون البرمجيات  ،يمكن تشغيلها في الحاسوب

 : 1البرمجيات 

 .تهتم بالتحكم في معدات الحاسوب ليقوم بعمله على أكمل وجه مثل لغات البرمجة  :برمجيات النظم  – 1

مثل برامج معالج  ،وهو عبارة عن أي برنامج تمت كتابته ليقوم بعمل معين :التطبيقية البرمجيات  – 2

 .برامج قواعد البيانات وبرامج المحاسبة  ،االلكترونيةالنصوص ، برامج الجداول 

 . االتصاالت: ثانيًا 

حيث كانت االتصاالت بدائية ثم مع تطور  ،إن عملية االتصال هي عملية قديمة بدأت مند فجر التاريخ   

أخر االبتكارات إلى أن أصبحت اليوم تعتمد على  ،الفكر اإلنساني بدأت تستعمل التكنولوجيات الحديثة

 . العلمية

 

 
                                                           

  13،14ص  2118، دار ناشرون ومؤرخون ، األردن  أساسيات تكنولوجيا المعلوماتالعربية للتدريب ،  المجموعة  -  1
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 مفهوم االتصاالت -ا

إلى واحد ،كان أصلها وبأي صورة ممكنة  اهي عملية تساعد المرسل على إرسال المعلومات أيً  االتصاالت

 .1أو أكثر من المرسل إليهم بأي وسيلة من وسائل النظم الكهرومغناطيسية

والحاسبات االلكترونية المتفوقة  ،هي االتصاالت المعتمدة على األقمار الصناعية:  االتصاالت الحديثةو 

المؤتمرات المصورة ، والتلفزيون التفاعلي ، ك ،د االتصاالت إلى الشفهية االلكترونيةموالذكاء الصناعي ، وتع

تؤهل االتصاالت الحديثة لتقديم الشفهية االلكترونية  ،التيوالتعليم بواسطة الحاسب ، والترجمة اآللية الفورية

 . 2الغدكإحد  السمات الرئيسية لعالم 

 :  تتصااللال  االساسية   مقوماتال -ب

 : 3ومن أهم مقومات ومبادئ االتصال الفعال مايلي، االتصال فن له مقوماته 

 .تحديد الهدف المخطط له من االتصال  -

 .فن االتصال إجادة -

 .تحديد سياسة االتصال في المنظمة  -

 .أن تحتوي عملية االتصال على معلومات جديدة  -

 .تحديد محتو  االتصال أي ماهية الرسالة المطلوب إرسالها إلى الطرف األخر -

وتتمثل في تأكيد المرسل من أن المرسل ، ب التغذية العكسية المطلوبة من عملية االتصاالت تحديد أسالي -

 .إليه قد أدرك الرسالة وأنفعل معها 

 .تحديد وسيلة االتصال المناسبة  -

                                                           
  241، ص  مرجع سابق، محمد فتحي عبد الهادي  -  1
 . 257ص  مرجع سابق ،، عبد المجيد الرفاعي   -  2
 . 89، 88ص  ، مرجع سابق، أشرف السعيد أحمد  -  3
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  .حتى ال تفقد المعلومات قيمتها نتيجة التأخير ، الوضوح والتوقيت المناسب -

 .يجب أن تتركز الرسالة على الحقائق والمعلومات المهمة  -

 : تية االتصاالقنت -ج

إن هذه التقنية أصبحت جزءًا ال يتجزأ من النشاطات اليومية لألفراد والشعوب ، فهي تستخدم لنقل المعلومات 

جال االتصاالت والبيانات على اختالف أشكالها وان التطور التقني الذي يشهده العالم جاء على أشده في م

ن الموجات االلكترونية القصيرة وغيرها من وسائط وقنوات نقل البيانات  وبث المعلومات عبر األثير ، وا 

ن التطور في مجال تقنية االتصاالت يعتبر ثورة بحث ، والمعلومات  تجوب الكرة األرضية ليل نهار ، وا 

 كرنذستخدمة في إرسال المعلومات واسترجاعها ترسل اليوم باستخدام تقنيات عديدة ، ومن بين الوسائط الم

 : 1مايلي

 .األسالك النحاسية  -

 .األلياف البصرية -

 .الكابالت المحورية  -

 .الموجات القصيرة  -

 .األقمار الصناعية مع محطاتها األرضية  -

 .االتصاالت الالسلكية الرقمية -

 :أنواع االتصاالت 

 :2 مايمكن أن تقسم االتصاالت الحديثة إلى نوعين وه

                                                           
 . 27ص  ، مرجع سابقطارق محمود عباس ،  -  1
 . 243ص  ، ، مرجع سابقمحمد فتحي عبد الهادي  -  2
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وتشمل الميكروويف والكابالت المحورية سواًءا كانت البرية أو البحرية ، وتستخدم  :االتصاالت األرضية  –أ 

هذه االتصاالت األرضية عادة بين األقطار المتجاورة أو المتقاربة جغرافًيا أو عبر البحار والمحيطات 

 . بالنسبة للكوابل البحرية 

واالستخدام األمثل لها بالنسبة لالتصاالت الدولية هو :  األقمار الصناعيةاالتصاالت الفضائية عبر  –ب 

بحيث يصبح هذا النوع من االتصاالت أفضل من الناحية الفنية  ،ار المتباعدة جغرافًياطبين الدول واألق

 .وأكثر اقتصاًدا مقارنة باالتصاالت األرضية 

 :  تعملية االتصاال -د

 : 1عناصر أساسية هي  يشمل عملية االتصال على ستة

 . المرسل -

 . الرسالة -

 . المرسل إليه أو المستقبل -

 . معدالت االستجابة -

 . التغذية العكسية -

من ؟ يقول ماذا ؟ بأي وسيلة ؟ إلى من ؟ :"  2العملية برمتها في العبارة اآلتية" هارولدالزويل " ولقد لخص

 بأي تأثير؟ 

 شبكات االتصاالت -ه

 :وتكون عملية االتصاالت من خالل جملة من الشبكات والمتمثلة في ما يلي 

                                                           
1  - Emery Edwin Worren. introduction communication. New York 1960 p 8.    

 . 49ص  2116القاهرة  ،ألنجلو مصريةا، مكتبة  فنون اإلعالم وتكنولوجيا االتصالمحي الدين عبد الحليم ،  -  2
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وهي شبكة انترنت مفتوحة على المحيط الخارجي بالنسبة للمؤسسات المتعاونة  :شبكة االيكسترنت * 

أي هي المشاركة في االنترنت الخاص بالشركة وشركائها  ، معاهدات لها عالقة بطبيعة نشاطاتهاب

 . 1التجاريين

 ،هي شبكة خاصة تستخدم الموارد المتاحة لإلنترنت من أجل توزيع المعلومات:  شبكة االنترنت* 

 .2وتطبيقاتها يمكن لمجموعات خاصة فقط من الوصول إليها

أو الشبكة العالمية ، وقد بدأت   international net Workمشتق من   internetومصطلح اإلنترنت 

ت المتحدة األمريكية ، وهكذا تعرف االنترنت بأنها شبكة االتصاالت الدولية في الواليا 1969االنترنت عام 

 .3البعض بعضهابوتستخدم لنقل المعلومات واالتصاالت عن طريق شبكة حاسبات ترتبط 

والشك أن نظام االنترنت أو شبكة المعلومات ، من أحدث تكنولوجيا االتصال الجماهيري  التي استخدمتها 

البشرية في القرن العشرين ، كما تطلع في الوقت ذاته العقل البشري على عمليات التحديث والتطوير 

ظم االنجازات في تاريخ المستمر والتطلع إلى تكنولوجيا بصورة شاملة ، وتعتبر شبكة االنترنت من أع

الحاسب واالتصاالت ، حيث تعتبر من التقنيات التي أحدثت ثورة في أسلوب التعامل بين المهتمين بأمور 

ضم االنترنت مجموعة عالمية من مصادر تو  ،الحاسوب عامة والعاملين في قطاع العلوم األخر  خاصة 

يستطيع استيعابها بمفرده ، وال يمكن القول أن المعلومات  وهذه المصادر ضخمة جًدا لدرجة أن أحدا ال 

االنترنت إلى السبعينيات ، حيث بدأت بشبكة أنشأتها وزارة  جذورشخًصا ما يفهم كل االنترنت ، وتعود 

الدفاع األمريكية وأسمتها أربانت ، وكان الهدف من الشبكة هو إنشاء اتصاالت تربط بين المواقع المختلفة 

بقى عاملة في حالة تعرضها لهجوم مدمر وبغض النظر عن النقاط التي تتعطل ، ثم لوزارة الدفاع بحيث ت

المؤسسات والجامعات التي لها أبحاث مشتركة مع وزارة الدفاع  بإضافةاستمرت الشبكة في التطور والتوسع 
                                                           

 172ص  2114، الدار الجامعية للنشر االسكندرية ،  مقدمة في األعمال في عصر التكنولوجياصالح الحناوي وآخرون ،  -  1

. 
 . 171ص  ، مرجع سابقعصام محمد البحيصي ،  -  2
 . 11ص  مرجع سابقموسى بدوي ،  -  3
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ية ، وبعد انتهاء الحرب الباردة ثم إضافة الجامعات والمؤسسات األخر  من جميع أنحاء العالم وسم

 . 1باالنترنت

وهو امتداد للشبكة الداخلية ، بحيث تسمح لمجموعة خارجية كالموردين والزبائن   :شبكة األنتكسنات * 

وأطراف أخر  باالطالع على المعلومات التي يتم عرضها بواسطة االنترنت وهذا الشكل يوضح طبيعة 

   .2الفروق بين هذه األنظمة

 

 .االتصاليمثل شبكات ( :9)شكل رقم 

 

 163ص  2002جمال محمد أبو شنب ، نظريات االتصال واالعالم ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية ، :المصدر

 

                                                           
، الدار الدولية للنشر والتوزيع ،  ، مقدمة في االنترنتزياد القاضي ، محمد سالم ، محمد الفحام ، يوسف مجدالوي  -  1

 . 1ص   1881القاهرة 
 . 172ص  2118،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية ، نظريات االتصال واالعالمجمال محمد أبو شنب ،  -  2

 intexnet Intranet Extranet مواصفات

 شبه عام خاص عام طبيعة الوصول

أعضاء من داخل  أي شخص المستخدمين

 منظمة األعمال

ذوي العالقة من 

 خارج منظمة األعمال

مشتركة بين مجموعة  مملوكة مجزاة المعلومات

شركات أوسع ذوي 

 العالقات
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 إلكترونيات المستهلك : ثالثًا 

والكثرونيات المستهلك هي الدخيل الجديد أو المكون الثالث لتكنولوجيا المعلومات باالضافة إلى الحاسوب 

المستهلك تستخدم بشكل أساسي لتلبيت رغبات الناس ومتطلباتهم مثل التلفزيون  واالتصاالت والكثرونيات

 .....المتطور ذو القدرة على المشاهدة والديسك ألزار 

تتمحور التكنولوجيات الثالث الكمبيوتر االلكثرونيات االتصاالت في تكنولوجيا موحدة أصبحت بمثابة " إذن 

 1"لوجيا المعلوماتسمة العصر وعالمته المميزة إنها تكنو 

 

 يوضح مكونات تكنولوجيا المعلومات( : 1) شكل رقم               

 

 أجهزة الكمبيوتر                           االتصاالت           

 األجهزةاألجهزة                                         -

 البرامج                 البرامج              -                       

                                 المعلومات -                                            

  

  

. 12ص  2002عالء عبد الرزاق السالمي ، تكنولوجيا المعلومات ، دار المنهج ، األردن  :المصدر  

                                                           
ص  2112دار الهدى للطباعة والنشر الجزائر .  ، تنمية الموارد البشريةبلقاسم سالطنية ،إسماعيل قيرة ،علي غربي  -  1

141 . 

 فرص المبادئ 

    التطبيقية

الكترونيات                  

 المستهلك

 األجهزة -

 البرامج -

 المعلومات -       

 ت-
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 جوانب تكنولوجيا المعلومات  -و

بموضوع تكنولوجيا المعلومات هو من ناحية تكنولوجيا االتصال و عند اغلب المهتمين  لعل االنطباع األول

اط ـغير أن لها إلى جانب هذا مجال أوسع يكاد يحيط بجميع أوجه النش ،من ناحية أخر  الكومبيوتر

بالنظم والتقنيات المستخدمة في جمع وتوصيل ومعالجة  ،االجتماعي كما يمكن توظيف تكنولوجيا المعلومات

 .والتصرف بناءا عليها ،المعلومات والبيانات المستخدمة

 : 1وهي من الناحية المادية تحتوي على األتي 

 .مكونات االلكترونية ال -

 .أجهزة معالجة البيانات والمعلومات  -

 .االلكترونيات في األجهزة المنزلية  -

والربوت الصناعي ،والتصميم ،متضمنة آالت الورش المحكومة رقميا  ،االلكترونيات في اآلالت اإلنتاجية -

  .ونظم اإلنتاج المرنة ،لكمبيوترواإلنتاج المتكامل مع ا ،والتشغيل المحكوم بالكمبيوتر ،باستخدام الكمبيوتر

  . تكنولوجيا االتصال -

 .والذكاء الصناعي  ( البرمجة ) التكنولوجيا اللينة  -

 : التنمية  -5

 : مفهوم التنمية  -ا

حيث استخدم للداللة على  ،برز مفهوم التنمية بصورة أساسية مند الحرب العالمية الثانية في علم االقتصاد

بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على  ،عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين 

انتقل بعد ذلك مفهوم ثم التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده ، 

                                                           
القاهرة  ،ع والنشرمركز الدراسات السياسية واالستراتيجية لطب ،، صناعة االختيارات التكنولوجيةعلي أحمد نجيب  -  1

  34ص. 1887
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حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير ، العشرين التنمية إلى حقل السياسة منذ ستينيات القرن 

بعد ليشمل العديد من الحقول المعرفية ، كالتنمية الثقافية  ماثم تطور المفهوم في، األوروبية اتجاه الديمقراطية 

هتم بدعم قدرات الفرد وقياس مستو  معيشته تي لتاالجتماعية  باإلضافة إلى استحداث التنمية البشرية ا و

 .1وتحسين أوضاعه في المجتمع 

بأنها انبثاق ونمو كل اإلمكانيات والطاقات في كيان معين بشكل كامل ( التنمية ) ويعرفها سعد الدين إبراهيم 

 . 2سواًءا كان هذا الكيان فرد أو جماعة أو مجتمع، ومتوازن 

 .3ية تحسين نوعي ودائم لالقتصاد ولطرق سيرهعمل"" كما تعرف أيضا على أنها 

هي التوليف بين التغيرات الذهنية واالجتماعية لمجتمع ما ، مما يجعله قادًرا على الرفع من "" و التنمية 

 .4ناتجه الحقيقي الكلي بصفة دائمة ومتراكمة

ر ما في مضمون و سرعة للتحكم بقد اإلنسانالتي يقوم بها  ،إذن التنمية هي جملة من العمليات المنظمة

أي التنمية ما هي إال عملية  ،التغيير الثقافي والحضاري في مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته

 .اإلنسانتغير مقصود وموجه ، له مواصفات معينة بهدف إشباع حاجات 

 :5هناك جملة من االهداف نذكر منها مايلي: أهداف التنمية   -ب

في مجتمع معين ، بهدف إكساب  ذلك المجتمع القدرة على  الجذريةإحداث مجموعة من التغيرات  – 1 -

النمو الذاتي المستمر ، بمعدل يتضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده ، بمعنى زيادة قدرة 

ة التي تكفل زيادة درجة بالصور  ،ات المستجدة ألعضائهـوالحاج،المجتمع على االستجابة للحاجات األساسية 

                                                           
 . 31ص  2117القاهرة  ،، مكتبة النهضة مبادئ التخطيط العمرانيشفيق الوكيل ،  -  1

   2- سعد الدين إبراهيم ،التنمية في مصر ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 1882ص 18. 
3 -  Dictionnaire p’tit l’arrose. France 1984 p 102 . 
4 - Encyclopédie de la gestion et du management sous la direction de robert. led uff  édition dol 
log . France 2004 p 271.  

د .تحت إشراف أ غير منشورة ، ،رسالة دكتورة  التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصاديةالعايب عبد الرحمان ،  -   5

 . 11ص  2111. 2111فرحات عباس سطيف   بقة الشريف ، جامعة 
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إشباعه  تلك الحاجة عن طريق الترشيد المستمر الستغالل الموارد االقتصادية المتاحة ، حيث توزيع عائد 

 .ذلك االستغالل 

طلب بالضرورة التنظيم تمما ي ، قد يؤدي إلى تغيرات بنائية ، التنمية في جوهرها عملية تغير اجتماعي – 2 -

 .لمساعدة المجتمع في عملية أعادة تكامله  ، ي التنميةوالتنسيق بين مختلف نواح

 ، ليس فقط  القدرة على اختيار نمط ما من التنميةأن تكون له  التنمية تتناسب مع مجتمع ويفترض – 3 -

 .ولكن أيضا ضمان هذا النمط 

ولكن  ، كامالً وهذا ال يعني أن الجهد القومي يستطيع وحده أن يحقق استقالالً ، التنمية عملية تعاونية  – 4 -

وبين مجموعة البلدان النامية  ،تكون التنمية بالضرورة تعاونية ، تستلزم التنسيق والتكامل بين البلد الواحد

 .وبمساهمة من البلدان المتقدمة 

فضال عن التكامل بين  ،التنمية عملية تكاملية بين مختلف القطاعات السكانية والمجتمعية والخدمية – 1 -

 .العرض والطلب القوميين 

 .التنمية تهدف إلى المشاركة الواعية لكافة أفراد المجتمع في وضع أهدافها وبرامج تنفيذها  – 7 -

وذلك فيما يتعلق  ، التنمية تهدف إلى اإلبداع واالبتكار لمواجهة االحتياجات الحقيقية للسكان – 2 -

 .ها وتأصيلها لمصلحة المجتمع بالتكنولوجيا المستخدمة وتطوير 

 : خصائص التنمية  -ج

ت المجتمع وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة تعبيًرا عن احتياجا ،التنمية هي عملية وليست حالة – 1 -

 .وتزايدها

 .يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات في المجتمع ، التنمية عملية مجتمعة  – 2 -

 .ليست عملية عشوائية بل محددة األهداف والغايات  نذإواعية ،  التنمية عملية – 3 -

 .بتحقيقها  الملتزمة نعني الغايات المجتمعة  ، التنمية عملية موجهة بموجب إدارة للتنمية – 4 -

 .نمية الشاملة عن النمو االقتصاديوهذا يمثل إحد  السمات التي تميز عملية الت،إيجاد تحوالت هيكلية – 1 -
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يجاد طاقة إنتاجية ذاتية ال تعتمد على الخارج  – 7 -  .أي مرتكزات البناء تكون محلية ،بناء قاعدة وا 

 .تحقيق تزايد منتظم عبر فترات زمنية طويلة  – 2 -

 .المتوسط الحقيقي للدخل الفردي بأو ما يعرف ، زيادة في متوسط إنتاجية الفرد  – 8 -

 .ويجب أن يكون التزايد تصاعدًيا ، ية واالجتماعية تزايد قدرات المجتمع السياسية واالقتصاد – 8 -

وذلك من خالل نظام الحوافز ، اإلطار االجتماعي والسياسي  يكفل آليات التغيير وضمانات استمراره  – 11 -

 .لربط بين الجهد والكفاءة  االقائم على أساسا 

 :الكفاءة  المهنية  -6

 .شامل، ثم مفهوم الكفاءة المهنية كمفهوم مستقل  كل عنصر  قبل البحث في مفهوم الكفاء المهنية، نأخد

 :الكفاءة - أ

النظير وكذلك الكفء ، ولكفؤ، : ورد في لسان العرب للعالمة ابن منظور، كافأه على الشيء مكافأة وكفاء 

: و المصدر الكفاءة وتقول ال كفاء له ، بالكسر ، وهو في األصل مصدر ، أي ال نظير له ، والكفء 

.هار والمساواة  ومنه الكفاءة في النكاح وهو أن يكون الزوج مساويًا للمرأة في حسبها ونسبالنظي  

1""الكفاءة النسبة بين قيمة المخرجات وبين قيمة المدخالت : ويعرفها مهدي حسن زويلف ""   

االقتصادية  وهي مرادفة لإلنتاجية والمرودية ،مد  نجاح المنظمة في تحقيق نتيجة منتظرة كما ينظر إليها،

 .2فالكفاءة تعني بذلك االستجابة للرغبات أو األهداف األساسية المتضمنة في إستراتيجية المؤسسة 

                                                           
 . 41ص ،  1888 ، دار مجدالوي للنشر، األردن  مدخل كمي -إدارة األفراد مهدي حسن زويلف ،  -  1

2 - Robert le duff et autres . encyclopédie de la gestion et du management . édition dalloz . paris 
1999 p 344 . 
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التزام محدد يمكن منه الحصول على  ، le p’tit robertالمهنة حسب ما ورد في قاموس :المهنة  - ب

وذلك  ،مستلزمات الحياة باإلضافة إلى كونها حرفة تلزم األشخاص الذين يمارسونها بالتقيد لشكليات معينة 

 . 1لمكانتها االجتماعية وخصوصيتها الفنية والثقافية

القيام بواجبات الخلية األولى في كل تنظيم إداري ، وهو منصب مدني أو عمل معين يقتضي من شاغله 

 .2محددة وتحمل مسؤوليات معينة ، سواء تفرغ لذلك كله أو لم يتفرغ

ثم تجميعها مع بعضها في المضمون والشكل  ،هي وحدة عمل تحتوي على أنشطة متشابهة في التعقيد

 .3ويمكن أن يؤديها موظف واحد أو أكثر 

 الكفاءة المهنية -ج 

القدرة على تنفيذ مهام محددة ، وهي قابلة للقياس والمالحظة في  بأنها المهنية الكفاءة" ويعرفه لوك بايور  

هي استعداد لتجنيد وتجميع ووضع الموارد في العمل ، والكفاءة ال تظهر إال أثناء  و النشاط وبشكل أوسع ،

  . 4العمل

تلك الكفاءة المتعلقة بالوظائف المرتبطة بالمهنة التي يقوم بها شخص ما ، "" Stuartيعرفها ستيوارت 

 .5يطلق على هذا الشخص بأنه كفء وعندئذ

د إلى القدرة على التصرف بفاعلية في نمط معين من الوضعيات ، فهي قدرة تستن"" كما يعرفها فيليب برنو 

ها ـدام موارد معرفية متكاملة ومتعددة ومنـستخ، فمواجهة وضعية ما يجب امعارف لكنها ال تختزل فيها 

 . 1المعارف
                                                           

1  - Paul robert . le p’tit robert alphabétique française 1 éme édition. paris .1970 p139 . 
 . 88ص  1882، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  أسس علم النفس الصناعي والتنظيميمصطفى عشوي ،  -  2
 . 21ص  1882بيروت  ، ، مكتبة لبنان الناشرون معجم إدارة الموارد البشريةحبيب الصحاف ،  -  3
، مجلة أبحاث أقتصادية  وإدارية  تسيير الكفاءات ، االطار المفاهيمي والمجاالت الكبرىكمال منصور ، سماح صولح ،  -  4

 . 11ص  2111بسكرة جوان  2العدد 

  5- مجدي عبد النبي هالل ، سلسلة دراسات في األنشطة التربوية ،المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية ،2112، ص12.
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من المهارات النفسية الحس  أومجموعة من التصرفات االجتماعية الوجدانية ، ومن المهارات المعرفية ، 

 .2.أو عمل على أكمل وجه،حركية  التي تمكن من ممارسة دور ، وظيفة ،نشاط ، مهمة 

أو نشاطات في ميدان أو أعمال  تصرفات إلىالتي تترجم  ، والخبراتهي مجموعة من المعارف والمهارات 

من أجل مواجهة وذلك  وقابل للمالحظة والقياس،  محدد في إطار، أو أثناء تأدية وظيفة ما ، العمل 

 .في إطار المهنة المنوطة به  أو الخروج من مواقف عملية حرجة، تحديات العمل المفروض 
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 الدراسرررررات السرررررررابقة

أومن خالل رسائل ،حسب اطالع الباحث فان تكنولوجيا المعلومات قد تم تناولها سواءا في أوراق بحثية 

لوحده أو مرتبط ببعض المتغيرات ولكن كل متغير  ، وكذلك موضوع الكفاءة المهنية ، هدكتوراأو  ماجستير

الباحث داخليا أو خارجيا وال  فوالكفاءة المهنية في دراسة واحدة لم تصادلكن تكنولوجيا المعلومات ، األخر  

وكذلك على الشبكة العنكبوتية لم نجد أي بحث يتطرق إلى  ، ورقة بحثية واحدة وال رسالة مهما كان مستواها

راسات المشابهة إلى الد ءلذا كان لزاما علينا اللجو ، هذه العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والكفاءة المهنية 

 :وكانت مرتبة حسب تاريخ اإلصدار كما يلي، وانتقينا مجموعة من البحوث والدراسات المحلية والعربية 

علو التسيير  (NTIC)بلقيدوم صباح أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة  :دراسة -1

 21131االستراتيجي للمؤسسات االقتصادية 

 إشكالية الدراسة : أوال 

تبًعا لألهمية المتزايدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، واآلثار التي أفرزتها تطبيقاتها على اإلدارة 

 : اإلستراتيجية لمنظمات اليوم ، تظهر معالم اإلشكالية  التي نعالجها في التساؤل الجوهري التالي 

 إلستراتيجي للمؤسسات االقتصادية ؟ما هو أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة على التسيير ا

ولمعالجة وتحليل هذه اإلشكالية وتكوين إطار نظري وفكري ، نطرح مجموعة من التساؤالت الفرعية التي  

 : تساعد في اإللمام بحيثيات التساؤل الرئيسي المطروح تتمثل في 

                                                           

 علو التسيير االستراتيجي للمؤسسات االقتصادية (NTIC)أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة ،بلقيدوم صباح    1 
 .2114-2113جامعة قسنطينة ، إشراف مبارك بوعشة  ،رسالة دكتورة غير منشورة
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 كيف تمت عملية االنتقال من االقتصاد الصناعي إلى اقتصاد المعرفة ؟ -

و التسيير االستراتيجي ، وما هي أهمية التشخيص االستراتيجي لعناصر بيئة المؤسسة في استغالل ما ه -

 الفرص وتجنب التهديدات ؟ 

 ما هي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، وما هي أنظمة المعلومات المستخدمة في المؤسسة االقتصادية ؟ -

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، وبالتالي كيف تؤثر على التسيير  ما هي أهم األدوار اإلستراتيجية -

 اإلستراتيجي للمؤسسات االقتصادية ، وبالتالي في تحقيق ميزة تنافسية ؟

ما هو واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنظمة الجزائرية ؟ وكيف ساهمت في تغيير  -

 طبيعة العملية اإلدارية بها ؟

 أهداف البحث : رابًعا 

 :تهدف هذه الدراسة إلى توضيح جملة من النقاط نوجزها فيما يلي 

وأهمية استعمال  ،تقديم إطار نظري علمي ومنظم ، من خالل دراسة أهمية التسيير االستراتيجي للمنظمات -

 .تكنولوجيا نظم المعلومات واالتصاالت 

رتبط بشكل رئيسي بالتسيير االستراتيجي في ظل التنامي تحقيق المؤسسة االقتصادية للميزة التنافسية م -

 .الواسع لتطبيقات تكنولوجيا  المعلومات واالتصاالت 

إبراز أهم األدوار اإلستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق الميزة التنافسية والتطوير  -

 .يجية وتحقيق الجودة الشاملة وهندسة التحالفات اإلسترات ،التنظيمي

 .الوقوف على واقع المؤسسة الجزائرية ومد  استفادتها من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -

 : نتائج الدراسة 

 :من خالل الدراسة المتأنية للموضوع ، توصلنا إلى مجموعة من االستنتاجات ، نوجزها فيما يلي 
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أصبح  ،سلوب التسيير اإلستراتيجي بشكل جديممارسة المؤسسة االقتصادية سواء كانت خاصة أو عامة أل -

والذي أصبح الطريقة الوحيدة التي تضمن بها بقائها ، ضرورة ملحة وحتمية إن أرادت زيادة قدرتها التنافسية 

 .واستمرارها في سوق تعصف بها رياح التنافس من كل جهة 

لمعرفة ما هي نقاط  ،تها الداخليةالمنظمة يجب أن تقوم وباستمرار بتشخيص دقيق وفعال لمتغيرات عمل بيئ -

قوتها وكيف تستفيد منها ، وما هي نقاط ضعفها وكيف تعالجها ، وفي نفس الوقت دراسة وتشخيص بيئتها 

وكذلك تحضير  ،الخارجية للوقوف على الفرص االيجابية التي يمكن أن تعزز بها موقفها التنافسي

 .السيناريوهات الالزمة للرد على مخاطر المحيط 

فقد عملت على تحويل االقتصاد  ،أحدثت التطورات التكنولوجية طفرة اتصاالت ومعلومات في كل المجاالت -

 .أهم وسائل االنتاج ( المعرفة والمعلومات ) تمثل فيه الموارد الالمادية  ، التقليدي إلى اقتصاد معرفي

إلى زيادة إيراداتها وتقليل تكاليف توسيع استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في منظمات األعمال يؤدي  -

 .وحل الكثير من المشاكل في البيئة اإلدارية  ،الخدمة المعروضة

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن المدراء من الحصول على المعلومات الهامة عن حجم  -

السوق  قوة المنافسين ، تغيير أذواق المستهلكين ، الخصائص الثقافية للمجتمع ، الوسائل التكنولوجية 

اإلستراتيجية في رسم  المستخدمة من طرف المؤسسات المنافسة إلى غير ذلك ، وبالتالي تفعيل اإلدارة

 .االستراتيجيات التنافسية المناسبة 

دراك المؤسسات بأن أداء األعمال بكفاءة وفعالية يتطلب استخدام تكنولوجيا متطورة واستثمار في و وعي  - ا 

طاقاتها البشرية، من أجل إيجاد برامج لتبسيط وتسهيل إجراءات العمل وتوفير معلومات للعمالء لكسب 

ن خدمات مؤسسات االتصاالت الخلوية تتشابه فيما بينها ، ويبقى التميز  والئهم وزيادة عددهم ، خاصة وا 

 .يق ميزة تنافسية في كيفية انجاز وتقديم الخدمات والعروض هو أساس تحق
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دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمشروع تطوير التعليم نحو  ،ماجد محمد الزويدي :دراسة -2

 1. 2112في تنمية المهارات الحياتية لطلبة المدارس الحكومية األردنية  ( ERFKE )االقتصاد المعرفي 

 :مشكلة الدراسة 

في التعليم منذ بداية مشروع االقتصاد المعرفي في  ( ICT)بدأ االهتمام بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

ولم يكن هذا االهتمام هو هدف ،(  2113 – 2119)  (ERFKE I )وزارة التربية والتعليم في األردن 

وهي إكساب الطلبة المهارات الحياتية ، حيث نصت أدبيات ، بقدر اعتباره وسيلة لغاية أهم وأبعد  بحدذاته

وبالرغم من انتهاء المرحلة األولى من هذا المشروع  ،المشروع على أهمية إكساب الطلبة هذه المهارات 

الكثير من الدراسات على  زجنإال أنه لم ت(  2111) في العام  ( ERFKE2 )والبدء في المرحلة الثانية في 

على المهارات الحياتية للطلبة بالرغم   ( ICT )حد علم الباحث لقياس أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 .من أهمية الموضوع 

اس مد  تحقق أهدافه من تقييمه وقي فالبد ، ومن البديهي أن أي مشروع تربوي طموح له غاياته وأهدافه   

ال أصبح مجرد مضيعة للمال والجهد والوقت ، وبالتالي فهي برامج  وغاياته لد  الفئات المستهدفة منه ، وا 

وانطالقا من أهمية هذا الموضوع الذي يأتي في إطار قياس مخرجات هذا المشروع  ،تسير على غير هد  

ة هذه الدراسة لتقدم للقائمين على هذا المشروع تغذية سنوات فقد جاءت فكر (  8) الكبير الذي يزيد عمره عن 

راجعة ، وهي كذلك تقَدم لصناع القرار في الوزارة وللمجتمع بعض المعلومات والبيانات الهامة التي تبين 

مد  تحقيق أهداف المشروع من عدمه ، والتعرف على شمولية جميع فئات الطلبة على اختالف أقاليم 

 .المملكة 

                                                           

 في ( ERFKE )دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي ماجد محمد الزويدي  1 

 5للنشر األردن العدد  tdcمركز ،المجلة العربية لتطوير التفوق، تنمية المهارات الحياتية لطلبة المدارس الحكومية األردنية

2112. 
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 :فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل في اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس واألسئلة الفرعية اآلتية  وعليه ،   

في  (ERFKE )ما أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي  

 تنمية المهارات الحياتية لطلبة المدارس الحكومية األردنية ؟ 

 :أهداف الدراسة 

 :  الدراسة لتحقيق األهداف اآلتيةتسعى 

الكشف عن دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي  -

(ERFKE)   في تنمية المهارات الحياتية لطلبة المدارس الحكومية األردنية. 

لمشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد  (ICT )تعرف الفروق في دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  – 2 -

: في تنمية المهارات الحياتية لطلبة المدارس الحكومية األردنية باختالف كل من  (ERFKE )المعرفي 

 .جنس الطلبة ، والمستو  الدراسي ، ومسار التعليم الثانوي للطالب ، واإلقليم الجغرافي 

 :نتائج الدراسة  -

 : ص أبرز نتائجها على النحو األتي في ضوء نتائج الدراسة يمكن تلخي

في تنمية المهارات الحياتية لطلبة المدارس الحكومية  ( ICT )بلغ دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -

 (. 3.69) األردنية درجة عالية ، بمتوسط حسابي قدره 

في تنمية المهارات الحياتية للطلبة تعزي  ( ICT )وجود فروق في دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -

 .لكل من الجنس ولصالح الطالبات ، وللمرحلة الدراسية ولصالح طلبة المرحلة األساسية 

في تنمية المهارات الحياتية للطلبة لد  طلبة  ( ICT )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لوجود دور  - 3 -

 .األخر  ، وكانت األقل في إقليم الجنوب  إقليم الشمال بدرجة أكبر من طلبة األقاليم

ي كل المهارات ـبين طلبة الفرع األكاديمي ، وطلبة الفرع المهني ف يةائـعدم وجود فروق ذات دالة إحص -

 .الحياتية 
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العربي عطية أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات علو األداء الوظيفي للعاملين في األجهزة :دراسة -3

 1 2112اسة ميدانية جامعة ورقلة  الحكومية المحلية در 

 مشكلة الدراسة

تبرز عملية استخدام تكنولوجيا المعلومات في  ، ضمن المتطلبات الحديثة لمواكبة التطورات في بيئة العمل

ووجب على الحكومة تبنيها والتكيف معها  ،الحكومية كمتطلب رئيسي لمجارات تلك التطورات الكبيرة األجهزة

 .وتوجيه العاملين لتطبيقها 

 :من هذا المنطلق تتمحور مشكلة الدراسة حول التساؤل التالي 

 ما مد  أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على األداء الوظيفي للعاملين في األجهزة الحكومية المحلية؟

 والمعلوماتمنهج الدراسة وأدوات جمع البيانات  

هج الوصفي التحليلي والميداني ، أما مصادر البيانات والمعلومات لمناعتمدنا في هذه الدراسة على استخدام ا

 : فهي 

جمع ما تيسر من المؤلفات والبحوث في مجال متغيرات الدراسة ، فضال عن المقابالت :  المسح المكتبي -

 .علومات الشخصية كونها أسلوب فاعل في جميع البيانات والم

 .للبيانات والمعلومات  الرئيسيتعد المصدر : االستبانة  -

بمختلف فئاتهم ( الجزائر ) يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في جامعة ورقلة : مجتمع وعينة الدراسة 

 2112حسب إحصائيات الثالثي  األول لسنة ، موظًفا وموظفة  1799حوالي عددهم والبالغ  ،الوظيفية

                                                           

- العربي عطية أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات علو األداء الوظيفي للعاملين في األجهزة الحكومية المحلية دراسة 
1ميدانية جامعة ورقلة ، مجلة الباحث المنشورات الجامعية العدد 11 الجزائر 2112 .
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 61هذا المجتمع تم إختيار عينة عشوائية والبالغ عددها أفراد ومن بين ، موزعين على ستة كليات ومديرية 

 لها  المشابهةواألجهزة الحكومية األخر   ،وذلك بغية تعميم نتائج دراسة العينة على المجتمع،وموظفة  اموظف

 :نتائج الدراسة

 : نتائج أهمها من خالل الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من ال 

أظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات واألداء الوظيفي  -

وتسير بخطوات إيجابية في االستثمار  ، هذه األهميةا يؤكد على أن جامعة ورقلة تدرك مم، للعاملين 

 .والتطوير في هذه األداة 

حجم األداء ، ) داللة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وأظهرت الدراسة وجود عالقة ذات  -

 (.نوعية األداء ، كفاءة األداء ، تبسيط العمل 

بين استخدام تكنولوجيا المعلومات و سرعة ، أظهرت الدراسة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية  -

وتدريبهم  ،خالل رفع مهارات العاملين من ،اإلنجاز وهذا يدعو جامعة ورقلة للقيام بتفعيل هذا المتغير

 .وكيفية استخدامها بالشكل األمثل  ،إلكسابهم الخبرة كي يكون هناك موائمة ما بين تكنولوجيا المعلومات

نحو أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على  ،أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -

 ( .الجنس ، المستو  التعليمي ) تعزي للمتغيرات  -األداء الوظيفي

نحو أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على األداء  ، أظهرت الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية -

 (السن ، األقدمية المهنية ، الفئة الوظيفية) تعزي للمتغيرات -الوظيفي

 2113.1تكنولوجيا المعلومات وادارة الموارد البشرية   شهرازاد زقليل :دراسة  -4

                                                           

رسالة ماجيستير غير منشورة اشراف قيرة  ،naftal تكنولوجيا المعلومات وادارة الموارد البشرية دراسة ميدانية ،شهرازاد زقليل 1 

 .2119 2008جامعة سكيكدة    اسماعيل
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  2119. 2118سنة "  NAFTAL"أجريت الدراسة بالمؤسسة الوطنية لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية 

 وقد هدفت هذه الدراسة إلى 

 .محاولة إيجاد ترتيب منظم للتراث النظري حول تكنولوجيا المعلومات وادراة الموارد البشرية – 1

دارة الموارد ، محاولة صياغة شبكة المفاهيم االرتكازية  – 2 التي تحكم العالقة بين تكنولوجيا المعلومات وا 

 .البشرية 

 .محاولة التوصل إلى وضع صياغة إطار تصوري لمسألة تكنولوجيا المعلومات وادرارة الموارد البشرية  – 3

الموارد البشرية بالمؤسسة االقتصادية  بإدارة ،وماتمحاولة تشخيص الواقع الفعلي لتكنولوجيا المعل – 4

 .الجزائرية 

في رسم وتحديد المعالم  ، إبراز مد  مساهمة المعرفة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات – 5

 .األولى ألساليب التوجيه الفعالة 

 :تساؤالت الدراسة 

دارة الموارد البشرية ؟  ما طبيعة العالقة بين  تكنولوجيا المعلومات وا 

 :انبثق على هذا التساؤل جملة من التساؤالت الفرعية

 إلى أي مد  يساهم نظام المعلومات في تحديد مستويات الرقابة ؟ -

 إلى أي مد  تساهم المعرفة المتخصصة في فعالية أساليب التوجيه ؟ -

 ت التنسيق بين الوحدات التنظيمية ؟في زيادة معدال االنترنتإلى أي مد  يساهم  -

 نتائج الدراسة    

 .وما تتيحه العملية من مزايا  ،هناك مؤشر دال على تعزيز دور العملية التنظيمية في إدارة الموارد البشرية -
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يشمل عمليات اتخاذ القرارات الرشيدة ، التخطيط اإلداري ، استخدام مدير الموارد البشرية نظام المعلومات  -

لغايات تحقيق األهداف الرئيسية الفرعية ، وهذا مؤشر دال  المشكالت المتعلقة بإدارة الموارد البشريةوحل 

على وعي مدير الموارد البشرية بما تشكله المعلومات كأساس للقرار الناجح ،   فالقرار العقالني الرشيد 

 .يستند إلى كفاءة انتقاء المعلومات ، وتصنيفها مالئم لطبيعة النشاط 

 .وزيادة أساليب التوجيه الفعال  ،هناك عالقة ارتباطيه بين زيادة معدالت المعرفة المتخصصة -

 .تساهم في توجيه نشاط إدارة الموارد البشرية  ، المعرفة المتخصصة في تقنيات تكنولوجيا المعلومات -

وذلك من خالل فعالية عملية  ،يساهم استخدام االنترنت في زيادة معدالت التنسيق بين الوحدات التنظيمية  -

وهذا مؤشر دال على أن البريد  ،التنسيق بين إدارة الموارد البشرية والمديرية العامة عبر البريد االلكتروني 

كما أن المعلومات تتبادل بين ر إدارة الموارد البشرية ، االلكتروني يمثل وسيلة تنسيق فعالية بين عناص

ع قوأيًضا عن خالل المو  ،خاصة بين المديرية العامة والفروع التابعة لها  خالل شبكة االنترنت من كزاالمر 

 .وتجديدها من خالل تجدد المعلومات على الساحة  ، الذي يعرض أهم القرارات والمعلومات، االلكتروني 
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معلمي الذكاء االنفعالي وعالقته بالكفاءة المهنية لدى ،عمر بن عبد اهلل مصطفو مغربي  :دراسة-5

 .21111المستوى الثانوي بالمملكة العربية السعودية  

  :أهداف الدراسة 

والكفاءة المهنية وأبعادها لد  ، هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الذكاء االنفعالي ومكوناته 

 .معلمي المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة 

 .في هذه الدراسة  الرتباطياصفي استخدم الباحث المنهج الو  :منهج الدراسة 

 (. 2111) مقياس الذكاء االنفعالي للمعلمين ، من إعداد عثمان و عبد السميع  – 1 :أدوات الدراسة 

 .وهو عبارة عن بطاقة تقويم لكفايات المعلم من إعداد الباحث ، مقياس الكفاءة المهنية  – 2

معلمًا من الذين يدرسون في المدارس الثانوية الحكومية  146تألفت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة 

 1428/  1427ني من العام الدراسي خالل الفصل الدراسي الثا، واألهلية في التعليم بمدينة مكة المكرمة 

 

 :نتائج الدراسة 

 :النتائج التالية  الدراسة أظهرت 

هي الكفايات ، لد  معلمي المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة  اأكثر أبعاد الكفاءة المهنية توفر  – 1

الشخصية ، يليها الكفايات االجتماعية ، ثم الكفايات المهارية ، فالكفايات المعرفية ، وأقلها الكفايات 

 .االنتاجية 

 اته ، والكفاءة المهنية للمعلم وأبعادها على النحو التالي توجد عالقة ارتباطية بين الذكاء االنفعالي ومكون – 2

                                                           
رسالة ماجستير  الذكاء االنفعالي وعالقته بالكفاءة المهنية لدى معلمي المستوى الثانويعمر بن عبد اهلل مصطفى مغربي  1

 . 2118جامعة أم القر   المملكة العربية السعودية   ،محمد بن حمزة محمد سليماني  ،غير منشورة تحت إشراف
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   1بين الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي ، و الدرجة الكلية للكفاءة المهنية ، عند مستو . 

   المعرفية ، الشخصية ، المهارية ، ) بعاد الكلية للكفاءة المهنية األبين الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي ، و

 . 1، عند مستو  (،االجتماعية  اإلنتاجية

  معرفة االنفعاالت ، إدارة االنفعاالت ، تنظيم ) بين الدرجة الكلية للكفاءة المهنية ، ومكونات الذكاء االنفعالي

 .1عند مستو  ( االنفعاالت ، التعاطف ، التواصل االجتماعي 

 لتنبؤ بالكفاءة المهنية للمعلم وأبعادها في ا، لم تكن كل مكونات الذكاء االنفعالي ذات داللة إحصائية  -  3

 علىأو  ،ال توجد تأثيرات دالة للتفاعل المشترك بين التخصص وسنوات الخبرة على الذكاء االنفعالي – 4

 .مكوناته الفرعية 

 .كأحد مكونات الذكاء االنفعالي  على التعاطف ، توجد تأثيرات دالة إحصائًيا للتخصص األكاديمي  – 5

 .على أي من الذكاء االنفعالي أو مكوناته الفرعية ، ال توجد تأثيرات دالة إحصائًيا لسنوات الخبرة  – 6

على الكفاءة المهنية للمعلم أو أي ، ال توجد تأثيرات للتفاعل المشترك بين التخصص وسنوات الخبرة  – 7

 .من أبعادها 

كأحد أبعاد الكفاءة المهنية ، اإلنتاجيةالكفاءة تأثيرات دالة إحصائًيا للتخصص األكاديمي على توجد  – 8

  .للمعلم

 .(درجة كلية) في الكفاءة المهنية للمعلم  ،توجد تأثيرات دالة إحصائًيا لسنوات الخبرة – 9

 .في الكفاءة المهارية للمعلم  ،توجد تأثيرات دالة إحصائًيا لسنوات الخبرة – 11
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 .تكنولوجيا المعلومات  :أوال 

  :تكنولوجيا المعلومات  ةماهي – 1

 .1هي حق المعرفة لكل ما هو محل بيع وشراء من عناصر 

 .براءة االختراع  -

 .العالمات التجارية  -

 .النماذج الصناعية  -

 .اآلالت  -

 . الدراية العلمية -

 .المعلومات الفنية  -

 :  ىإل تسعىوالتي 

 .خفض نفقة إنتاج سلعة موجودة باستخدام وحدات عمل ورأسمال أقل  – 1

 .إنتاج سلعة أو خدمة جديدة  – 2

 .تحسين طريقة العمل باستخدام وسائل أسرع وأساليب أحسن  – 3

 .رفع جودة اإلنتاج  – 4

 

 
                                                           

 82ص8002السويس للنشر ، مصر  ، جامعة قاناة تاريخ الهندسة والتكنولوجياعاطف محمد علم الدين ،  -  1
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 .تكنولوجيا المعلومات  تطور تاريخية عن لمحة –   2

 :من خالل عرضنا هذا مرت تكنولوجيا المعلومات بمسار تاريخي متدرج يتضح 

 .المرحلة البدائية : المرحلة األولى  – ا 

في الحياة  كأحد أهم العناصر سواًءا ،إن تكنولوجيا المعلومات لم تطفو على السطح بين عشية وضحاها     

دراكه للبيئة " بل هناك من يعتبرها  ، االجتماعية أو عمليات اإلنتاج عملية تاريخية تعكس التفاعل بين اإلنسان وا 

إلى السيطرة على هذه البيئة  "الوهلة األولى ذيسعى من اإلنسانالقدم حيث بدأ  ذوان عملية التفاعل هذه كانت من 1"

خضاعها  .2" وا 

 يملك في تلك الحقيقة ال اإلنسان كان نيأ ، من مراحل التطور التكنولوجي األولىالمرحلة  البدائية تعد المرحلةو  

نما حاول التخفيف من جهده أو يصنعهاقدرات العقلية ليكتشف أشياًءا جديدة من ال هما يكفي باستخدام  المبذول، وا 

تؤديه في قدميه  التي كانت ولما نظر إلى بين قدميه لم يجد إال الحجارة الحادة ، المتاحات المباشرة من الطبيعة

يختلف المؤرخون " ووهذا لكثرة استخدام اإلنسان لهذه المادة   3"بعصور الحجر "الحافيتين وقد سمي هذا العصر 

سنة 0000يؤرخ  خراألسنة ق م والبعض 2000في تحديد بداية العصر الحجري فالبعض يؤرخ بدايته قبل حوالي 

، وهو يمسك الطبيعيةالبدائي في الكهوف والجداريات  اإلنسانوتظهر الكثير من الرسومات التي خلفها ،  4"ق م 

 وتعد، لى الخشب عحيث تظهر الحجارة المرسمة  ،بالحجر سواًءا في الصيد أو في بداياته األولى في الزراعة 

إلى قضاء حاجياته والدفاع عن  اإلنسانالتي يسعى من خاللها " التكنولوجية أولى االرهصات هذه الخطوة بمثابة

ثم وبعد فترة من الزمن على استخدام البدائي للحجارة وفر لنفسه الكثير من الموارد الجديدة ، حيث استطاع ،"5نفسه

 اإلبرةوتعد "  ،بتلك الحجارة أن يوفر الخشب ، كما استطاع أن يستخدم جلود الحيوانات التي اصطادها 

                                                           
1 - Hmrinton jonK. Organisation structure and information technology. Prentice hall international 
New york.1991p31. 

  2-أنطونيوس كرم ، مرجع سابق ،ص31.

  3- عاطف محمد علم الدين ، مرجع سابق ص 10.
4
 - F .Klemn. Histoire des technique.poyote.paris 1996p10. 

  5-  عاطف محمد علم الدين  ، مرجع سابق ، ص 33.
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تم بدأ ومن  1"أبرز األدوات التكنولوجيةف المصنوعة من العظم والفأس المصنوعة من الصوان والخشب والجارو 

 . اإلنسان يستخدم عقله بشكل أكبر حيث استطاع أن يمزج بين هذه الموارد التي وفرتها له الحجارة كمادة أساسية

  .(مرحلة التجمع البشري )  :المرحلة الثانية  -ب

رغم أنها ليست بهذا التطور  ،تعد هذه المرحلة بمثابة االنطالقة الفعلية للتكنولوجيا الفنية المعروفة في هذا العصر

ألنه ، التكنولوجي المعرفي خاصة التاريخ تلك االختراعات قفزة هائلة في تاريخ البشرية عامة ، وفي  كانتولكن 

منها جميع العلوم في البحث عن وسائل يستخدمها  انطلقتة بمثابة قاعدة بكانت هذه الحقوكما سبق الذكر 

ومن الواضح أن التطور التكنولوجي ارتبط بشكل " ، اإلنتاجيوفر من خاللها الجهد والوقت ويكثر من ل اإلنسان

اإلفريقية الكبرى في بالد وثيق بظهور الزراعة والحضارات الزراعية التي تركزت على ضفاف األنهار اآلسيوية و 

   2."لخ...مابين النهرين ومصر

 .الحضارة الفرعونية - 1

الفرعوني شهادة مباشرة على التطور التكنولوجي الذي شهدته تلك الحضارة  اإلنسانتعد المخلفات التي تركها 

التي تعجز في ) تحويه هذه الكلمة من معنى ، حيث أن المنشآت أو الموروثات الحضارية  بكل ما اإلنسانية

داللة على أن تكنولوجيا جد ( وغيرها  األهراماتكشف أسرارها مثل  عنالتكنولوجيات الحديثة  األحيانبعض 

 ى كل تغيرات الطبيعة التي جعلت منها تصمد إلى وقتنا الراهن وتتحد، متطورة استخدمت لبنائها بتلك الطريقة 

حيث عرفوا ( النيل) وقد عرفت هذه الحضارة جملة من التكنولوجيات خاصة في ما يتعلق باستخدام الماء  

  .الطنبور واستخدموه في الري 

األولى للتفكير العلمي  والخطوةألنها هي بداية المعرفة  3وتعد الكتابة هي أولى وسائل تكنولوجيا المعلومات

وقد كانت " والمعرفي ، وبفضلها يتم نقل المعلومات من جيل إلى جيل ومن فرد إلى أخر ومن مجتمع إلى مجتمع

وكان  ،ت الحروف والعالمات الهيروغليفيةمصر أول دولة في العالم القديم عرفت مبادئ الكتابة ، وابتدع

                                                           

  1- أنطونيوس كرم ، مرجع سابق ،ص32.
.31المرجع نفسه، ص  -

2
  

  3- محمد فتحي عبد الهادي ، مرجع سابق ، ص832.
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من خالل هذه  1" ل تاريخهم واألحداث التي صنعوها وعاشوها المصريين القدماء  حريصين على تدوين وتسجي

دة هالخطوة أصبح اإلنسان قادر على تسجيل خبراته ونقلها من جيل ألخر ، وبذلك بداية التراكمية المعرفية المم

 .م وبالتالي تطور التكنولوجيار العلتطو ل

  .حضارة بالد الرافدين  – 2 

األنهار كانت بما تحتويه من وفرة للمياه وأراضي خصبة صالحة للزراعة كانت عامل قلنا بأن قد كما سبق و  

التي حضارة في مراحله األولى ، وقد عرف التاريخ البشري إلى جانب الحضارة الفرعونية ال اإلنسانجدب الستقرار 

" ولوجيا بأتم معانيها ت التكنفر عبالد الرافدين ، هذه الحضارة التي قامت على ضفاف نهري دجلة والفرات أي 

ويكون بها ظل يتغير بتغير مسار  ،وهي عبارة عن عصا مستقيمة تنصب على سطح أفقي المزولةحيث عرفت 

  2"وقد استخدمت لمعرفة الوقت ،الشمس من طول ظل العصا الذي يكون أقصر ما يكون عند الظهيرة 

ال أوطور ليستخدم في مجاالت شتى من الحياة ، كما عرفت هذه الحضارة اختراع مازال سائدا إلى وقتنا الراهن 

وذلك بتاريخ يتراوح إلى ، حيث وجدت أقدم العجالت في المقابر الملكية في مدينة اروا العراقية " ،"العجلة "  ووه

كما ، ن الحضارات كالرومان في القرن األول ميالديوقد استخدمت العجلة بعد ذلك عند الكثير م ،ق م  2033

 .3"استخدمت بمختلف المجاالت خاصة للطحين 

 .مرحلة الثورة الصناعية : المرحلة الثالثة  -ج

 أين، تعد هذه المرحلة أحد أهم عوامل التغير البشري حيث عرفت أوروبا بصفة عامة بداية التوهج الصناعي 

وكانت البداية من إدخال هذه التكنولوجيات  ،مختلفة البدأت تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في مجاالت  الحياة 

بين الرياضية والفيزيائية وعلوم أخرى ، ليخترع جملة من اآلالت التي تعتمد على  اإلنسانفي الصناعة حيث زاوج 

وقد "للتكنولوجيا في جانبها الواسع،  اإلنسانية الستعمال للفعالطاقة بمختلف أنواعها ، ولكنها كانت البداية ا
                                                           

 .44ص مرجع سابق، عاطف محمد علم الدين  - 1
 . 33المرجع نفسه ، ص -  2

    3 -عاطف محمد علم الدين، مرجع سابق،  ص 33 ،31 .
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لكن هذه المحاولة لم تكلل بالنجاح بسبب عدم  ،عشراستطاع اإلنسان أن يخترع اآللة الحاسبة في القرن التاسع 

ورهافة المعلومات وسيولتها   ،العناصر وصالبتها ةميكانيكيبل بسبب التناقض بين  ،توافر األسس العلمية

، ولكن رغم فشل هذه المحاولة إال أن هناك نجاح لمحاوالت أخرى، خاصة في الجانب الميكانيكي  1"وتدفقها

وبدأت المؤسسة الصناعية تعتمد على التكنولوجيا بدل العمل اليدوي وكانت هذه البداية الحقيقية لتكنولوجيا 

 .المعلومات

 .مرحلة األجيال التكنولوجية  : رابعةالمرحلة ال -د 

حيث ولد الكمبيوتر الرقمي "  2"إن الثورات التكنولوجية المتتالية بدأت باألخص مع نهاية الحرب العالمية الثانية

وأدى بدوره إلى ثورة في عالم تكنولوجيا المعلومات  اإللكترونيةثمرة التقاء الفيزياء والرياضيات المنطقية والهندسة 

وذلك بفعل االكتشافات الحديثة في مجال  ،وسميت هذه المرحلة بهذا ألن كل جيل كان يلغي الجيل الذي قبله ، 3"

وتبدأ أجيال التكنولوجية بالكمبيوتر المركزي  ، التكنولوجيا الدقيقة  وخاصة في مجال الكمبيوترأو الحاسبات اآللية

هو العنصر المستخدم في  كان السبب في تطور الكمبيوترو .. الضخم ثم الكمبيوتر آلمني ثم الكمبيوتر الميكرو 

، وبعد المزاوجة بين الوسائل بناء الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية التي تقوم بالعمليات الحسابية والمنطقية 

 .كنولوجيا المعلومات تطورا رهيبا عرفت ت ئل االتصال المختلفة وتطور البرمجيات التكنولوجية ووسا

 

 

 

 

                                                           

  1 - بدر خضر ، هندسة الحوار ، دار نينوى للنشر والتوزيع، دمشق 2314،ص11.
  2- أنطونيوس كرم ، مرجع سابق ، ص 1.

 .11ص ،  مرجع سابق، بدر خضر  -3
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 : األساس العام لتكنولوجيا المعلومات – 3

إن الفكرة األساسية التي قام عليها عتاد الكمبيوتر هي ثنائية الوصل والفصل ، بعد أن خضعت تماما لتكنولوجيا 

الصفر ) فهذه الثنائية هي المقابل الفيزيائي الذي يمكن من خالله تجسيد نظام األعداد الثنائية  ،التصغير المتناهي

في القرن السابع عشر ، وأخضعه " ليبتنز" وهو النظام الذي اكتشفه الفيلسوف األلماني  ،دون غيرهما (د والواح

االنجليزي وكان يعمل في بداية حياته قسيسا وأصبح األساس العام ( جورج بول ) من بعده للمعالجة الرياضية 

 .1لتكنولوجيا المعلومات 

 هحلراإال بعد أن تجاوز الحاسب اآللي م ،األساس من التطور والتقدمولم تصبح تكنولوجيا المعلومات على هذا 

إلى جهاز يعالج المعلومات بسرعة خارقة وينقلها من مكان  ، األولى كآلة حاسبة  تعمل على العمليات البسيطة

إن " إلى أخر بسرعة فائقة كذلك ، وهذا راجع إلى تطور البرمجيات الخاصة بمعالجة المعلومات ويمكن القول 

ة بين البيانات والمعلومات من جانب  والمعلومات برمجيات هي إدراك الفروق الجوهريالفكرة الذهبية وراء تطور ال

والمعارف من جانب أخر ، وهناك فرق كبير بين البيانات التفصيلية الخام والمعلومات اإلجمالية المستخلصة 

جالء التوجيهات ، وشتان ما بين المعارف والمعلومات ، فالمعارف تسموا فوق المعلومات  الجاهزة لدعم القرارات وا 

 . 2" ص الحكمة من ضوضاء المعلومات ، فهي تضم إلى جانب الخبرات القدرة على االستنتاج واستخال

التي يتم بها نقل المعلومات بتلك السرعة التي   أما األساس الثالث في مجال تكنولوجيا المعلومات فهو الطريقة 

وهي أساليب وتقنيات تساعد على ربط الحاسبات ونظم المعلومات  ، وهنا نقصد جبهة االتصاالت، تحدثنا عنها 

وسرعة نقل المعلومات والمشاركة في البيانات ... متكاملة على كافة المستويات  بعضها لبعض في أنظمة

 .3واألجهزة من خالل شبكات نقل المعلومات

                                                           
 . 13ص  ،مرجع سابق.بدر خضر  - 1
 . 14ص  المرجع نفسه، - 2
 . 03 -95ص  ،مرجع سابق.أشرف السعيد أحمد  -  3
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ط المستخدمة في ئوسالومن بين ا ،ت الذي مر بعدة مراحلوكل هذا راجع إلى التطور في مجال تقنية االتصاال

 : 1إرسال المعلومات واسترجاعها 

 . النحاسيةاألسالك  -

 . األلياف الضوئية -

 . الكبالت المحورية  -

 .الموجات القصيرة  -

 . األقمار الصناعية مع محطاتها األرضية -

 .االتصاالت الالسلكية الرقمية  -

 : ا المعلوماتمظاهر تطور تكنولوجي – 4

كن القول في فترة ليس هناك من يستطيع أن ينفي أو حتى يقلل من التطور التكنولوجي الذي شهدته البشرية ، ويم

ت على فاإللكترونية بعضها البعض  وطقصيرة ، حيث تسارعت األحداث ، وظهرت االبتكارات  وألغت األجيال 

 .في أي مجتمع من المجتمعات  ،السطح تكنولوجيا المعلومات كمتحكم في كل زمام الحياة اليومية للفرد

 . 2ولكن ربما أبرز مظاهر هذا التطور التكنولوجي التي نشهدها هذه األيام يمكن تلخيصها فيما يلي

طالق العديد من األقمار الصناعية التي تبث إرسالها في جميع أنحاء ن - مو االتصاالت الفضائية وا 

 .العالم 

 .مات التفاعليةلنمو الملحوظ في تكنولوجيا المعلومات والشبكات  والطرق السريعة للمعلو ا -

 التليماتكس "  telematics لتزاوج بين االتصاالت الفضائية وتكنولوجيا المعلومات وهو ما يطلق عليها -

 .نمو في تكنولوجيا التعليم الخاصة في تطوير البرامج والمقررات بالتعليم الفردي ال -

                                                           
 . 20ص  مرجع سابق ،، طارق محمد عباس  - 1
 .33ص  ، 2313دار العالم العربي ، القاهرة    التلعم االلكثروني وتحرير العقلحسن شحاتة ،  - 2



 

 

 الفصل   الثاني  وتنمية الموارد البشرية تكنولوجيا المعلومات

69 

وتلك التي تعتمد  ،تصاميم البرامج القائمة على الفيديو والتلفزيون  وتلك القائمة على الكمبيوتر نمو -

 .كنتيجة لنمو نظم التأليف عليه ( (WEBعلى الشبكة العنقودية العالمية 

 . ( MultiMedia interactive)و في تكنولوجيا الوسائط متعددة التفاعلية التعليميةالنم -

العالمية والمؤسسات القومية التي تدعم التعليم عن بعد، مثل الجامعات  ئاتيهالنمو في عدد ال -

عليه نتيجة تطبيقه  اإلقبالوزيادة  ،المفتوحة  والهيئات القومية التي تشرف عليه في كثير من الدول 

 .نظم الجودة 

حيث انتهى لديهم  ،إلى أن هذا التطور تبدو مالمحه أكثر في المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا  باإلضافةهذا 

ت في بطاقات خضحتى األموال  االلكترونية، فكل الوثائق  االلكترونيالعصر الورقي  ويحيون اليوم العصر 

، حيث يستطيع  اللكترونيةاإلى ظهور األسواق  باإلضافةمالية بواسطتها يستطيع الفرد أن يشتري ما يشاء ، 

هذا إلى جانب االعتماد على األقمار في  ، أن يشتري ويبيع من خالل الحاسوب الشخصي بمنزله اإلنسان

الطب باإلضافة إلى الهندسة االلكترونية ،  و و الزالزل البحرية وتوقعات األحوال الجوية  والمالحة  الجوية 

كما أن التطور في تكنولوجيا  ، نولوجيا المتطورة وتقل فيها نسبة الخطأااللكتروني حيث العمليات تعتمد على التك

في غالبية التعامالت وذلك ألنه اختصار للجهد والوقت ، وبذلك اختصار للطاقة  االمعلومات أصبح ملموس

قمار البشرية ـ إذن فهذا هو فعال عصر المعلومات وهو عصر وجود وسائل تكنولوجيا المعلومات  كالكمبيوتر واأل

  1...(الصناعية والهواتف النقالة وغيرها 

 .أنواع تكنولوجيا المعلومات -5

 :تأخذ أنواع التكنولوجيا تصنيفان 

 . أنواع التكنولوجيا حسب اإلتاحة - ا

                                                           
 . 143ص  ، مرجع سابق، طارق محمود عباس  - 1
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ولكن ، تكنولوجيا غير متاحة بنفس القدر بين المجتمعات ، فهناك متطورة وهناك متوسطة وهناك متخلفة ال نإ

نفرق بين نوعين من  يجب أنهناك طريقة ما تنتقل بها هذه التكنولوجيا بين مختلف المجتمعات ولكن قبل ذلك 

 .التكنولوجيا 

للمجتمعات المتخلفة باالطالع  ةالمجتمعات المتقدم موهي تكنولوجيا يسمح صانعها وه :التكنولوجيا المتاحة  – *

اآلالت  لتجارية أي تباع في شكل سلع ، مثا ن إما تكون تكنولوجيغالب األحياوهي في  ،عليها واستغاللها

من أجل  سواءباإلضافة إلى بعض البرمجيات المصاحبة لتلك التجهيزات ، لمعدات والتجهيزات التكنولوجية وا

 .عند العطب  هاإصالحأو من أجل  ، العمل بها

عدم نقلها إلى المجتمعات المتخلفة  لىإهي تكنولوجيا التي تسعى تلك المجتمعات  : التكنولوجيا الغير متاحة – *

وذلك يرجع إما لحساسية هذه التكنولوجيات ، خاصة في القطاعات العسكرية  والفضائية ، والعلوم الجد حديثة 

 .كالفيزياء النووية وغيرها 

 مثال تباعيه دائمة ،   وتتجلى هذه الصورة وفيحتى تكون سوق استهالكية  ترك تلك المجتمعات في تخلفل هذاو 

، وتنطبق هذه الفكرة على الكثير من كوسيلة وعدم بيع تكنولوجيا صنع السيارة  في بيع تكنولوجيا السيارة

التكنولوجيات ، كما أن هذه المجتمعات المنتجة للتكنولوجيا تسمح للمجتمعات المتخلفة للحصول على 

 .ست الحديثة أي األجيال السابقة وليست اآلنيةالتكنولوجيات القديمة ولي

 .حسب التجسيد  أنواع التكنولوجيا – ب

 1يمكن للتكنولوجيا أن تكون مجسدة أو خشنة كما يمكنها أن تكون غير مجسدة أو ناعمة

في رأس المال البشري ، أو في  إمايتجسد هذا النوع من التكنولوجيا : التكنولوجيا المجسدة أو الخشنة  -*

 (.الخ ...السيارات الراديو التلفزيون)والتجهيزات الرأسمالية بل ووفي السلع االستهالكية المعمرة  واآلالتالمعدات 

                                                           

  1- أنطونيوس كرم ، مرجع سابق ، ص01.
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نما تتمثل في  :التكنولوجيا غير المجسدة أو الناعمة  – * ال يأخذ هذا النوع التكنولوجيا في شكلها المادي، وا 

المتعلقة باستخدام  وصيانة وتوطين وتطوير التكنولوجيا المجسدة ، وتحويل خالصات البحوث العلمية المعرفة 

 .المبتكرة إلى تطبيقات علمية وعملية مفيدة في النشاطات االقتصادية واالجتماعية

 . نقل تكنولوجيا المعلومات – 6

 .مفهوم نقل التكنولوجيا  -ا

نقل التكنولوجيا هي عملية يتم من خاللها تطوير العلوم األساسية والبحوث واالكتشافات إلى تطبيقات عملية 

1.تجارية ومنتجات   

عن عمليات نقل تنصب على مادة ذات طبيعة خاصة وهي التكنولوجيا  ويتراوح  ةعبار  أيضا هي و

 .2وخدمات ومعلومات تقنية  تكيف هذه المادة بين كونها سلعة مادية ،

ونقل التكنولوجيا هو عبارة عن انتقال التكنولوجيا داخليا أي على المستوى الوطني ، أو خارجيا على المستوى 

 3.الدولي

إذن نقل التكنولوجيا هي عبارة عن نقل سلعة تكون في شكل برامج و تقنيات و معلومات أو معدات، من خالل 

 .ي وخارجي، ويكون داخل عملية تجارية

 :أنواع نقل التكنولوجيا  -ب

 :1هناك نوعان لنقل تكنولوجيا المعلومات 

                                                           

  1 - حاتم مهني ، نماذج نقل التكنولوجيا ، مركز أسكوا للتكنولوجيا ، بيروت 8033 ص30.
2- OTO KIMMINCHE  . Technology trensfer and international law .YOURbook .German .1982p62. 

 

  3- حاتم مهني،  مرجع سابق ، ص 31.
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إلى منتجات وخدمات وطرق إنتاج  ،وهو يعني تحويل خالصات البحوث العلمية المبتكرة  :النقل الرأسي * 

 . والوسيطة واالستهالكية المنتجة لهذه الطرق  ، وخصائص تتجسد في السلع الرأسمالية

 إجراءدون ، وهو نقل الطرق واألساليب التكنولوجية من الدول المتقدمة إلى الدول األقل تقدمًا  :فقي األنقل ال* 

أية تعديالت أو محاوالت لتكيف هذه الطرق واألساليب مع الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية للدول 

 .المنقول إليها 

يرتبط ارتباطًا  ، حة إال بقدر ما يتحول النقل األفقي إلى نقل رأسيوال يمكن اعتبار نقل التكنولوجيا عملية ناج

 .عضويًا وديناميكياً  بهياكل المجتمع المحلي والبيئة التي تحيط به 

 هناك جملة من الطرق الرئيسية التي من خاللها يمكن نقل التكنولوجيا: الطرق الرئيسية لنقل التكنولوجيا  – ج

حيث تستطيع دولة  ،والبرمجي أالمعداتي   التكنولوجيا في جانبه سواءاً  استراديكون : استراد التكنولوجيا  –1

متخلفة أن تستورد تكنولوجيا من دولة متقدمة في شكلها المادي كاآلالت والمعدات وغيرها من األدوات المعروضة 

عقد   إطار كل هذا في ،ض التكنولوجيات المحلية عتطوير ب أجل كما أنها تستطيع شراء برمجيات من ،للبيع 

أنه ذلك العقد " فليب كاهن" يقصد بعقد نقل التكنولوجيا حسب رأي القانوني الفرنسي ونقل التكنولوجيا 

 .2الذي يكون محوره الرئيسي نقل التكنولوجيا من طرف إلى أخر على المستوى الدولي

                                                                                                                                                                      
 . 29ص ، مرجع سابق، عاطف محمد علم الدين  -  1

2 - PHILIPE KAHN. Typologie des contrats de tronssfert de technologie et développent. clunet. 
Francfort .1977p438. 
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ينقل بمقابل ما ، معلومات فنية إلى اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا بأن كما يشار إليها أنها 

المستورد الستخدامها بطريقة فنية خاصة إلنتاج سلعة معينة أو تطويرها، أو لتركيب أو تشغيل 

 1.آالت أو أجهزة أو لتقديم خدمات

ولكن كما سبق الذكر  ، قانوني إطارالمستورد في  إلىمن المورد التكنولوجيا التكنولوجيا هو انتقالها  عقد نقلاذن 

أو تكنولوجيا قديمة نوًعا  ،فإن التكنولوجيا المتاحة في السوق غالًبا ما تكون تكنولوجيا استهالكية بالدرجة األولى 

 .المستهلك تباعيهالمنتج على  صحتى يحر  ، ما

قوميات هي عبارة عن شركة أم تسيطر على تجمع كبير من المؤسسات في  : الشركات متعددة الجنسيات – 2

وهي المؤسسة التي تجعل كل تجمع يبدو كما لو أن  له مدخل مصب  مشترك  من الموارد المالية . عديدة  ،

2والبشرية ، ويبدو حساسا لعناصر استراتيجية مشتركة
ويعود انتشار هذه المؤسسات الى القرن الماضي ، ففي  ، 

نت الشركات البريطانية المصدر االكبر كان مفهوم هذه الشركات قد توطد بشكل راسخ ، وكا 3132عام 

 3.ثم األلمانية  األمريكيةلالستثمارات تليها 

التي تملك أكبر وأحسن أنواع التكنولوجيا ، ولكنها تحرص دائًما على عدم تقديمها إلى الدول التي تشتغل بها وهي 

ويدخل في إطار  ،التي يطلق عليها شركات االستنزاف  ،ل في حاجة دائمة إلى هذه الشركاتحتى تبقى هذه الدو 

وحدها في انجاز المشاريع لأي التي تكون  ، هذا النوع من التكنولوجيا االستثمارات األجنبية ذات البعد األحادي

 .انطالًقا من اليد العاملة إلى اإلدارة والهندسة المتخصصة 

                                                           

  1 -عمر سعد هللا، قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة ، دارهومه، الجزائر 2330،ص 150.

  2- محسن شفيق ،المشروعات ذو القوميات المتعددة ،مطبعة جامعة القاهرة ، مصر 3112 ص10.
   3- حسان خضر،االستثمار األجنبي المباشر، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت 8002، ص1.
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بين مؤسسة  وتكون هذه العملية  ، 1إدماج شركتين في شركة واحدة وهو عبارة عن : االندماج المؤسساتي –3

وهنا يكون  ،محلية ومؤسسة أجنبية ، تكون األولى شريكة باليد العاملة أما الثانية تكون بالمعدات التكنولوجية

 .نوعان من نقل التكنولوجيا 

 .التربص بالداخل أو الخارج  تكوين اليد العاملة المحلية إلعداد المنجزات التكنولوجية من خالل –أ 

في هذا النوع تقوم الشركة المنفذة  من المهندسين والعلماء والمدربين بتقديم المعلومة الفنية 2تسليم المفتاح  –ب 

 .ية والخطط التفصيلية سالكاملة والرسوم الهند

 : العملية لنقل التكنولوجيا المعلومات  اإلجراءات – د

والتكيف والتطوير السريع في مجال نقل التكنولوجيا يستلزم  ،التي تحقق النقل السليم واإلجراءاتإن التقاط العملية 

 :3دراسة النقاط التالية 

رسم سياسة تخطيطية عامة لنقل التكنولوجيا ، ويراعي فيها أن ترتبط النشاطات العلمية والتكنولوجية مع  -

 .ويركز االهتمام على تنمية القدرات التكنولوجية القائمة فعال  ،األهداف المرسومة والمقدرة للخطة

وأن يركز  اإلنتاجيةضرورة التأكيد على قيام رابطة قوية بين األجهزة العلمية المتخصصة وبين الوحدات  -

 .باإلنتاجواالحتياجات الخاصة ، اًل االهتمام على المشاكل القائمة فع

 .تولى تحليل وتجميع وترجمة هذه المعلوماتجهاز المعلومات التكنولوجية ي إنشاء -

 .دعم ورعاية العلماء والتكنولوجيين والخبراء  -

العناية بالتدريب والبحوث وخاصة التطبيقية منها واالستفادة القصوى من مراكز البحوث القائمة والجماعات  -

 .قول عوالمعاهد الفنية ومواقع اإلنتاج وال

                                                           

   1- عز الدين دخيل ، االدماج والندماج ،منشورات جامعة تونس ، تونس  دون سنة نشر ، ص2.
 . 20ص  مرجع سابق، عاطف محمد علم الدين -  2
 . 24المرجع نفسه ص  -  3
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إيجاد البيئية الصالحة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واالستخدام تشجيع االتجاهات التي تؤدي إلى  -

 .السريع لنتائجها وطنيًا 

االهتمام بالتصنيع الجزئي والتدريب للمواد واألجهزة التي تساهم في التطوير العلمي والتكنولوجي بدال من  -

أي عن طريق شراء ،ة من الدول المتقدمة سلوك الدروب السهلة دائما لالستيراد األجهزة واآلالت والمعدات الجاهز 

 .التكنولوجيا

 .إيجاد المناخ المالئم لبعث روح االبتكار واالختراع  -

 االهتمام بإعداد المدربين الذين يستعملون في مراكز التدريب من ناحية النوع والتكيف وتنوع االختصاصات  -

اق المراسالت اإلنتاجية وتقديم المنح توسيع مجال الرعاية العلمية في مختلف المجاالت السيما في نط -

 .والكفاءات لألعمال الجيدة 

 :انعكاسات تكنولوجيا المعلومات على المجاالت األخرى  -7

اليومية وحتى  اإلنسانعلى جميع عمليات  وأدخلتاكتسحت تكنولوجيا المعلومات جميع مناحي الحياة ، 

الخصوصية جدًا، كالحياة الدينية ،حيث نجد أن تكنولوجيا المعلومات توفر الكثير من الخدمات الدينية كما أنها 

وما بالك الحياة االقتصادية واالجتماعية  سهلت بعض االحتياجات لمختلف جميع الشرائح في الجانب الديني هذا

تكنولوجيا المعلومات ببعض الجوانب خاصة ذات العالقة بالجانب  الخ ولذلك سنتعرف على عالقة.. والثقافية 

 .التكويني للمهارات البشرية 

  .تكنولوجيا المعلومات والتعليم -ا

لتنمية الموارد البشرية ، كما أنه يعتبر المجال األول في رفع الكفاءات  األساسيةيعد المجال التربوي هو القاعدة 

المهنية لألفراد ، فعندما تستطيع المدرسة أو الجامعة أو مراكز التكوين المختلفة أن تقدم إلى المجتمع بصفة عامة 

لى المدرسة بصفة خاصة فرًدا عالًيا في المستوى التعليمي أو التكويني مهما في  قد قطعت شوطا فإنها بذلك  ،وا 
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لذا نجد غالبية المجتمعات تهتم بهذا الجانب بل أن الدول الكبرى تخصص الجزء األكبر ، توفير الكفاءات المهنية 

 لذلك زاد االهتمام في السنوات الخيرة بدور التكنولوجيا في هذه العملية ،" ،  ن اهتمامها إلى مثل هذه المجاالتم

التكنولوجيا وأنواعها ، وجدوى االستعانة بها وأفضل األساليب لالستفادة منها في  ودار جدل كبير حول أهمية

   . 1"المعلم والطالب أداءتطوير التعليم ومعالجة مشكالته ورفع 

ارة تحول الطالب هو عبارة عن قفزة نوعية وخطوة جب التعليمياالعتماد على تكنولوجيا المعلومات في الجانب  وان

التوظيف التكنولوجي في التعليم " ،  اإلبداعوهي فكرة  الحديثةمن الفكرة التقليدية للتحصيل العلمي إلى الفكرة 

ألوضاع التربوية مع معطيات القرن الحادي والعشرين والعصر لوالتعلم ، هو تناغم للخريطة التعليمية التعلمية 

وحتى يتجاوز التعليم التناول التقليدي أي ثقافة التحصيل والتخزين إلى ثقافة  ،الرقمي والتطبيقات العلمية الحديثة

  إدراكمن ثقافة القلم والورقة إلى تعليم جديد لتشكيل العقل المفكر المنفتح المنتج المبدع  القادر على ..  اإلبداع

شبكية تتجاوز الوضع القائم إلى العصر المقبل ، وبذلك ينتقل التعليم  الجماهيري  إستراتيجيةعالقات جديدة ورؤى 

 . 2وحتى تتسم عمليات التعليم والتعلم بالمرونة والتشعب والتجديد والتجويد...الجماهيري  اإلبداعإلى 

رًا في ضعف التحصيل استطاعت المنظومة التربوية أن تتجاوز الكثير من المعوقات التي كانت سببًا مباشو        

حيث حلت البرامج  ،العلمي ، وذلك بفضل إدخال تكنولوجيا المعلومات في مختلف مناحي العملية التعليمية

محل الجداول  Excelو ،حل محل الورقة والتعلم Wordفبرنامج ، المعلوماتية الكثير من المعضالت العلمية 

 .وغيرها من البرمجيات المستخدمة 

جهزة التخزين والذاكرة قد أعطت فرصة أكبر للتحصيل من خالل القدرة على المراجعة في أي وقت كما نجد أن أ  

 .ى دقة متناهية في نوعية المعلومةالجهد باإلضافة إلمن ، واسترجاع المعلومات المقصودة واختزال كثير 

                                                           

  1- عبد المجيد الرفاعي  ، مرجع سابق،  ص .20
 . 13ص  ، مرجع سابق ، شحاتةحسن  -  2
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نجد أن معايير الجودة العلمية التي من خاللها  وللداللة على مكانة تكنولوجيا المعلومات في المجال التعلمي  

وضع السلم الترتيبي لمختلف الجامعات عبر العالم ، يعتمد باألساس األول على مدى استخدام هذه الجامعات  ي

حيث " إذن إن العملية التربوية استفادت مثلها مثل المجاالت األخرى من التطور الرهيب في تكنولوجيا المعلومات 

لك التطور الهائل على منظومة  التعليم  بحث التربويون عن طرق واستراتيجيات وأساليب وتقنيات انعكست ذ

ونماذج جديدة لمواجهة العديد من التحديات التي تواجد العملية التعليمية ، وللمساعدة في تجويد العملية التعليمية ، 

 1" فقد ظهر ما يسمى بالتعليم االلكتروني 

 : لكتروني مفهوم التعليم اال  ●

اختلفت مع اختالف الطريقة المستخدمة لآلليات التكنولوجية الحديثة ، أخد التعليم االلكتروني جملة من المفاهيم 

 . التعليميةفي العملية 

هو طرقة ابتكاريه إليصال بيئات التعلم الميسرة ، والتي تتصف بالتصميم الجيد والتفاعلية المتمركزة حول المتعلم   

ألي فرد في أي مكان وزمان ، عن طريق االنتفاع من الخصائص والمصادر المتوافرة في العديد من التقنيات 

 .2المناسبة لبيئات التعليم المفتوح والمرن  الرقمية سويًا مع األنماط األخرى من الموارد التعليمية

ن وسائط ميستعمله اإلنسان  شيءيمكن اعتبار أي  ،ويرى كل من الري وسوزان كيسمان أنه من الناحية التقنية

 .3 الكترونيالحاسب االلكتروني أو بواسطتها هو تعلم 

كنولوجيا الحديثة سواًءا كليًا أو جزًئيا وان الوسائل الت إطارإذن التعلم اإللكتروني هو ذلك التعلم الذي ندخل في 

 .كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

                                                           
 . 10ص المرجع نفسه ،  - 1
 . 154دار طيبة للطباعة ، القاهرة ، دون سنة نشر ص ،  تكنولوجيا التعليم في رياض األطفالمحمد محمود عطا ، - 2
 .  159ص  ،المرجع نفسه  - 3
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هي نوع من المدارس يقوم على اإلمكانيات الهائلة لتكنولوجيا الحاسبات والمعلومات بكافة فالمدرسة االلكترونية  أما

أنواعها ، فهي مدرسة متطورة جدًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، وتعمل على تشجيع الطالب على التعلم الذاتي 

تاحة الفرصة لهم  والحصول على المعلومات بأشكالها  ،(ةالمحلية والعالمي) لالتصال بمصادر التعلم المختلفة ، وا 

 .1وذلك من خالل معامل الحاسبات الملحقة بها  ،(المسموعة المقروءة والمرئية ) المختلفة 

 في عملية التعليم والتعلمهناك جملة من النماذج : في عملية التعليم والتعلم االلكترونينماذج التعليم * 

 : 2االلكتروني نذكر منها

 :النموذج الجزئي أو المساعد  –أ 

في دعم التعليم الصدفي التقليدي ، وقد يتم  االلكترونياستخدام بعض أدوات التعلم  هذا النموذج يتم من خالل

 إلىتوجيه الطالب  النموذجأمثلة هذا  نوم ،أثناء اليوم الدراسي في الفصل أو خارج ساعات اليوم الدراسي

تحضير الدرس التالي من خالل االطالع على بعض مواقع االنترنت ، وقيام المدرسة بوضع الجداول المدرسية 

، وتوجيه الطالب إلى القيام ببعض األنشطة االثرائية باستخدام برمجية  االنترنتوأسماء الطالب على أحد مواقع 

بتحضير درسه وفي تعزيز المواقف  االنترنتن الحاسوب أو الشبكة العالمية للمعلومات ، واستفادة المعلم م

 .التدريبية التي سيقدمها في الفصل التقليدي 

داخل غرفة الصف  االلكترونيويتضمن هذا النموذج الجمع بين التعليم الصفي والتعليم  :النموذج المختلط  –ب 

اكن المجهزة في المدرسة أو في معمل الحاسوب ، أو في مركز مصادر التعلم أو في الصفوف الذكية أي األم

أن دور المعلم ليس الملقن بل الموجه والمدير للموقف التعليمي، ودور على ، مع تأكيد  االلكترونيبأدوات التعلم 

 .المتعلم هو األساس  فهو يلعب دور ايجابيًا في عملية تعلمه 

                                                           
  191ص  مرجع سابق،طارق محمد عباس ،  -   1
 15-14ص  ، مرجع سابق، حسن شحاتة -  2
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ها أن يبدأ المعلم بالتمهيد للدرس ، ثم والتعليم الصفي أشكاال عديدة من االلكترونيعملية الجمع بين التعلم  وتأخذ

  ) ثم التقويم الذاتي النهائي باستخدام اختبار بالبرمجة  ،يوجه طالبه إلى تعلم الدرس بمساعدة برمجية تعليمية

ثم التعليم الصفي  االلكتروني، وقد تبدأ عملية التعلم بالتعليم ( تقويم تقليدي ) أو اختبار ورقي (  الكترونيتقويم 

 .(  اإللكترونيالتقليدي أو ) يتم التقويم بأحد الشكلين ثم 

بدياًل للتعليم الوصفي ويخرج  االلكترونيفي هذا النموذج يعتبر التعلم  : االلكترونيالنموذج الكامل للتعلم  –ج 

يحتاج إلى فصل بجدرانه األربعة أو مدرسة ذات أسوار  بل يتم  هذا النموذج خارج حدود الصف الدراسي ، فهو ال

بحيث تتحول الفصول إلى ، التعلم من أي مكان وفي أي وقت وخالل األربعة والعشرين ساعة من قبل المتعلم 

يطلق عليه بالتعلم االفتراضي ويتم هذا في مدراس أو جامعات افتراضية ، وهو أحد  فصول افتراضية وهذا ما

على حدة ، أو بطريقة تعاونية  يتعلم ذاتيًا بطريقة فردية أينتعلم عن بعد  ويكون دور المتعلم هو األساس صيغ ال

مع مجموعة صغيرة من زمالئه الذين يتوافق معهم ويتبادل معهم الخبرات بطريقة تزامنية أو غير تزامنية عن 

 .خال... االلكترونيرف المحادثة ومؤشرات الفيديو ، البريد غطريق 

 :  1يهدف التعليم االلكتروني الى:   االلكترونيأهداف التعليم *

 .زيادة فاعلية المعلم والمتعلمين مع بعضهم البعض والتواصل المستمر بينهم  -

 .توفير الكثير من الوقت والجهد للمتعلمين وسهولة الحصول على المعلومات  -

 .وبأساليب تناسب المتعلم  ممتعةتحقيق التعليم بطريقة  -

 .تحفيز المتعلم على اكتساب العديد من المعارف والخبرات واعتماده على النفس  -

ية لوهذا أسلوب يؤدي إلى تهيئة جيل جديد للحياة العم ،مواكبة كل من المعلم والمتعلم لمعطيات العصر -

 .والتعليمية

 1 :يهدف أيضا إلى االلكترونيكما يرى حسن شحاتة أن التعليم 
                                                           

  154ص  مرجع سابق،محمد محمود عطا ،  -  1
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دارةنظيم خلق شبكات تعليمية لت -  .عمل المؤسسات التعليمية وا 

 .تعزيز العالقة بين أولياء األمور والمدرسة وبين المدرسة والبيئة الخارجية  -

  .ت الالزمة الستخدام تقنيات االتصال والمعلوماتءااكتساب الطالب المهارات أو الكفا -

 .بينهم  تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية -

 .والخبرة مصادر المعلوماتوالتنوع في ،جديدة  الكترونيةخلق بيئة تعليمية تفاعلية من خالل تقنيات  -

 :  االلكترونيمعوقات التعليم * 

 : نذكر من ذلكااللكتروني توجد جملة من المعوقات التي تعيق عملية التعلم 

 .منزليا  االنترنتعدم توفر كل الطالب على شبكة  -

 .عدم تحكم جل الطالب في تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة  -

 .حتى في العالم المتقدم نجد غالبية المدارس تعتمد على الصف التقليدي  االلكترونيةنقص المدارس  -

 . االلكترونيكثرة الطالب في الصف الواحد مما يصعب من عملية التعليم  -

 .التقليدية  اإللقاءلطالبهم واعتمادهم طريقة  الكترونياعدم توفير المعلمين للدروس  -

كان ذلك داخل القطر  عدم تطابق المناهج الدراسية على شبكة االنترنت بين مختلف المدارس حتى ولو -

 .الواحد 

 االلكترونيةجيل من المعلمين والمتعلمين نشؤوا على الطريقة التقليدية ، بسرعة الحياة  استيعابعدم  -

 .التعليمةوالنفسية على مسايرة هذا التغيير في الحياة  الذهنيةتهم وعدم قدر  المتصارعة

 : تكنولوجيا المعلومات وعملية االتصال  – ب

من تكنولوجيا  يتجزأجزء ال  هابل هناك من يعتبر  ،ترتبط تكنولوجيا المعلومات بوسائل االتصال ارتباطًا وثيقا

 االلكترونيةاعتبرنا أن ما توفره وسائل االتصال في عملية نقل وتبادل المعلومات  إذاوفعال ذلك حيث ، المعلومات

                                                                                                                                                                      
 . 23ص  مرجع سابق ،حسن شحاتة ،  -  1
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الذي  االلكترونيأهم االختراعات التي عجلت من االنفجار  ، سواءا من خالل األقمار الصناعية التي تعد أحد

. بين عتاد الكمبيوتر  فإن تكنولوجيا المعلومات وليدة االمتزاج " االتصال  شبكاتتشهده البشرية أو من خالل 

 .1"والبرمجيات وشبكات االتصال 

وكان الجيل الرابع يتألف من نظم الكمبيوتر والمعلومات صاحب الكلمة العليا ، في مملكة تكنولوجيا المعلومات 

بطريقة  االتصاالت  -البرمجيات –العتاد  –وفي ذات الوقت كانت تعمل العناصر الثالثة لتكنولوجيا المعلومات 

وبعد هذا االندماج .... من الجيل الخامس وما بعده  اندمجت العناصر الثالثة وابتداءستقلة عن بعضها البعض م

 2وغيرها من شبكات االتصال المرافقة ملكة لعملية تكنولوجيا المعلومات االنترنتتوجت 

كل أنظمة األقمار "كانت  حيث ، كتشاف األقمار الصناعية دور بارز في خدمة التطور التكنولوجيالوقد كان 

 .3"الصناعية تستخدم للخدمات الهاتفية ونقل المعلومات والبيانات 

ذاإذن  بها القنوات الجديدة التي يمكن من خاللها نقل وبث الثورة   عتبرنا بأن تكنولوجيا االتصال يقصدا ما وا 

 تكنولوجيا االتصاالت الحديثة  المعلوماتية من مكان آلخر ، وان تكنولوجيا التخزين واالسترجاع تشكل مع

وتكنولوجيا داخلية التشابكية بين تكنولوجيا االتصالتفإنه يبرز لنا العالقة ال.4المعلومات بمعناها الواسع  تكنولوجيا

شريان الحياة في المجتمع البشري "هامًا في حياة الشعوب وتعد  حيث تلعب هذه الوسائل الحديثة دوراً ،المعلومات

 .5"والعالمية أالدولية  سواءا يستطيع الحياة دون مواكبة ما يدور حوله على الساحتين الفردفلم يعد .،

                                                           
 . 14ص  ،مرجع سابق، بدر خضر  -  1
 . 19المرجع نفسه ص  - 2
 . 120 مرجع سابق، ، محي الدين عبد الحليم - 3
 . 191ص  مرجع سابق ،طارق محمد عباس ،  - 4
  .0ص مرجع سابق ،محي الدين عبد الحليم ،  -  5
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 إطارمن خالل  هذا القول يتبين لنا بأن عملية االتصال بتزاوجها مع تكنولوجيا المعلومات شكال سالحا جديدًا في 

ة أن هذه الوسائل أصبحت أقوى أسلحة لقد اكتشفت الدراسات العلمية المختلف"والعالمية  اإلقليميةالصراعات 

 .1"العصر 

الحفاظ على  أرادتمن قوة إذا  لديهامن خالل كل هذا يتضح أنه على كل المجتمعات أن تجابه بكل ما و 

 اإلغالقألن "مقوماتها ، ويجب عليها أن تطور من قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا االتصال 

 .2فعل سلبية ال تفي بالغرض اء مجرد ردودطو واالن

 ةالمجابهفإما وفي ظل عدم القدرة على االنطواء ، وأنه في ظل هذه العالقة الوطيدة بين هذه الوسائل مجتمعة 

ما،وان لم تكن مكافئة   .روطة لألخر  شالالم  ةالتباعي وا 

 :تكنولوجيا المعلومات والمنظومة االقتصادية  -ج

إن التطور المرحلي في تكنولوجيا المعلومات ابتداءا من العصر الحجري وصوال بنا إلى عصر األجيال 

كان الهدف منه هو الخدمة للمنظومة االقتصادية فإذا نظرنا إلى أولى التكنولوجيات وهو استخدام ،التكنولوجية 

لتكنولوجيا المعلومات في الحضارات األولى  اإلنساني وحتى التطور ،البدائي للحجر كان من أجل غاية اقتصادية 

حيث نجد تكنولوجيات السقي في الحضارة الفرعونية ، كما نجد العجلة في أيضا مع البشري كانت اقتصادية تجلل

من أجل تطوير المنتوج الزراعي ليلبي الحاجة المتزايدة  ، كل هذابالد الرافدين وخدمتها في مجال الري كذلك

 .يادة في النمو الديمغرافيللغداء نتيجة الز 

والتقليل من الكلفة ، ونوعه  اإلنتاجثم إذا تحدثنا عن الثورة الصناعية فكانت الغاية منها هي رفع من كمية  

 .بغرض الربح االقتصادي  اإلنتاجية

                                                           
  . 0المرجع نفسه ص -  1
 . 13ص ،مركز دراسات الوحدة العربية ، القاهرة دون سنة نشر   وتكنولوجيا االتصال،الثقافة عبد الغني عماد ،  -  2
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 ذاتهاسلعة في حدلكن الجديد في األمر أن تكنولوجيا المعلومات تحولت في العصر الحالي من منتج للسلع إلى   

صاحب شركة ميكروسوفت المتخصصة " بيلغيتس" تعود بالربح الكبير على منتجيها ولعل أبرز مثال على ذلك 

وهذا يدل على الدور الكبير الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات  ،في البرمجيات على رأس قائمة أغنى رجال العالم 

حلت العقول  الذي اليوم المصنع االلكتروني باعتبارها المحرك األساسي للعملية اإلنتاجية ، حيث أصبح

إال أنها  ، ورغم ما يحسب لها من سلبيات على الجانب االجتماعي كالبطالة ،محل اليد العاملة به االلكترونية 

 .والمنظومة االقتصادية بصفة عامة أثبتت مكانتها في العملية اإلنتاجية بصفة خاصة

ن أي تأخر في إ" والقول أن تكنولوجيا المعلومات تمثل اليوم العامل الرئيس في استمرار العملية اإلنتاجية  ويمكن

لقد أصبح التغيير التكنولوجي ضرورة ال بد منها لتحقيق الريادة و ...مواكبتها سوف يقضي على المؤسسة بالزوال

 1".البقاء

أما من جانبها البشري  ، االقتصادية من جانبها المادي هذا في ما يخص تكنولوجيا المعلومات والمنظومة

 .فسنعالجها الحقا في طبيعة العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية 

يجازببساطة إذا نظرنا إلى الثقافة :  تكنولوجيا المعلومات والمنظومة الثقافية -د العام لحياة جماعة  األسلوب،  وا 

يربط بالحياة البشرية أو ما ن، في مكان وزمان محددين  ويندرج تحت مصطلح أسلوب عام كل أو مجتمع معي

 2.االجتماعية أو الفردية بالبيئة االجتماعية

ذا في يومنا  لالتكنولوجيا تصالتي تخلفها  فاآلثار" ،اقرينا بأن تكنولوجيا المعلومات لم تترك مجاال إال ودخلته وا 

فإنه في هذه الحالة فإن تكنولوجيا المعلومات قد  "شتى مجاالت الحياة بما في ذلك قيمنا وحياتنا الخاصة  إلىهذا 

فقد كانت " وردت إلى الثقافة من كل أبوابها وبالتالي فإنه يكون لها دور فعال في المنظومة الثقافية للمجتمعات 

                                                           
1
 - Daniel PEMARTIN, Réussir le changement, Les éditions ESF.Entreprise moderne d’édition librairies 

technique, Dauphine, Paris, 1987, P: 26. 

  2 - حسين فهمي ، قصة االنثروبولوجيا ، عالم المعرفة ،الكويت 3121 ص32.
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مم والحضارات وهي قد اقتصرت في الماضي على تزال أحد المجاالت المصاحبة للصراع بين األ الثقافة وال

 التأثير والتأثر المتبادل عبر التجاور الجغرافي والسفر والتجارة ، ومن تم عبر الحروب ، التي تفرض في 

التقليد والمحاكاة التي أجاد العالمة ابن خلدون تفسيرها  آليةنتيجتها كثقافة الغالب وطرائقه في العيش عبر 

 1"أبدا باالقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وفوائده كالمغلوب مولع 

التآلف بين أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، فأصبح الوصول إلى المعلومة غير محدود " نه اليوم بعد اف

تي تحول دون السيما أن التطورات التي حدثت مؤخرا في التكنولوجيا قامت بالحد من العوائق ال... تقريبا 

 2"االتصال عبر المسافات 

كما سبق وأن قلنا قد ألغت  ،أي أن الصراع القائم على الحدود قد زال بزوال تلك الحدود لتكنولوجيا المعلومات

أكثر فأكثر  دمتحابين األمم فإن شدة الصراع قد  نهائيا تلك الحدود ، وبالتالي مع أن الثقافة هي أساس الصراع

" محله تكنولوجيا المعلومات كأداة للصراع  توبالتالي فإن السالح التقليدي قد انطوى وتقزم دوره إلى حد بعيد وحل

اآلخرين وفرض شروط المنتصرين عليهم ، لكننا اليوم نشهد تحوال  إخضاعكانت القوة المادية هي الحاسمة في 

ولكن الصراع على ماذا ؟ إن الصراع التقليدي كان من أجل الموارد ،  3"في أدوات وتقنيات أداة الصراع  جذريا

المادية بالدرجة األولى ثم تكون جوانب أخرى في طيات ذلك الصراع منها الثقافة ولكن أن ميدان الثقافة انتقل من 

 4" كونه عامال مساعدًا ليصبح من أبرز حقول الصراع المعاصرة 

" فالبد للمجتمعات أن ترفع من إمكاناتها  ، سالح تكنولوجيا المعلوماتالة و الصراع من أجل الثقاف يتضح لنا أن

ومن أجل  5"بغرض الحفاظ على الهوية في ظل التفاوت الهائل بين موازيين القوى في العالم بين الشمال والجنوب

                                                           
  11ص  مرجع سابق ،، عبد الغني عماد  -  1
 . 10ص  2333برس للطبع والنشر القاهرة  تكنولوجيا االتصال المدينة.شريف درويش اللبان  -  2

 . 12ص .مرجع سابق ،عبد الغني عماد ،  - 3
  141ص ( 2331مارس  –جانفي)  33العدد  25المجلد .مجلة عالم الفكر  ، الثقافية للعولمة اآلثار.كريم أبو حالوة  -  4
 . 13صمرجع سابق ، ، عبد الغني عماد -  5
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طور في تكنولوجيا الحفاظ على مقوماتها الثقافية في عالم يحتدم فيه الصراع مع كل مرحلة جديدة من مراحل الت

 .المعلومات باعتبارها األداة األساسية في هذا النوع الجديد من صراع الحضارات

 : تكنولوجيا المعلومات والمنظومة السياسية  -ه

ال تتأثر بالتحرك الذي  أن يمكن للمنظومة السياسية بما تتبوؤه من مكانة كأساس للحراك أو الثبات االجتماعي ال

ن عالقتها بالسياسة تزداد و " تشهده تكنولوجيا المعلومات  بشكل مطرد ،فلم تعد شاغل السياسات القطاعية  اوثوقوا 

دول بل لارت تحتل موقع بارز في فكر القيادات السياسية لص،كالتعليم واإلعالم و الصحة و الصناعة والزراعة و 

العالقة مظاهر  ود األساسية في أجندة السياسات اإلقليمية و العالمية ومن ابرزحد البنألك لتصبح ذ ،تجاوزت 

 . 1"أعادت النظر في أساسها  لىإتكنولوجيا المعلومات  تدأما يتعلق بالديمقراطية التي  ، بينهما

الثورات العربية ) ولعل ما يؤكد هذا القول الدور الذي لعبته تكنولوجيا المعلومات فيما يعرف بثورات الربيع العربي 

  2(  2313و 2313والتحوالت التي رافقتها بين العامين 

تحاليل حيث لعبت فيها تكنولوجيا المعلومات الدور الفعال في التغير والحراك السياسي ، حيث ربطت العديد من ال

بين حدوث الثورات واالنتشار الواسع آلليات التواصل الجديدة المتطورة والذكية كالهواتف النقالة والبريد االلكتروني 

 .3وبشكل خاص ما يطلق عليه بالشبكات االجتماعية

إطار عالقة جديدة تربط بين تكنولوجيا  إذن فإن تكنولوجيا المعلومات هي المحرك الجديد للمنظومة السياسية  في

 .يستقرار اال ثباتي الفي طابعها الحركي الثوري أو في طابعها . المعلومات والمنظومة السياسية 

 

                                                           
 . 20ص مرجع سابق ،، بدر خضر  -  1
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 . 33ص  2312 1ط.مركز نهاء للبحوث والدراسات بيروت ، لبنان  ، حوارات ما بعد الثورة ، وآخرون أبو زيدسمير -  3



 

 

 الفصل   الثاني  وتنمية الموارد البشرية تكنولوجيا المعلومات

86 

 : تكنولوجيا المعلومات في العالم العربي  -8

سبق وأن تحدثنا بأن تكنولوجيا المعلومات قد شقت طريقها في جميع المجاالت ، كما أنها اكتسحت كل األقطار 

بالك بالدول المجاورة أو المقابلة للدول الغربية ، التي تعد المصدر ما حتى القطب المتجمد هذا ف مداهاوبلغ 

 .الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات الحديثة 

ية بصفتها المقابل للدول الغربية في الضفة الجنوبية للمتوسط  الشريك األساسي والمستفيد األول وتعد الدول العرب

من هذا التطور ، وليس من الغرب بقدر ما هو رد جميل حيث أن معظم التكنولوجيات الحديثة طورت على 

سط خاصة عبر األندلس حساب التكنولوجيا العلمية التي وصلت إلى أوروبا من حضارة الضفة الجنوبية للمتو 

حيث ازدهرت العلوم الطبيعية وأصبحت مراكز إشعاع حضاري ومنارة للعلم في  مختلف حقول المعرفة ، "

وعلى خلفية هذه العلوم انتشرت الحضارة العربية من الماليو ... ويقصدها الناس من كل مختلف أنحاء الدنيا 

رون عدة كونها تميزت بشموليتها واتساع أفاقها وعقالنيتها مع شرًقا إلى األندلس غرًبا واعتنقتها اإلنسانية لق

 .1"الحضارات األخرى

ولم يكن  المعلومات،ولكن كل هذا لم يحدث ونجد أن الدول العربية تعاني من نقص رهيب في استخدام تكنولوجيا 

 .المتوسط الجنوبية ضفة خاصة مع  ،القرب الجغرافي عاماًل أساسًيا في انتقال التكنولوجيا 

ترتيب  يلذا مع دول لوقت قريب كانت تعاني في موهذا النقص ليس بالمقارنة مع الدول الكبرى في هذا المجال أن

نتاج تكنولوجيا المعلومات  وعلينا أن نتحدث عن سنغافورة التي جعلت من تكنولوجيا " السلم الهرمي الستخدام وا 

لها القومي وتنميتها االجتماعية والهند التي أصبحت خالل عشر سنوات المعلومات أحد المصادر األساسية لدخ

                                                           
إيتراك للنشر . اآلثار االقتصادية واالجتماعية لثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على الدول العربيةإبراهيم األخرس ، -  1

 .04. 00ص   2334القاهرة ،والتوزيع 
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البيوسيلكون ) ثالث دولة في العالم في صناعة البرمجيات بل يساهم علماؤها في وضع األسس النظرية لتكنولوجيا 

   . 1"لدمج العناصر البيولوجية مع شرائح السيلكون اإللكترونية ( 

ة ليس الغرض منها إبراز المكانة المتخلفة للدول العربية في مجال تكنولوجيا إن هذا التحليل وهذه المقارن

بقدر ما هو محاولة لمعرفة األسباب وربما إعطاء حلول تكون بمثابة مساهمة بسيطة لنهوض بهذا  ،المعلومات

 .القطاع في هذا القطر 

 : مظاهر التخلف العربي في تكنولوجيا المعلومات  – 1

التخلف العربي في تكنولوجيا المعلومات تقريبا في جل المجاالت ولكننا سنركز على المجاالت تتجلى مظاهر 

 .الحيوية والمجاالت الفعالة وذات االرتباط المباشر بتكنولوجيا المعلومات 

من خالل  من جانبها الصناعي  تبرز مظاهر التخلف العربي في تكنولوجيا المعلومات:  القطاع الصناعي –أ 

 .لنا لهذه العناصرتحلي

تحتل اآلالت والمعدات المرتبة األولى من الواردات العربية مما  :نوعية الواردات والصادرات للعالم العربي  – 1

ن هناك دراسات ابل " ،يدل على اعتماد الصناعة العربية في تكوين قاعدتها المادية على االستيراد من الخارج  

نما توصلت إلى أن التكنولوجيا لم تبر  ز خالل العقود األخيرة  من التنمية العربية كعنصر إنتاجي أو مساعد له وا 

ظهرت كعنصر استهالكي ، وفي ذلك اإلثبات القاطع على عدم فعالية النشاطات المبذولة لتشيد الصرح الصناعي 

 .2"لتحقيق االعتماد التكنولوجي على الذات 

السنوية لواردات وصادرات الدول العربية لمعرفة طبيعة هذا  اإلحصائياتوأنه ليس من الضروري االطالع على 

في السلع المتوفرة في السوق ليعرف حجم الكارثة أن (  (Made inالميزان ، بل يكفي المتصفح لبلد المنشأ 
                                                           

 . 10ص .مرجع سابق،، بدر خضر  -  1
دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان  ، ، اقتصاديات الوطن العربيأحمد عارف العساف ، محمود حسين الوادي  -  2
 .199 -194ص  2313.



 

 

 الفصل   الثاني  وتنمية الموارد البشرية تكنولوجيا المعلومات

88 

غالبية السلع المصنعة مستوردة ، وكل الصناعات التي تعتمد على تكنولوجيا جد متطورة مستوردة من الدول 

 .أو جنوب شرق أسيا والصين التي سيطرت على السوق العربية  الغربية

التي استغلت النقلة النوعية  يابانأن ال"  اإلحصائياتأشارت : حجم األنفاق في الجانب التكنولوجي  – 2

لتلتحق بأمريكا في مجال صناعات العتاد واالتصاالت إلى الحد الذي كادت أن تصبح   ةالميكروي لكترونياتلال

 . 1"اليابانية إلنتاج الشرائح االلكترونية ( المسابك ) معه صناعة المعلومات رهينة إلنتاج 

خصص ما بينما ت ،تخصص أكبر قدر من ميزانيتها للبحث العلمي والتطوير من إمكاناتها التكنولوجية كما أنها 

قارنا هذا مع الدول ما إذا ، في حين (  2333سنة  إحصائيات.) من الميزانية العامة لألمن القومي  % 1قيمته 

لديها على البحث والتطوير  اإلنفاقرة نجد حجم لفتفي نفس ا و املةجالعربية فنجد العكس تماًما فهذه الدول 

 2. %2إلى  3.9بصورة تدريجية من 

أسباب منها انخفاض نسبة النمو االقتصادي وضعف دور القطاع الخاص في االقتصاد  وذلك راجع إلى عدة

 "  3العربي عامة واستمرار التوجه نحو شراء المعرفة والتقنية من الخارج في المشاريع الصناعية الكبرى

قريب المدى أو  إن مصطلح اإلستراتيجية:  غياب إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات – 3

بعيد المدى في التخطيط للنهوض الشامل لتكنولوجيا المعلومات سواًءا على المستوى العام للدولة أو على المستوى 

 .التخطيط اآللي  إستراتيجيةرتجالية أو الالمؤسساتي غالًبا ما ينوب عليه مصطلح القرارات ا

ن ما يدل ويؤكد على هذه الفكرة مرور ما يقارب النصف قرن على استقالل الدول العربية من االستعمار  وا 

األجنبي ،ولم تستطيع أي من هذه الدول منفردة أو مجتمعة على تقديم صناعة تحويلية ولوحة تكنولوجيا بسيطة ، 

من  %53ما يفوق  ةاستخراجيصادرات هذه الدول يمثل فيها البترول الخام غير المحول  أي صناعة  نإبل 

                                                           
 . 10ص  مرجع سابق،، بدر خضر  -  1

   2- أحمد عارف العساف ، مرجع سابق ، ص 199 .
 .199المرجع نفسه ، ص -  3
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م أن قيمة هذا المنتوج تجلت في السوق العالمية بعدما استخدمها العرب كوسيلة ضغط في رغ ،إجمال الصادرات

منذ ذلك الوقت لم تكن هناك إستراتيجية ولو حتى بعيدة المدى على تطوير  و ،1503الحرب العربية عام 

ما يقال عنه أنه غير تكنولوجيا تحويلية  تولي الربح الكبير على االقتصاد العربي بدل تصديره خاًما بثمن أقل 

ورغم أن هذه      . كون فيها البترول العامل األساسيمستقر ، وبالتالي عدم استقرار هذه االقتصاديات التي ي

الدول خاصة شمال إفريقيا منها قد وضعت خطة تنموية في القطاع الصناعي حقبة السبعينات والثمانينات ولكنها 

فشلت ألنها كانت قائمة على استيراد التكنولوجيا خاصة من االتحاد السوفيتي آنذاك ، ألن معظم هذه الدول تبنت 

 .للدول حديثة العهد باالستقالل التي يراها االقتصاديون األنسب  االشتراكية

بمجتمع  هذه التجارب لمواجهة الراهنات الجديدة للوطن العربي الناتجة عن ضرورة النهوض"إذن ومن خالل 

 .لصناعة متطورةأصبح وضع االستراتيجيات  الهادفة من الوسائل الناجعة  1"االتصاالت والمعلومات

ونقول صناعة  ،في الوطن العربي االلكترونياتناعة المشاكل التي تواجه صجانب جملة من  إلىهذا 

االلكترونيات ألنها الصناعة التي تعتمد بشكل أكبر على تكنولوجيا المعلومات ، والتطور العلمي والمعرفي المرتبط 

 . بها، ومن خاللها تتضح لنا جملة أخرى من مظاهر التخلف الصناعي 

 . االلكترونياتراء في مجال خبنقص ال-1

 .المصنعة محليا  النظمنقص  -2

 .   االلكترونيةاالعتماد على المصادر الخارجية للمكونات  -3

المالية على  األعباءو زيادة  ،لضعف االستثمارات في هدا المجال نظراصغيرة  أوبكميات محدودة  اإلنتاج -4

 .ع و التصنيع يتكاليف التجم

 .لتواضع مستوى الجودة الشاملة  نظراالعالمية  األسواقعدم قدرة التصنيع المحلي على المنافسة في  -9
                                                           

 . 114ص  مرجع سابق،، طارق محمود عباس  -  1
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 .لدى الحكومات العربية في هذا المجال  مستقبليةية رؤ عدم وجود  -0

 .بين الدول العربيةعدم وجود تنسيق كافي لتخطيط وتبادل المعلومات  -0

  . صينتخصماء والخبر وضع القرارات و االستراتجيات دون االستعانة بال -4

عي لالعربي لالحتياج و التبادل ،والس اإلمدادالمجاورة لمنطقة  األسواقعدم وجود دراسات سابقة عن  -5

 .التكنولوجي 

 .مما يقلل من فرص التبادل الصناعيفرض الرسوم المرتفعة في الدول العربية  -13

 .االلكثروتية و بالتالي قلة القروض االستثمارية خاصة في الصناعات ضعف البنوك  -11

 

 : الجانب التعليمي والتدريبي  – ب

 وأإن المتأمل للصفوف التعليمية سواًءا في المدارس  :مدرسة تقليدية في مجابهة مدرسة الكترونية  – 1

الجامعات أو مراكز التكوين والتدريب يالحظ االكتظاظ الذي يعيق عملية التحصيل العلمي ، كما أنه يالحظ 

التعليمية ففي عصر العولمة مازال الطباشير والورقة والقلم هما عماد العملية  ، المتبعة في التدريستقليدية الطريقة 

 . ، هذا من جهة له  الملقنأو  سواًءا من الملقن

مكان  منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو المتدربين في أيالمقابلة جهة المن  "أما 

االنترنت ، القنوات المحلية أو الفضائية  ،دام تقنيات المعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل أجهزة الحاسوب باستخ

 . 1" رات عن بعدتماألقراص الممغنطة ، البريد االلكتروني  المؤ  ،للتلفاز

                                                           
 . 34ص  2334الرياض . مكتبة الراشد للنشر والتوزيع  ، االلكترونيتكنولوجيا التعليم والتعلم أحمد محمد سالم ،  - 1
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التعليمية الزالت تتم داخل الذي وجدنا فيه أن العملية "  العالم العربيبمن خالل المقارنة بين وسائل التكوين بداية 

والمجتمع الغربي الذي يعتمد على وسائل "  1الصفوف الدراسية ، وترتكز على المعلم كمصدر أساسي للمعلومات

 . (العمال ) يمكننا التنبؤ بنتائج التكوين بعد التخرج ،تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية 

يطلق عليهم صفة األمية  هعون القراءة والكتابة إال أنيمن الناس من يستطهناك الكثير :  االلكترونيةاألمية  – 2

ببساطة ألن هذا العصر تجاوز المصطلح التقليدي لألمية وليس األمي من ال يجيد القراءة وال الكتابة بل األمي 

 .منهاالتكنولوجيات الحديثة خاصة الحواسيب استعمال من ال يجيد 

تتحكم األسواق العالمية في سوق النفط فتارة ترتفع وتارة تنخفض : عدم االستقرار السياسي واالقتصادي  – 3

وبالتالي تتأثر جميع  ،وتارة تهوي إلى الهاوية ومعها تأخذ غالبية الدول العربية التي يتحكم البترول في اقتصادها 

 قطاعات التي تمسها عملية التقشف وذلك ألن هذه الشعوب الالمجاالت األخرى وفي مقدمتها التعليم ، ألنه أول ال

األنظمة عندما تخوى عقولها بل عندما تخوى بطونها ، وما يهم األنظمة هو الحفاظ على عدم  جهو في  تثور

توازن شعوبها ، كما أن عدم االستقرار السياسي يؤدي إلى التأخر الدراسي واالضطرابات وغيرها من العوامل التي 

الدول العربية خاصة في السنوات األخيرة بعدما يعرف بثورات الربيع العربي  فبعدما كانت الدول تناضل  هاهدشت

من أجل التقليل من األمية التكنولوجية أصبحت تسعى إلى مواجهة األمية التقليدية نظير تحول المدارس إلى 

 .ثكنات وعدم توفر الجو المناسب للدراسة في كثير من المناطق 

 : التفاوت الداخلي والخارجي  – 4

داخلي نقصد به داخل القطر الواحد وبالذات الريف والحضر، أو المناطق الشمالية ال تفاوتالعندما نتحدث عن 

 ياتكنولوج استيعابالمتحضرة والمناطق الجنوبية الصحراوية ، حيث تختلف اإلمكانات المادية وحتى الذهنية في 

 االستعمال الواسع لهده التكنولوجيات ذاتوالريفية عنه في المناطق الحضارية أحراوية معلومات في المناطق الصال

                                                           
 . 191ص  مرجع سابق،، طارق محمد عباس   - 1



 

 

 الفصل   الثاني  وتنمية الموارد البشرية تكنولوجيا المعلومات

92 

ه المناطق تستفيد من الربط بمختلف الشبكات وهو ما يصعب في المناطق الريفية و ذالمدارس في ه أنكما  ،

اتها ذ ربية في حدالع األقطاربين  أيعن تفاوت خارجي أيضا كما نتحدث ، التضاريس الصعبة  ذاتالصحراوية 

لة للتالميذ في الصف الدراسي في منطقة الخليج العربي به في تعمفال يمكن مقارنة تكنولوجيا المعلومات المس، 

 .موريتانيا  أوجيبوتي  أومنطقة مثل الصومال 

 -2 -2. لعربيةا األقطاروما بالك بين جميع  صعبا مشتركة داخل القطر الواحد منظومة قكل هذا يجعل من خل

 :لوطن العربي من جانبها التعليمي مشكالت تواجه تكنولوجيا المعلومات في ا

التي تعيق عملية تطوير تكنولوجيا المعلومات في المجال التربوي التعليمي وكذلك قد  هناك جملة من المشاكل

 : تنطبق على المجال التكويني والتدريبي ونذكر من جملتها 

داخل  ضاض كتفاالالفصول الدراسية  لىإتكنولوجيا المعلومات  بإدخالنقص الهياكل التربوية التي تسمح  -

 .مجال أخر داخل الصفوف الدراسية لالصف لم يترك مساحة 

 الضعف االقتصادي لبعض الدول في األقطار العربية يجعل من توفير التعليم التقليدي صعب للغاية فما -

 .الحديث  ترونيااللكبالك التعليم 

وهو ما يصعب العملية في جميع  ، نقص المدربين المكونين تكويًنا جيًدا في المجال التكنولوجي التعليمي -

 .األقطار بل حتى داخل القطر الواحد 

 .ال تتماشى والتطور الرهيب في تكنولوجيا المعلومات محتوياتهامنظومة تربوية قديمة في  -

الضرورية  االنترنتبالك بالحديث عن قوة التدفق في  فما االنترنتالمراكز والمدارس ال تتوفر على شبكات  -

 .التعليم والتكوين والتدريب عن بعد  إطارمن أجل نقل الصوت والصورة في 

 .األمية بمعناها التقليدي ، حيث مازالت نسبة كبيرة في العالم العربي ال تجيد القراءة والكتابة  -
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غاب العنصر ، حيث إذا توفرت التكنولوجيا في جانبها المادي من معدات وبرمجيات  االلكترونيةاألمية  -

المادية  اإلمكانياتويتجلى هذا بشكل أكبر في دول الخليج ذات  ،اإلمكانياتالبشري القادر على استغالل هذه 

 .مجال تكنولوجيا المعلوماتهذا التطور في  دوالعنصر البشري الذي مازال لم يستوعب بع ،الضخمة

في التسميات بين  اختالفنقص منظومة مشتركة تربوية في العالم العربي موحدة المصطلحات حيث نجد  -

 .ليل على ذلكدالمشرق والمغرب العربي وتسمية الشهور وكتابة األعداد خير 

 

  :الحلول لنهوض بتكنولوجيا المعلومات في العالم العربي -3

في العالم  ذكره يتضح الضرورة الملحة لتكاثف الجهود من أجل النهوض بتكنولوجيا المعلوماتسبق  من خالل ما

وذلك ما سعت إليه الجامعة  ،العربي ، خاصة إذا علمنا أن هناك فجوة واسعة بين أقطاره والعمل على ردمها

ورة نقل المعارف والمهارات والذي يؤكد على ضر  5صدور القرار رقم  دعن 1550العربية في مؤتمرها المنعقد عام 

 1.و التكنولوجيات بين البلدان العربية

 .تطوير تكنولوجيا المعلومات  إطارقريبة المدى وأخرى بعيدة المدى في  إستراتيجيةوضع  -

استطاعت  إذاالعمل على االستفادة من اللغة العربية بصفتها العامل المشترك في مجال البرمجيات ، حيث  -

فاالستفادة تكون مباشرة لبقية األقطار دون العمل على  ، وابتكار برمجيات عربيةأإحدى الدول العربية على خلق 

 .تكيفها لغويا مثل البرمجيات األجنبية التي تعتمد مجملها على اللغات األجنبية

 .    2ومات في عصر المعل يعتمد على كثافة المعرفة والتكنولوجيا الرفيعة إنتاج إقامة -

خاصة إذا علمنا أن هذا  ،العمل المشترك على خلق تكنولوجيا في مجال الصناعة التحويلية البترولية  -

 .مثل العصب االقتصادي لهذه الدول المنتوج ي

                                                           
1
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والقانونية لمواكبة المرحلة الراهنة  اإلداريةالعلمي والتكنولوجي وتطوير المنظومة  واإلبداعتحفيز االبتكار  -

 . 1واالستثمار اإلبداعالمقيدة لحركة  والقوانينء على البيروقراطية والقضا،

تطوير المنظومة التربوية بالرفع من سبل العملية التعليمية إلى الخروج من النطاق التقليدي للتعليم وركب  -

 .سرح الدول المتقدمة باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات

 تغذيةمن أجل  ،أو التدريبي التعليميخاصة المستخدمة في المجال  االلكترونيةاالتجاه إلى دعم األجهزة  -

 .بدل البقاء في دعم المواد االستهالكية فقط  ،العقول بالعلوم والمعرفة المعاصرة

 .سريعة التدفق  االنترنتربط المدارس ومراكز التكوين والتدريب بشبكات  -

ميذ أو الطلبة أو المتدربين باالطالع عليها  كما ومطالبة التال االنترنتتوفير جملة من الدروس على شبكة  -

 . الكترونيةهم بأبحاث من نفس المصدر حتى نخلق ثقافة تعليمية تيجب مطالب

التكنولوجي ، والرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي بصفة عامة واالبتكارات  اإلبداعخلق مراكز  -

 .التكنولوجية بصفة خاصة 

في مجال تكنولوجيا  إلسهاماتهختراع للشباب العربي حتى يتضح لنا الدور الحقيقي ضرورة حماية براءة اال -

 .المعلومات العالمية 

وبالمقابل منح تسهيالت للتكنولوجيات المحلية ألن ، العشوائي للتكنولوجيات  االستيراد اموضع عقبات أم -

  .التطور الرهيب للتكنولوجيا العالمية اممتستطيع المجابهة أ ال هذه األخيرة تكون فتية البد من حمايتها ألنها
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 : تكنولوجيا المعلومات في الجزائر  -9

كون أن الجزائر تمثل ،الدول العربية  إطارعن  إن الحديث عن تكنولوجيا المعلومات في الجزائر ال يخرج بعيًدا

بعض الخصوصية وبعض هناك  إالينطبق عليها جل ما تحدثنا عليه في الجزء السابق  ما احد أقطاره وغالًبا

 .نبرزه في هذا العنصر أنالتشخيص الدقيق لتكنولوجيا المعلومات في الجزائر سنحاول 

 :التكنولوجيا في الجزائر تطور مراحل -1

و االتجاه أمراحل غالبا ما تعكس تلك المراحل السياسية العامة للدولة  بعدةمرت التكنولوجيا في الجزائر 

 حسب االديولوجية التبعدة  لهذه المراحل يكونلذا كان تقسيمنا  ،االديولوجي المتبع

 االشتراكية  : األولىالمرحلة 

ونجد غالبية الدول ،النظام االشتراكي  إاليرى الكثيرون بان المرحلة التي تعقب االستقالل مباشرة ال يصلح بها 

االشتراكية  تبنتومنها الجزائر ، حيث و مباشرة بعد االستقالل   حديثة االستقالل تبنت نفس المنهج االديولوجي

بدورها  أثرتخ المعالم في ظل دولة حديثة االستقالل ،تعاني من التقلبات السياسية التي ص،ولم يكن هذا االتجاه را

ت من الشركات المحروقا أممتعلى التقلبات االقتصادية ولكن تجلت السياسة االقتصادية للدولة الجزائرية بعدما 

ع المحروقات انطلقت من خاللها في إنشاء الشركات يالفرنسية ،وأصبحت لديها قاعدة اقتصادية ودخل من ر 

 .مجمع الحديد والصلب ، سونا طراك صوناطرو...  SONACOM، SONATROالعمومية الكبرى

مستوردة بنسبة كبيرة وكانت غالبية هذه التكنولوجيا كل هذه عبارة عن مصانع ضخمة وبتكنولوجيا حديثة، هذه 

وقطاع  إلى الخارج في كل األمور التقنية ، وحتى في الصيانةحيث أن هذه الشركات تتبع المصانع للتركيب فقط 

خاصة إلى االتحاد السوفياتي وكانت الغاية من هذا األخير ضم .) الغيار وفي بعض األحيان في أمور التسيير 

 .(ى معسكرة في مجابهة الواليات المتحدة والقطب الرأسمالي أكبر عدد من الدول إل

 : مرحلة انفتاح السوق : المرحلة الثانية 

السوق واالتجاه الرأسمالي الذي  النفتاحتميزت هذه المرحلة كونها بين مرحلتين مرحلة اشتراكية والمرحلة األولى 

لجزائر بمرحلة اقتصادية حرجة ، أين أغلقت العديد تبنته الجزائر بداية التسعينات من القرن الماضي حيث مرت ا
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من المصانع التي سبق التحدث عنها وبداية خوصصة الكثير من الشركات العمومية ، التي تبنى أصحابها 

تكنولوجيا حديثة غالبيتها مستوردة ولكن هذه المرة من اتجاه أخر حيث كانت فرنسا والقطب الرأسمالي المصدر 

الكثير من  عقدفبضرورة التكوين  مع بعض التطور فلقد وعى أصحاب هذه المؤسسات  لها ،ولكن الرئيسي

 .وغيرها من التسيير وقطاع الغيار ،االتفاقيات مع المؤسسات الكبرى من أجل تكوين اإلطارات

 : مرحلة التكنولوجيا الخاصة : المرحلة الثالثة 

حيث تميزت هذه المرحلة بإنتاج الجزائر الكثير من التكنولوجيا  تعد هذه المرحلة الحقيقية للتكنولوجيا الجزائرية

حيث نضج القطاع الخاص وبدأ في مراحله األولى بالشراكة المزدوجة مع الشركات  ، االستيرادوتخلت عن سياسة 

ن مع المراكز ومن جهة أخرى االهتمام بالكفاءات المهنية  الجزائرية وعقد التكوي ،العالمية مع االستقاللية المرحلية 

والمعاهد الخاصة باإلضافة إلى تخصص الحكومة بنسبة معتبرة للبحث العلمي في ظل االحتياطي العام المرتفع 

مثل صناعة األجهزة .كل هذا أدى إلى وجود تكنولوجيا حديثة بل جد متطور  ،نتيجة ارتفاع أسعار البترول 

الهواتف الذكية الجزائرية الصنع  إنتاجالمتخصصة وأخيرًا اآللي وبعض األجهزة  عالماإلااللكثرومنزلية وأجهزة 

طلق قمرًا صناعيا خاصا تكما استطاعت الجزائر أن . "كوندور للهواتف النقالة " بتكنولوجيا محلية محضة 

 .باالتصاالت 

 .خصائص تكنولوجيا المعلومات في الجزائر -2

إن تكنولوجيا الجزائرية لم تكن بالحجم التكنولوجي العالمي ، حيث أن :  تكنولوجيا ضيقة وليست شاملة  – ا

أحسن التكنولوجيا هي المستخدمة في االنتاجات الصناعية ، والصيدالنية والمزاوجة بين التكنولوجيا الحديثة 

زائرية مقتصرة على اإلنتاج الصناعي البسيط فقط نجد أن التكنولوجيا الج ، في حين واالنتاجات الطبية الدقيقة 

 .مثل الصناعات االلكترونية وغيرها 

ستخدام الكبير فالبنظر إلى األجيال التكنولوجيا المتعاقبة فهي قديمة الأي أنها ليست با: تكنولوجيا بسيطة  – ب

مثل الدول العربية وبعض الدول نوعا مًا ، فربما إذا كانت هذه التكنولوجيا بسيطة في أجيالها األولى مثلها 

 .في مختلف المجاالت الروبوهات اإلفريقية فإن التكنولوجيا الحديثة في الجيل الخامس ، تعتمد على 
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سواءا مباشرة من الدول األوروبية والصين ، أو بشكل غير مباشر من خالل الشراكة : تكنولوجيا مستوردة  -ج

 .ات العالمية المؤسساتية بين الشركات المحلية والشرك

أين نجد بعض القطاعات تعتمد على تكنولوجيا متطورة في حين قطاعات أخرى : تكنولوجيا غير متكاملة  -د

تعتمد على أساليب تقليدية وهو ما يعيق التعميم التكنولوجي الشامل واليسمح بتكامل مؤسساتي يعتمد على 

 .تكنولوجيا المعلومات

  .تواجه تكنولوجيا المعلومات في الجزائر المشكالت التي -3

كل المشكالت التي تواجه تكنولوجيا المعلومات في الدول العربية تنطبق معظمها على الجزائر إال  الذكر كما سبق

 .نحاول إضفاء بعض النقاط ذات الخصوصية بالنسبة لهذا البلد  ناأن

غير التكنولوجي المستمر وركب حضر األجيال نقص اليد العاملة ذات الكفاءة التي تستطيع مسايرة الت -

 .و نقص التكوين والتدريب عليميالتوهذا راجع إلى ضعف المستوى  ،التكنولوجيا المتعاقبة

منظومة العمل الشاملة والتي ترتكز على اليد العاملة المكثفة أو البطالة المقنعة يعيق من استخدام  -

وهذا ما يجعل التخطيط الشامل للدولة ال يعتمد  ،العاملة في غالب األمرالتكنولوجيا الحديثة التي تحل محل اليد 

 .على حساب الواقع االقتصاديعلى التكنولوجيا التي تحل محل اليد العاملة وذلك من أجل شراء السلم االجتماعي 

بدائية  على الطرق التقليدية في اإلنتاج خاصة المجال الزراعي حيث نجد االعتماد على طرق  االعتماد -

في مختلف مراحل العملية اإلنتاجية من الحرث إلى الجني ، وهذا ما يقلل من نسبة اإلنتاج في الهكتار الواحد 

 .وبالتالي اإلنتاج العام 

عدم توفر منظومة قانونية جزائرية تتأقلم ومختلف العمليات التجارية الحديثة خاصة ما يعرف بالتجارة  -

 .الحديثة  ةلكترونياالقابة الحكومية على مثل هذه المنظومات ونقص أجهزة الر  ، االلكترونية

غياب الثقة العمودية واألفقية جعل الجزائر من الدول المتخلفة في االستعمال لتكنولوجيا المعلومات خاصة  -

بطاقة الحساب االلكترونية  ألنها حسبه  استعمال ي علىنقدفي شقها المالي ، حيث يفضل الجزائري التعامل ال

 .كثر ضماًنا لطريقة األا



 

 

 الفصل   الثاني  وتنمية الموارد البشرية تكنولوجيا المعلومات

98 

 .بعض الحلول المقترحة لنهوض بتكنولوجيا المعلومات في الجزائر  -4

 :يمكن أن نلخص بعض المقترحات للنهوض بتكنولوجيا المعلومات في الجزائر في هذه النقاط 

االهتمام الحكومي بالدعم التكنولوجي خاصة في شقها المتعلق بالميزانية السنوية وفصلها عن الميزانية  -

 .والبحث العلميصها مباشرة للتطوير التكنولوجي يالخاصة بالجامعة أو القطاع التربوي ، وتخص

مواهبهم تمكن من صقل نحتى  ،إنشاء مراكز متخصصة للمواهب والنوابغ في فترات عمرية صغيرة -

بدل ضياعها في مختلف التخصصات التي يمكن ألي طالب القيام بها مهما  ، وتوجيهها إلى التحديث التكنولوجي

 .كان مستواه الفكري 

ني هعلى التدرج الم( التكوين المهني ) حيث تعمل هذه المراكز  صةإنشاء مراكز التكوين المهني المختص -

 . 1فاءته المهنيةعلى تنمية قدرات العامل ومن ثم رفع كو 

وذلك لغياب الظروف المناسبة للعمل والبحث ، إيجاد حل لهجرة األدمغة الجزائرية خاصة نحو فرنسا  -

المساعدة على المعنوية و ادية المومحاولة استرجاع ما يمكن استرجاعه من هذه الفئة وتوفير الظروف  ،العلمي 

 .لبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ا

 .تلف المجاالت االقتصادية األخرىفي مخو التقدم التكنولوجي  من أجلاستغالل الربع النفطي  -

نهوض بالقطاعات اإلنتاجية خارج إطار المحروقات ، والتخلص من التبعية للنفط بما لوضع خطة شاملة ل -

 .من الدخل القومي  % 54يفوق 

مثلما فعلت ماليزيا ن طي أكلها ، ولو بعد حيعاالستثمار في الموارد البشرية حتى تكون نتيجة فعالة وت -

وهذا بفضل  ،حيث أصبحوا من أكبر الدول المصدرة لتكنولوجيا في العالم، ومن قبل ذلك اليابان  واندونيسيا

 . االستثمار الحقيقي في العنصر البشري والتخطيط الجيد للموارد البشرية
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جانبها المادي في مختلف مجاالت الحياة يحتم علينا التساؤل إن التطور الرهيب في تكنولوجيات المعلومات في 

و , عن هذا التطور المادي هل قابلته مسايرة و تطور في الجانب اإلنساني أو البشري حتى يتكامل هذا التطور

و نظرا ألن هذا العصر يعرف , هذا ما يعرف بتنمية الموارد البشرية بما تمثله من قدرات و كفاءات و مهارات

صر السرعة و عصر األجيال التكنولوجية المتالحقة في اإلطار الشامل لتكنولوجيا المعلومات ، فإن بع

 .المجتمعات تسعى جاهدة من أجل استغاللها  لتنمية مواردها البشرية بصفة عامة والكفاءة المهنية بصفة خاصة
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 تنمية الموارد البشرية: ثانيا

 :تنمية الموارد البشرية مفهوم – 1

يتردد كثيرا في األدبيات )...( منذ مطلع التسعينات من القرن العشرين أصبح مصطلح التنمية البشرية  

و ظهرت محاوالت و اجتهادات شتى لتوصيفه بناء على النظرية االقتصادية ، و الذي جعل . االقتصادية

و انتهاء، خاصة و أن األفكار االقتصادية التي كانت سائدة  اإلنسان الغاية األساسية للنشاط االقتصادي ابتداء

قبل هذا الوقت أثبتت عدم نجاعتها في تحقيق أهداف التنمية المنشودة ، و لم تستطع أن توصل الكثير من 

 المجتمعات إلى تحقيق التطور و التحديث، فضال عن فشلها في تحسين رفاهيتها و تحقيق العدالة في توزيع

 .1ء بين المجتمعات أو بين أفراد المجتمع نفسهالدخل سوا 

من هذا المنطلق بدأ المختصون في محاولة إليجاد مفهوم شامل للتنمية البشرية، و الخروج من اإلطار التدريبي 

التأهيلي الضيق للمفهوم، و التوسع به أكثر ليستطيع أن يحمل المعنى في إطاره الكلي الذي يهدف من خالله 

وضع اإلنسان في موقع الصدارة، و في بؤرة التركيز كهدف نهائي و مساهما ( الموارد البشريةمفهوم تنمية )

فعاال في جهود التنمية، و من ثم استدعى األمر تصحيحا في النظرة إليه و اعتباره مجرد رأس مال أو موردا 

ى دور اإلنسان في جانب بشريا في عمليات اإلنتاج، إال أنه مع أهمية ذلك ال ينبغي أن يقتصر المنظور عل

العرض وحده، و إنما ينبغي أن تستقيم المعادلة مركزة في نهاية المطاف على جانب الطلب و على الوفاء 

، و توفير ...باحتياجاته المتعددة و المتنوعة و طموحاته الفردية و االجتماعية و قيمه الروحية و اإلنسانية

، و ذلك بتحقيق ما يتطلبه من الوفاء باحتياجاته ...قيق إنسانيته الشروط و الظروف التي تمكن اإلنسان من تح

ال يخضع للثنائيات , البيولوجية و العقلية و الوجدانية و االجتماعية و الثقافية و الروحية، و اعتبارها كال متوحدا

                                                           

 . 30. 32ص ،األردن دون سنة نشر. دار المناهج للنشر والتوزيع  التنمية البشرية االنسانية ، إبراهيم مراد الدعمة ،  - 3
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البشرية يتضمن عندما يعتبر مفهوم التنمية " بول ستريتن" ،و في هذا اإلتجاه يذهب 1أو التجزئة أو التفاضل

 تحسين الظروف البشرية، و توسيع خيارات الناس و النظر إلى الكائنات 

 2.البشرية كغايات بحد ذاتها

االجتماعية عملية مجتمعية واعية و موجهة  -التنمية االقتصادية)كما عرفت التنمية البشرية كنظرة شاملة بأنها 

ق طاقة إنتاجية ذاتية، يتحقق بموجبها تزايد منتظم في اليجاد تحوالت هيكلية تؤدي إلى تكوين قاعدة و إطال

متوسط إنتاجية الفرد و قدرات المجتمع ضمن إطار من العالقات االجتماعية يؤكد االرتباط بين المكافأة و الجهد 

 و يعمق متطلبات المشاركة مستهدفا توفير االحتياجات األساسية، و موفرا لضمانات األمن 

  .و القوميالفردي و االجتماعي 

بأنها عبارة عن مجموعة من الممارسات و السياسات المطلوبة لتنفيذ مختلف األنشطة  جاري ديسلرعرفها 

 .3المتعلقة بالنواحي البشرية ، و التي تحتاج إليها اإلدارة لممارسة وظائفها على أكمل وجه

الضيقة التي انطلق منها و التي تهتم من خالل ما سبق يتضح أن مفهوم تنمية الموارد البشرية قد تخطى الفكرة 

و التي تلعب هي األخرى دورا فعاال , بالجانب المهني التدريبي للفرد ليشمل الحياة االجتماعية و الثقافية و البيئية

و بذلك تحول الفرد إلى غاية في حد ذاته و ليس كما كان واسطة، و بالتالي , في تنمية الكفاءات و النهوض بها

 تنمية الموارد البشرية يلبي الحاجة اإلنسانية للفرد من كل جوانبها، بل أصبح أصبح مفهوم 

 .أكثر عمقا حين بلغ بالمفهوم البحث عن الجزئيات في العالقات االجتماعية للموارد البشرية

 

                                                           
 . 10. 12القاهرة دون سنة نشر ص  دار الكتاب الحديث ،.  اقتصاديات تنمية الموارد البشريةأسعد خطاب ،  -  1
 30، صمرجع سابقإبراهيم مراد الدعمة ،  -  2

3 - Dessler. Human ressource management .practice hall 9Redition .2003 p 17 . 
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 :أهداف تنمية الموارد البشرية -2

منها أهداف أخرى فرعية أو جزئية  تسعى التنمية البشرية إلى تحقيق أهدافها، و يمكن أن يشتق من كل هدف

تؤدي في محصلتها إلى الهدف الرئيسي كما أن هذه األهداف جميعها تساعد المنظمة على أن تتكامل و تحقق 

 :1الهدف الكلي الذي تسعى إليه و من أهمها

 .توفير القوى العاملة المالئمة وبالمواصفات المطلوبة في الوقت المحدد – 3

 .عاملة و تنميتها و تطويرهاصيانة القوى ال – 8

 .زيادة إنتاجية العاملين بما يالئم إمكانات المنظمة و ظروفها – 1

 .تنشيط دافعية العاملين و تحفيزهم على التعاون و زيادة اإلنتاج – 2

 .رفع درجة والء العاملين و رضاهم عن المنظمة التي يعملون بها – 0

 .التقييم الموضوعي ألداء العاملين – 1

 .تحقيق المسار المهني السليم لألفراد – 2

 .حل مشكالت العاملين على المستوى العلمي و الشخصي – 2

 .تطوير سياسات األفراد – 1

كما أن االهتمام بالموارد البشرية و رعايتها في وقتنا الحاضر يعد أهم ظاهرة تشغل بال المسؤولين بالدول 

 هذا االهتمام إلى كون الموارد البشرية تمثل عنصرا هاما منالمتقدمة و النامية على السواء، و يرجع 

 .الخ بدون توافر الخبرات و المهارات البشرية الالزمة... عناصر اإلنتاج و التسويق و التمويل 

                                                           
 . 30ص  8032 المؤسسة العربية للعلوم الثقافة، القاهرة ،. التنمية البشرية واإلبداع اإلداري أحمد عزمي إمام ،  -  1
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 :مقومات التنمية البشرية -3

و التخطيط التنموي،  هناك المقومات المادية للتنمية ككل و التي تتمثل في الموارد الطبيعية و تراكم رأس المال

 أما من جانبها الغير مادي و التي ترتكز بالدرجة األولى على العنصر البشري كأساس للعملية

 : التنموية فتتمثل فيما يلي 

 :الوعي المجتمعي بالتنمية – ا

الجهات  إن الوعي االجتماعي بأهمية العملية التنموية الشاملة و التنموية الخاصة بالعنصر البشري، يسهل على 

المسؤولة وضع خطة مشتركة بين مختلف فئات المجتمع لنهوض شامل يساهم فيه كل على حسب قدرته، و 

بالتالي تجاوز العقبات خاصة الثقافية و القانونية، حيث نجد كثيرا من البيروقراطيات و الدهنيات المعطلة لعملية 

 .نه غير قادر على مواكبة سرح التنميةالتنمية، و نجد رفض العنصر البشري لعمليات التغير يجعل م

 :1العنصر البشري و تنمية الموارد البشرية – ب

العنصر البشري أحد المقومات الهامة لعملية التنمية االقتصادية و االجتماعية، فاإلنسان هو المبتكر و  - 

جوهريا في تحقيق  التنمية المخترع و المنفذ لكل عمليات التنمية، و تنمية الموارد البشرية تمثل عنصرا 

 .المستدامة

هناك عدد من المحددات الهامة الرابطة بين العنصر البشري و عملية التنمية مثل حجم السكان، معدل نمو  -

السكان، مدى توافر فرص العمل و البطالة، حجم استيعاب التعليم و مستواه، توافر التدريب بأنواعه المختلفة، 

كما تتعدد أوجه العالقة بين ..... المستويات الصحية للسكان، مستوى األجور السائدة تعليم المرأة، الظروف و

 .العنصر البشري من حيث الكم و الكيف

                                                           
 8032، الشركة العربية المتحدة ، القاهرة  اإلدارة اإلستراتيجية في تنمية الموارد البشريةمحمد عبد الوهاب حسن عشماوي ،  -  1

 . 338ص 
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يعد البعض زيادة السكان عائقا من عوائق التنمية، بينما يرى البعض اآلخر : العنصر البشري من حيث الكم -*

 .روف كل مجتمعأنه مقوم من مقومات التنمية و يرجع ذلك إلى ظ

و يقصد به المعرفة و العلوم و المهارات و القدرات التي يكتسبها العنصر : العنصر البشري من حيث الكيف -*

البشري من خالل العملية التعليمية و التدريب، و من خالل الرعاية االجتماعية و الصحية و الثقافية و تحسين 

 .ظروف العمل بما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج

 :التخطيط التنموي للعنصر البشري – ج

يرتكز التخطيط التنموي على وضع خطة طويلة المدى من أجل تطور المجتمع في شتى نواحيه، و إن هذه 

الخطة ال تكون قصيرة المدى، ألن هذه األخيرة غالبا ما تكون عبارة عن قرارات غير مسؤولة و متسرعة، و إنما 

في التخطيط، و يجب على هؤالء أن ال يضعوا العنصر البشري في  يجب أن يكون هناك أخصائيين محترفين

 .آخر اهتمامات الخطة التنموية، بل يجب أن يكون أساس هذه الخطة

 :االستثمار في تنمية العنصر البشري – د

إن الدعامة الحقيقية للتنمية البشرية ترتكز بالدرجة األولى على االستثمار في العنصر البشري، و يعد هذا 

 :ألخير هو األساس في العملية التنموية للمجتمعات، و يتمثل هذا االستثمار في ثالثة جوانب أساسيةا

هو مجموعة اإلجراءات واألنشطة التي تعتمد من طرف المعلم لنقل معارف أو مهارات للمتعلم  :التعليم – *

 .1 العواملقصد الحصول على تغير متوقع في سلوكه ، وتتدخل فيه مجموعة كبيرة من 

إن االستثمار في التعليم هو الضمان الحقيقي لتنمية بشرية بعدية، حيث نجد الدول المتطورة تخصص الجزء و

األكبر من الميزانية العامة للدولة للعملية التعليمية، و هذا رغم أن النظرة السطحية لهذا االستثمار توضح أنه 

لكن لبنة هذا االستثمار تكون في الفترات القادمة، ولقد أخدت غير منتج، بل هو استهالكي بالدرجة األولى، و 
                                                           

    2  - نورالدين أحمد قايد ، حكيمة سبيعي، التعليمية وعالقتها باالداء البيداخوجي والتربية،مجلة الواحات ،العدد02 غرداية، 

.20ص 8030الجزائر       
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بهذ الدول الكبرى دول جنوب شرق اسيا دول المنظومة التعليمية االنجلوسكسونية دول اوربا الغربية ومن بعدها 

 .1الشرقية

المتكون مجموعة من النشاطات التي تهدف إلى تزويد أن التكوين " سيلفي منطاريليطو" يرى: التكوين – *

 .2بالمعارف والكفاءات المهنية المناسبة

تؤدي بالفرد إلى تغيير عام  ،كما ينظر إليه بأنه عملية تقوم بنقل مجموعة مترابطة من المعارف والمهارات

 3تسمح له بالقيام بأعمال أخرى

تح مراكز تكوينية بف ،إعطاء فرصة ألولئك الذين فشلوا في الجانب الدراسيعبارة عن  أما التكوين المهني فهو

حرفية مهنية تعطي للعنصر البشري فرصة ألداء دوره كشريك في العملية التنموية، و ال يبقى عالة و عائقا 

 .بتصنيفه بطالة غير فنية

و يقصد بالتدريب في هذا الجانب رفع كفاءات و مهارات اليد العاملة من أجل مواكبة التطورات : التدريب – *

 .، وسوف نخصص له جزء هام في الفصول الالحقةالعالمية، خاصة في المجال المهنيو التغيرات 

إنه يتعين على الدول النامية أن تمهد السبيل نحو إدخال  :استخدام التكنولوجيا الحديثة و المالئمة – ه

و السياسية، و التكنولوجيا المفيدة و المالئمة، و أن تحاول جاهدة تغيير الظروف االقتصادية و االجتماعية 

 4.تطويرها حيت يتحقق االنسجام بينها و بين التكنولوجيا حتى تؤتي ثمارها و تتجنب مساوئها

 :االفتراضات األساسية لتنمية الموارد البشرية -4

 5:هناك العديد من االفتراضات األساسية التي يجب التأكيد عليها و التي نوجزها فيما يلي

                                                           

1- - بوحنية قوي ، التعليم الجامعي في ظل ثورة المعلومات ، مجلة كلية العلوم اإلنسانية ، جامعة بسكرة العدد2 8000 ص80.
  

  2- لحسن بوعبد هللا ،محمد مقداد ،تقويم العملية التكوينية في الجامعة،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،3112ص1.
  3- عبد الكريم قريشي ، التكوين والتوظيف في الجزائر، مجلة العلوم االجتماعية واالنسانية ،ورقلة ، العدد3 3112  ص81.

 . 331ص  مرجع سابق،محمد عبد الوهاب حسن عشماوي ،  -  4
 . 32. 32، ص مرجع سابقأحمد عزمي إمام ،  -  5
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أي أنها ترتكز على األداء أكثر من تأكيدها على حفظ السجالت و : موجهة باألداءالتنمية البشرية إدارة  -ا

كتابة اإلجازات و إعداد كشوف المرتبات، و بصفة عامة فإن التركيز لها هو تعظيم االستفادة من الموارد 

 .البشرية بما يحقق أهداف المنظمة و العاملين

تعطي إدارة الموارد البشرية اهتماما خاصا باألفراد، و قد  :التنمية البشرية تركز على العنصر البشري – ب

يصل الحد إلى إعطاء اهتمام شخصي لكل فرد داخل المنظمة، و ذلك من خالل تصميم البرامج و الخدمات 

التي تفي باحتياجات العاملين، و لذا فإن مثل هذا التوجه يساعد بشكل مباشر على زيادة درجة انتماء العاملين 

 .و من ثم زيادة إنتاجهم للمنظمة

إن ممارسات وظائف إدارة الموارد البشرية لها طابع عالمي، فالبشر : التنمية البشرية لها طابع عالمي – ج

جميعا لهم نفس اآلمال و الطموحات حتى و إن اختلفت مواقعهم على سطح الكرة األرضية، و لذلك فإن العديد 

عكس مجرد ممارسات محلية بقدر ما تعكس ممارسات عالمية، و تزداد من ممارسات إدارة الموارد البشرية ال ت

 .أهمية هذا االفتراض في ظل ظروف العمل الجديدة التي تؤكد على العولمة و السوق المفتوح

إن الهدف األساسي من إدارة الموارد البشرية هو زيادة قدرة المنظمة : التنمية البشرية ذات توجه مستقبلي – د

هدافها المستقبلية، و من هذا المنطلق فإن التكامل بين الخطط اإلستراتيجية أصبح ضرورة ملحة على تحقيق أ

 .لمنظمة األعمال الحديثة

 :1و يضيف أسعد خطاب جملة من االفتراضات األساسية لتنمية الموارد البشرية نلخصها فيما يلي

حيث يؤكد تقرير التنمية البشرية لعام : التنمية ال تكتمل دون التمتع بالحريات و الحقوق اإلنسانية – ه

أن ثمة ارتباط موجب بين الحريات و حقوق اإلنسان و التنمية البشرية، وهذه الحريات و الحقوق هي  3113

جوهر إنسانية اإلنسان، و هي من أفضل الوسائل في تحقيق االحتياجات األخرى التي يتطلبها، و هو يسعى 

الحرية تتعزز مقومات اإلرادة و الكرامة اإلنسانية، و تمتد هذه الحرية إلى مجاالت لتنمية قدراته و طاقاته، و مع 

 .السياسة و الفكر و الثقافة و االعتقاد و ممارسة الشرائع الدينية
                                                           

 . 21ص  ، مرجع سابقأسعد خطاب ،  -   1



 

 

 الفصل   الثاني  وتنمية الموارد البشرية تكنولوجيا المعلومات

107 

إن المستوى الذي يصل إليه اإلنسان في كينونته في فترة زمنية : التنمية البشرية حالة وجود و تطور – و

ه و طاقاته اإلنسانية المتعددة و المركبة، ومن خالل إشباع احتياجات البقاء و التطور و محدودة من حيث قدرات

التواصل و المشاركة و التحرر و الحرية و االنتماء و الكرامة في مجتمع من المجتمعات، و إذا كان لكل 

دية و غير مادية، إال أنه مجتمع إستراتيجيته الخاصة في تنمية تلك القدرات البشرية و ما تستلزمه من حاجات ما

من الضروري أال يقتصر مضمون التنمية البشرية على حالة الكينونة، و إنما ينبغي أن تمتد إلى حاالت 

الصيرورة، و هذا يعني على الحرص على االستمرار في تنمية القدرات اإلنسانية إلى أقصى ما يمكن أن تبلغه، 

يستدعي توفير مجاالت اإلشباع لالحتياجات اإلنسانية بصورة و هي قدرات ال حدود لها، و هذا بالضرورة 

متنامية، و مستدامة، و في أضعف حدودها الحفاظ على مستوى تلك الحالة من التردي، حتى تتاح الظروف 

المالئمة لالنطالق من جديد نحو تحسين تلك الحالة و تناميها، و تطوير هياكله البنيوية، و اتخاذ السياسات 

 .مزيد من رخاء اإلنسان، و لتحسين كفاءته اإلنتاجية وسيلة و أداةالمحققة ل

أال تقتصر قابلية  -كحالة صيرورة –يستدعي مفهوم التنمية البشرية : التنمية البشرية و الحالة االنتقالية – ح

االستمرار في التحسن على الجيل الحالي من المواطنين في فترة زمنية معينة، بل البد من أن يتم التحسن إلى 

األفق الزمني البعيد، و إلى حالة الحياة لألجيال المتعاقبة، و ما يضمن لها شروط الوفاء المناسب بحاجاتها و 

فليس من العدل أن يستهلك الجيل ... ية قدراتها المتنوعة، و االنتفاع األمثل بهاما ينجم عن ذلك من تنم

الحاضر أو يستنزف موارده اإلنمائية ليستمتع ببحبوحة من العيش، مخلفا لألجيال المقبلة ميراثا من نضوب 

و من ثم تأتي ...الموارد، أو ضمورا في إنتاجيتها، أو تصحرا في األراضي الزراعية، أو اهتالكا في المصانع

 .أهمية المناخ الفكري و السياسي الذي يشبع التفاؤل من خالل متابعة حركة التقدم

 :تمويل تنمية الموارد البشرية -5

إن الحديث عن تنمية الموارد البشرية من جانبها االفتراضي يستوجب علينا أن ندرك بأن التنمية البشرية    

تتطلب إمكانيات ضخمة من أجل رفع الكفاءة المهنية للموارد البشرية، فتتطلب مراكز تكوين و تدريب و تتطلب 

اية صحية عالية، و خدمة اجتماعية متميزة، كما مدربين متمرنين، كما أن التنمية في جانبها اإلنساني تتطلب رع
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تتوجب أيضا جملة من الرعاية في جانبها االجتماعي و الثقافي و البيئي، و كل هذا يتوجب تمويال ماديا و 

بشريا كبيرا من أجل إنجاح العملية التنموية للموارد البشرية، و إيجاد مصادر تمويل تلبي الحاجات المادية و 

 :تتطلبها العملية، و يمكن تمييز نوعين من التمويل المعنوية التي

 (:الداخلي)التمويل المحلي  – ا

البد ألي خطة تنموية من توفير الموارد المالية الالزمة لتحقيق أهدافها، و يتم االعتماد أوال و أخيرا على ما 

.... تعويل عليها في ضمان يتوفر لدى البلد من موارد مالية محلية، ألن مصادر التمويل األخرى ال يمكن ال

 .التنمية فهي ليست متوفرة دائما

يعتمد التمويل المحلي على اإلمكانيات المتوفرة و المتاحة لدى المجتمع المحلي، و تتركز باألساس على الهياكل 

ساعية القاعدية و الموارد الطبيعية و المردود من المنتوج الخام، خاصة إذا علمنا أن غالبية الدول النامية ال

 .1لتحقيق التنمية البشرية تعاني شحا في الموارد المالية

 :2و نستطيع إحصاء جملة من الوسائل المحلية الفعالة لتنمية الموارد البشرية من بينها

 .تفعيل مؤسسات القطاع العام -

 .الحد من استشراء الفساد اإلداري -

 .االبتعاد عن تنفيذ المشاريع الضخمة الغير مجدية -

 .لحد من تهريب األموال الوطنية للخارجا -

 .تخفيف عبء المديونية الخارجية -

 .تخفيف اإلنفاق العسكري الغير ضروري -

 :كما يمكننا إضافة جملة من الوسائل

                                                           
.  3111، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا نيويورك ،  تمويل التنمية البشرية في الوطن العربيباسل البستاني ،  -  1

 . 00ص 
 . 12ص  مرجع سابقإبراهيم مراد الدعمة ،  -  2
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أصبحت االقتصاديات العالمية الرائدة : االعتماد على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الخطة التنموية -

، ويشار الى  الموارد البشرية تعتمد بالدرجة األولى على المؤسسات الصغيرة و المتوسطةفي مجال تنمية 

 1مليون روبيه  3المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها التي يقل رأس مالها على 

العمل على الحد من التهرب الضريبي و وضع سياسة واضحة من أجل : الحد من التهرب الضريبي -

و توجيه تلك األموال المحصلة لتنمية مشاريع التنمية البشرية، كما أنه يمكن القول بعدم  التحصيل الضريبي،

اإلفراط في فرض الضرائب على األشخاص و المؤسسات حتى ال تكون عائقا أمام االستثمار المحلي و 

 .األجنبي، و تدخل في إطار السياسات التنفيرية لجلب الموارد المالية لدعم التنمية

أين توجه مبالغ مالية هامة في جملة من العمليات الحكومية الغير : د اإلنفاق خاصة الحكومي منهترشي -

مجدية، و الغاية منها مصلحي خاص ال يعود بالفائدة على الجميع، و هذه األموال كان األجدر بها أن تتجه 

 . إلى تنمية المارد البشرية لالستفادة العامة

 :التمويل الخارجي – ب

الدول في العادة إلى التمويل الخارجي عندما يكون هناك عجز في موازنتها العامة، ال تستطيع تغطيته من تلجأ 

 :و يتم عادة تغطية هذا العجز بطريقتين. مواردها المحلية، بحيث ينعكس عجزا في موازين مدفوعاتها

النقد الدولي و غيرها من  يكون االقتراض سواءا من المؤسسات المالية العالمية كصندوق :االقتراض – *

المؤسسات المالية العالمية، أو االقتراض من الدول، و كل هذا يكون ضمن جملة من الشروط و الفائدة السنوية 

على القرض، و هذا ما يكون عائقا في وجه التنمية أكثر منه داعما لها، ألن تلك الفائدة تثقل كاهل الدول 

 .المدينة

                                                           
1 - Ammar SELLAMI, petite moyenne industrie et développement économique, Entreprise 
national du livre,1985 P36. 
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هي جملة من المساعدات المالية تتحصل عليها دول، خاصة في إطار التكتالت : المساعدات الخارجية – *

اإلقليمية حتى ال تؤثر على االقتصاد العام للمجموعة، و في هذا نستشهد بتلك المساعدات التي يقدمها االتحاد 

 .زن الداخلياألوربي لليونان و اسبانيا، و الدول الضعيفة داخل المنظمة، و هذا من أجل خلق نوع من التوا

و قد كانت النهضة األوربية قائمة على هذه المساعدات الخارجية خارجة مشروع مارشال في أعقاب الحرب 

العالمية الثانية حين خرجت هذه الدول ضعيفة مكسورة األجنة االقتصادية محطمة في القواعد التحتية نتيجة 

و هو كان . مليار دوالر 38وي لهذه الدول قوامه الحرب، أين قامت الواليات المتحدة بتقديم مشروع دعم تنم

 .ربية بعد الحرب العالمية الثانيةالدعامة األساسية للنهضة االقتصادية األو 

 : تكنولوجيا المعلومات وتنمية الموارد البشرية -6

منفردة أيضا وهذا  الموارد البشريةإلى تنمية ثم ،  تطرقنا فيما سبق من هذا العمل إلى تكنولوجيا المعلومات منفردة 

حتى يتسنى لنا اإللمام بكل عنصر بما يحتويه من أجزاء فرعية ، وحتى نتعرف بعمق إلى المكونات األساسية لكل 

هذا الجزء أو العنصر سنتطرق إلى العنصرين مجتمعين ية ، وخالل الموارد البشر  تنميةمن تكنولوجيا المعلومات و 

واقعي حيث أننا سبق وأن تحدثنا عن تكنولوجيا المعلومات واكتساحها  ، وهذا ليس جمع مكتبي بقدر ما هو جمع

وأن كل المجاالت اقتصادية كانت أو إجتماعية أو ثقافية أو ادارية قد استفادت من هذه ، جميع مجاالت الحياة 

 .ومن هذه األجيال المتعاقبة في مجال تكنولوجيا المعلومات ،الثورة التكنولوجية
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 :بين تكنولوجيا المعلومات وتنمية الموارد البشرية العالقة  -ا

 :سنحاول أن نوضح هذه العالقة من خالل تحليلنا لهذا الشكل 

 

 الموارد البشرية تنميةو المعلومات  يوضح العالقة بين التكنولوجيا( :  9)شكل رقم  

 

  

 

 

 

 

 

 

 431ص  2111مصطفى محمد أبو بكر ، الموارد البشرية ، الدار الجامعية ، االسكندرية  :المصدر

 

من خالل الشكل يتضح طبيعة العالقة بين التكنولوجيا  وجميع العمليات التي تحتويها عملية  تنمية  الموارد 
 .البشرية 

 .التكنولوجيا والمدخالت  *

من خالل تكنولوجيا ، ف 1التأثير التي تستثير عمل النظام وتدفعه إلى السلوك أو النشاطونقصد بالمدخالت عوامل 

المعلومات المتاحة ، يمكن التعرف على المخزون المتوفر من العمالة، سواًءا المتوفر لذا المؤسسة أو المطلوبة، 

                                                           

  1- نور الدين أحمد قايد ،حكيمة سبيعي ، مرجع سابق ، ص23.

 العمليات

تخطيط الموارد   – 1

 البشرية

 اختبار والتعيين – 2

 تدريب  – 3

 صيانة ومحافظة – 4

 المخرجات 

: نواتج هيكلية – 1

مهارات ،قدرات 

 ..خبرات 

 نواتج سلوكية  – 2

مقاومة ، صراع 

 اغتراب ،والء 

 المدخالت

مخزون : األفراد  – 1

 ..متاح 

 مطلوب

البيانات  – 2

والمعلومات األنشطة ، 

 األجور االشراف

 خصائص -التكنولوجيا أنماط 
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وكاالت التشغيل ، أين يسجل وتتضح هذه العالقة بشكل واضح في إطار العالقة بين المؤسسات وبين مكاتب أو 

، وبذلك 1طالبوا العمل أنفسهم بما لديهم من شهادات ومؤهالت علمية باإلضافة إلى الرغبة في نوعية العمل 

وبفضل تكنولوجيا المعلومات تسهل عملية إيجاد األفراد المناسبين للوظائف الشاغرة في وقت وجيز وبجهد ضئيل، 

والوكالة واألفراد بسرعة فائقة، كل هذه العمليات بفضل العالقة القائمة بين  وتكون عملية االتصال بين المؤسسة

 .التكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية 

أما إذا نظرنا إلى البيانات والمعلومات فتتضح العالقة خاصة في جانب األجور والرواتب ، حيث تسهل 

ي يشتغله الفرد من خالل التدقيق االلكتروني للتوقيع التكنولوجيا الحديثة معرفة الحجم الساعي الحقيقي الذ

االلكثروني لوقت الدخول والخروج، وهو بذلك يعطي العامل حقه في األجر دون نقصان ، باإلضافة إلى أن 

(  تاريخ التسديد من خالل البريد االلكتروني أو من خالل الهاتف النقال) العامل يستطيع أن يتعرف على راتبه 

تطيع سحب راتبه من خالل السحب االلكتروني بفضل البطاقة االلكترونية الخاصة بكل فرد ، وهذا ما كما أنه يس

 .يسهل على الفرد العملية دون هدر وقت الراحة أو العطلة في شباك البريد أو البنك ليتقاضى راتبه 

 .التكنولوجيا وعمليات  *

بفضل تكنولوجيا المعلومات قد اختزلت الكثير من الوقت كما سبق وأن ذكرنا أن عملية اختيار وتعيين العمال 

والجهد ، وسهلت العملية بشكل كبير ، كما أن إدخال التكنولوجيا في جانب التخطيط للموارد البشرية قد أعطى 

ثماره أيضا، وذلك الرتفاع نسبة صدق التنبؤات الخاصة بالتخطيط للموارد البشرية وهذا في الجانب الطويل أو 

المدى ، حيث تسمح تكنولوجيا المعلومات بوضع خطة شاملة لتنمية الموارد البشرية ، والقدرة على متابعتها قصير 

 .في مراحلها المختلفة حتى تصل بها إلى مرحلتها األخيرة 

                                                           
1
 - www.anem.dz .22.10.2014.13h25. 

http://www.anem.dz/
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أما في جانب التدريب فقد أعطت هذه التكنولوجيات فرص كبيرة من أجل الرفع بمستوى العامل من خالل البرامج 

فرة على الشبكة ، أو من خالل المحاضرات عن بعد أو من خالل الملتقيات العالمية عبر شبكات التواصل المتو 

لى غير ذلك من الوسائط التكنولوجية المتاحة  .االجتماعي، وا 

 .التكنولوجيا والمخرجات * 

تتفق العديد من الدراسات على أن التباين التكنولوجي ينعكس على المهارات والمعارف لدى العاملين بالتنظيمات  

" ، فمنها من يرى أن التقدم يرتبط بتزايد المهارات لدى الفرد  ومنها من يرى عكس ذلك، ونميز نتائج دراسات 

 .وى المهارة لدى العاملين بالشركات إلى أن المستوى الفني كان له تأثير  على مست" وودوارد 

أن المستوى المتقدم من التكنولوجيا يتطلب عمالة أكثر تخصًصا وذات درجة عالية من العلم "  دافز" يرى 

والمعرفة ، ومن ثم تزداد العمالة ذات اللياقة البيضاء عن العمالة ذات الياقة الزرقاء ، ومعنى هذا أنه مع التقدم 

العمالة نحو مستويات أعلى من المهارات والمتطلبات الذهنية لدى العاملين في العملية التكنولوجي تتحرك 

اإلنتاجية واألنشطة المعاونة ، وهذا ما يؤدي إلى تحرك المنحنى، ومع  إنتقال التنظيم إلى استخدام األساليب 

يعتمد على مهارات البحث والطرق الحديثة ينتقل منحنى المهارة إلى الوضع الثاني، ثم الوضع الثالث الذي 

 . 1والتطوير

 :تنمية الموارد البشرية االنعكاسات التكنولوجية على

تشير كتابات عديدة أن اختالف الخصائص التكنولوجية بين نمط تكنولوجي وأخر أو مستوى تكنولوجي وآخر 

 : 2يمكن أن ينعكس على الخصائص الهيكلية للقوى العاملة والتي منها الجوانب التالية

 .يرتبط كل نمط أو مستوى تكنولوجي بكفاءات ومهارات تركيبية معينة من الموارد البشرية  – 1

                                                           
 . 221، ص  8033االسكندرية ، الدار الجامعية ، الموارد البشرية مدخل تحقبق الميزة التنافسيةمصطفى محمود أبو بكر ،  -  1
 .200، ص المرجع نفسه -  2
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عادة ما يرتبط التطور أو التقدم التكنولوجي بعمالة ذات أجور أو نفقات مرتفعة ، مما يستلزم العمل لتحقيق  – 2

 .االستغالل األقصى لتلك العمالة 

 لتي يلتزم بها األفراد بالمنظمة ولوجي ينعكس على مستويات ومعايير األداء ااختالف النمط أو المستوى التكن – 3

عادة ما يستلزم التغير التكنولوجي عملية اإلعداد المسبق للعاملين ،من خالل عمليات التعليم والتدريب وبما  – 4

 .يضمن مقدرة األفراد للتكيف مع الخصائص التكنولوجية الجديدة 

تباينات بين األنماط والمستويات التكنولوجية على نوعية ومستوى األعمال واألنشطة والتي عادة ما تنعكس ال – 9

 .تنعكس بالتعبئة على ما لدى العاملين من قدرات ومهارات ومعارف 

من المحتمل أن يترتب على عمليات التطوير أو التغيير التكنولوجي نوًعا من الفائض الوظيفي أو الفائض  – 0

 . بما يلقي أعباء إضافية على سياسات وخطط الموارد البشرية في العمالة ، 
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 الكفاءة المهنية :

 تمهيد 

أصبح مفهوم الكفاءة المهنية أحد أبرز المصطلحات شيوًعا في المؤسسات االقتصادية ، وهذا نظير المكانة التي 

التي يعرفها المجتمع بصفة عامة والمؤسسة يحتلها في العملية اإلنتاجية ، خاصة في ظل الظروف المتغيرة 

بصفة خاصة ، وفي ظل الحركات الفكرية الجديدة التي تهتم بالفرد وتعتبره الحلقة المركزية في العملية اإلنتاجية 

، حيث أصبح اإلنسان أو العامل محور االهتمام  ليس داخل المؤسسة فقط بل خارجها أيضا من خالل توفير 

 ي تساعد العامل على األداء الجيد.جملة من الشروط الت

هذا من جانب ومن جانب أخر هو االهتمام بتطوير القدرات المهنية للعامل، من أجل مواكبة التطور التكنولوجي 

للعملية اإلنتاجية في ظل حركة تكنولوجية رهيبة ، من حيث التغير ومن حيث سرعة ذلك التغير  مما يتطلب 

 بة لهذه الحركية .على العامل المسايرة والمواك

كل هذا جعل من الكفاءة المهنية أحد العوامل األساسية التي يهتم بها المجتمع بالدرجة األولى من خالل تطوير 

ية ، ومن خالل توفير مراكز التدريب إلكساب العامل المعرفة الالزمة للتصرف مع تلك وينوالتك التعليميةالعملية 

ه حتى يتسنى له التحكم في تلك التكنولوجيات واستعمالها واالستفادة بالقدر التغيرات ، وتطوير قدراته ومهارات

 الكافي منها .

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثالث الكفاءة المهنية والتدريب

118 

 المبادئ األساسية للكفاءة المهنية  - 1

هناك جملة من المبادئ والمقومات التي يجب أن نوفرها حتى يستطيع المجتمع بصفة عامة والمؤسسة بصفة 

هذه المبادئ من المراحل األولى للتكوين وتمتد إلى ما بعد  درجتوتخاصة الحصول على كفاءات مهنية عالية ، 

  ، ونوجز بعض هذه المبادئ فيمايلي:التقاعد 

  جيد :المستوى التعليمي ال – 

إن االستثمار الحقيقي هو ذلك االستثمار في رأس المال البشري ، وهذا االستثمار يكون في مراحل التكوين 

 األولى أي المرحلة الدراسية ، حيث أنه ال يمكن الحصول على عامل كفؤ دون أن يتحصل على التعليم الجيد  

مفهوم التربية  بإعادةوذلك  ،مع المتغيرات الدوليةويبدو أن العالم اتجه إلى إدراك المعنى الحقيقي للتكيف "

عادةوالتدريس  كثير من الدول اآلن بدأت ،ونجد ال 1"االعتبار لرأس المال البشري باعتباره محور تطوير التعليم وا 

وخير دليل على ذلك نجد دولة اندونيسيا التي كانت قبل سنوات في مصاف  ،تهتم باالستثمار التربوي التعليمي

ولكنها بعد االستثمار في رأس المال البشري أصبحت من أكبر الدول المصدرة للتكنولوجيا ومن  ،ل المتخلفةالدو 

استخدامها ب ن التعليم المتطور اليوم يعتمد على تكنولوجيا المعلومات وهذاافي العالم ، و  ابين الدول األكثر نمو 

 . 2كترونيهذا ما أصبح يسمى التعليم االل "في العملية التعليمية و

 االختيار الجيد للعمال :  –

أول أساس أو قاعدة يمكن من خاللها بناء كفاءة مهنية هي القدرة على العمل والرغبة فيه ،إذن من بين شروط 

 اختيار العمال هو القدرة :

                                                           

1- بوحنية قوي ، مرجع سابق ،ص22 
- 

.22المرجع نفسه ، ص - 2  
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كما أنهم ، 1يقصد بالقدرة الجسدية للعمل قوت عضالت العامل وقدراته البدنية المختلفةالقدرة الجسدية :  –أ 

كما  آخروتختلف القدرات البدنية من شخص إلى  ،ين لديهم مؤهالت بدنية ألداء المهنة المطلوبةذأوالئك ال

تتطلب سالمة بعضها  أخرى فهناك مهن تتطلب سالمة جميع األعضاء بينما مهن ،تختلف من مهنة إلى أخرى 

 فقط .

وأكثر ما يحتاجه العامل العمل العقلي   القدرة الذهنية : ويشار إلى القدرات العقلية التي تتطلبها الوظيفة ، –ب 

أي تتغير حسب  ،وهذه القدرات يجب أن تكون تكيفيه ، 2يتطلبه استخدام الفكر وأعمال العقل الذي أكثر ما

القدرة على إصالح األعطاب على  لديهتكون فمثال الذي يشتغل على جهاز الكمبيوتر يجب أن ، حاجات العمل

كما يجب أن تكون له قدرات عقلية على تقبل تطوير قدراته في مجال البرمجية أو  ،األقل البسيطة منها

 .هالتطبيقات الحديثة التي تستعمل في مجال عمل

الضغط على وجه " القدرات النفسية : يتعرض العامل أثناء أداء مهامه إلى جملة من الضغوطات النفسية ، –ج 

العموم ليس سوى ردود األفعال الفسيولوجية واالنفعالية والنفسية لحوادث أو أشياء معينة مهددة للفرد في بيئة 

لعمل ، "وتكون في الغالب ضغوط وتكون هذه الضغوطات على حسب المكانة وعلى حسب نوع ا ،3العمل 

تج عنها مجموعة من الردود لألفعال التي نوهي عبارة عن قوى خارجية تتواجد في بيئة العمل ، والتي ت خارجية

، فالمدير يكون أكثر العمال ضغوًطا خاصة من الجانب الخارجي حيث تتعارض 4" تظهر في سلوك العمل

يازات المطلوبة التي تحتلها العالقات االجتماعية ، كما أن المكلف مبادئ العمل أو قوانين العمل وبعض االمت

بالصفقات يكون أكثر تعرضًا لضغط من غيره من العمال ، أين يتعارض دفتر الشروط والعروض المقدمة وأين 

االمتياز لبعض الملفات وان لم تتوفر فيها الشروط ، أو ليست المقدمة ألحسن  حتكون هناك ممارسات لمن

                                                           

  1- -فاخر عاقل ، أنواع العمل ، مجلة العربي العدد151  سوريا نوفمبر 1791 ص3.
.3المرجع نفسه، ص - 2  

  3- عمار الطيب كشرود ،علم النفس الصناعي والتنظيمي الحديث ،دار الكتاب الوطنية ، بنغازي ليبيا ،1775 ص.303
  4- فاروق السيد عثمان ، القلق وإدارة الضغوط النفسية، دار الفكر العربي، القاهرة 2001 ص210.
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والتي تأثر بدورها على  1وض ، "وبالتالي تسبب هذه الضغوط المخاوف واالنفعاالت واإلرهاق الفكري للعامل"العر 

 كفاءته المهنية .

كل هذا أصبح يحتم على المؤسسات أثناء عملية التوظيف إدخال جانب االختبار النفسي إلى جانب االختبار 

و كفاءة مهنية وهو يعاني من ضغوطات نفسية، وفي بعض البدني والعقلي، ألنه من الصعب أن يكون العامل ذ

 األحيان تتطور لتصبح أزمات نفسية أو عقد.

 تخطيط القوى العاملة :  – 

كما يعد أحد أهم عوامل رفع  ،إن تخطيط القوى العاملة يعد أحد أهم العوامل الحديثة لرفع الكفاءة المهنية للعامل

طريق إتباع أسلوب علمي سليم ، ويكون إما قصير المدى أو طويل المدى وذلك عن ، كفاءته اإلنتاجية أيضا 

 : 2وخطة القوى العاملة تنطوي على الخطوات التالية ، على حسب الحاجة وعلى حسب نوع العمل

 تحديد أنواع األعمال المطلوبة لتحقيق أهداف المشروع . -

 .توصيف األعمال والوظائف المختلفة  -

 .ات البشرية الالزمة ألداء تلك األعمال والوظائف تحديد المهارات والكفاء -

 والعمل على سد النقص أو التخلص من الزيادة . ،توفرها بدراسة قوة العمل الحالية ومقارنتها بقوة العمل المطلو  -

  العدل الوظيفي : -

العدالة بين العمال كل حسب كفاءته وقدرته وأدائه المهني ، خاصة في المجاالت  :ويقصد بالعدل الوظيفي 

 التالية :

                                                           

  1- محمد أحمد نابلسي وآخرون ، الصدمة النفسية ،دار النهضة العربية، بيروت لبنان،1771 ص252.
 . 55ص  1725، مكتبة غريب للنشر ، القاهرة  ادارة األفراد والكفاءة االنتاجيةعلي السلمي ،  - 2
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حيث ال يمكن للعامل أن يتقبل أو  ،العدالة في العمل هو العدل في الترقية سإن أسا العدل في الترقية :* 

وهذا ما يجعل العامل ال  ،يتجرع ترقية على أساس المحاباة أو القرابة أو المصلحة على حساب الجهد المبذول 

نما المعايير األخرى السابقة الذكر .  يبدي اهتمًاما للكفاءة المهنية باعتبارها ليست المعيار الحقيقي للترقية وا 

عندما يجد العامل أن ، و 1ونقصد باألجر المبلغ الذي يدفع للعامل مقابل  قيامه بعمل ما:  رالعدالة في األج* 

قبال أكبر على العمل حيث هناك عدالة هذه  ،الكفاءة المهنية لديها مقابل مادي يتشجع ويكون لديه همة وا 

 العدالة وفق معادلة األجر على حساب الجهد المبذول .

: حيث ال يمكن أن ننتظر من عامل كفاءة مهنية ، وهو يشتغل فوق الجهد  العملالعدل في حجم تقسيم * 

ويجب علينا هنا أن نتحدث عن عدالة الحجم الوظيفي ، حيث نجد بعض الوظائف ال يستطيع ، اإلنساني 

شتغل بها ألكثر من أربع ساعات مثاًل على عكس بعض الوظائف األخرى يمكن للعامل العمل يالعامل أن 

ن ساعات أو أكثر ، فالمدقق المالي للمؤسسة ليس كعامل بسيط في المؤسسة مثاًل فاألولى تتطلب تركيز بثما

،" وكل هذا يتجلى في ما الخطأ فيه يكلف الكثير ، أما الثانية فجهد عضلي بسيط ألن وحضور دهني عال 

 .2يعرف بأجر الوقت وهو الذي يعبر عن ثمن العمل وعن قيمة قوة العمل

العتبارات مختلفة تبتعد كل البعد عن  آخره ليس من العدل أن يرتكز العمل على حساب عامل دون كما أن

في  إليهوهذا ما يجعل العامل يصاب باإلحباط ويتخلى عن معيار الكفاءة باعتبارها أخر ما ينظر  ،المهنية

 العالقات العمودية ) رئيس ومرؤوس ( داخل المؤسسة .

ينهضون بعملهم على  األفرادتجعل  التيو هي أي العدل في الحوافز وغيرها من الماديات  : العدل في المنح* 

هي التي تجعل العمال يقومون بعملهم  الحوافز هذه،  3يبذله غيرهم  نحو أفضل ويبذلون معه جهدا أكبر مما

 . 4بجدية و كفاءة

                                                           

  1- ضياء مجيد الموسوي ،النظرية االقتصادية االقتصاد الجزئي،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر1727 ص331.
  2- ابراهيم مشورب ،االقتصاد السياسي مبادئ مدارس وأنظمة ، دار المنهل اللبناني ، لبنان 2002 ص 251.

  3- صالح عودة سعيد ، إدارة األفراد ،الجامعة المفتوحة، طرابلس ليبيا 1775 ص227.
  4- أحمد طرطار، الترشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية في المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر1773 ص70.
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 ر أخرى أو معيار الكفاءة وليس معايييجب أن تمنح على أساس ، فكما نجد هناك العدل في منح التكوين  .

حتى يتسنى للعامل الذي يبذل جهد من الحصول على فرصة لتطوير ، المحاباة ، والقرابة والمصلحة ...( )

مكاناته .  قدراته وا 

 مكان العمل : -

أو أجهزة تب اكمبما تحتويه ابتداًءا من ال، قصد بالظروف المادية للعمل المؤسسة يالظروف المادية للعمل :  

من الواضح أن اإلضاءة " فغير مهيئة للعمل ، فال يمكن أن تكون الظروف ،العاملالعمل  وكل ما يحيط ب

ونجد أن ،  1بأقل مجهود، فالضوء الخافت يسبب الشعور باالكتئاب للعامل" اإلنتاجالجيدة تساعد العامل على 

فغيابها يؤدي إلى التهوية  ة، باإلضاف 2تعيق من أداء العامل  ةالمائفي  03دون  إلىعندما تقل  الرطوبة

الضوضاء المتصلة المستمرة التي تحدث على وتيرة واحدة  أيضا دونج، 3بالعامل إلى الخمول والملل واالكتئاب

 .للعامل تساعد على العمل وتؤثر بالسلب على الكفاءة المهنية وكلها عوامل ال ،4تؤثر على العامل 

يجب أن تكون عالقة جيدة بين العمال حتى يتسنى للعامل أن يكون مطمئًنا في عمله ومبتعًدا عن  كما أنه

والتي تعطل العملية اإلنتاجية ككل في ظل تنافس وتناحر بين  ،الحسابات الخارجية التي ال تساعد على العمل

 واإلدارةعمال ة وبين نقابات الواإلدار ،" وهو ما يعرف بالصراع التنظيمي والذي  يكون بين العمال العمال 

 . 5ومختلف الصراعات األخرى

باإلضافة إلى ضرورة توفير األمن للعمال ، حيث نجد الكثير من االعتداءات الجسدية أو اللفظية على العمال 

 .خاصة الذين يتعاملون مع المواطنين بصورة مباشرة 

 
                                                           

1 - Revue de médecine du travail ;éditions publicitaire , paris ,1984p255.  
  2- حسان زيدان ، السالمة الصحية المهنية ، دار الفكر عمان 1775 ص32.

  3- حمدي ياسين ، علم النفس الصناعي،دار الكتاب الحديث، الكويت 1777 ص77.
  4- حسين أبو شحاته، التلوث الضوضائي،الدرالعربية للكتاب ، مصر 2000ص22.

  5- محمد علي محمد ، علم اجتماع التنظيم  دار المعرفة الجامعية االسكندرية، 1721 ص153.
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 : المهنية مكونات الكفاءة -2

 :1متعاكسينتتكون الكفاءة من قطبين 

: يتضمن التصور الشومسكي أي الكفاءة قدرة كامنة، أي قدرتنا على تكيف أفعالنا وعباراتنا وكالمنا القطب األول

يجـب تحديد ، "مع سلسلة من الوضعيات ، كما هو الحال في الكفاءة اللغوية حسب ما وصفها ""شوم سكي

الكفاءة وتوضيحها كقدرة كامنة ألحداث وتكيف األفعال ،أما التصور الثاني فيتضمن ) الكفاءة  السلوك( و ) 

 الوظيفة ( . –الكفاءة 

 :القطب الثاني

السلوك : ننظر إليها من حيث المنظور المستوحى من الحاجة إلى تحديد وتوضيح األهداف من  –الكفاءة  -

 تج عنها .خالل السلوك النا

الوظيفة : في حالة ما أردنا أن نعطي الكفاءة معناها السلوكي البشري يجب أن نوضح الكفاءة  –الكفاءة  -

 بإرجاعها إلى الغاية االجتماعية التقنية، ما يسمح لنا بتحديدها من خالل وظيفتها .

 ويتضح كل هذا من خالل الشكل الموالي:

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 55،  55ص  2002،دار هومة للتوزيع والنشر ، الجزائر  ، الكفاءة مفاهيم ونظرياتفاطمة الزهراء بوكرمة  - 1
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 ( يمثل قطبي الكفاءة الباطني والظاهري01الشكل رقم ) 

 

 

 

  

 

    

 . 55ص  2112فاطمة الزهراء بوكرمة ، الكفاءة مفاهيم ونظريات ،دار هومة للتوزيع والنشر ، الجزائر  المصدر: 

 أنواع الكفاءة المهنية:  -3

 :1يرى زياد حمدان أن الكفاءة المهنية تأخذ أربعة أنواع 

 المعلومات والمهارات العقلية الضرورية ألداء الفرد في شتى مجاالت عمله . : الكفاءة المعرفية -

 وتشير إلى استعدادات الفرد وميوله واتجاهاته وقيمه ومعتقداته . الكفاءة الوجدانية : -

اء هذه وتشير إلى كفاءات األداء التي يظهرها الفرد ، وتتضمن المهارات النفسية الحركية وأد الكفاءة األدائية : -

 المهارات يعتمد على ما حصله الفرد سابًقا من كفاءات معرفية .

وتشير إلى قدرة الفرد على تسخير عمله من المهارات والقدرات ،أو باألحرى الكفاءات  الكفاءة اإلنتاجية : -

نتاجية مستدامة .  المهنية األخرى ، من أجل تحقيق إنتاج أوفر وا 

                                                           
 .209،ص1722، مؤسسة الرسالة للنشر ، بيروت ، عمل التدريبمحمد زيدان حمدان ،   -  1

 مكونات الكفاءة

 

 القطب الباطني :

يشتمل هذا القطب على القدرات 

العقلية المعرفية كالتخيل والتصور 

..والقدرات الوجدانية والقدرات النفس 

 حركية 

 القطب الظاهري : 

يتضمن الكفاءات المطبقة في الحياة 

ويعبر عنها بالنشاطات  اليومية ،

 المختلفة والسلوك المالحظ
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 قياس الكفاءة المهنية :  -4

 1:يراعي في نظام قياس الكفاءة الذي يضعه مجلس اإلدارة أن يتضمن األمور اآلتية على األقل 

بما يعكس الطبيعة المتميزة لوظائف كل  ،تحديد عناصر قياس كفاية األداء لكل مجموعة وظيفية نوعية -

 منها .

المستوى التنظيمي لكل  وذلك أخذا في االعتبار، تحديد األوزان النسبية لكل من عناصر قياس الكفاءات  -

 والتسلسل الرئاسي للوظائف .  ،وظيفة واألهمية النسبية لشاغلها

تحديد دورية قياس الكفاءة لوظائف كل مجموعة على أال تقل مرات قياس األداء عن ثالث مرات في  -

 السنة الواحدة ، وأسلوب حساب التقرير النهائي لدرجة كفاءة األداء سنويا.

 نات األخرى التي يجوز االعتماد عليها في استكمال تقدير كفاءة األداء .تحديد مصادر البيا -

 .تحديد مراتب كفاءة األداء والقيمة النسبية لكل مرتبة  -

 تحديد السلطة المختصة باعتماد تقارير الكفاءة عن شاغلي وظائف الدرجة األولى . -

 بة ، وأسلوب التعامل مع العمالء ل المواظيراعى أال تزيد األهمية النسبية للعناصر السلوكية األساسية مث*

بحيث ال يكافئ العامل  ،لمقياس الكفاءة اإلجماليةمن القيمة  %03عالقات العمل مع الرؤساء والزمالء عن 

 عن أمور منطقية تمثل التزاما طبيعيا للعامل بحكم القانون ) واجبات العاملين واألعمال المحظورة عليهم ( .

بما يتناسب مع الجزاءات والعقوبات ، يراعى أن يتضمن نظام قياس الكفاءة أسلوبا لتخفيض مرتبة الكفاءة *

وأشكال التقدير  والمكافآت،في سجله ، وزيادة مرتبة الكفاءة بما يتناسب مع الحوافز  والمثبتةالموقعة على العامل 

 االيجابي التي حصل عليها والمثبتة في سجله .

وتتبع هذه التقديرات  ،تضع كل شركة نظاما لتسجيل تقديرات الكفاءة للعاملين في الفترات المتتاليةيراعى أن *

التقسيم التنظيمي : الوظيفة ، المجموعة الوظيفية ، العامل  وذلك أي على مستوى وتحللها على مستوى الشركة 

                                                           
 . 77،  72، 79،  مرجع سابقعلي السلمي ،  -  1
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عادة توزيع العمالة وغير ذلك الستنتاج المؤشرات األساسية التي تتخذ أساسا لرسم سياسات وخطط التد ريب ، وا 

 من السياسات المتعلقة بشؤون األفراد .

يراع أن تتاح لكل عامل الفرصة في االطالع على البيانات المدونة عنه في السجالت والمتخذة أساسا في *

دم لها التظلم ويحدد النظام الصادر من مجلس إدارة الشركة الجهة التي يق ، تقدير كفاءته  وله أن يتظلم منها

مستوى أداءه ضعيف بأوجه الضعف كتابة قبل  أنويجب إخطار العامل الذي يرى رؤساؤه ، وكيفية الفصل فيه 

 ة .ءنهاية الفترة التي يوضع عنها تقرير الكفا

جلس يسمح بتوفير ممن غير أعضاء  ،يضع مجلس اإلدارة نظاما لتقييم كفاءة العاملين شاغلي الوظائف العليا*

لرئيسية في وظائفهم  ابحيث تغطى عناصر األداء  ،ات عن النواحي الفنية واإلدارية في مباشرة أعمالهممعلوم

 بها عند ترشيحهم لشغل وظائف أعلى . لالهتداءويتم توفير تلك المعلومات مرتين على األقل في السنة 

يداعها جلمعلومات على ماويراعى عرض هذه   *  بملفات هؤالء العاملين.لس اإلدارة العتمادها وا 

وذلك بالنسبة  ،يختص رئيس مجلس اإلدارة بإعداد تقارير تقييم األداء السابق اإلشارة إليها في البند السابق*

وترسل تلك المعلومات مرتين في السنة على األقل إلى ، العليا من أعضاء مجلس اإلدارة الوظائف  يلشاغل

 ت عاملين .اأيدها بملفتالعتمادها وتقرير ، رئيس الجمعية العمومية للشركة 

يخطر شاغلوا الوظائف العليا بصورة من البيانات المتعلقة بكفاءتهم في العمل المعتمدة من رئيس الجمعية *

 أو مجلس اإلدارة بحسب األحوال . ،العمومية

بصورة من تقرير الكفاءة تتولى إدارة شئون العاملين إخطار كل من شاغلي وظائف الدرجة الثانية فيما دونها *

 شر يوما من تاريخ اعتماد التقارير من لجنة شؤون العاملين .  عوذلك من خالل خمسة ، المقدم عنه 

تؤشر إدارة شؤون العاملين في السجل المعد لذلك بدرجة كفاءة العامل التي تقررها لجنة شئون العاملين ) أو 

األولى ( كما تحفظ هذه الدرجة في ملف خدمته وذلك خالل  السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة

 .أسبوع من تاريخ صدور قرار اللجنة أو السلطة المختصة

 .جلس إدارة الشركة إجراءات التظلم من تقارير الكفاءة ميحدد *
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ضعيف مقدار العالوة الدورية التي يقرر مجلس اإلدارة صرفها  يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتب*

ه تقريران متتاليان نويجوز فصل العامل الذي يقدم ع ،ي السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير فومن الترقية 

 بمرتب ضعيف 
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 للكفاءة المهنية : المداخل النظرية  -5

 تمهيد:

أخذ بعًدا بوكانت االنطالقة لكل اتجاه  ،اتخذت الكفاءة المهنية الكثير من الصور والمفاهيم وحتى االتجاهات 

اتجاهات الموارد البشرية التي سعت لتمنية الموارد البشرية  فهناك االتجاه السلوكي ، مدرسًيا أو اتجاًها نظرًيا 

سنحاول توضيحها ، و وكل عالج الكفاءة المهنية من زاوية مختلفة بصفة عامة و الكفاءة المهنية بصفة خاصة 

 : من خالل العرض الموالي

 االتجاه السلوكي  – 1

أن تحديد الكفاءة الخاصة بمنصب عمل ما يستلزم من المكون في  ،تبين القراءات الخاصة بالمجال المهني

ي سيقوم بها الفرد المعين فيه ، لذا قام وصف النشاطات التي يتطلبها المنصب والت ،إطار التكوين المهني

. لهذا أصبح  1المختصون في هذا المجال بوصف عدد من النشاطات الخاصة التي يتميز بها كل منصب عمل

التي ُيطلب من كل فرد القيام   (standardisés )من النشاطات المقننة قائمةوصف الكفاءة المهنية في صورة 

 ،بها عند تعيينه في منصب معين ال تعتبر عن أي غموض فيما يخص تحويل الكفاءة من المكون إلى المتكون

لكن عملية تحديد صورة الكفاءات وتقنين  ،بلة للمالحظة امحددة وق سلوكياتوذلك لكون الكفاءة تعبر عن 

د تسهيل إدماج الفرد العامل في عالم الشغل بأسرع وقت ممكن ، ال قص Taylorالنشاطات التي قام بها تايلور 

الذي تسعى إليه  واإلبداعيمكنها أن تسمح للفرد المتكون بتنمية قدراته العقلية قصد الوصول إلى مستوى التفكير 

العامل أليا تكون قابلة للمالحظة يقوم بها الفرد  سلوكياتالمجتمعات المتقدمة ، ألن تقنين الكفاءات في صورة 

لفترة معينة ترمي بالدرجة األولى إلى الفعالية قصيرة المدى على حساب تنمية األفراد وكفاءاتهم  المهنية وحتى 

ما أدخل المؤسسات التي تبنت نظرية تايلور في مشاكل صعوبة التنمية والتطور ،  ،على حساب مسؤوليتهم

                                                           
1 Gillet Bernard ,Améliorer la formation professionnelle par l’étude du travail ,les éditions 
d’organisation, Paris,1973,pp33-34. 
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من خالل التكرار المجبر لألفعال  ،ةعن التحقيق حيث يعتبر تايلور بتقسيمه للنشاطات وبفصله التصور

 1في معظم األحيان الناكر لإلبداع والخبرة الذاتية (normalisées )المضبطة 

 وتنطوي تحت هذا االتجاه عالقتين فرعيتين :

تنمو هذه العالقة بين السلوك البشري والعقل اإلنساني من خالل التكرار المستمر  االتجاه السلوكي العقلي : –أ 

مثل ، وظيفة محددة لفترة زمنية طويلة  لديهجد في بعض المؤسسات من نحيث  ،لنفس الحركة أو نفس العمل 

، المشروبات الغازية شركات الورق الذي يحمل معلومات عن المنتوج على القارورات بالستيكية في  صقمن يل

حيث تتكون عند هذا الفرد مزاوجة آلية بين الحركة والعقل ، حيث لكثرة استعمال نفس األعضاء تتعود هذه 

األخيرة على نفس الحركات مع ترسيخ على مستوى الذاكرة البشرية فيصبح العامل ينجز العمل دون تركيز كما 

 . كان في مراحله األولى وبأقل جهد عضلي أو عقلي

هو ذلك االتجاه الذي يتركب من خالل المزاوجة بين العالقة المترابطة بين  االتجاه السلوكي النفسي : –ب 

العمليات السلوكية قصد استعمالها النجاز عمل أو فعل جديد" نمو اإلمكانات النفسية والحركية .. حيث يمكن 

" هذه العالقة هي نتاج للعالقات السلوكية  2للعناصر المشكلة للفعل أن تستعمل من جديد في تركيب فعل أخر

 المستمر ألعضاء معينة في حركة محددة . النفسية التي تتشكل نتيجة التكرار

 

 

 

 

                                                           
 . 11،  15، ص  مرجع سابقفاطمة الزهراء بوكرمة ،  -   1

2 - Maigre André et autre l’éducation psychomotrice 1795 p23 
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 مدخل االدارة العلمية :  -2

األب الحقيقي والقوة الرافعة باتجاه حركة اإلدارة العلمية ، حيث ساهم  Frederick w taylorيعد فريدريك تايلر 

هو وزمالئه في تطوير الفكر اإلداري على صعيد العالم ، حيث ركز تايلر على التعاون ما بين اإلدارة والعاملين 

يار والتعيين لألفراد ، فيعتقد أن القياس العلمي للعمل ) دراسة العمل ( وتحديد أفضل األساليب في األداء واالخت

زالة مصادر الصراع بين اإلدارة  المناسبين في األعمال التي تتناسب ومؤهالتهم ، ووضع األجور المناسبة وا 

والعاملين يمكن أن يقود إلى زيادة اإلنتاج وزيادة األجور من خالل زيادة األرباح ، ولكنه اعتمد مبدأ الرجل 

والفلسفية ادارة األفراد قامت على أساس الربط بين أسلوب العمل العلمي االقتصادي ، فإن شعار حركته العلمية 

واإلنتاجية ، حيث نتائج الدراسات التي ربطت بين بيئة العمل المادية والرضا الوظيفي واإلنتاجية أثرت بشكل 

ذلك الحقل كبير في تعميق مبادئ حركة االدارة العلمية ، عالوة على أن التطور في علم السلوك التنظيمي ، 

الذي يهتم بسلوك الفرد والجماعة، الدافعية ،التعلم ،بالقيادة االتصاالت، القوة االجتماعية، المنظمة غير الرسمية،  

 . 1ومعالجة الصراعات، انعكس بشكل واضح على تعميق تلك الحركة

 :2أهم المبادئ الفلسفية لحركة اإلدارة العلمية

 لقد استندت اإلدارة العلمية على مضامين ومبادئ فلسفية يمكن حصر أهمها في التالي :

 استخدام األسلوب العلمي في الوصول إلى حلول المشاكل اإلدارية واتخاذ القرارات . – 0

 اختيار الموارد سواًءا  منها المادية أو البشرية بطريقة علمية سليمة . – 2

مناسب يعمد إليه بأداء عمل محدد ، على أن توفر له اإلدارة التعليمات واإلرشادات بعد اختيار العامل ال – 0

 خاصة فيما يتعلق بكيفية األداء األمثل للعمل .

                                                           
 . 25ص  2005، دار وائل للنشر األردن  إدارة الموارد البشريةخالد عبد الرحمان الهيتي ،  -  1
 .33ص  ،مرجع سابقعلي غربي ،بلقاسم سالطنية، إسماعيل قيرة ،   -  2
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يجب أن يعاد توزيع المهام بين اإلدارة والعمال والتعاون بينهما ، بحيث تتولى اإلدارة مهام التخطيط  – 4

 م التنفيذ ، وهذا من أهم مبادئ نظرية اإلدارة العلمية.والتنظيم والرقابة ويتولى العمال مها

 أهم مبادئ نظرية اإلدارة العلمية:

 : 1تتحدد المبادئ التي تستند إليها النظرية محل االهتمام فيما يلي

 استخدام طرق دراسة الوقت والحركة لتحديد أحسن طريقة ألداء العمل. -

 استخدام الحوافز إلغراء العمال علة تأدية العمل بالطريقة المطلوبة وبالسرعة أو المعدل المطلوب . -

استخدام الخبراء المختصين لتحديد الظروف والشروط المحيطة بالعمل، أي أن اإلدارة العلمية ترتكز على  -

 الصناعة والخصائص التالية للتنظيم :

 العمل. – 0

 العمل .التخصص وتقسيم  – 2

 الرشد في العمال واإلدارة . – 0

 هيكل التنظيم والتسلسل الرئيسي. – 4

 استخدام الحوافز االقتصادية لتشجيع األفراد على العمل . – 5

يبدوا من خالل هذا العرض أن نظرية اإلدارة العلمية تولي عناية كبيرة لطبيعة الهيكل الداخلي للتنظيم وتعتبره 

أنها تتصف بالمثالية فيما يخص بحثها عن أفضل األساليب  الواجب إتباعها ) ما يجب أن نظاًما مغلًقا ، كما 

يكون ( لرفع كفاءة العمل واإلنتاج ، وبالمقابل فهي تعقل أهمية اإلنسان في التنظيم وتعتبره مجرد آلة ، ال تأثير 

 له على السلوك التنظيمي .

 

 
                                                           

 . 35،  35، ص المرجع نفسه -  1
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 مدخل العالقات اإلنسانية -3

 Eltonقات اإلنسانية من خالل البحوث العلمية والدراسات التي أجراها كل من ألتون مايوظهرت حركة العال

mayo    وفرتز روزث لزبيركرfritz roesth héberger  من جامعة هارفارد في مصانع هوثورت خالل الفترة

 . 1( والتي استهدفت تحديد العوامل في محيط العمل التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاج0203 – 0220) 

ومن خالل أبحاثه بمصانع هاوثورن درس مايو العالقة بين مجموعة من المتغيرات التي كانت محل االهتمام 

 2تجلت فيما يلي : 

 . كثافة اإلضاءة 

 . فترات الراحة 

 . نظام األجور 

مجموعتين من العمال ، مجموعة ضابطة أين سهر على توفير شدة اإلضاءة ثابتة و كان ذلك من خالل 

ومجموعة تجريبية تخضع ظروف عملها الفيزيقية لتغير مستمر تارة بالزيادة وتارة أخرى بالنقصان ،وقد تمثلت 

 : 3االستجابات في هذه التجارب بما يلي 

تكن سبب اإلضاءة أو العوامل البيئية األخرى ،و إنما سبب استجابة األفراد العاملين لزيادة اإلنتاجية لم -0

 اهتمام اإلدارة بهم وشعورهم بان اإلدارة تميزهم من خالل األخذ بوجهات نظرهم .

تأثير مجموعة أو مجموعات العمل على مستوى األداء بحيث إذا كانت إحدى المجموعات تضع مقاييس -2

 سيتمسكون بهذه المعايير في ظل الظروف البيئية المعقدة .عالية ، إدارة اإلفراد في تلك المجموعة 

                                                           
 . 57ص 2015 ،، دار صفاء للطباعة  األردن إدارة الموارد البشريةيوسف حجيم الطائي  ،  -  1
 . 50، ص  مرجع سابقعلي غربي ،بلقاسم سالطنية، إسماعيل قيرة ،   -  2
 10ص  ، مرجع سابقيوسف حجم الطائي  -  3
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االستنتاج المهم لهذه التجارب كان أهمية العالقات اإلنسانية الجيدة ومعنوية األفراد العاملين ، فالمعنويات -0

المرتفعة تعتمد على االتصاالت والتفاعالت غير الرسمية ودرجة رضا أفراد عن العمل، وكذلك نوعية عالقة 

 إلدارة باألفراد العاملين .ا

 أهم المبادئ التي تنهض عليها النظرية  :

يقوم مدخل العالقات اإلنسانية على مجموعة من المبادئ والمستندة من تجاربها بمصانع هاوثورن وتتلخص في 

 : 1األتي

إن التنظيم هو عبارة عن تلك العالقات التي تنشأ بين مجموعات من األفراد ، وليس مجرد وجود عدد من  – 0

 األفراد المنعزلين غير المرتبطين فيما بينهم .

إن السلوك التنظيمي يحدد وقًتا لسلوك أفراد التنظيم ، الذين يتأثرون هم بدورهم بضغوط إجتماعية مستمدة  - 2

 ليد، التي تؤمن بها الجماعة وتفرضها على أعضائها .من العرف والتقا

إن القيادة األساسية تلعب دوًرا أساسًيا في التأثير على تكوين الجماعات وتعديل تقاليدها بما يتناسب مع  – 0

أهداف التنظيم ، وموازاة مع ذلك تعمل القيادة اإلدارية على تحقيق درجة أكبر من التقارب والتعاون بين 

 ين الرسمي وغير الرسمي .التنظيم

إن السبيل لتحقيق هذا التقارب هو إدماج التنظيم غير الرسمي في التظيم الرسمي عن طريق اشتراك  – 4

 العمال ) في جميع المستويات ( في عملية اإلدارة وتحميلهم مسؤولية العمل على تحقيق أهداف التنظيم .

ة على شبكة االتصاالت الرسمية ، بل هناك أيًضا شبكة إن االتصاالت بين أفراد التنظيم ليست قاصر  – 5

االتصاالت  غير الرسمية يجب أن تولى العناية الالزمة والتي قد تكون أكثر فعالية في التأثير على سلوك 

 العاملين.
                                                           

 .51، 50ص  ، مرجع سابق قيرة ،اسماعيل ، سالطنيةبلقاسم  علي غربي ، -  1
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خالصة القول أن مدرسة العالقات اإلنسانية استطاعت دراسة التنظيم كنسق إجتماعي ، مستخدمة مصطلحات 

األولى من ذلك مثال " الرجل االجتماعي " " الرجل االقتصادي " كما أن تركيزها على السلوك بداًل من للمرة 

ضفاء الرؤية الوظيفية في بعض  الفعل الذي يصعب دراسته ، واهتمت بدراسة الجماعات والتنظيم غير الرسمي وا 

حيث أنه كلما كبر حجم التنظيم كلما تباينت حاالتها التحليلية ويبدوا ذلك في حالة التنظيمات الكبيرة الحجم ، ب

 وحداته الفرعية وتكاملت فيما بينها للحفاظ على استمرارها وأيًضا ضرورة تكيف التنظيم مع العالم الخارجي .

 مدخل الموارد البشرية – 4

نات من القرن يعتبر مدخل الموارد البشرية حديث نسبًيا في إدارة األفراد ، وقد بدأ استعماله مع مطلع السبعي

العشرين ، حيث أكدت البحوث والدراسات في مجال العلوم السلوكية على إعتبار األفراد كموارد وليسوا مجرد 

 :1أناس يتصرفون فقط على أساس مشاعرهم وعواطفهم وقد قام هذا المدخل على

إذا أحسنت إدارته تنمية ويمكن أن يحقق مكاسب طويلة األجل للمؤسسة تتبنى  إن الفرد عبارة عن إستثمار – 0

 في أحسن صورها من خالل زيادة اإلنتاج .

 ال بد أن توجه السياسات والبرامج والممارسات إلشباع الحاجات النفسية ) العاطفية( واالقتصادية للفرد. – 2

 على تنمية واستغالل مهاراتهم ألقصى حد .ال بد أن تهيأ بيئة العمل بحيث تشجع األفراد  – 0

برامج وممارسات الموارد البشرية يجب أن توضع وتنفذ مراعية تحقيق التوازن بين حاجات األفراد وأهداف  – 4

 المنظمة .

 أهم مقومات مدخل الموارد البشرية :

 : 1تقوم أفكار هذه المدرسة على االفتراضات اآلتية

                                                           
 . 59. 51ص المرجع نفسه ،  -  1
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عتمد عليها في الحصول على مواردها ومنها الموارد البشرية، وفي محاولة المنظمة تعمل المنظمة في بيئة ت – 0

الحصول على مواردها البشرية فعليها أن تدرك حالة الحركية في البيئة، والتي يمكن أن تعكس فرص وتهديدات 

 تؤثر سلًبا أو إيجاًبا في نوعية الموارد البشرية اآلتية من البيئة .

لتكيف مع حركة البيئة تحتاج المنظمة إلى إدارة  متخصصة تتابع حركة الموارد البشرية في محاولتها ل – 2

خارج المنظمة، وتهتم بتلك الموارد بهدف زيادة فاعليتها داخل المنظمة، وتعيد تأهيلها بعد خروجها من المنظمة 

 لالستفادة منها في نشاطات أخرى .

على اإلدارة المتخصصة بالمورد البشري ،أي تركز على المواءمة  تحقيق حالة التكيف مع التغيرات البيئية – 0

الداخلية وكيفية تحقيق االستخدام األفضل للموارد البشرية في المنظمة ، والمواءمة الخارجية وكيفية االستجابة 

 للمتطلبات البيئية.

أهدافها االقتصادية  لالستجابة للمتطلبات البيئية على تلك اإلدارة أن تضع في حسابها التنوع في – 4

 واالجتماعية والقانونية واألخالقية .

إن الموارد البشرية في المنظمة كلفة وميزة في نفس الوقت وعلى إدارة الموارد البشرية أن تحقق أفضل  – 5

توازن ما بين الكلفة والميزة، وذلك بتركيزها على االستخدام الكامل والصحيح للموارد البشرية ، حيث يتحقق 

لبشرية في المنظمة المتاحة وما يمكن تحريكه االستخدام الكامل للموارد البشرية من خالل تشغيل كامل الطاقات ا

من طاقات كامنة ، بينما يتحقق االستخدام الصحيح من خالل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، 

 وبهذين االستخدامين يتحقق االستخدام األفضل للموارد البشرية .

                                                                                                                                                                      
 . 22،  29،ص  مرجع سابق تي ،خالد عبد الرحيم الهي -  1
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إلى البيئة  إلشراف ومتابعة إدارة تخضع حركة الفرد من البيئة إلى المنظمة وداخل المنظمة ومنها  – 6

متخصصة تعرف بإدارة الموارد البشرية ، ولتمكين تلك اإلدارة من ممارسة عملها بكفاءة فيجب أن تعطى 

 االهتمام الوظيفي والتنظيمي من قبل إدارة المنظمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثالث الكفاءة المهنية والتدريب

137 

 تكنولوجيا المعلومات والكفاءة المهنية -6

  وتكنولوجيا المعلومات . كفاءة المهنيةللعالقة بين ال التطور التاريخي – 0

وازدادت انجازاتها وتعمقت وتوسعت اآلثار التي تتركها على مختلف   والتكنولوجيا  بقدر ما تعقدت العلوم

" ومن أجل االستغالل األمثل للتكنولوجيا في 1بقدر ماتعاظمت ضرورة مالحقتها الستغاللها ايجابيا ، نشاطاتها

جانبها االقتصادي ،البد لها من العامل الكفء الذي يجيد العمل على معداتها ، وتكون له القدرة على مسايرة 

في أعماق  بجذورهابين الكفاءة المهنية والتكنولوجيا تضرب التحوالت التكنولوجية السريعة ، وان هذه العالقة 

في مختلف  ملقد عرف اإلنسان تالزمية التطور في العالقة بين التكنولوجيا  و الكفاءة المهنية للعاالتاريخ ، فل

 . اإلنسانية وفي مختلف الفترات الزمنية الحضارات 

 : الحضارات القديمة – ا

كل خاصة الفرعونية منها والبابلية ، وكانت  ،نقصد بالحضارات القديمة الحضارات الكبرى للتجمع البشري

 . حسب النشاط االقتصادي السائد في المجتمع حضارة ترتكز على نوع من الكفاءات

خاصة في العصر الحجري ، فنجد البداية األولى للكفاءة هي االهتمام بكيفية استعمال تلك التكنولوجيات البدائية 

رز في ذلك الوقت ويتطلب فرغم بساطة تلك التكنولوجيات بالنسبة للوقت الراهن إال أنها تعتبر الحدث البا ،

استعمالها مهارات معينة ، خاصة في الجانب الزراعي ، حيث أن الحضارات القديمة وخاصة القائمة على 

ضفاف األنهار كالفرعونية والبابلية قد عرفت تكنولوجيات جد متطورة ) بالنسبة لذلك العصر ( في مجال الري 

فاظ عليه بحيث يساعد في تأمين السيطرة على قنوات المياه حيث طوروا نظام موثوق به للري والح الزراعي 

لقنوات والضخ المائي عن طريق العجلة ، كل هذا بدأ يوحي بضرورة ا  استعمالعملية الري بمثل ، 2الصناعية

                                                           

  1- أنطونيوس كرم ،مرجع سابق ، ص12.
  2- علي ليله ، مرجع سابق ،  ص122.
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الحاجة للعامل الكفء من أجل االستعمال الرشيد لهذه الوسائل واالستغالل الجيد لها ، ومن هنا بدأت الكفاءة 

 المهنية تطفو على سطح المجتمعات اإلنسانية .  

وكما سبق الذكر فإن كل حضارة كانت تهتم بتطوير الكفاءات المهنية لحالها على حساب النشاط المهني   فنجد 

من المعرفة بالمنطقة  والقدرة ، غنم أو اإلبل يختار الرعاة الذين يملكون كفاءة في طريقة الرعي حتى صاحب ال

الجسدية لحماية القطيع من اللصوص وقطاع الطرق وكيفية التعامل مع القطيع ، ويتجلى هذا عند البدو 

 االقتصادي األول لهم . طالن الرعي هو النشابالخصوص 

 الحضارة الرومانية. - ب

نها ، واالستعمال الجيد خاصة الحربية م اهتمامها على تطوير القدرات الجسدية أما الحضارة الرومانية فكان

ومغاربها ، كما اهتمت  األرضلألسلحة ، ويتضح هذا جليا من خال التوسعات االستعمارية التي شملت مشارق 

ذلك ، كل هذا حتم على المهندسين والبنائين أيضا بالهندسة والبناء ولعل اآلثار والمخلفات األثرية شاهد على 

 الذين يتشكلون في الغالب من العبيد أن يطوروا من كفاءاتهم المهنية ، لمسايرة هذا الرقي خاصة المعماري منه.

 الحضارة اليونانية. -ج

ايرة هذا عكس الحضارة اليونانية التي اهتمت بالجانب العقلي أكثر من الجانب الجسدي ، وذلك من أجل مس

المعارف التي بلغت ذروتها في تلك الفترة خاصة الفلسفية منها ، ونجد مرافق األطفال أو المشرف عليهم الذي 

وذلك في الجانب المعرفي حتى يستطيع أن ، يعرف بالبيداغود الذي يجب أن يكون ذو كفاءة مهنية عالية 

واإلجابة على األسئلة التي ، ويوفر له حاجياته خاصة العقلية  ، 1واالخد بيدهم ومصاحبتهم يشرف على الطفل

ا في طريقه إلى مكان التعلم  ، إذن الكفاءة المهنية تختلف من مجتمع إلى أخر على حسب المهنة هيطرح

                                                           

  1 - نورالدين أحمد قايد ، حكيمة سبيعي، مرجع سابق ، ص35.
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أو حتى المعرفة باعتبارها االهتمام األساسي لبعض  ، السائدة في المجتمع سواًءا الزراعة أو الصناعة البسيطة

 مجتمعات .ال

 الثورة الصناعية : فترة  -د

تعد الثورة الصناعية االنطالقة الحقيقية لمفهوم الكفاءة المهنية بالمنظور العصري الحديث حيث ظهرت المصانع 

حيث تحولت الحركة اليدوية للمصنع إلى حركة آلية  ،الحديثة وظهرت التطورات التكنولوجية وتجلت في األآلت

وبدأت التحول من البحث على اليد العاملة البسيطة إلى اليد العاملة الماهرة ، ، كل هذا تطلب يد عاملة ماهرة ، 

وذلك من أجل مسايرة مالمح هذا التغير التي ، ومن المستويات العلمية البسيطة إلى المستويات العلمية المتطورة 

ي تشكيل المشكلة والتطورات السوسيولوجية وصياغتها أحدثته الثورة الصناعية "حيث أسهمت أكثر من غيرها ف

نظام الملكية ونشوء المدينة ونمو على والتحول الذي طرأ ، في حالة العمل  ةثلتممالتلك المالمح الهامة 

 1.وظهور نظام المصنع"  االتكنولوجي

حتى يتسنى له  ، لعاملعد هذين األخيرين أهم المالمح التي أدت إلى ضرورة االهتمام بالكفاءة المهنية ليو 

وباختصار يمكن اعتبار ، واالندماج والنظام الجديد للمصنع والعمل بصفة عامة  ،التكيف والتكنولوجيا الحديثة

 2التصنع نمطًا هاًما من التغير المعاصر 

  .عصر المعلوماتية  -ه

يتضح جليا العالقة الوطيدة  ، للعاملمن خالل استعراضنا للمرحلتين السابقتين من مراحل تطور الكفاءة المهنية 

حتى البسيطة منها التي عرفتها  المختلفة  عبر العصورمن جهة والكفاءة المهنية   بين التطور التكنولوجي

ستلزم لكل تطور تكنولوجي مخترع عامل ذو كفاء تهذه العالقة الحتمية بين المتغيرين ، المجتمعات البدائية 

                                                           

   1- عادل مختار الهواري ، أسس علم االجتماع ، مكتبة نهظة الشرق ، القاهرة 1723 ص 07 . -
 75، دار المعرفة الجامعية ،القاهرة، دون سنة نشر، ص  التغير االجتماعي والتحديثسناء خولي ،  -  2
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التطور التكنولوجي أو عصر األجيال و  المعلوماتية  إذن فإن هذا العصر هو عصر ، مهنية  ليساير هذا العصر

 التكنولوجيا المتالحقة وبالتالي فهو عصر الكفاءة المهنية من جهة ثانية .

خاصة بعد إدخال تكنولوجيا المعلومات في الجوانب ، ولكن هذا العصر عرف بالتطور الرهيب وبالتغير السريع 

الجانب اإلنتاجي ، مما جعل العامل في الكثير من األحيان غير قادر على مسايرة هذه  باألخص المختلفة للحياة

من آالت  رة نجدها تشتري تكنولوجيات حديثةهذه األخي، الحركية خاصة في المجتمعات المستوردة للتكنولوجيا 

الالزمة للتعامل مع هذه  ألخير عامل ذو قدرات محدودة تنقصه الكفاءة المهنيةا وفي ،وبرمجيات وغيرها 

 ة .يددجالمتغيرات ال

أبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية مختلفة ، حيث أصبح رب العمل  يأخذمن هنا بدأ مصطلح الكفاءة المهنية 

كما بدأت الطبقة  ،يضع شروط جديدة للتوظيف مثل التحكم في تكنولوجيا إلى جانب الشهادة المطلوبة للعمل

سواًءا بإدخال مواد علمية جديدة على المنظومة التربوية أو  ،لعماللالسياسية تهتم بضرورة تنمية الكفاءة المهنية 

أو خارجية حيث يتم نقل  ،أو مراكز تدريب داخلية لمسايرة هذا التطور، بخلق مراكز تكوين مهني حديثة 

 المسايرة لها . ةالتكنولوجيا والعامل أو الكفاءة المهني

 تأثير تكنولوجيا المعلومات على الكفاءة المهنية للعامل . - 2

أثرت تكنولوجيا المعلومات على الكفاءة المهنية ، من خالل قطبيها معا، الداخلي والخارجي ويتضح ذلك من خالل 

 مايلي :

 هناك جملة من المظاهر نذكر من بينها :الجانب الظاهري:  -أ 
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 السرعة في األداء المهني :  -1

يؤدي استعمال تكنولوجيا المعلومات المتطورة ،إلى تغير مستمر في تكنولوجيا التجميع و المعالجة ،  و نشر 

البيانات و المعلومات ، و قد أدت تلك التطورات إلى تغيرات أساسية لألدوات التقليدية في التعامل مع البيانات و 

 .1رعة و الموضوعية و التفصيل و المالئمةالمعلومات ، و تمتاز بالس

إذ استطاعت تكنولوجيا المعلومات أن تتجاوز الطرق التقليدية في معالجة المعلومات، و التسجيل و االستنتاج و  

، فبعدما كانت  العملية تتم يدويا أصبحت اليوم الكترونيا ، و هو ما يسرع العملية 2البث و التنظيم و االسترجاع 

لتالي يستطيع العامل أن يقوم بنفس العمل الذي كان يقوم به من قبل،  أي قبل إدخال تكنولوجيا ككل و با

 المعلومات في أقل وقت ، و بفارق كبير .

: استطاعت تكنولوجيا المعلومات أن تجعل العامل يؤدي وظيفته بكفاءة عالية و بأقل جهد عمل بأقل جهد  - 2

مات بمختلف وسائلها  و تقنياتها على العامل الكثير من الجهد، أبرزها التنقل ممكن ، حيث وفرت تكنولوجيا المعلو 

بين المراكز الفرعية و المركز العام ، باإلضافة إلى أنه  بدل حمل رزمة من  األوراق للتخزين حل محلها الذاكرة 

ت الحديثة، العمل بأقل جهد   االلكترونية التي تحمل في الجيب ، إلى جانب كل هذا أصبح العامل باستخدامه للتقنيا

 فقد استغني عن الطرائق التقليدية المتعبة ، و التي تعتمد على الجهد البدني و الحساب العقلي .

: استطاع العامل بفضل تكنولوجيا المعلومات أن يسرع من عملية اإلنتاج ، حيث  رفع  تحسين  المردودية -3
العامل من اإلنتاجية في الساعة الواحدة أضعافا مضاعفة بنظيرها يوم كان يعتمد على الطرق التقليدية ، حيث أن 

، وذلك من خالل  3تلف الجهات لبناء اقتصاد فعال في جميع المستويات تبدو انعكاساتها على مخ ةالمعايير الدولي

                                                           
،مجلـة بغـداد للعلـوم االقتصـادية عـدد خـاص بغـداد بيئة المحاسبة ومؤشرات تكيفها لتكنولوجيا المعلومات ليلى ناجي مجيد الفتالوي، - 1

 .282،ص2300

 

    2- شوقي محمد علي سالم  ،صناعة المعلومات ،مركزاالسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات ، االسكندرية 0226 ،ص 68 .    

2305الجزائر ، مارس  508النشرة الرسمية للتربية العدد - 3  
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فقد قللت قيود الوقت ومن ثم لصبح باالمكان االنتاج في اي وقت مما يعني سرعة االداء  تكنولوجيا المعلومات
 .  1وتقصير الزمن

: بفضل التكنولوجيا التي يستعملها العامل في أداء مهامه تقلصت أخطاء العامل إلى  قلة األخطاء في العمل -4

معتبرة ، حيث أنه يشار إلى الكفاءة على أنها أداء ما ينفذ من عمل أو يتخذ من تصرف على نحو  مستويات جد

، وتعد تكنولوجيا المعلومات بما توفره من إمكانيات السبيل األنسب لرفع الكفاءة من خالل العمل  2صحيح أو أفضل

 األفضل واألقل أخطاء.

 الجانب الباطني  –ب 

اوبير من معهد البنك العالمي أن هناك دور للتطورات التكنولوجية والعولمة، على الجانب يرى الخبير جان اريك 

تنمية القدرات في  3. الباطني العقلي ،أكثر منه على الجانب الجسدي الخارجي، وذلك من أجل تقديم القيمة المضافة

 العقلية والدهنية والحس حركية والوجدانية للعامل .

تعارف عليها في كل مهنة ، يتعين توافر مجموعة من الشروط لدى الفرد حتى يكون مهنيا  ففي ضوء المعايير الم

 .4وفي مقدمة هذه الشروط ، االستعداد الذهني  والقدرة الذاتية والمهارة الفنية وانضباط السلوك 

جانبه اإلداري  ويتجلى الدور الكبير لتكنولوجيا المعلومات، في تأثيره على الجانب الباطني للعامل خاصة في

وباألخص  في سرعة اتخاذ القرارات الصائبة ، حيث تأثر تكنولوجيا المعلومات بصورة مباشرة في نظم االتصاالت 

 . 5واتخاذ القرارات

 ويتضح كل هذا من خالل الشكل الموالي: 

                                                           

  1- بوحنية قوي، مرجع سابق ، ص55.
2 - Peter F Druker. MANAGMENT : TASKS. RESPONSIBILITIES .practices.Harber and Row .Nyo 
York.1974.P45 

  3- النشرة الرسمية للتربية، مرجع سابق.

  4- مصطفى محمود ابو بكر ، مرجع سابق  ،ص 53.

  5- أشرف السعيد أحمد ، مرجع سابق ، ص 23 .
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 المهنية.يوضح العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والكفاءة ( : 11شكل رقم ) 

  

                             اختزال  تنمية                         

           

 .المصدر : من انجاز الباحث
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 طرق تنمية الكفاءة المهنية للعام: -7

سواءا أثناء العمل من خالل  ،الكفاءة المهنية لعمالهاهناك جملة من الطرق التي تنتهجها المؤسسة من أجل رفع 

التعليم خالل سواءا من  ،خلق كفاءات مهنية أجلأو في خضم العملية الشاملة التي تنتهجها الدول من ،التدريب 

أو من خالل إعطاء فرصة للشباب الذين لم يسعفهم  ،لي الذي يعد الخزان الرئيسي لسوق الشغلاخاصة التعليم الع

الذي يتميز بالتخصص الدقيق في تكوين ،و ظ في مواصلة المسار الدراسي من خالل التكوين المهنيالح

 ما اغالبو  ،وكذلك بتلبية االحتياجات المباشرة والراهنة التي يتطلبها سوق العمل ،المتربصين حسب الرغبة الفردية

حتى تستطيع تلك المؤسسات من تلبية  ،يكون التخصص حسب طبيعة المنطقة والمؤسسات االقتصادية المحيطة

وقد حدت بعض المؤسسات في اتجاه المزاوجة بينها وبين مراكز التكوين ،الحاجة من اليد العاملة المتخصصة 

وتكون نفقات التكوين على حساب المؤسسات ولها أولوية تشغيل  ،من أجل طلب فتح تخصص معين ،والجامعات

كما تلجأ المؤسسات لمسايرة عمالها للتطور  ،ماهرة ومتكونة تكوينا جيداالخرجين وذلك من أجل ضمان يد عمل 

من خالل التربصات التدريبية سواءا قصيرة المدى أو  ،التكنولوجي إلى إعادة تكوينهم أو الرفع من مؤهالتهم 

أو خارج  وتكون هذه التربصات داخل ،الطويلة في بعض األحيان في مراكز التكوين أو المعاهد وحتى الجامعات

وهذا في الغالب يكون عند استراد تكنولوجيا حديثة تقوم المؤسسة بارسال طاقم عمالي يتدرب على  ،الوطن

  .عطابويكون المسؤول عنها عند التشغيل والقدرة على إصالحها عند األ،استخدامها 

كالتدريب أو غير مباشرة تكون  سواءا مباشرة ،فع الكفاءة المهنية للعاملالمنتهجة لر  إذن هناك جملة من األساليب

ة مثل التعليم أو التكوين المهني ، ولكن المؤسسة الستطيع كما سبق الذكر في إطار العملية االقتصادية الشامل

التحكم في متغيري التعليم والتكوين  لتنمية كفاءة العامل لذا،لم يبقى أمامها سوى االعتماد على عملية التدريب 

للعامل، ويحمل التدريب شكالن الشكل التقليدي والشكل الحديث الذي يعرف بالتدريب  لرفع الكفاءة المهنية

  االلكتروني . 
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 التدريب التقليدي . –أوال 

 مفهوم التدريب :  -0

وهو نشاط لنقل المعرفة  عملية تبادلية لتعليم وتعلم مجموعة من المهارات والمعارف واألساليب المتعلقة بالعمل ،

ويقوم المدربون بالمساعدة على صقل مهارات  ،إلى مجموعة أو مجموعات من األفراد يعتقد أنها مفيدة لهم

 .1المتدربين ، وهو عبارة عن نقل المعرفة وتطوير المهارات 

كيف تؤدي مصممة من أجل تعليم الموارد البشرية  ،يتكون من مجموعة من البرامج، التدريب عمل مخطط 

 . 2أعمالها الحالية بمستوى عال من الكفاءة من خالل تطوير وتحسين أدائها

ويتم في الوظائف التي يمكن أن تحدد مكوناتها  ،هو عملية تعلم مجموعة متتابعة من التصرفات المحددة مسبًقا

والوعي بالقواعد واإلجراءات  لهامإلوأنشطتها بشكل دقيق عادة ، والتدريب هو تطبيق المعرفة ، ويمكن األفراد من ا

 .3ذلك عملية تعلم لسلسلة من السلوك المبرمج بالموجهة والمرشدة لسلوكهم ، وهو 

وتقع المسؤولية  ،هو عملية تعلم ، تتضمن اكتساب مهارات ومفاهيم وقواعد واتجاهات لزيادة وتحسين أداء الفرد

األولى لتدريب الفرد الجديد بصفة عامة على الرئيس المباشر له ، وفي بعض األحيان تفويض مسؤولية هذا 

 . 4و خبرة في المنظمةذأو فرد من األفراد القدامى ،التدريب إلى عامل من العمال 

 

 

 

                                                           
 .11ص 2005، مركز االستشارات والخدمات للنشر، األردن  التدريب اإلداري في تحقيق الميزة التنافسيةياغي محمد ،  -  1
 . 12ص  2005، دار وائل للنشر ، األردن إدارة الموارد البشرية المعاصرة بعد استراتيجيعقيلي محمد وصيفي ،  -  2
 . 309ص  1772، دار المحمدية ، الجزائر  اقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون ،  -  3
 ،   . 113ص 2003،دار الجامعة ، اإلسكندرية  إدارة الموارد البشرية، راوية حسن  -  4
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 مؤشرات التدريب :  -2

ض عومن بين هذه المؤشرات وجود ب ،إن المؤشرات التي تدل على عملية التدريب تمكن في الحاجة على التدريب 

 1المظاهر التنظيمية السلبية والمتمثلة في : 

 * ضعف األداء .

 * ارتفاع التكاليف .

 د .ر * ضعف الرقابة على الموا

 * ضعف الرقابة على الجودة.

 * العمالة الزائدة .

 اع المستمر مع اإلدارة .* الصر 

 * كثرة الشكاوي 

 .* عدم االلتزام بالقواعد واإلجراءات الموضوعة أو ضعف االنضباط 

 .* ارتفاع معدل دوران العمل 

 * ارتفاع نسبة الغياب عن العمل .

 * التأخير في اإلنتاج وعدم تلبية االحتياجات في مواعيدها .

 س الحاجة إلى التدريب ، ومن أمثلتها : كما توجد بغض المؤشرات األخرى التي تعك

 * توسع المنظمة . 
                                                           

  1 - جمال الدين محمد المرسي ، مرجع سابق ، ص ص 352- 351 .
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 * تغير تفضيالت المستهلكين للسلع أو الخدمات الموجودة في السوق .

 تنتجها المنظمة .دة * إضافة منتجات أو خدمات جدي

 * وجود تصميمات جديدة للوظائف أو للهيكل التنظيمي .

 * إضافة وحدات جديدة للمنظمة .

 * وجود تشريعات جديدة تسنها الدولة  ولها عالقة ببيئة المنظمة .

 * توقع تطور تكنولوجي جديد .

 * توقع وجود تغيرات تنظيمية .

 * توفير العجز في فئات العاملين بسبب تقادم المهارات ، أو المرض  أو اإلقبال على التقاعد .

 * تغيير أسلوب أو طرق العمل أو اإلنتاج .

 * استخدام آالت ومعدات جديدة .

 * نقل أو ترقية بعض العاملين في السنوات القادمة .

يعد التدريب الطريقة المباشرة لرفع كفاءة العمال المهنية وتلجأ إليه المؤسسات لمسايرة التطور التكنولوجي السريع ، 

أجل التعرف على طرق العمل  ولمواكبته تبرمج تربصات في الغالب ما تكون من أجل تبادل الخبرات أو من

الذي دخل كل المجاالت كما أن نقص اليد العاملة يفرض على المؤسسات  يالجديدة التي وفرها التطور التكنولوج

يحتم عليها إعادة تدريبه من خالل البرنامج التدريبي  تشغيل عمال ليسوا في إطار االختصاص المطلوب وهو ما

 المعاهد المتخصصة  . للمؤسسة سواءا داخلها أو من خالل
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 أهداف التدريب  : -3

 : 1يشير سيد عبد الحميد مرسى أنه يمكن الوقوف على  أهداف التدريب والتي حددها في الفئات التالية

   أهداف إجرائية: -أ 

 -مثل زيادة المبيعات ، خفض التكاليف وتحسين اإلنتاج واألداء . ب وتقاس من خالل المخرجات التنظيمية ،

   أهداف ترتبط بإنجاز العمل :

، وهذه األهداف ترتبط بإنجاز الفرد والتي تتعلق بمدى تحقيق كفاءة عالية في العمل ، وااللتزام بالميزانية المقررة   

 .والعمل على االستمرار في تحقيق األهداف المراد إنجازها 

 :أهداف تعليمية –ج 

في معظم األحوال يلجأ المنظمون للتدريب إلى قياس مدى ما تحقق من أهداف تعليمية موضوعية ، وذلك في 

  .نهاية الدورة التدريبية أو البرامج التدريبية من خالل تصميم وقياس موضوعي يحقق هذا الغرض

   :أهداف االستجابة ) رد الفعل ( –د 

ويالحظ أن أهداف االستجابة تمثل أهدافا ذاتية في جوهرها ، حيث يمكن الوقوف عليها من خالل األسئلة التي   

توجه إلى المتدربين بهدف الوقوف على طبيعة مشاعرهم واتجاهاتهم ، ومدى استجاباتهم وتفاعلهم تجاه البرنامج 

المتدربين أهمية بالغة في تحسين مكونات البرامج و  التدريبي . هذا، وتلعب التغدية الرجعية التي نسترجعها مع

 أسلوب التدريب .

 أهداف تتعلق بالنمو أو االرتقاء الشخصي : –ه 

                                                           
 .52ص 1721، مكتبة وهبة القاهرة  ، علم النفس والكفاية االنتاجيةسيد عبد الحميد مرسي  - 1
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أما هذه األهداف على الرغم من أهميتها وعظم دورها إال أنها في كثير من األحيان ال يشعر بها المسؤولون عن   

العملية التدريبية ، ولهذا يحسنون صنعا إذا اهتموا بها ، خاصة إذا تم وضعها في الحسبان عند تصميم البرامج 

حقيق هذه األهداف لذا الفرد  خاصة إذا علمنا  أن التدريبية ، هذا باإلضافة إلى تصميم أدوات تقيس مدى ت

أهداف النمو الشخصي ترتبط بمشاعر الثقة بالذات ، والشعور بالكفاءة الذاتية وتحسين صورة الذات ، وغير ذلك 

من جوانب  تحقيق الذات مثل تنمية المهارات وكيفية األداء بفعالية و إدارة الوقت وتنمية القدرات اإلدراكية وحل 

مشكالت والقدرة على إتخاذ القرار وضبط االنفعال ،وفي الواقع إن أهداف النمو الشخصي تمثل حجر الزاوية في ال

موضوع التدريب ، وهذا راجع أن الكفاءة المهنية ال تكفي أبدا ما لم يدعمها السلوك السوي وتمتع الفرد بصحة 

      نفسية عالية.

 .المراحل اإلجرائية للتدريب -4

       :1يمكن وضع المراحل اإلجرائية للتدريب في النقاط التالية 

 : تحديد االحتياجات التدريبية .المرحلة األولى 

نساني  داري وا  وهي أمور تتعلق  ،يتم فيها تحديد االحتياجات التدريبية وهذه االحتياجات عبارة عن احتياج مادي وا 

  الثالثة .بموقف السلطة اإلدارية تجاه تلك األمور 

 جمع وتحليل المعلومات التي تتعلق باالحتياجات :  .المرحلة الثانية 

  إذا كان الوقوف على االحتياجات شرطا مسبقا لنجاح عملية تصميم البرنامج فإن عملية جمع وتحليل المعلومات

حتياجات ، ولهذا تعتبر التي تتعلق باالحتياجات ال تقل أهمية عن تحديد المتغيرات التي تضمها مشكلة تحديد اال

 –و إن كانت جزءا ال يتجزأ من أي مرحلة من المراحل اإلجرائية الخمس عند التخطيط للتدريب  –هذه المرحلة 

                                                           
 . 102. 101. 100. 77ص  2001، دار الفكر العربي  القاهرة  ، سيكولوجية التدريب وتنمية الموارد البشريةرأفت عبد الفتاح -  1
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عنصرا هاما من عملية االستبصار نحو تحديد االحتياج والوقوف على المتضمنات والحقائق المرتبطة بموضوع 

    .االحتياجات التدريبية 

 وتتضمن تصميم المادة ) البرنامج ( التدريبية :  .ثة المرحلة الثال

يلي مرحلة جمع وتحليل المعلومات في ضوء تحديد االحتياجات التدريبية مرحلة تصميم المادة التدريبية والتي   

وقد يبدو لبعض مصممي البرامج أن  ،تبنى في الواقع على األهداف التي تمت بلورتها في المرحلة األولى والثانية 

سواء على مستوى تحديد المفاهيم أو على  ،هذه المرحلة بديهية مما يوقعهم في العديد من المشاكل التنفيذية

األمر الذي يدفعنا بالقدر الكافي والمتأني للوقوف عند هذه المرحلة ألجل صياغة األهداف بدقة ،مستوى التطبيق 

 .يات التدريبية حتى يمكن تصميم المحتو ،

 : تنفيذ البرامج التدريبية .المرحلة الرابعة 

تحويل موضوعات البرامج السابقة إلى خطوات إجرائية ، وهي عبارة عن األبعاد الفنية التي يتكون منها البرنامج ، 

  .ومن تم تحديد أولويات تطبيقها ومناقشتها وتدريب األفراد عليها

 :مج التدريبية . تقويم البراالمرحلة الخامسة 

عطاء مصداقيته في زيادة كفاءة األداء من خالل  اإلجراءات  تقويم التدريب ضرورة الزمة لضمان قطف ثماره وا 

التقويمية للعملية التدريبية التي تيسر الوقوف على فعل البرنامج التدريبي ، والتدريب الناجح هو الذي يساهم 

رد للتغيير والمشاركة في إتخاذ القرارات ومن تم يصبح التدريب بصورة واضحة ومباشرة في زيادة حساسية الف

ا يتصل بتفكير وسلوك األفراد وتحقيقا الشباعاتهم وحاجاتهم النفسية من ناحية ومؤسساتهم من ناحية متدعيًما في

 .أخرى ، وهذه العملية أي عملية التقويم تكون بالنسبة للبرامج والمدربين والمتدربين
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 معايير اختيار طرق و أساليب التدريب :  -5

تختلف طرق و أساليب التدريب باختالف طبيعة البرامج التدريبية وطبيعة المتدربين بها ، وطبيعة القائمين على 

 تعدد الطرق و األساليب التدريبية ضمن البرنامج الواحد .تكما يمكن أن  ،التدريب 

 :1المناسب لكل موقف تدريبي وفق المعايير التالية يمكن اختيار طريقة أو أسلوب التدريب كما 

 االرتكاز على قوانين ومبادئ التعلم والتعليم :  – 0

والتي أثبتت فعاليتها وكفايتها إذا ما  ،وضع علماء النفس عددا من القوانين والمبادئ الخاصة بعملية التعّلم والتعليم

 افعية ، التعزيز ، وضوح المعنى ...الخ .تم توظيفها في العمليات التدريبية مثل : توفر الد

 مالءمة طرق و أساليب التدريب الحتياجات المتدربين : – 2

 يراعى أن تلبي البرامج التدريبية حاجات المتدربين أنفسهم و أن تسهم في حل مشكالتهم الميدانية .

 حجم المتدربين :  – 0

تستخدم عادة األساليب الفردية في حاالت التدريب على اكتساب مهارات خاصة ، أما األساليب فتستخدم عند 

 تدريب جماعات صغيرة أو كبيرة حسب طبيعة الحالة التدريبية .

 أماكن تواجد المتدربين :  – 4

، فإنه من الممكن استخدام  عندما يتوفر المكان المركزي المناسب للتدريب الذي يسهل وصول المتدربين إليه  

الطرق واألساليب الجماعية في التدريب ، بينما يتم استخدام الطرق الفردية إذا كانت أماكن تواجد المتدربين في 

 مناطق نائية .

 توفر اإلمكانات البشرية والكوادر الفنية المؤهلة للتدريب :  - 5
                                                           

 . 71. 70ص  2002،عالم الكتب الحديثة . عمان ، اتجاهات حديثة في التدريبأحمد الخطيب . رداح الخطيب،   -  1
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على طبيعة الموقف التعليمي أو التدريبي من حيث اختيار  اءتهميتحكم مستوى المدرب أو المدربين و مدى كف

 الطرق واألساليب التدريبية المناسبة .

 توفر التسهيالت المادية للتدريب :  – 6

يتحدد اختيار أنسب طرق و أساليب التدريب في ضوء اإلمكانيات المادية المتاحة في األماكن التي يتم فيها  

وتوفير المناخ المالئم إلنجاز العملية  ،عات و األجهزة والمعدات الالزمةمن حيث مدى توفر القا،التدريب 

 التدريبية بشكل فّعال 

 اإلمكانات المالية :  – 7 

حتى يتم نجاح أي برنامج تدريبي في تحقيق أهدافه ، ال بد من وضع ميزانية لتغطية النفقات المترتبة على ذلك  

 البرنامج التدريبي .

 مخصص والوقت المناسب للتدريب : عامل الزمن ال – 8

إن طول فترة البرنامج التدريبي أو قصرها والوقت الذي يحضر فيه المتدربين إلى مكان التدريب  يحدد اختيار  

 الطريقة أو األسلوب التدريبي دون اآلخر .

 االتجاهات السائدة لدى المتدربين : – 2

ب من جهة ، وأعمارهم وخبراتهم السابقة ومستوى ثقافتهم من إن اتجاهات المتدربين ومواقعهم من  عملية التدري

جهة أخرى تحدد اختيار الطريقة  أو األسلوب التدريبي األنسب ، يضاف إلى ذلك أن عملية مشاركة وتفاعل 

 في تحقيق أهداف ذلك البرنامج .المتدربين في البرنامج التدريبي لها أكبر األثر 
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 أنواع التدريب :  -6

 :  1يأخذ التدريب عدة أنواع ويقسم تبعا للوظائف المختلفة ويقسم إلى األنواع التالية

: ويهدف إلى تنمية المهارات والخبرات المتخصصة بغية توفير اإلمكانيات لمواجهة  التدريب التخصصي – ا

 مشاكل العمل التخصصي .

 اإلداريةابع اإلداري والتي تساهم في األعمال ويقصد به التدريب على األعمال ذات الطالتدريب اإلداري :  – ب

 حيث تتوقف كفاءة المنشأة على انتظام العمل اإلداري .

: وهو يغطي تدريب القيادات أو الرؤساء بالمنشأة على مختلف مسؤولياتهم اإلدارية  التدريب اإلداري القيادي –ج 

 القيادية في المستويات التالية : 

ويقع على عاتقهم مسؤولية قيادة و إدارة العمل الذي يمارسه العاملون اآلخرون  مستوى اإلشراف األول : – 1

 خاصة في المجال التنفيذي .

وهم حلقة الوصل بين القيادات العليا ومستوى اإلشراف األول ولهذا المستوى  مستوى اإلدارة الوسطى : – 2

 ألجهزة المختلفة .أهمية بالغة في زيادة كفاءة العمل في ا

وهم واضعي السياسات العامة ومتخذي القرارات األساسية ،ويقع عليهم مسئولية  مستوى اإلدارة العليا : – 3

 التخطيط االستراتيجي للمنشأة .

وعادة يوجد معاهد متخصصة أو مراكز للتدريب المهني، وتهدف للتدريب على بعض  التدريب المهني : – د

 يكانيكية.المهن اليدوية والم

 

                                                           
 . 191، ص  مرجع سابقشماوي . محمد عبد الوهاب حسن ع -  1
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 . األساليب التدريبية -7

حيث تصل المنظمة في ، تختلف األساليب التدريبية المتخذة باختالف الهدف من العملية التدريبية نفسها    

 ،قناعاتها إلى أن اختيارها البديل التدريبي األفضل من بين البدائل المتاحة في حل مشكلة ما في العمل اإلداري

 ،والذي يتطلب تغييره إلى األفضل للوصول إلى زيادة في اإلنتاجية،من أجل تحسين الوضع الحالي في المنظمة 

من خالل رفع كفاءة األداء لدى العاملين لديها وذلك من خالل تنمية مهاراتهم وتغيير سلوكياتهم وتعديلها بما 

العمل ، وحيث أن اختيار األسلوب التدريبي يمثل يتماشى مع المتطلبات والتغيرات المطلوبة أداؤها في مجال 

جزءا هاما في العملية التدريبية ، فمن خالل األسلوب التدريبي المالئم يمكن استثارة اهتمام المتدربين وتفاعلهم 

 . 1مما يضيف ويؤثر بدرجة رئيسية على أدائهم فيما بعد ،الفعالة في البرنامج التدريبي مااليجابي ومساهمته

عدة أساليب تدريبية منها ما يكون داخل العمل، ومنها ما يكون خارج العمل ، ومنها الفردي ومنها  وهناك

 نتعرض إلى أهم األساليب التدريبية :الجماعي، وفي مايلي 

 التدريب التمهيدي .

كل مزايا وهو تدريب يتلقاه الفرد في بداية تعينه بالمنظمة في ورشة أو مدرسة خاصة بها، ويرمي إلى جني     

لك أن العملية اإلنتاجية تتكرر في هذا األسلوب التدريبي ولكن خارج ذي مساوئه ، و شالتدريب أثناء العمل مع تال

هناك متطلبات اإلنتاج  العمل نفسه ، حيث تخصص ورشة ) مدرسة ( تجري فيها العملية اإلنتاجية دون أن تكون

لى حد كبير ، عمدرسة مشابهة لعمليات اإلنتاج الحقيقي وآالته نفسه ، وتكون عمليات اإلنتاج واآلالت في هذه ال

 . 2األمر الذي يجعل هذا األسلوب مكلفًا في بعض الصناعات

 

                                                           
رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الشرق األوسط لدراسات  عالقة التدريب بأداء األفراد .عائدة عبد العزيز علي نعمان .  -  1

 . 19ص  2002العليا الجمهورية اليمنية 
  .275ص مرجع سابق ،يوسف حجيم الطائي ،   -  2
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 .أسلوب المناقشة 

كما يستخدم هذا األسلوب في العمل المشترك وهنا  اجتماع لمجموعة صغيرة العدد يرشد فيها القائد الدارسين ،

يكون التجمع من وقت آلخر لماذا ؟ ليكون تبادل األفكار والخبرات ومناقشة ما يصل إليه كل عضو من أعضائها 

موظف الذي يجب عليه أن الإذا يتبين لنا بأن الدارس يكون قد شعر بأنه شارك بجهده وليس مجرد  ،من نتائج 

 ولو لم يكن مقتنعا به . بالرضىيتقبل أي أمر 

أي وجود مجموعة كبيرة فهنا  ،غير أن المالحظ من ناحية ثانية وهو في حالة وجود عكس المجموعة القليلة العدد

تتولى كل منها دراسة معينة ثم تناقش ، نالحظ أن هذا األسلوب يتم بتقسيم هذه المجموعة إلى مجموعات صغيرة 

  .1تقاريرها في شكل مؤتمر

من جهة والتأثير االيجابي من جهة  الذي يالحظ أن الهدف األساسي من هذه الطريقة زيادة المعلومات العامة

تفيد  هنا نستنتج أن الطريقة المتبعة في هذا األسلوب ، منوحل المشكالت  هذا على انطباعات المتدربينو ، ثانية 

والمدرب يحصل على خبرة عملية  لى المعلومات ،تمرار عالمتدرب باس الطرفين المدرب والمتدرب ، بحيث يحصل

 .2وأن أكثر طرق المناقشات الجماعية شيوعا هي المؤتمرات أو جلسات المناقشة ،في االتصال 

 دراسة الحـــالــة: 

يعود األصل في دراسة الحاالت إلى علم القانون، حيث ابتكر كريستوفر النجدل أستاذ القانون في هارفارد في   

م أسلوب الحاالت لشحذ تفكير طالبه ، وتدريبهم على اتخاذ األحكام القضائية في ضوء ما يدرسون  0883عام 

                                                           
، المنظمة العربية للعلوم اإلدارية ، جامعة  أساليب التدريب ومقوماته وأثارها في رفع كفاية األفراد محمد عبد المنعم خميس ،   -  1

 . 10، صفحة  1791( فبراير ) شباط ( سنة  22 -20الدول العربية ) 
المجلة   ريب في الكويتالتدريب كأداة لتنمية العنصر البشري في مجل العمل . دراسة لواقع التدعبد العزيز تقي .علي عسكر ،  -  2

 . 37، صفحة  1729العربية للعلوم االدارية ، العدد الثاني سنة 
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ذات الجامعة وتبعتها كليات أخرى ، حتى أصبح من مواد قانونية ، واقتبست األسلوب منه كلية إدارة األعمال ب

 .1استخدام الحاالت اإلدارية طابعا مميزا للكثير من الجامعات األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية 

وتهدف دراسة الحالة إلى إيجاد قنطرة تصل بفعالية بين النظرية والتجربة العملية ،بإتاحتها الفرصة للمتدربين     

 رفوا وما ألفوا من نظريات على الموافقة الفعلية .لتطبيق ما ع

 :المحاضرات 

المحاضرة من أشهر الطرق التدريبية والتعليمية التي تتم في حلقات التدريب . وهي إقتصادية ألنها تغطى مساحة  

تكوين كبيرة من المعلومات لمجموعة من األفراد ، وهي قليلة التكلفة والجهد ، وبالرغم من تواجد صعوبة في 

عالقات وارتباطات ببعض الموضوعات التدريبية، إال أنها تمثل موقفا جيدا نحو التعليم االنتقائي خاصة إذا 

 .2تحولت المحاضرة من موقف نظري إلى موقف تدريبي 

تعتبر المحاضرات مألوفة لكل الناس ، حيث إنها تمثل واحدة من أكثر الطرق استخداما في توصيل المعرفة و    

وبصفة خاصة ألغراض تعليمية ، ومن الراجح أن يكون كل الناس على علم بعيوب هذه الطريقة أيضا والمتعلقة 

 شك أن الخبرات الخاصة ببعض الساعات بالقدرة على الحفاظ على انتباه الطلبة في أثناء هذه المحاضرات ، وال

المملة التي مرت في محاولة االنتباه إلى بعض المحاضرات التي تدور حول بعض الموضوعات التي ال تمس أيا 

من اهتماماتنا تمثل جزءا من ذاكرة أي شخص ، ولهذا السبب  فربما يكون هناك غالبا نوع من المقاومة الداخلية 

ن التدريب ، و من المتفق عليه بصفة عامة أيضا أنه ال يتم تحصيل سوى عشرين ضد هذا الشكل المحدد م

بالمائة فقط مما يقال بالمحاضرات ، ومن الممكن أن يتم تحسين معدل التحصيل هذا إذا ما تم تعزيز عملية التعلم 

 .3عن طريق ممارسة الطلبة لهذه الدروس عملًيا بعد انتهاء المحاضرات مباشرة 

                                                           
 . 12القاهرة ص  1721. المجلة العربية لإلدارة ، العدد الرابع . ديسمبر  الحاالت اإلداريةحسن أبشر الطيب .  -  1
 . 115ص  2009ار الفكر العربي القاهرة ، د، سيكولوجية التدريب وتنمية الموارد البشريةرأفت عبد الحميد  -  2
 . 2013، دار الفاروق للنشر ، القاهرة ، ص  إدارة الموارد البشريةباري كشواي ،  -   3
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 ؤتمرات والندوات أسلوب الم

يعتبر هذا األسلوب أكثر كفاءة في التدريب عند مقارنته مع أسلوب المحاضرات ال سيما في مجاالت تغيير   

 اتجاهات وسلوك العاملين .

 والمقصود بالمؤتمرات " هو إجراء لقاء لمجموعات وفق خطط مدروسة يتحدد فيها المتدربون وموضوع المؤتمر ،  

ولجنة التحضير للمؤتمر وتوجه الدعوة للباحثين ألعداد بحوثهم  و أوراق العمل ويتولى المدرب تنظيم إلقاء 

 الكلمات وتوجيه األسئلة والتنسيق المطلوب ووضع االستنتاجات " 

فأسلوب المؤتمرات والندوات يتميز عن أسلوب المحاضرات بإجراء النقاش ويعتبر من األساليب التدريبية   

 .1المناسبة للمستويات اإلدارية العليا 

فالندوة تنظم على أساس تبادل عدد من المتخصصين لموضوع محدد من جوانب مختلفة   للندواتأما بالنسبة   

مع مشاركة المتدربين فإن النقاش ، وهذا األسلوب من التدريب يعتمد على المدرب الذي يسمح بمناقشة المتدربين 

  ئلة .ويشجعهم على طرح األس

ويتم فيها وضع سيناريو لموقف معين ويطلب من كل متدرب تنفيذ دور معين ، و أثناء التدريب تمثيل األدوار : 

يبدي كل مشارك مالحظاته على تصرفات زميله سواء باإليجاب أو السلب ، وتصلح هذه الطريقة لمعالجة 

 يفية مواجهتها المشكالت المتصلة بالمواقف اإلنسانية وكذا في أعداد السيناريوهات ألزمات مستقبلية وك

 :  البريد الوارد

يعطى المتدربون مجموعة من الملفات  و األوراق  والرسائل تشبه تلك التي سيطلب منهم مستقبال التعامل معها   

ثم يقوم المتدربون باتخاذ  ،أي المحتوى النموذجي للبريد الوارد على مكتب الموظف أو العامل  ،في مكان عملهم

 . 1وبعدها تتم مقارنة النتائج مع بعضها البعض ،خطوة بتنفيذ عملهم خطوة اإلجراءات المناسبة ل
                                                           

 . 272ص  مرجع سابق ،يم الطائي ، جيوسف ح -  1
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 صعوبات التدريب :  -8

 :تواجه هذا النوع من التدريب جملة من الصعوبات نذكر من جملتها 

  .نقص الهياكل التدريبية حيث ال تتوفر كل المؤسسات على هياكل داخلية للتدريب –

 ارتفاع تكلفة العملية التدريبية خاصة الخارجية التي تتطلب تكاليف النقل األكل و اإلقامة . –

حيث ال تتوفر المؤسسة أو المراكز التدريبية على  ، جوانبه االلكترونيفي نقص التدريب المتخصص خاصة  – 

 تخصصات جديدة  تعتمد على التكنولوجيات الحديثة .

، خاصة في التخصصات الحديثة التي نجدها تقتصر على بعض المراكز دون سواها بعد المراكز التدريبية  –

 وغالًبا ما تكون في العواصم والمدن الكبرى .

 .  2انخفاض المستوى التعليمي والمهاري للعاملين بالمراكز التدريبية –

 . التدريب االلكتروني ثانيا : 

 مفهوم التدريب اإللكتروني  -1

التدريب االلكتروني العملية التي يتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنية الحاسب   

اآللي وشبكاته ووسائطه المتعددة ، التي تمكن المتدرب من بلوغ أهداف العملية التدريبية من خالل تفاعله 

لى مستويات الجودة من دون تقيد مع مصادرها، وذلك في أقصر وقت ممكن وبأقل جهد مبذول وبأع

 . 3بحدود المكان والزمان

                                                                                                                                                                      
   2002.  107 102، عالم الكتاب الحديثة ، األردن ص   ، اتجاهات حديثة في التدريبأحمد الخطيب رداح الخطيب  -  1

- محمد عبد اللطيف موسى،التخطيط االستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في التدريب اإلداري ،دار السعادة للطبع والنشر ، القاهرة 

.150ص 2010 2  
 2013رة العامة ، المملكة العربية السعودية ،الدليل اإلرشادي الستخدام نظام المحتوى االلكتروني ، منشورات معهد اإلدا -

.1ص 3   
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كما يعرف التدريب االلكتروني أيضا : هو عملية إكساب مجموعة من المعارف والمهارات واالتجاهات إلى 

فرد أو مجموعة من األفراد باستخدام الوسائط االلكترونية في االتصال ، واستقبال المعلومات واكتساب 

والتفاعل بين المدرب والمتدرب ، وال يستلزم هذا النوع من التدريب االلتقاء المكاني والزماني المهارات ، 

للمتدربين والمدرب ، إضافة إلى أنه يلغي جميع المكونات المادية للتدريب و ال يلغي التدريب االلكتروني 

ها ، ويشار إلى االنترنت على دور المدرب وبالتالي دور المؤسسة التدريبية ،ولكنه يعيد صياغة دور كل من

أنها عصب التدريب االلكتروني إذ تستخدم كوسيلة إللغاء البعد الزماني والمكاني التي تعتبر متطلب 

 .1أساسي في العملية التدريبية التقليدية

ويشار كذلك إلى التدريب االلكتروني على أنه عملية تدريبية، تهدف إلى تقديم المحتوى التدريبي من خالل 

أي وسيط من آليات االتصال الحديثة، من أجهزة حاسوب وشبكة انترنت لتخطي المسافة الجغرافية بين 

المتدرب والمدرب ، فهو عبارة عن نظام تدريبي بين متدربين ومدربين يفصلهم المكان والزمان ، من أجل 

ذي يختار فيه المتدرب تمكين األفراد من التدريب والتغلب على ظروف الوقت والمكان ، فهو التدريب ال

 . 2متى يتدرب ؟ وكيف يتدرب ؟ و أين يتدرب ؟ وماذا يتدرب ؟ ضمن الحدود الممكنة 

 أهمية التدريب االلكتروني  -2

 تنبثق الحاجة لهذا النوع من التعلم من عدة عوامل : 

علومات واالتصاالت * التطور المتسارع في المبتكرات وتطبيقاتها ودمجها بتكنولوجيا التعليم والتعلم والم

والتكنولوجيا الرقمية ، وهذا يقضي بأن تدريب المتدربين على استخدام هذه المبتكرات أثناء عملية التدريب 

                                                           
، منشورات جامعة النجاح  التدريب االلكثروني في المؤسسة المالية والمصرفيةمعروف دويكات ، معاد األسمر ،  -  1

 . 10ص  2002الوطنية . فلسطين 
مجلة الواحات للبحوث  ،  مفهوم جديد لتنمية الموارد البشرية التدريب االلكثرونيزرقين عبود جباري شوقي .  -  2

 . 279ص  2007سنة الجزائر   9والدراسات جامعة غرداية العدد 
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لتحديث معلوماتهم باستمرار، سيجعل هؤالء المتدربين أفضل العاملين المستقبليين القادرين على التعامل مع 

 لكون القدرة والثقة والمهارات التقنية الالزمة لتوسيع معارفهم .قضايا العمل اليومية ومشاكله ، إذ أنهم يم

* ضرورة مواكبة االنفجار المعرفي وتهيئة الفرد القادر على التعامل مع معطيات العولمة من خالل التعلم 

 المستمر مدى الحياة وتوفير مصادر التعلم والمعلومات. 

بمستويات مختلفة من التدريب عمال بمبدأ تكافؤ الفرص  *إتاحة الفرصة ألكبر قدر من المتدربين لاللتحاق

 والتدريب للجميع .

 * التقليل من التكلفة المادية وتوفير الوقت والجهد مقابل الحصول على نتاجات تدريب نوعية .

* وضع إستراتيجية تدريبية في أي مجال تدريبي ، ألن معظم إن لم تكن كافة المعلومات التي يستخدمها 

 ين هي في متناول أيديهم .المتدرب

* تهيئة األفراد أنفسهم لسوق العمل ، أو إعادة تأهيل من هم على رأس العمل في المصانع والشركات 

والمؤسسات األهلية والحكومية ، أو ربات البيوت المحتاجات إلى تطوير معلوماتهم وقدراتهم من خالل 

اللتحاق بالجامعات العلمية إما لبعد المسافة أو ألنهم ال التعليم والتدريب المستمرين، ولكنهم ال يستطيعون ا

 .1يستطيعون ترك أعمالهم،أو ألنه ال توجد مقاعد بيداغوجية في الجامعات،أو لهذه األسباب مجتمعة 

 أهداف التدريب االلكثروني : -3

 يهدف التدريب االلكتروني إلى :

 تنمية الموارد البشرية للمؤسسة من خالل نوع جديد من التدريب . – 0

                                                           
، منشورات  التدريب االلكثروني وتطبيقاته في تنمية الموارد البشرية في دول الخليج العربيأشرف الموسوي ،  -  1

 . 5ص  2010السعودية ،، المملكة العربية  جامعة الملك سعود 
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استغالل التطور التكنولوجي الرهيب سواء في الجانب المعداتي أو جانب االتصاالت في تطوير  – 2

 الكفاءة المهنية للعمال .

اإلقامة إلى غيرها خفض تكاليف العملية التدريبية ، خاصة إذا علمنا أن النوع التقليدي يتطلب التنقل و  – 0

 من التكاليف التي تثقل كاهل المؤسسة االقتصادية .

إعطاء فرصة التدريب للجميع بدون استثناء خاصة ألولئك الذين ال يستطيعون التنقل بحكم المهنة أو  – 4

 الظروف ،ألن التدريب االلكتروني هو الذي ينقل المتدرب .

 مزايا التدريب االلكتروني : -4

 همها ما يلي :  والتي من أ 

*انخفاض التكلفة : تعد البرامج التدريبية عبر الشبكات ذات كلفة مناسبة للمتدربين والمدربين والمنظمات 

بصفة عامة ، وعن طريق هذه البرامج فإنه باإلمكان تخفيض تكلفة السفر وتكلفة الكتب ، كما أن التكلفة 

فة الصيانة و التسهيالت المادية ، حيث أن التشغيلية للمؤسسات ستنخفض أيضا نظرا النخفاض تكل

مستخدمي الشبكة ال يحتاجون إلى الحجرات الدراسية أو التدريبية واالزدحام في أماكن التجمعات إذا كانوا 

 يمتلكون أجهزة حاسب موصولة بالشبكة في منازلهم . 

وني، حيث باستطاعة كل من *النشر االلكتروني : حيث تتيح الشبكة العنكبوتية آلية سهلة للنشر االلكتر 

المدرب والمتدرب تأليف ونشر أعمالهم في كل أنحاء العالم ، مما يمكن معه االستفادة منها في النقاش و 

 االقتداء بها ومراجعتها على الشبكة .

*اكتساب خبرات متعددة : إن برامج التدريب االلكتروني يمكنها االستفادة من مزايا المصادر المتاحة على 

بكة العنكبوتية ، والتي وفرها خبراء من مختلف مجاالت المعرفة ، فمجتمع االتصال االلكتروني يضم الش
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خبراء خارجيين ومحاضرين وضيوف ، وهذا يوفر ال شك ميزة تنوع الرؤى العلمية، وتنوع مصادر المعرفة 

 والخبرة .

 الباحثين بصفة فورية ودون عناء .*أصبح الوصول إلى التطورات واالكتشافات الجديدة متاًحا للدارسين و 

لذا تعتبر وسيًطا جيدًا لتقديم فرص الدخول المتساوي  *إن بيئات التعليم االلكترونية بيئات غير مميزة ،

إلى عالم المعلومات لكل المستخدمين ، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية و أعمارهم و أعراقهم ، أو 

 أنواعهم و أجناسهم ولغاتهم .

*تعتبر البيئات التدريبية االلكترونية بيئات صديقة : حيث أن تقديم المحتوى التدريبي من خالل الشبكة 

يساعد على خفض األعباء الجسدية والبيئية ، والتي تترتب عليها خروج المتدربين اليومي من منازلهم ، أو 

  حتى من أماكن عملهم إلى أماكن انعقاد الدورات التدريبية .

ر من العوائق الجغرافية والزمنية : كسرت الشبكة حاجز الزمان والمكان ، و أصبح بإمكان *التحر 

المتدربين من مناطق زمنية متغايرة التسجيل في البرامج التدريبية المختلفة خارج أوطانهم ، دون أن يغادروا 

العلمية للخبراء  أوطانهم، وبذلك أتاحت الفرصة للتعاون في مجال التدريب واالستفادة من الخبرات

 األكاديميين في الدول النامية والدول المتقدمة .

*تساعد االنترنت في متابعة وتقييم وتوجيه أداء المتدربين ، الذين أصبحوا يؤدون أعماال تتضمن االستعانة 

بمواد مرجعية الكترونية ووصالت خاصة من إنشائهم، ويستخدمون عناصر متعددة الوسائط في هذه 

قدمهم واهتماماتهم التطبيقات ، مما يساعد  في تلخيص المعلومات المتعلقة بمهارات المتدربين  وت

وتطلعاتهم واالحتفاظ بسجل تراكمي لاللتزامات المطلوبة والمؤداة من قبل كل متدرب ، ومع تحرر 

المتدربين من الكم الكبير من العمل الورقي المنهك  فسوف تتوفر لديهم الطاقة والوقت الكافي لتلبية 

 االحتياجات الفردية المكتشفة للمتدرب .
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تدربين ذوي االحتياجات الخاصة فرصة التدريب عن بعد، والتفاعل السوي مع رفقاء * أتاحت الشبكة للم

التدريب ، فالمتدربين الذين لديهم إعاقات سمعية على سبيل المثال لن يتطلبوا أي مساندة سوى توفير 

امج وسيلة الوصول المالئمة للحاسب، ليشعروا بعد ذلك أنهم جزء من الجلسة التدريبية يشاركون في برن

 تدريبي كامل ، كما يشعرون بتقبل الرفاق وعدم تجاهلهم ، على عكس ما يحدث في الوضع التقليدي .

 .أنواع التدريب االلكتروني  -5 

 يأخذ التدريب االلكتروني من حيث التزامنية نوعان هما :

، مة أو التمرين: أي التدريب الذي من خالله يستطيع المتدرب الحصول على المعلو  التدريب المتزامن -ا

هذا النوع من التدريب الفرصة للتفاعل بين المدرب والمتدرب  يعطيو  ،وذلك بشكل آني ومباشر مع المدرب

في أي مكان كان أي منهما ، حيث يقوم المدرب بوضع برنامجه على شبكة التواصل االجتماعي بشكل 

مباشر ، ويعطي الفرصة للمتلقين أو المتدربين بطرح األسئلة التي يجيب عليها في غالب األحيان في 

 .  نهاية الحصة التدريبية

وهو يعتمد بدرجة أكبر على اليوتوب منه على شبكات التواصل االجتماعي  التدريب الغير متزامن :  -ب

حيث يعرض المدرب حصته التدريبية على المواقع االلكترونية ويترك المجال الزمني للمتدربين لإلطالع 

لوقت المناسب  أثناء العرض عليها ، ويتيح هذا النوع من التدريب الفرصة لؤوالئك الذين ليس لديهم ا

 المباشر أو المتزامن للحصة التدريبية ، وبالتالي االطالع عليها متى كان الوقت مناسًبا .

 كما يضيف محمد أحمد سالم شكل آخر من أشكال التدريب االلكتروني وهو .

ي، وهو نوع من أي الدمج بين التدريب الشبكي والتدريب غير الشبك التدريب المتمازح أو المدمج : -ج 

التدريب الحديث يدمج المدرب بين التدريب التقليدي والتدريب االلكتروني، ويقصد به أيضا التدريب الخليط 
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عن طريق مزج أو خلط أدوار المدرب التقليدي في القاعات التدريبية التقليدية مع القاعات التدريبية 

 .1ين التدريب التقليدي والتدريب االلكترونياالفتراضية والمدرب االلكتروني ، أي أنه تدريب يجمع ب

 متطلبات التدريب االلكتروني -6

يتطلب التدريب االلكتروني جملة من الهياكل والتجهيزات الحديثة، باإلضافة إلى مدربين متخصصين 

 وسنحاول إبراز هذه المتطلبات فيما يلي : 

قصد كل العناصر والتجهيزات نعندما نتحدث عن تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات :  – 1

 الحديثة ،أي يجب تهيئة الجو للمتدرب عن بعد حتى يشعر بالراحة النفسية واأللفة. 

حتى يكون هناك تدريب إلكتروني ال بد أن تكون هناك تجهيزات إلكترونية أجهزة اإلعالم اآللي :  – أ

كمبيوتر ألنها الركيزة األساسية في التدريب االلكتروني  وقبل البداية في عملية متطورة ، و أولها أجهزة ال

التدريب المتخصص، أي التدريب لكل شخص في مجاله، ال بد من تدريب عام أوال، وهو كيفية استخدام 

 أجهزة اإلعالم اآللي بصفة خاصة، و أجهزة االلكترونية بصفة عامة .

يتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال االتصال واالستضافة واالنترنت ،  الخادمات : –ب 

حيث يتم تسكين النظام كامال لديهم ، وفق مواصفات ومعايير عالية تضمن سير النظام بشكل متوافق 

 . 2وفعال ، مع توفير كافة متطلبات الصيانة والدعم الفني

ت الخاصة بكل نشاط تدريبي، سواًءا داخل المؤسسة  من خالل ضرورة توفير المعلوما المعلومات : –ج 

برامج متوفرة على أجهزة اإلعالم اآللي الخاصة بكل عامل، أو من خالل الشبكة الداخلية للمؤسسة، أو 

 خارجية من خالل توفير مواقع تدريبية للشركة على شبكة االنترنت ) المواقع االلكترونية ( 

                                                           
 . 35ص  2005  ،القاهرة،، مكتبة الرشد الرياضي تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكثرونيمحمد أحمد سالم ،  -  1
 . 32، ص  مرجع سابقحنان سليمان الزنبقي ،  -  2
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يتطلب التعليم االلكتروني هياكل قاعدية خاصة مثل قاعات التدريب االفتراضية  الهياكل القاعدية : –د 

،أبن يتم تجهيز قاعات افتراضية، وذلك لتسجيل ونقل التدريب المباشر الذي هو أحد المكونات األساسية 

 في النموذج التدريبي الذي يتم بناؤه وهناك منها قاعتان : 

 لمحاضرات التوعوية واالثرائية الحية .قاعة افتراضية داخل الوزارة لبث ا -

 . 1قاعة افتراضية مسجلة للفئات المختلفة على مدار العام على موقع التدريب االلكتروني  -

يستلزم التدريب االلكتروني الذي يعتمد على الصوت والصورة في آن واحد  التدفق العالي لالنترنت : – 2

، وتوفير هذه الشبكة لكل المنازل ، حتى يستطيع المتدرب أن يستفيد من مزايا  قوة تدفع كبيرة لالنترنت

 التدريب االلكتروني المنزلي ، وال تقتصر قوة التدفق العالي على المؤسسات والمراكز التدريبية فقط .

في الواقع إن التدريب االلكتروني ال يحتاج إلى شيء ، بقدر ما يحتاجه  المدربون المتخصصون : – 3

 . 2إلى المدرب الماهر المتقن ألساليب واستراتيجيات التدريب والتعليم االلكتروني 

غير التدريب العادي فإنه يتطلب مدربون على أعلى مستوى في جانب استخدام  إن التدريب االلكثروني

 تكنولوجيا المعلومات من جهة، ومن جانب مجال التخصص من جهة ثانية .

حيث أن المعلومة التي كان يلقيها المدرب بصورة مباشرة للمدرب قد ألغيت في هذا النوع من التدريب، بل 

ن يوفر المعلومة على الشبكة سواًءا الداخلية للمؤسسة أو العامة ) االنترنت يجب على المدرب االلكتروني أ

( ،أو على أقل حد على أقراص ، وهذه العملية تتطلب من المدرب التحكم في التكنولوجيا قبل التحكم في 

 المعلومات مجال التخصص .

                                                           
 .32ص  المرجع نفسه ، -  1
 . 300، ص  مرجع سابقرزيوق عبود . جباري شوفي ،  -  2
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ما يتحتم على المدربين أيضا،  يحتم على المتدربين المقبلين على التدريب االلكتروني المتدربون : – 4

أي ضرورة التحكم في الوسائل التكنولوجية الحديثة، حتى يتسنى لهم االستغالل األمثل للفرص التي يتيحها 

 هذا النوع من التدريب .

كما أن من بين األشياء التي ينبغي على المتدرب اإلقبال عليها حتى يستفيد أكثر في مجال التدريب 

لغات األجنبية خاصة االنجليزية ، حيث يستطيع بإتقانه اللغات المختلفة االطالع على االلكتروني هي ال

الخبرات التدريبية للمراكز المختلف للدول والمؤسسات العالمية  وبالتالي يستطيع أن يحقق استفادة فعالة 

 من هذه المواقع االلكترونية .

تدرب بهذا النوع الجديد من التدريب ،ألن وقبل كل هذا يجب أن تكون هناك إرادة ووعي من قبل الم

الذهنية للعامل قد اقتصرت على الطرق التقليدية، كما يجب على المؤسسة توفير مختلف الظروف حتى 

يتسنى للمتدرب اإلقبال على التدريب االلكتروني، سواءا من تجهيزات أو معلومات أو مرافق الكترونية إلى 

لعامل يتحول من أسلوب التدريب التقليدي إلى التدريب الحديثة  الذي غير ذلك من المحفزات التي تجعل ا

 ة كبيرة عن تكنولوجيا المعلومات ،يعتمد بدرج

 وتتضح كل هذه المتطلبات والعالقة فيما بينها في الشكل الموالي :
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 ( : متطلبات التدريب االلكتروني12الشكل  رقم )

 

 

 

 تحكم في استخدام التكنولوجيا -أجهزة اإلعالم اآللي                                                                     -

 في التخصصمعلومات  -الخادمات                                                                                 -

 توفير المعلومات الكترونيا -المعلومات                                                                                 -

 المواقع االلكترونية                            -

 الهياكل القاعدية                              -

 التطبيقية                                قاعات -

 تحكم تكنولوجي                    -                        نترنت       لال تدفق عالي          

                             اتقان لغوي   -                                          

 ارادة -                                                   

 وعي -                                                  

 معرفة                                          

 

 نجاز الباحثمن االمصدر: 
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 1يمكن إيضاح هذه المراحل من خالل مايلي.:  مراحل التدريب االلكتروني -7
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تحليل خصائص المتدربين العمرية والفكرية : التحليل      

 .تصميم محتوى التدريب واختيار الوسائط التعليمية المناسبة  التصميم :      

 وضع المخططات اإلنسانية للخطوات التطبيقية . التطوير :      

 .إنتاج مواد التعلم بالوسائط االلكترونية  اإلنتاج :     

 .: التأكد من تطبيق كافة الخطط السابقة وتحققها ) المراحل (  التجريب     

 .بيئة التدريب االلكتروني إعداد      

 .تجريب األنظمة على إدارة البيئة االفتراضية     

                                                           
 . 37ص ،  ، مرجع سابقعلي بن شرف الموسوي  -  1

 التخطيط      

 تحديد فلسفة التدريب

االلكتروني و يتضمن 
 المراحل التالية

 التنفيذ

يتم فيه تطبيق فلسفة 
التدريب وترجمتها إلى 
الواقع بغرض تحقيق 

األهداف العامة 
للتدريب االلكتروني 

 مفصلة

تعكس الخطط 
 والبرامج العامة

 التقويم

يتم في نهاية أجزاء التدريب 
 االلكتروني :

قياس أداء المدربين 
والمتدربين ومدى تأثير هذه 
التقنية التدريبية  في تحسين 
معارف ومهارات وكفاءات 

 المتدربين



 

 

 الفصل الثالث الكفاءة المهنية والتدريب

169 

 الفرق بين نظام التدريب التقليدي ونظام التدريب االلكتروني  -8

في حقيقة األمر إن التدريب االلكتروني قد أصبح مكمال ألساليب التدريب التقليدية في مختلف 

لكن هناك فروق بين النوعين من التدريب ،ويمكن إيجاز جوانب الفرق بين التدريب  و 1المهن

 :2االلكتروني والتدريب التقليدي في الجدول اآلتي 

 النظام التدريبي االلكتروني النظام التدريبي التقليدي

 -صقل المعلومات في اتجاهات تفاعلية مدرب 

 متدربون

 صقل المعلومات في اتجاهين

 تدريب فردي وفق القدرات جماعي تدريب

 البحث والتحري من خالل شبكة االنترنت التدريبات مباشرة

سير التدريب وفق خطة محددة بدون مراعاة 

 للفروقات الفردية بين المتدربين

 االهتمام بظروف المتدربين ومراعاة قدراتهم الفردية

وصاحب خبرة ينشرها  المدرب ناقل للحقيقة والمعرفة

 بين المتدربين

المدرب مشارك و أحيانا متعلم ) مرشد ( وينقل معرفة 

 حديثة .

 المتدرب محور العملية التدريبية المدرب محور العملية التدريبية

 –تحليل  –استيعاب –تذكر  –المعرفة تتضمن ) فهم 

 تقويم ( –تركيب 

 المعرفة عبارة عن تفاعلية قائمة على الفروق الفردية 

التقدير يرتبط بمقاييس ومعايير أخرى مكانها حقيبة  التقدير معياري ويعتمد على األداء

 االختبارات 

 المعرفة الحديثة تنقل أول بأول يتم نقل المعرفة بعد فترة من ظهورها

 التكلفة نسبية التكلفة العالية

 

                                                           
  3ص  2011مصر ، دار النهضة ،  التدريب االلكثروني في الخدمة االجتماعيةأحمد فاروق محمد صالح ،  -  1
 .27ص . مرجع سابق،  حنان سليمان الزنبقي  -  2
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  التدريب االلكتروني سلبيات -9

 عدم توفر جميع المؤسسات على التدفق العالي لالنترنت . -

عدم توفر المعلومات بمراكز التدريب االلكتروني بمختلف اللغات مما يجعلها تقتصر على فئة  -

 قليلة من المتدربين .

عدم إيصال جميع المنازل بمختلف المناطق بشبكة االنترنت يصعب من التدريب االلكتروني  -

 المنزلي  باإلضافة إلى كثرة التقطعات بالشبكة.  

عدم توفر مبدأ المحاورة  الذي يتيح للمتدرب طرح األسئلة أو االستفسار على بعض النقاط  -

 المعروضة على االنترنت .خاصة في جانب المحاضرات الغير المباشرة كتلك 
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 :  الدراسة منهج :اوال

 .1يشير منهج البحث الى الى الكيفية أوالطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة موضوع البحث 

وفي ضوء الفصول النظرية  ،والكفاءة المهنية للعامل ،في ضوء ما تطرقنا إليه حول موضوع تكنولوجيا المعلومات

وقد كانت طريقة المسح  ،هنة اكان الزما علينا استخدام المنهج الوصفي بغية اختيار فروض الدراسة الر ، السابقة 

أو ، بالعينة التي سمحت لنا بجمع بعض الحقائق المتعلقة بالعامل سواًءا المتعلقة منها باستخدام التكنولوجيا 

 .المحيطة به  المتعلقة بالحياة االجتماعية

المالحظة ، والوثائق والسجالت من أجل ،وقد استخدمنا تقنيات هذه الطريقة والمتمثلة في االستمارة ، المقابلة 

 .اإلحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه 

 مجاالت الدراسة  - ثانيا

المجال الزمني ، المجال البشري ، ويلعب تحديد المجاالت الخاصة  مجال الجغرافي ،الشمل مجاالت الدراسة ت

 .بالدراسة دور كبير في تسهيل عملية اإللمام بالدراسة 

 : المجال الجغرافي  – 1

  .2"النطاق المكاني إلجراء الدراسة " المجال الجغرافي للدراسة بيقصد 

دة ، ولقد اخترنا من بين المراكز المختلفة التي تتربع كل وقد أجريت هذه الدراسة بمراكز بريد الجزائر لوالية سكيك

أما ،ومركز الممرات ( المركز الكبير ) بلدية على مركز على األقل ، أربع مراكز اثنين منها في مقر الوالية 

بع فهو كلم أما المركز الرا 07المركز الثالث كان غرب الوالية وهي مركز دائرة القل التي تبعد عن الوالية بحوالي 

 كلم 43وتبعد عن الوالية بحوالي  شرق الواليةالتي تقع ، مركز دائرة عزابة 

                                                           

  1-  عبد الباسط محمد حسن ، أصول البحث االجتماعي ، مكتبة وهبة،  القاهرة 4991 ص 431.
  .43ص1772، مصر اإلسكندرية، المكتبة الجامعية  الخطوات المنهجية العداد البحوث المنهجية،محمد شفيق -  2



 

 

ل الرابعصالف اإلطار المنهجي للدراسة  

174 

 : قد اختيرت هذه المراكز لجملة من المواصفات لو 

ثنين داخل الحضر واثنين خارجه من أجل معرفة مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المراكز بصفة ا -

 .( ريف وحضر )وبين المراكز بصفة خاصة  ،عامة

 .وذلك لإللمام بجميع المناطق الشرقية منها والغربية والوسطى  ،اختيار المراكز من جميع أنحاء الوالية -

من حيث  ، وكذاومن حيث عدد العاملين ،تعد هذه المراكز األربعة األكبر في الوالية من حيث توفير الخدمات -

وذلك لعدم توفر السيولة النقدية في البلديات ، ربية بأكملها حيث مركز القل مثال يستقطب المنطقة الغ ،الضغط

 .والدوائر المجاورة ألسباب أمنية 

وبالتالي مرت بمراحل تكنولوجية مختلفة وتتوفر ، اختيار هذه المراكز ألنها تعد أقدم المراكز البريدية في الوالية  -

 .على المعلومات المراد تحصيلها من خالل هذه الدراسة 

 .سة بريد الجزائرمؤس 

هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليًا في إطار قانوني واجتماعي معين ، هدفه دمج عوامل : تعريف المؤسسة 

اإلنتاج من أجل اإلنتاج في حد ذاته وتبادل السلع والخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين، بغرض تحقيق نتيجة 

الحيز المكاني والزماني الذي يوجد فيه  تبعًا لحجم ونوع  مالئمة ، وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختالف

 . 1نشاطه

المؤسسة عبارة عن مجموعة موارد منظمة ومهيكلة تخضع لمنطق دقيق، و لمقاييس محددة من الناحية الهندسية 

 . 2والناحية البشرية، من أجل تحقيق أهداف دقيقة وتسير على أساس طريقة من التسيير

وضح النشاطات اإلنتاجية ، كما تعتبر شخصية مالية هدفها الرئيسي تحقيق األرباح المؤسسة هي التي ت

 . 1والمحافظة على البقاء 
                                                           

 . 41ص .بدون سنة نشر .دار المحمدية العامة ،الجزائر . اقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون ،  -  1
 .  42ص  5112الجزائر . ، ديوان المطبوعات الجامعية  المحاسبة التحليليةبويعقوب عبد الكريم ،  -  2
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من خالل هذا يتبين لنا أن المؤسسة هي عبارة عن تنظيم اقتصادي ، أو مجموعة موارد منظمة ومهيكلة كما 

 .حتعتبر شخصية مالية ذات نشاط إنتاجي و تجاري تهدف إلى تحقيق الرب

  .تعريف بمؤسسة بريد الجزائرال

مؤسسة بريد الجزائر هي أحد أهم مقدمي الخدمة العمومية في البالد ، حوالي مليون زبون يزور يوميا مكاتب   

البريد ، ونصف السكان تقريبا لهم حساب بريدي ، بريد الجزائر هي أيضا أكبر مؤسسة مالية في البالد  حيث 

  2ماليين حساب توفير واحتياط 3و  مليون حساب بريدي جاري ، 21مليار دينار ،وتسير  34تدير مبلغ 

فيما يلي نبذة  عن نشأة هذه المؤسسة ومكانتها في إصالحات قطاع البريد والمواصالت و أهم أنشطتها 

 .والجهود التي بذلتها في تحسين وتحديث خدماتها

 3 .والدة وموقع المؤسسة ضمن إعادة هيكلة قطاع البريد والمواصالت

ئر كنتيجة لإلصالح الذي جاء بموجب قانون قطاع البريد والمواصالت لسنة أنشئت مؤسسة بريد الجزا  

، أراد المشرع بهذه اإلصالحات أن يلحق بركب دول الجوار وقبلها الدول األوروبية والصناعية عموما  1774

أبرز ما تولد  ، والتي سبقت إلى تحرير قطاع البريد من التسيير اإلداري البيروقراطي باتجاه الفعالية والمنافسة 

عن بعضهما ، وتحويلهما من التسيير اإلداري إلى  –البريد واالتصاالت  –عن القانون هو فصل الناشطين 

 . التسيير التجاري 

بموجب هذا القانون أنشئت مؤسسة بريد الجزائر كمستغل للخدمات البريدية والمالية التي انتقلت إليها من 

 " .اتصاالت الجزائر " خرى لتسيير االتصاالت هي اإلدارة السابقة ، وأنشئت مؤسسة أ

                                                                                                                                                                                     
1 - Ronald coase . l’entreprise .édition d’organisation .paris .5112 p 55 . 

2
 - Algérie Poste Jan . 3 -2013 , www. Algérie Poste .dz 

رسالة دكتورة غير منشورة جامعة فرحات عباس سطيف ،نماذج وطرق قياس جودة الخدمة بوعبد هللا صالح ،  – 5

  .49.51الجزائر ص. 5141- 5143
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. هندسة اإلصالحات في الجزائر لم تختلف كثيرا عما تم في بلدان أخرى ، مصنعة ونامية على السواء   

الجزائر أخذت بالنموذج الفرنسي ، حيث يتضح من الوهلة األولى وجه الشبه الكبير بين اإلصالحات في 

ة الزمنية بين العمليتين والتي تبلغ تقريبا عشر سنوات ، إصالح قطاع البريد الدولتين ، فيما عدا الفجو 

والمواصالت في الجزائر كان متأخرا أيضا مقارنة بدول الجوار والدول العربية ، تونس مثال بدأت إعادة هيكلة 

ت عن ، من خالل فصل أنشطة المراقبة التقنية للمعدات ومطارف االتصاال 2447قطاع االتصاالت منذ 

 2441اإلدارة ، ثم قامت بفصل البريد عن االتصاالت بإنشاء الديوان الوطني لالتصاالت الذي بدأ نشاطه في 

، دولة المغرب أيضا بدأت إصالحاتها في نفس الفترة حيث  2441، ثم الديوان الوطني للبريد في جوان 

 .2441أحدثت قانونا جديدا للفصل بين البريد واالتصاالت منذ 

، في ظل  1777شرعت الجزائر في إصالحاتها على قطاع البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال في سنة    

تأخر محسوس إذن عن بلدان المنطقة ، وحاولت الحكومة استدراك هذا التأخر في تحديث هذا القطاع الذي 

ت قد اقتربت بعد من يشكل جزءا مهما من البنية القاعدية لالقتصاد الوطني ، خاصة و أن الجزائر كان

االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ولها اتفاقيات مبرمة مع االتحاد األوروبي استفادت من خالله من دعم 

، بسبب التأخر في انطالق اإلصالحات ( 1برنامج ميدا ) مالي من قبل البنك الدولي  والسوق األوروبية 

بب في ارتباك ملحوظ في بعض الجوانب العملية ، مثل خلق حاولت الحكومة إتمامها بوتيرة سريعة مما تس

 .شرطة البريد ثم التراجع عنها 

الهدف المسطر للتغيرات الهيكلية على قطاع البريد وتكنولوجيا البريد واالتصال كان الوصول إلى تسيير   

من المنافسة بين  أكثر فعالية ومرونة وتحسين مستوى الخدمة العمومية المقدمة ، وذلك عن طريق خلق جو

عدد من المتعاملين المستغلين للخدمات المختلفة ، في هذا اإلطار تقرر الفصل بين الوظائف الثالث التي 

وظيفة التسيير ، وظيفة الضبط ووظيفة تحديد : كانت بيد اإلدارة المتمثلة في وزارة البريد والمواصالت 
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ديد للقطاع بموجب هذا القانون احتفظت الوزارة بمهمة السياسات ، تجسدت هذه الرؤية في إطار القانون الج

تحديد الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع وتحديد السياسات المتبعة لذلك ، مع تأسيس وكالتين هما الوكالة 

الوطنية للموجات ، الوكالة الوطنية للفضاء، أما وظيفة االستغالل فقد حولت فيما يتعلق بالخدمات المالية 

، وشركة ذات أسهم برأس مال " بريد الجزائر" إلى مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي هي  والبريدية

، على أن تنشأ مؤسسات أخرى تابعة للمؤسستين تختص بخدمات فرعية " اتصاالت الجزائر"عمومي هي 

للبريد " ريع الس" ، ومؤسسة " التصاالت الجزائر " معينة مثل مؤسستي موبيليس للهاتف المحمول ، تابعتين

 " .لبريد الجزائر " السريع تابعة 

احتفظت المؤسسة في إطار القانون الجديد بنظام االحتكار الستغالل األنشطة األساسية مثل خدمة توزيع   

على ( .  14، المادة  4 – 1777قانون ) كلغ ، الحواالت والحساب البريدي الجاري  1البريد األقل وزنا من 

دخول مؤسستين في مجال عكس ذلك فإن سوق االتصاالت تم فتحه للمنافسة ، مهد هذا القانون ل

، باإلضافة إلى (  DHL ,UPS) ومؤسستين في مجال البريد الدولي السريع (  ( QTA WTAاالتصاالت

كلغ ، مع مؤسسات جزائرية ناشئة ، أما وظيفة  1مؤسسات أخرى تتنافس في مجال البريد للوزن األكثر من 

معنوية وباالستقاللية المالية وتتكفل أساسا بتوفير الضبط فقد أفرد لها القانون هيئة مستقلة ، تتمتع بشخصية 

منافسة فعلية نزيهة في كل من البريد واالتصاالت ، باإلضافة إلى تخطيط وتسيير مراقبة مجال الذبذبات ، 

،  4- 1777قانون ) معالجة الخالفات بين المؤسسات المستغلة للقطاع وتقديم استشارات للوزارة الوصية 

 ( . 24المادة 

في هذا الموضوع سنشرح الخدمات المالية (poste Algérie) يع الخدمات المالية التي يقدمها بريد الجزائرجم

التي يقدمها بريد الجزائر مع ذكر شروط وخصائص كل خدمة على حدا، وهذا من أجل تسهيل تعامل الجزائريين 
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 41مفتوحة لدى بريد الجزائر يفوق مع مختلف خدمات بريد الجزائر ، خاصة عندما نعلم أن عدد الحسابات ال

 .مليون حساب 

 : 1الخدمات المالية التي يقدمها بريد الجزائر هي 

 .صك حساب البريد الجاري  – 4

 .الحوالة البطاقية لتزويد الحسابات البريدية الجارية  – 5

 .الحوالة اإللكثرونية لتحويل األموال  – 3

 .بطاقة السحب اآللي  – 1

 . كشف الهوية البريدية – 2

 .بطاقة معلومات صاحب الحساب البريدي الجاري  – 1

 :الحساب البريدي الجاري عن بعد وتحوي  – 7

  4231خدمة  -   

   eccpخدمة  -   

 RACIDIخدمة رصيدي  -  

 الرقم السري  -   

 
                                                           

1 - http:// eccp .poste .dz 15.10.2014. 
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 : صك الحساب البريدي الجاري – 1

عليه التعود على استعمال و .....للجامعة ، موظف جديد ، مؤمن جديد  سواءا كل منتسب جديدتكون هذه الخدمة ل

 .والتحكم في صكوك الحساب البريد الجاري 

 : المزايا 

 يمكن حامله من سحب المال من حسابه البريدي الجاري في أي مكتب بريد مجهز بالنظام المعلوماتي 

 ( دج لكل صك  2111ن مبالغ أقل م) يتيح لك تسديد بعض الخدمات والدفع لألفراد 

 : سقف السحب 

 .السحب مرة واحدة يوميا سواء السحب من طرف صاحب الصك أو من طرف آخر  

 .دج عن كل صك  2111السحب من طرف الغير ال يجب أن يتعدى 

دج في حال لم يكن إمضائه مصور بقاعدة  51111السحب من طرف صاحب الحساب ال يمكن أن يتعدى 

 .البيانات 

دج في حال كان إمضائه مصور بقاعدة  511111من طرف صاحب الحساب ال يمكن أن يتعدى السحب 

 .البيانات 

 : العموالت 

 .دج مسحوبة  4111دج عن كل  5+ د ج  45عمولة السحب 

 .دج عن كل محاولة سحب بصك من طرف الغير  421تطبق عمولة : هام 



 

 

ل الرابعصالف اإلطار المنهجي للدراسة  

180 

 : جارية الحوالة البطاقية لتزويد الحسابات البريدية ال – 2

 .تستخدم لدفع المال في الحسابات البريدية الجارية 

 . تكتب بالعربية أو الفرنسية

 .الخدمة متوفرة في كل مكاتب البريد الجزائري المزودة بكمبيوتر مربوط بشبكة البريد 

 .ال تحتاج إلى أن يكون عندك حساب أو ما يشابهه 

 .تصل األموال للمرسل إليه في غضون دقائق 

 .دج  2111دج عن كل  41+ دج ثابتة  41: والت العم

 :الحوالة االلكترونية لتحويل األموال  -3

 .تستخدم لدفع المال شخص آخر ليس لديه حساب 

 . تكتب بالعربية أو الفرنسية 

 . الخدمة متوفرة في كل مكاتب البريد الجزائري المزودة بكمبيوتر مربوط بشبكة البريد

 .ال تحتاج إلى أن يكون عندك حساب أو ما يشابهه 

 .تصل األموال للمرسل إليه في غضون دقائق 

 : طريقة إرسال المال  

 .التوجه لمكتب البريد األقرب إليك

 ( .يجب أن تكتب بدقة ) مأل المطبوعة الخاصة بالعملية 
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 . دفع المبلغ المراد إرساله باإلضافة لعمولة التحويل 

 .التحويل به رقم عملية التحويل ومعلومات المرسل إليه استالم وصل 

 .إخبار المرسل إليه برقم الحوالة 

 : طريقة سحب المال 

 .التوجه ألقرب مكتب بريد مرفق ببطاقة التعريف أو رخصة السياقة

 .تقديم بطاقة الهوية ورقم الحوالة 

 .تسليم المال بكل راحة  

 : بطاقة السحب اآللي  -4

عملية جدا في السحب من الصراف اآللي ، وتستعمل حتى في الشبابيك بالمكاتب في حال نسيت إحضار البطاقة 

دفتر الصكوك معك ومحمية برقم سري، باإلضافة إلى أنك تضعها بجيبك الستعمالها في أي مكان وفي أي وقت، 

ماكينات البريد و ماكينات وتعمل على كل أجهزة الصراف في الجزائر، إال أن سقف السحب اليومي يختلف بين 

 :البنوك األخرى حيث أنه 

دج  51111دج أسبوعيا و ال يجب أن يتعدى  51111السحب من صراف البريد الجزائري  ال يجب أ ن يتعدى 

 .دج  31في كل عملية سحب وعمولة كل عملية 

دج في  2111عدى دج أسبوعيا و ال يجب أن يت51111السحب  من صراف أي بنك جزائري يجب أن ال يتعدى 

 .دج  32كل عملية سحب وعمولة كل عملية 

 : يمكن أيضا استعمالها في 
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 .االطالع على الرصيد المتوفر عبر ماكينات الصراف التابعة للبريد الجزائري * 

ويتم التعرف عليها عبر تعليق نفس الشعار على واجهة  CIBالشراء من المحالت المشتركة في خدمة * 

 . المحل

 (. RACIMOراسيمو ) شحن هاتفك موبليس عبر خدمة * 

 :كشف الهوية البريدية  - 5

هذا الرقم مهم في حال طلب منك طرف هيئة عمومية أو خاصة للدفع لك انطالقا من البنك أو حساب خاص 

 .بالخزينة العمومية ، لذلك عليك تسليمه كما هو باإلضافة السمك الكامل 

رقم  51ساعة كأقصى تقدير، هذا الكشف يتكون من  75حساب بريدي يأخذ حتى  التحويل من حساب بنكي إلى

 : وهي مرتبة كالتالي 

 

 yxxxxxxxzz1179999911 

 yمكانه  1ويوضع  xxxxxxxإذا كان رقم الحساب مكون من سبعة أرقام دون المفتاح فيوضع مكان 

هو مفتاح خاص  zzالرقم yxxxxxxx   كانإذا كان رقم الحساب مكون من ثمانية أرقام دون المفتاح فيوضع م

 .بكشف الهوية البريدية وليس نفسه مفتاح الحساب البريدي الجاري 

كشف الهوية البريدية يمكن طلبه من أي مكتب بريد مزود بالنظام المعلوماتي، أو يمكن إيجاده على الغالف 

 .السطحي لدفتر الصكوك 
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 : الجاري بطاقة معلومات صاحب الحساب البريدي  – 6

بدأت مصالح البريد في توزيع مطبوعات جديدة لغرض تطوير المنظومة  5145في األشهر األولى من ستة 

المعلوماتية المخصصة للحساب البريد الجاري، وذلك بجمع معلومات أكثر عن كل مالك للحساب البريدي الجاري 

طلوبة، وعليه فمن المستحسن وبل من ،وهذا قصد استحداث خدمات جديدة مستقبال تستلزم المعلومات الم

الضروري على كل  صاحب حساب أن يقوم بهذا اإلجراء، وخاصة للذين يعانون من مشكل عدم ظهور اإلمضاء 

 .دج يوميا من شبابيك مكاتب البريد 51111بالنظام ألمعلوماتي ما سبب لهم عدم التمكن من سحب أكثر من 

 : الحساب البريدي الجاري عن بعد  – 7

 :  4231خدمة . 

 .من هاتف ثابت أو موبيليس  4231االطالع على الرصيد عبر مكالمة هاتفية للرقم -

 .من هاتف ثابت أو موبيليس  4231طلب دفتر الصكوك عبر مكالمة هاتفية للرقم -

 :  eccpخدمة  –

 .االطالع على الرصيد عبر االنترنت -

 .طلب الدفتر الصكوك عبر االنترنت -

 .العمليات المالية لفترة معينة كشف 

 RACIDIخدمة رصيدي  .  3 – 7

 .انطالقا من هاتفك موبيليس  SMSاالطالع على رصيد حسابك الجاري عبر رسالة قصيرة 
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لتستلم كشف رصيدك  113أرسل رقم حسابك بدون مفتاح يليه مسافة ثم الرقم السري الخاص باالطالع إلى الرقم 

 .دج من طرف البريد الجزائري لقاء الخدمة  41دج من طرف موبليس، و 51تطاع في رسالة قصيرة مقابل اق

 : الرقم السري . 1 – 7

يطلب من أي مكتب بريد مزود بالنظام ألمعلوماتي ، ونذلك بتقديم طلب خطي ونسخة عن الهوية مصادق عليها، 

 .وبعد يوم أو يومين تتمكن منه ،وعليك بتعديله عند أول دخول به إلى موقع

 المجال الزمني -2

 : وقد مرت دراستنا بعدة مراحل زمنية يمكن تجزئتها إلى مايلي 

 : المرحلة االستطالعية  – ا

وكانت البداية بالمركز الرئيسي المتواجد في ،كانت البداية بإجراء استطالع إلى مراكز البريد المتواجدة في الوالية 

ولكن كانت البداية صعبة ألن المدير طلب تسريح رسمي من الوزارة أو الهيئة المخولة من العاصمة  ،وسط المدينة

 .، حتى يتسنى لنا التحرك بشكل رسمي داخل المركز وحتى يكون ايجابيا في التعاطي مع الدراسة الراهنة 

معة وهي طلب تسهيل في إطار الجا من طرففي حين المراكز األخرى اكتفت بالقبول بتلك التسريحات المعمولة 

وقمنا باكتشاف المراكز قيد الدراسة أما المركز الرئيسي فكانت ، وكان التعاطي ايجابي من الوهلة األولى  ،علمي 

مرات تسهيالت من أصدقاء وفي بعض ففي العديد من ال ، عملية االستطالع والعمل به بشكل غير رسمي

 .البحث العلمي  قن المشاكل التي تعيوهذه مشكلة م.. األحيان على شكل زبون 

وهي المرحلة التي تطلبت الكثير من الوقت والزيارات إلى المراكز البريدية ، من  :مرحلة اإلعداد لالستمارة  – ب

وتصحيحها في كثير من المرات ومحاولة ربط ، االستمارة المبدئية  إلعدادأجل الحصول على المعلومات الالزمة 

بالواقع النظري اللذان ينفصالن تماًما عن بعضهم البعض ، ولهذا تطلب هذه المرحلة لوحدها ما الواقع الميداني 

 .يفوق السنة على فترات منقطعة 
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حيث بعد زيارات متعددة ،  1721سنة في بداية وهي المرحلة التي كانت  :مرحلة توزيع وجمع االستمارة  – ج

جراء مقابالت مع الموظفين والم قمنا بإعداد  ،الحصول على المعلومات الالزمة  دؤولين وبعسإلى مراكز وا 

قرارهم بجاهزيتها قمنا بتوزيعها على المراكز البريدية األربعة ، وبعدما  االستمارة وبعد تحكيمها من قبل اللجنة وا 

جمعناها وبعد تيقنا أن الموظفين تجاوبوا مع بحثنا وقاموا بمأل االستمارة بمسؤولية تليق باحترام للبحث العلمي ، 

  .spssيوبها وجدولتها ،و تنظيمها بواسطة برنامج بمراجعة األوراق قمنا بت

ليها ، وربطها بكل من عوبعد التفريغ والجدولة جاء دور التحليل وعرض النتائج المحصل : مرحلة التحليل -د

مجال تنمية وتسير في ها هذه الدراسة تالظروف والتساؤالت والدراسات السابقة ،ومعرفة نوع اإلضافة التي قدم

 .الموارد البشرية بصفة عامة 

بعمالها سواًءا الموظفين أو  ،توزع المجال البشري لدراستها الراهنة على أربعة مراكز: المجال البشري للدراسة -3

حتى تكون الدراسة شاملة لجميع أصناف مستخدمي  ،اإلطارات أو حتى المدير الذي كان اختياره قصدًيا

اع العنصر البشري ومدى استخدامه وكانت الدراسة الراهنة شاملة لمختلف أنو ، التكنولوجيا داخل المراكز البريدية 

ومن حيث  فالمناطق الحضارية ليست بالمناطق الريفية مثاًل من حيث حجم اإلمكانيات ،لتكنولوجيا المعلومات

 .الفراغ مثالً قضاء وقت 

 أدوات جمع البيانات :  ثالثا

 . 1مه هيشير مفهوم االداة الى الوسيلة التي يجمع بها الباحث البيانات التي ت

 : االستمارة  – ا

وكذا  عاماًل وقمنا بإجراء بعض التعديالت لما تنطوي عليه بعض األسئلة من غموض ، 17كان لنا تجربتها على 

 .بعض االلتباس في شكل الطرح 

                                                           

.431المرجع نفسه ، ص  - 1  
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جامعة )  األساتذةوخلصنا في النهاية إلى االستمارة في شكلها قبل النهائي أين عرضنها على مجموعة من 

  :سؤاال موزعة على أربعة محاور ( 31)تضمنت ثم خلصنا إلى شكلها النهائي والتي  ،قصد تحكيمها( سكيكدة 

 بيانات شخصية  – 2

 .استخدام العامل لتكنولوجيا المعلومات وعالقته بمعدل الكفاءة المهنية   – 1

 .تكنولوجيا المعلومات وزيادة نسبة الكفاءة المهنية  تحكم العامل في – 4

 .مكانة تكنولوجيا المعلومات بين المتغيرات التقليدية للكفاءة – 3

وقد كانت هذه المقابلة مع المسؤولين في المركز قصد شرح ... هي من أهم أدوات جمع البيانات  :المقابلة  – ب

كما كانت هناك مقابالت مع الموظفين  ،غرض الزيارة وشرح أهداف الدراسة وطلب تسهيل عملية البحث العلمي 

ة دلومات والبيانات تمثلت في زياواإلطارات ، وقد أفادتنا هذه المقابالت المفتوحة في الحصول على عدد من المع

 .المعرفة بميدان البحث 

  :المالحظة  – ج

ومدى توفر المراكز على  ،من خالل زيارة استطالعية للمراكز البريدية لمالحظة نوع العتاد االلكتروني المؤثر

 .لخ...ومدى توفرها على الشبكية الخاصة بالبريد والمواصالت  ،شبكة االنترنت

  : لسجالتالوثائق وا –د

الذي تصدره المديرية من التقرير وكانت البداية  ، كان اعتمادنا على الوثائق والسجالت التي تتوفر عليها المراكز

حول نوعية الخدمات الجديدة خاصة ،التي تكشف من خالله جملة من المعلومات  ،العامة للبريد والمواصالت

 .صلية والسنوية سواءا للوالية أو لكل مركز على حدا، كما اعتمدت على التقارير الفمنها  االلكترونية

 :  العينة وكيفية اختيارها وسماتها -رابعا

استخدمت الدراسة الراهنة المتمحورة حول تكنولوجيا المعلومات والكفاءة المهنية للعامل ، العينة العشوائية الطبقية 

وذلك حتى تكون ،( الموظفين اإلطارات ، والمديرين) حيث تتجلى الطبقية في تقسيم مجتمع البحث إلى طبقات ، 
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أما العشوائية فتتمثل في اختيار  ،خالل أفرادها الموزعين على جميع أصناف الموظفين العينة ممثلة له من

 .مع البحث تمن أجمالي مج % 47وقد اختيرت العينة بنسبة تفوق  ،المفردات من كل طبقة بشكل عشوائي

كما أنها من  ،وتميزت هذه العينة بجملة من الخصائص كان أبرزها ، أن العينة كانت من الصنفين إناث ذكور

كما أنها ضمت كل من الموظفين المثبتين ،مختلف الرتب المهنية كما أنها من مختلف األعمار والخبرات المهنية 

 . DEAPما قبل التشغيل عقود  إطارخاصة في  ،والمؤقتين

 

  



 
 الفصل السادس عرض وتحليل البيانات

 

 توزيع المبحوثين حسب متغير الجنس ( : 1 )جدول رقم 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب متغير الجنس توزيع المبحوثين ( : 1 )رقم  شكل ال

 : المتعلق بنوعية جنس المبحوثين إلى 1تشير البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول رقم 

 . ذكور % 11بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 11 -

 . إناث % 94بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 94 -

قبل الدولة وهي إعطاء فرصة  ويرجع هذا التنوع والتقارب بين الجنسين إلى السياسة المتبعة من

عطاء مبدأ الكفاءة على حساب الجنس وتراجع الدهنيات الرافضة لخروج المرأة للعمل  المساواة للمرأة وا 

باإلضافة إلى مستوى التعليمي الذي بلغته المرأة الجزائرية في ظل االنفتاح الثقافي ، وهذا راجع إلى .

 حيث . ق الحقيقي في عدم مواصلة المرأة الجزائرية لدراستها توفير المؤسسات التربوية التي كانت العائ

 االحتماالت  التكرار %النسبة

 ذكر 51.0 51.0
 أنثى 49.0 49.0

 المجموع 100.0 100.0

48 

48,5 

49 

49,5 

50 

50,5 

51 

 التكرار %النسبة

51 51 

49 49 

 ذكر

 أنثى
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كانت ثانوية واحدة في قطاع تعلمي واسع وهو ما يجعل الوالدان يرفضان إقامة ابنتهما في مدرسة 

. داخلية ، وذلك بحكم العادات والتقاليد الرافضة لمبيت البنت خارج المنزل وبعيًدا عن أعين الوالدان 

لدور الذي لعبته وسائل اإلعالم في إظهار المرأة ومكانتها بعض المجتمعات ووصول باإلضافة إلى ا

بعض النسوة إلى مراكز عليا اجتماعًيا خاصة في مهنة الطب جعل المجتمع بعيد النظر في فتح 

 .المجال أمام البنت خاصة القروية منها في التعليم 

 توزيع المبحوثين حسب متغير السن( :  2)  جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع المبحوثين حسب متغير السن( :  2)  رقم  الشكل

 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 سنة02الى 02من  19 19.0

 سنة 02الى 03من   36 36.0

 سنة 02الى  03من  33 33.0

 سنة 50الى  03من  12 12.0

 المجموع 100 100.0

19% 

36% 
33% 

12% 

 التكرار

 سنة 40الى 31من   سنة30الى 20من 

 سنة 65الى  51من  سنة 50الى  41من 
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 :والتي توضح بين المبحوثين يتبين أن   2من خالل تكميم البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول رقم 

 .سنة  12و 22تتراوح أعمارهم بين  % 14فرًدا بنسبة  141

 سنة  92و  11تتراوح أعمارهم بين  % 16فرًدا بنسبة  161

 .سنة  12و 91تتراوح أعمارهم بين  % 11فرًدا بنسبة  112

 .سنة  61و 11تتراوح أعمارهم بين  % 12فرًدا بنسبة  129

سنة إلى أسباب اقتصادية حيث أنه االنفتاح  12ويرجع هذا االنخفاض في نسبة سن المبحوثين األقل من 

أي بعد الخروج من العشرية السوداء  2222االقتصادي واالجتماعي الذي عرفته الجزائر ابتداًءا من سنة 

أي وبعد  االنغالق لسنوات عديدة في . لي وأثاره المباشرة على المجتمع الجزائري وارتفاع الربع البترو 

التوظيف حاولت سنوات االنفراج ، وكانت األبواب مراكز البريد مفتوحة خاصة في وجه الشباب وحتى 

كانت لهم الفرصة . أوالئك الذين فات سن الشغل بالنسبة لهم أي بعد مرور سنوات عديدة من التخرج 

ويتضح من خالل هذه البيانات . اصة إذا علمنا أن أقدميه الشهادة لها عالمة مميزة في التوظيف خ

 .اإلحصائية أن العينة ممثلة لجميع الشرائح السنية لمجتمع البحث 
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 توزيع المبحوثين حسب متغير الحالة العائلية( :  3) جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع المبحوثين حسب متغير الحالة العائلية( :  3) رقم  شكل ال

 والمتعلقة بالحالة العائلية للمبحوثين يتبين أن  1من خالل الشواهد اإلحصائية التي وردت في الجدول رقم 

 % 11بنسبة   فرًدا 11 العزاب من أفراد عينة البحث يمثلون  -

 % 66بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 66والمتزوجون يمثلون   -

 بينما لم تشهد أي حالة طالق أو أرملة بين أفراد عينة البحث  -

وهذه النتائج إذا ربطناها بسن المبحوثين فهي نتائج منطقية إلى حد بعيد حيث أن أوالئك الذين 

سنة فقد  12من مجموع أفراد عينة البحث بينما األقل من  % 91يفوق سنهم األربعين قد بلغوا 

إلى الخدمة الوطنية ثم  باإلضافةوهؤالء إذا نظرنا إلى سن تخرجهم  % 14فرًدا بنسبة   14بلغ 

نرشح أغلبيتهم ال يستطعون الزواج في سن أقل من  الباهظةلحاجة إلى جميع تكاليف الزواج 

 سنة إذا   92و 12ا من أفراد عينة التي تتراوح أعمارهم بين فردً  16أي  % 16الثالثين  تبقى 

 االحتماالت   التكرار %النسبة
 أعزب 33 33.0
 متزوج 67 67.0

 أرمل 0 0

 مطلق 0 0

 المجموع 100 100
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تضم إلى فئة العزاب فتصبح   12قسمناهم على اثنين بحيث نرشح الفئة األولى وهي التي تقترب إلى سن 

 بينما الفئة التي تقترب إلى سن األربعين فتضم إلى فئة المتزوجين وتضم النسبة  % 16

المتعلق بسن المبحوثين  2وتتضح أكثر من خالل حساب العالقة بين نتائج الجدول رقم  %  61      

 . ( 2) .المتعلق بالحالة العائلية لهم حيث العالقة ايجابية ب  1والجدول رقم 

أما عدم وجود حاالت األرملة والطالق فهذا راجع باألساس إلى اعتبار هذه المواضيع ذات طابع شخصي 

ويعد الحديث فيها عن الطابوهات .  يمكن اإلقرار عنها حتى لغرض البحث العلمي إلى حد بعيد ال

 .  خاصة بالنسبة لفئة اإلناث اللواتي يمثله ما يقارب نصف عدد أفراد عينة البحث 

 توزيع المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي( :   4 ) جدول رقم

 

 

 

                 

 

 

 

  

 توزيع المبحوثين حسب متغير المستوى التعليمي( :   4 ) رقم الشكل                       

 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة
 ثانوي 20 20.0

 جامعي 80 80.0
 المجموع 100 100.0
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 والمتعلقة بالمستوى التعليمي للمبحوثين 9من خالل تكميم البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول رقم 

 : يتبين لنا أنه 

 مستوى جامعي  % 02بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 02  -

 مستوى ثانوي  % 22بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 22 -

المتعلق بين المبحوثين حيث أن  2وهذه النتائج منطقية إلى حد كبير إذا ربطناها أيضا بالجدول رقم 

وهم أوالئك الذين يشغلوا سنوات كانت المستوى  % 12سنة حوالي  12الذين يفوق سنهم  أوالئك

الثانوي هو المؤهل العلمي المطلوب في غالبية المؤسسات وهذا راجع إلى نقص الجامعات في ذلك 

الوقت ونقص التأطير العلمي  وغيرها من األسباب التي جعلت المكملين لتعليمهم الجامعي يعدون 

صابع اليد ، وبعد تجاوز هذه المرحلة وتخرج دفعات من الطالب تغير المؤهل العلمي المطلوب على أ

ليصبح المستوى الجامعي بدل الثانوي وبعد إحالة الكثير من فئة الثانويين على التقاعد لكبر سنهم لم 

 .تبقى إال هذه الفئة القليلة والتي مآلها الزوال مع مرور الوقت 

 توزيع المبحوثين حسب متغير الحالة المهنة:(  5)  جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع المبحوثين حسب متغير الحالة المهنة( :  5 ) رقم الشكل

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 مؤقت 21 21
 مثبت 88 88

 المجموع 100 100.0
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 التكرار  %النسبة

 مثبت 88 88
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 : والمتعلقة بالحالة المهنية للمبحوثين إلى  1تشير التكرارات والنسب المئوية الواردة في الجدول رقم 

 مؤقتين  % 12بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 12 -

 مثبتين  % 00بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 00 -

 التثبيت في مناصبهم ينقسمون إلى قسمين  وهؤالء األفراد الذين يمثلون حالة عدم

فئة متربصة لمدة تسعة أشهر ، وهي التي نجحت في مسابقات التوظيف بمراكز البريد  -

 .وتنتظر لهذه المدة ليتم تثبيتها ألًيا 

فئة عقود ما فبل التشغيل وهي تمثل الفئة األكبر من سابقتيها وهي عبارة عن مناصب  -

ولديهم امتيازات من . دج شهرًيا  11222مؤسسات مقابل أجر أقرتها وزارة التشغيل في ال

 .بينها األولوية في التشغيل أثناء المسابقات أو من خالل عملية اإلدماج المهني 

 توزيع المبحوثين حسب متغير المركز المهني( :  6) جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع المبحوثين حسب متغير المركز المهني( :  6) رقم  الشكل 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 موظف 88 40.0
 إطار 21 54.0

 مدير 6 6.0
 المجموع 100 100.0
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والمتعلقة بالمركز المهني ألفراد عينة البحث  6تشير الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم 
 إلى مايلي 

 في رتبة موظف  % 60بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 60 -

 في رتبة إطار  % 16فرًدا من أفراد عينة البحث  بنسبة  16 -

 .يشتغلون منصب مدير  % 6بنسبة  من أفراد عينة البحث  دافر أ 6 -

تعد هذه النتائج منطقية أيضا حيث أنه من خالل النظر إلى عدد الموظفين وعدد اإلطارات يتضح 

غل هؤالء اإلطارات رؤساء أنه لكل خمسة موظفين إطار يوجههم ويراقبهم وفي غالب األمر يش

 مصالح ، وتجد في الغالب في كل مصلحة ما يقارب الخمسة موظفين وقد اتضح  لنا ذلك من 

خالل المالحظة حيث تجد في كل مكتب واسع أربعة أو خمسة مكاتب متقابلة وفي األخير مكتب 

 .يمثل رئيس تلك المصلحة

وهم . بها الدراسة باإلضافة إلى مديرين فرعيين  أما المديرين فهم أربعة بمراكز البريد التي أجريت

برتبة مدير فرعي يسير مركز البريد الفرعي وهو المركز القديم لبريد القل وهو تابع للمركز األصلي 

 .ونفس األمر بالنسبة لمركز عزابه 
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 توزيع المبحوثين حسب متغير الخبرة المهنية (: 7 ) جدول رقم

 االحتماالت   التكرار  %النسبة

 سنوات0الى3من 22 22.0
 سنوات32الى 5من 29 29.0

 سنة30الى 33من 5 5.0
 فاكثر 35 44 44.0

 المجموع 100 100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع المبحوثين حسب متغير الخبرة المهنية( :  7 ) رقم الشكل     

والذي يشير إلى خبرة أفراد عينة  6من خالل تكميم النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم 
 :البحث المهنية يتضح 

 سنوات خبرة  12إلى  1من  % 24بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 24 -

 سنوات خبرة  1إلى  1من  % 22بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 22 -

 سنة خبرة 11إلى  11من  %  1بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 1 -

 .سنة فأكثر  16 % 99بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 16 -

 

 

 

 

 التكرار 
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 تحكم المبحوثين في استخدام اإلعالم اآللي(:  80) رقم جدول            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحكم المبحوثين في استخدام اإلعالم اآللي(:  80) رقم  الشكل            

حول تحكم المبحوثين في استخدام اإلعالم اآللي إلى  20تشير البيانات الواردة في الجدول رقم 

 : مايلي 

 . يجيدون استخدام اإلعالم اآللي  %  02بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 02 -

 .يحسنون استخدام اإلعالم اآللي  %  10بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 10 -

 .وال فرد من أفراد العينة يجهل استخدام اإلعالم اآللي 

حيث نجد أن مراكز البريد من المؤسسات األولى التي  وهذا راجع بالدرجة األولى إلى طبيعة العمل ،

 باإلضافة إلى . استخدمت تكنولوجيا المعلومات ،كما أنها أيًضا من المؤسسات الرائدة في الربط بالشبكات 

 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة
 تجيد 82 82.0
 تحسن 18 18.0

 تجهل 0 0.0
 المجموع 100 100.0
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وهذا ما حتم على العمال التحكم الجيد أو بدرجة أقل . أن جل المصالح تعتمد على أجهزة اإلعالم اآللي 

 دام أجهزة اإلعالم اآللي من كمبيوتر وطابعات وبعضوهو حسن استخ

 .األجهزة الخاصة بمراكز البريد مثل أجهزة السحب االلكتروني 

  اإلعالم اآلليفي حصول المبحوثين على شهادة  ( :80) رقم جدول                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حصول المبحوثين على شهادة اإلعالم اآللي ( :80)  رقم الشكل          

والمتعلق بمدى حصول المبحوثين على شهادة في استخدام  4من خالل ما ورد في الجدول رقم 

 اإلعالم اآللي يتضح أنه 

 .تحصلوا على شهادة في اإلعالم اآللي  %  02بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 02 -

 لم يتحصلوا على شهادة في اإلعالم اآللي %  22بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 22 -

 

 

 االحتماالت   التكرار  %النسبة

 نعم 80 80.0
 ال 20 20.0

 المجموع 100 100.0
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والمتعلقة بمدى تحكم  20من خالل هذه النتائج وربطها بالنتائج المحصلة الواردة في الجدول رقم  

االرتباط بين النتائج المحصلة في الجدولة  المبحوثين في استخدام اإلعالم اآللي يتضح أن معدل

 :حيث أن (  1.2) تقدر ب 

من أفراد العينة  % 02من أفراد العينة الذين يجيدون استخدام اإلعالم اآللي هم في الغالب  % 02

 .الذين تحصلوا على شهادة في استخدام اإلعالم اآللي

من  % 22من أفراد عينة البحث الذين يحسنون استخدام اإلعالم اآللي، هم في الغالب  %  22 

 .األفراد الذين لم يتحصلوا على شهادة استخدام اإلعالم اآللي

 طبيعة االستفادة من استخدام اإلعالم اآللي:   (08 )جدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبيعة االستفادة من استخدام اإلعالم اآللي:   (08 ) رقم الشكل            

 

 :حول طبيعة االستفادة من استخدام اإلعالم اآللي أن  12يتجلى لنا من خالل الجدول رقم 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 يربحك الوقت 67 67.0

 يربحك الجهد 33 67.0
 ليس له اثر 0 0.0

 المجموع 100 100.0

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

 ليس له اثر يربحك الجهد يربحك الوقت

 %النسبة

 التكرار 



 
 الفصل السادس عرض وتحليل البيانات

يربحون الوقت من خالل استخدامهم  % 66بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 66 -

 . لإلعالم اآللي في وظائفهم المهنية 

يرون بأن استخدامهم لإلعالم اآللي كان  %  11بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 11 -

 .له األثر على الجهد المبذول 

وال فرد من أفراد عينة البحث أقر بأنه لم تكن له أي استفادة من استخدام اإلعالم اآللي  -

 .سواًءا من حيث ربح الوقت أو ربح الجهد 

ويكون ربح الوقت أثناء العمل من خالل القيام بالعمل في أقل وقت ممكن وبالتالي القيام بعمل 

وبمصلحة الدفع ، أو السحب المالي كان أخر، مثال إدخال اإلعالم اآللي على مراكز البريد 

العامل من خالل العمل اليدوي ، ربما يتعامل مع عشرة أشخاص في اليوم بينما من خالل 

 .استخدام التكنولوجيا الحديثة أصبح ربما يتعامل مع المئات يومًيا

منه  وكذلك الجهد حيث كان التعامل مع عشرة زبائن يدويا يجهد العامل أكثر من التعامل مع

 .من خالل تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في مراكز البريد  الكترونياتشخًصا مثاًل 

كل هذا يؤكد الفائدة الكبيرة التي تجنيها المؤسسة من خالل استخدامها للتكنولوجيا المعلومات 

 .سواًءا من خالل ربحها للوقت أو ربحها للجهد المبذول من قبل العمال 
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 إيصال أجهزة كمبيوتر المبحوثين بشبكة االنترنت ( : 00)جدول رقم            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيصال أجهزة كمبيوتر المبحوثين بشبكة االنترنت ( : 00)الشكل رقم              

       المتعلقة بمدى ربط أجهزة كمبيوتر المبحوثين  11المكممة في الجدول رقم البيانات اإلحصائية  تشير

 لشبكة االنترنت إلى ما يلي  

 أقروا بأن أجهزتهم موصولة بشبكة االنترنت  %  41فرًدا  بنسبة  41 -            

أقروا بأن أجهزتهم غير موصولة بشبكة  % 1بنسبة  اد من أفراد عينة البحث فر أ 1 -

 .االنترنت

 

 

 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة
 نعم 95 95.0

 ال 5 5.0
 المجموع 100 100.0
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هذه النتائج تدل على مدى أهمية الشبكة العنكبوتية في العملية الوظيفية وعلى ضرورتها الحتمية للعمال 

من أجل إنجاز أعمالهم وكذلك لمسايرة الركب الحضاري ونجد أن أوالئك الذين لم تربط أجهزتهم بشبكة 

 شيف هم بعض المصالح الداخلية للمؤسسة مثل مصلحة األر  االنترنت

) الداخلي والتي تسعى إلى عدم الكشف عن تعامالتها وأسرار متعامليها وعدم إعطاء فرصة للمخترقين 

باختراقها باإلضافة إلى بعض المصالح التي ال تتطلب ربط شبكة االنترنت وكذلك عدم رغبة ( الهاكرز

 .بعض العمال في ربط الشبكة 

 في شبكة االنترنت إبحار المبحوثين ( :01)رقم  الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إبحار المبحوثين في شبكة االنترنت  ( :01)رقم  الشكل           

على اإلبحار في شبكة  والمرتبط بمدى قدرة المبحوثين 12من خالل ما ورد في الجدول رقم 

 :االنترنت يتضح أن 

 .يجيدون اإلبحار في االنترنت  %  64بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 64 -

 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 جيد 87 97
 متوسط 28 17
 ضعيف 4 4

 المجموع 100 100.0
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متوسطي القدرة على استخدام شبكة  %  16بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 16  -

 االنترنت 

من أفراد عينة البحث ضعيفي القدرة علال اإلبحار في شبكة  %  9بنسبة   دافر أ 9 -

 .االنترنت

وفي مقابل ذلك  % 41إذن إذا نظرنا إلى أوالئك المبحوثين الموصلون بشبكة االنترنت نجد أن 

من أفراد عينة البحث بين من يجيدون شبكة االنترنت وبين متوسطي القدرة على  % 46نجد 

 .اإلبحار 

ن أفراد عينة البحث غير موصولين بشبكة االنترنت ويقابله في الجدول م % 1في حين نجد 

 .ضعيفي القدرة على اإلبحار في شبكة االنترنت   % 9(  12) رقم 

 االستفادة من استعمال شبكة االنترنت:  (01)جدول رقم                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستفادة من استعمال شبكة االنترنت:  (01)رقم  شكل                               

 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 على طرق جديدة في العمللتعرف ا 22 22.0

اطالع على التكنولوجيات  أكثرتجعلك  52 52.0

 الحديثة
 اآلخرينمع  تواصال أكثرتجعلك  26 26.0

 المجموع 100 100.0

22% 

52% 
26% 

26% 

 التعرف على طرق جديدة في العمل

 تجعلك أكثر اطالع على التكنولوجيات الحديثة

 تجعلك أكثر تواصال مع اآلخرين
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والمتعلقة بنوعية االستفادة المبحوثين (  11) الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم  تشير

 من خالل استعمال شبكة االنترنت إلى ما يلي 

تجعلهم  شبكة االنترنت أكثر اطالعا على  %  12بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 12 -

 .مختلف التكنولوجيات الحديثة 

من المبحوثين أقروا بأن االنترنت تجعلهم على اطالع على طرق  %  22بنسبة  فرًدا 22   -

 . جديدة في العمل 

 من أفراد عينة البحث تجعلهم االنترنت على تواصل مع اآلخرين   %  26بنسبة   فرًدا 26 -

وهذا راجع إلى طبيعة الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت من خالل مختلف تطبيقاتها ، حيث 

تقدم أخر التطورات التكنولوجية خاصة من خالل النوادي الموجودة على الشبكة  نجد أن الشبكة

المختصة في عرض أخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة كما أنها تقدم برامج وطرق 

وفي الوقت . الذي يتيح التعلم صوًتا وصورة  youtoubجديدة للعمل خاصة من خالل اليوتوب 

ضافة إلى برامج التواصل االجتماعي التي تتيح لفأفراد التواصل مع باإل. الذي يناسب المطلع 

 (MNS) (MSN)    بعضهم البعض خاصة من خالل الفيسبوك ، توتير يهو مسنجر
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 أراء المبحوثين حول قلة األخطاء يدويا أو باستعمال اإلعالم اآللي: (  01) جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أراء المبحوثين حول قلة األخطاء يدويا أو باستعمال اإلعالم اآللي :  (01) رقم  الشكل

                   حول         والمتعلقة بآراء المبحوثين(  19) من خالل الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم    

 : قلة األخطاء في العمل بين االستعمال اليدوي أو من خالل أجهزة اإلعالم اآللي يتضح أنه 

نقل أخطاؤهم عند استعمال أجهزة اإلعالم  %  04بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 04 -

 اآللي

 نقل أخطاؤهم عند االستعمال اليدوي  % 11بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 11 -

وهذا راجع بالدرجة األولى إلى االمتيازات الخدماتية التي تقدمها أجهزة اإلعالم اآللي حيث نسبة األخطاء 

   أما الذين يثقون في االستعمال اليدوي هم يمثلون . تقل كلما زاد تحكم العامل في أجهزة اإلعالم اآللي 

 

 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 االستعمال اليدوي 11 11.0
 اآللي اإلعالماستعمال  89 89.0

 المجموع 100 100.0

0 

20 

40 

60 

80 

100 

 التكرار  %النسبة

 التكرار 

 %النسبة



 
 الفصل السادس عرض وتحليل البيانات

ين اعتادوا لمدة طويلة من الزمن على االستعمال اليدوي ، قبل تعميم استعمال بدرجة أكبر أوالئك الذ

 لوجيا المعلومات في مراكز البريدتكنو 

 كيفية المحافظة على النظام العام بين الزبائن:  (01)جدول رقم               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيفية المحافظة على النظام العام بين الزبائن :  ( 01) رقم  الشكل                    

والمتعلقة بكيفية محافظة العمال على (  11) من خالل تكميم البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول رقم 
 : النظام العام بين الزبائن يتبين لنا أن 

يحافظون على النظام العام بين الزبائن  %  61بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 61 -

 .شفوًيا 

يحافظون على النظام العام بين الزبائن من  %  11بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 11 -

 .خالل استعمال تكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في اللوح االلكثروني 

 :وهذه النتائج راجعة إلى جملة من األسباب 

 

 .عدم توفر هذه اللوحات االلكترونية في جميع مراكز البريد  -

   التكرار  النسبة
 شفويا 45 45.0
 اللوح االلكتروني الكترونيا  استعمال 55 55.0

 المجموع 100 100.0

65% 

35% 
 شفويا

استعمال اللوح  -الكترونيا 
 االلكتروني
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 .عدم تشغيلها في كثير من المراكز إن وجدت  -

 .عدم حاجة بعض المراكز لها خاصة الفرعية منها  -

عدم احترام الزبائن لهذه اللوحات خاصة في المناسبات أين بكثرة الضغط على مراكز البريد  -

 .كاألعياد والمناسبات الدينية وغيرها 

 فترة تجديد الخدمات االلكترونية على الموقع( : 01)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فترة تجديد الخدمات االلكترونية على الموقع :  ( 01)رقم  الشكل

والمتعلقة لفترة تجديد الخدمات (  16) من خالل النتائج الكمية المعروضة في الجدول رقم 

 :االلكتروني يتبين أن االلكترونية على موقع البريد 

 

 االحتماالت   التكرار  %النسبة

 شهريا 7 7
 سنويا 14 14

 من سنة أكثر 67 67.0
 المجموع 100 100.0
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يرون بأن تجديد يكون في فترة زمنية تفوق  %  66بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 66 -

 .السنة 

 .يقرون بأن تجديد الخدمات يكون سنوًيا %  29بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 29 -

 . يرون بأن تجديد الخدمات يكون شهرًيا  %  4بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 4 -

من خالل ما سبق يتضح  لنا أن من أفراد عينة البحث يتفقون بأن الخدمات االلكترونية على 

وهذه فترة زمنية يمكن اعتبارها . المواقع الرسمي للبريد الجزائر تتجدد معلوماته كل سنة أو أكثر 

ل أيًضا على عدم اهتمام القائمين على الموقع وهذا يد. في الوقت الراهن فترة زمنية طويلة 

بإضافة معلومات جديدة ما مدى بعض األخبار المتعلقة بالتوظيف أو التهنئة باألعياد الدينية أو 

 .الوطنية 

 أثر خدمة رصيدي على الزبائن: (  01) جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أثر خدمة رصيدي على الزبائن : (  01 ) رقم الشكل                   

 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 كبير 25 25.0

 متوسط 50 50.0
 ضعيف 25 25.0

 المجموع 100 100.0
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المتعلقة أثر خدمة رصيدي المتوفرة (  16) تشير البيانات اإلحصائية المكممة في الجدول رقم 

 : على الهاتف المحمول على الزبائن إلى أن 

يرون بأن أثر التخفيف على الزبائن الذين  %  12بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 12 -

 يريدون االطالع على رصيدهم كان شكل متوسط 

يرون بأن أثر التخفيف من المطلعين على  %  21بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 21 -

 .الرصيد كان بشكل ضعيف 

يرون بأن أثر التخفيف من المطلعين على  % 21بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 21 -

 .الرصيد كان بشكل كبير 

هذه النتائج تقر بأن الزبائن لم يركبوا الحضر التكنولوجي بدرجة كبيرة ، ولم يسايروا التطورات 

السريعة ، حيث بدل سحب الرقم السري من أقرب مركز بريد واستعمال الهاتف لإلطالع على 

والوقوف في الطابور   االكتظاظقصدون مراكز البريد ، ويمارسون الرصيد ، مازال الكثيرين ي

في حين كانت العملية . لمدة زمنية وفي األخير يقول له المعامل ليس في حسابك المالي رصيد 

بالهاتف ال تزيد عن بعض الثواني وبدون أي جهد مبذول وهذا راجع لجملة من األسباب من 

 :بينها 

ط المواطنين ال يستطيعون القراءة والكتابة وما بلك بغيرها من األمية المتفشية بين أوسا -

 .  المعلومات 

األمية االلكترونية حيث أن كثير من الناس يجهلون كيفية استخدام جملة من التطبيقات  -

 .على الهواتف ومن بينها خدمة رصيدي 
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على عكس تقصير من إدارة بريد الجزائر في اإلشهار بالخدمات التي تقدمها للزبائن  -

فنجد شركات االتصاالت المحمول مثل موبيليس أور يدو وجيزي تمفأ . الشركات األخرى 

شاشات التلفزيون إلطالع الزبائن على أخر الخدمات المعروضة في حين لم يكن بريد 

مما يجعل المواطن غير مدرك ومطلع على هذه الخدمات . الجزائر باإلشهار محدودة جدًا 

 : أصالً 

 طريقة اتصال الزبون بالمتعامل( :  00) الجدول رقم   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة اتصال الزبون بالمتعامل( :  00) رقم  الشكل       

والمتعلقة بكيفية اتصال الزبائن بالمتعاملين (  10)من خالل الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم 
 : في مراكز البريد يتضح أنه 

 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 بريديا 55 55
 هاتفيا 18 18.0

 من خالل شبكات التواصل االجتماعي 18 19
 المجموع 100 100.0
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 .يستعملون البريد العادي لالتصال بالمتعامل % 11بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 11 -

 يستعملون البريد االلكتروني  %  26بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 26 -

 يستعملون الهاتف لالتصال بالمراكز البريدية %  10بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا10 -

المتعلقة بخدمة رصيدي فإذا  (  16) هذه النتائج تؤكد بأكثر النتائج المحصلة في الجدول رقم 

الخدمة وهم اللذين جمعنا بين ممن يرون بضعف األثر ونصف ممن يرون بالمتوسط أثر 

وهذه النتائج تؤكد عدم استغالل الزبائن لمختلف اإلمكانات   % 12يميلون إلى الضعف نجد  

 الخدماتية االلكترونية المتوفرة وهذا إلى جملة من األسباب سبق ذكرها 

 تخزين البيانات المتعلقة بالزبائن( : 00)جدول رقم 

 االحتماالت التكرار %النسبة

 ورقية 19 19.0

 الكترونية 22 22.0
 االثنين معا 59 59.0

 المجموع 100 100.0

 

 

 

 

 

 

 

 تخزين البيانات المتعلقة بالزبائن ( : 00)رقم  الشكل                  

المتعلقة بطريقة تخزين البيانات الخاصة (  14)تشير البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول رقم 
 :بالزبائن إلى ما يلي 
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 يستعملون التخزين االلكتروني والورقي مًعا %  14بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 14 -

 من أفراد عينة البحث  يستعملون طريقة التخزين  االلكتروني  %  22بنسبة   فرًدا 22 -

 .من أفراد عينة البحث  يخزنون البيانات الخاصة بالزبائن ورقًيا %  14بنسبة   فرًدا 14 -

 :ويمكن إرجاع هذه النتائج إلى جملة من األسباب لعل أبرزها ما يلي  

 .عدم ثقة العمال في األجهزة االلكترونية لوحدها لذلك يتم تخزين بنسخة ورقية أيًضا  -

 طبيعة العمل تحتم على العامل التخزين االلكتروني والورقي أيًضا  -

 .فقط   اإللكترونيفي األجهزة خاصة الشبكية تخيف العمال من التخزين  كثرة األعطاب -

عدم توفر الحماية االلكترونية مما يعطي فرصة كبيرة للقرصنة وهو ما يجعل العمال  -

يتفادون التخزين االلكتروني لوحده وتدعيمه بالورقي كمرجعية يرجع إليها العمال في حالة 

 .تلق برامج التخزين أو قرصنتها 

 فترة تجديد المعدات التكنولوجية( :  18) جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فترة تجديد المعدات التكنولوجية ( :  18) رقم  الشكل

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 السنة 25 25.0
 السنتان 47 47.0

 ثالث سنوات 5 5.0
 ثالث سنوات من  أكثر 23 23.0

 المجموع 100 100.0

 %النسبة
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والمتعلقة بفترة تجديد المعدات ( 22)الواردة في الجدول رقم  اإلحصائيةمن خالل الشواهد 

 : التكنولوجية بمراكز البريد يتبين أنه 

 االلكترونييرون بأن تجديد العتاد  %  96بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 96 -

 .بالمراكز يتم كل سنتان 

 االلكترونيمن أفراد عينة البحث يرون بأن  تجديد العتاد   %  21بنسبة  فرًدا 21 -

 .بالمراكز يتم كل سنة 

يرون بأن  التجديد يكون أكثر من ثالث  %  21بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 21 -

 .سنوات 

 يرون بأن التجديد يكون كل ثالث سنوات  % 1أفراد من مجموع المبحوثين وبنسبة  1

تائج يتضح لنا أن فترة تجديد العتاد االلكتروني يتم من خالل فترات من خالل هذه الن

يرون بأن فترة تجديد العتاد االلكتروني يتم كل سنتان فأكثر وأن  %  61متباعدة حيث نجد 

21% 

عتاد المديرين واإلطارات بالمراكز ، أو حتمية .ممن يرون بتجدد العتاد سنوًيا في غالب األمر 

حتى هناك اختالف بين المراكز في حدذاتها حيث تختلف من المركز الكبير وهو أو . بعض المصالح 

 .المركز الرئيسي بالوالية إلى المراكز الفرعية األخرى 
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 سبب تجديد العتاد( :  10)  رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبب تجديد العتاد( :  10)  الشكل رقم

من بيانات إحصائية حول سبب تجديد العتاد االلكتروني ( 21)من خالل ما ورد في الجدول رقم 
 : يتبين أنه 

يرون بأن سبب  تجديد العتاد هو تلف  %  62بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 62 -
 العتاد القديم 

يرون بأن سبب  في تجديد العتاد هو  %  19بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 19 -
 التطور التكنولوجي  

يرون بأن سبب  تجديد العتاد هو تحسًنا  % 26بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 26 -
 . للخدمة 

 والمتعلقة بمدى تجديد العتاد حيث الحظنا بأن (  22) هذه النتائج المحققة في الجدول رقم 

 وهي مدى معقولة. من أفراد عينة البحث أقروا بأن فترة التجديد تكون خالل سنتان فأكثر  % 61

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 تلف العتاد 16 06

 مسايرة التطور التكنولوجي 24 24
 الخدمة تحسين 26 26.0

 المجموع 100 100.0

60 

14 

26 

60 

14 

26 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

مسايرة التطور  تلف العتاد
 التكنولوجي

 تحسين الخدمة

 %النسبة

 التكرار 



 
 الفصل السادس عرض وتحليل البيانات

 

وج لتلف عتاد يشتغل يومًيا باإلضافة إلى أن التكنولوجيات تتطور ويتدعم السوق كل يوم بمنت 

وتكون مقتصرة على بعض . جديد ، وبالتالي فإن المسايرة وتحسين الخدمة تكون بعض األجهزة فقط 

 .                . المصالح وبعض المراكز دون أخرى 

 مدى تحصل المبحوثين على تكوين في برمجيات اإلعالم اآللي( : 11)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدى تحصل المبحوثين على تكوين في برمجيات اإلعالم اآللي( : 11)رقم  الشكل

المتعلق بمحصول المبحوثين على تكوين في ( 22)مما ورد في بيانات إحصائية في الجدول رقم 

 .برمجيات اإلعالم اآللي يتبين أنه 

تحصلوا على تكوين في برمجيات اإلعالم  %66بنسبة  و من أفراد عينة البحث  فرًدا 66 -
 .اآللي 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 نعم 11 00
 ال 44 44

 المجموع 100 100.0
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لم يتحصلوا على تكوين في برمجيات اإلعالم  %19بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا 19 -
 . اآللي

والمتعلقة بحصول ( 4)من خالل هذه النتائج وربطها بالنتائج المحصلة في الجدول رقم 

آللي يتضح أن هناك عالقة ايجابية بين النتائج المحصلة المبحوثين على شهادة في اإلعالم ا

 ) ....( .في الجدولين وبمعدل ارتباط يقدر ب 

من مجموع المبحوثين ، من  %02حيث أن ممن تحصلوا على شهادة في اإلعالم اآللي العام 

ن وذلك إلى تكون في البرمجيات ، وهناك تكوي. عمقوا دراستهم في اإلعالم اآللي  %66بينهم 

نما هي  خاص بالبرمجيات المتعلقة بمراكز البريد وهي ليست الشهادة البرمجيات العادية وا 

 .  خاصة ببرنامج البريد فقط 
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 ب ونوعية االستفادة طالجهاز عند الع إصالح( :  11)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االحتماالت 

  14 ربح الوقت تصلحه

 
66 

41 %  

 
 

66%  

  %14 14 ثقة بالنفس

  % 0 0 مكافأة

توبيخ من 

 المسؤول

1 1 %  

  %11 11 تتصل بأخصائي

  %122 122 المجموع

 

 

 

 

 

 

  ب ونوعية االستفادةطإصالح الجهاز عند الع( :  11)رقم  الشكل             
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 .يصلحون الجهاز عند العطب من بينهم  %66بنسبة  من أفراد عينة البحث و  فرًدا 66 -

غايتهم ربح الوقت بدل انتظار األخصائي  %14بنسبة  من أفراد عينة البحث و  فرًدا 14 -

 .ليصلحه

غايتهم ربح ثقة في النفس من خالل  %14بنسبة  من أفراد عينة البحث و  فرًدا 14 -

 .الجهاز والتأكيد على قوة الشخصية  إصالح

غايتهم الحصول على مكافأة ولو معنوية  %0بنسبة  من مجموع  عينة البحث و  دافر أ 0 -

 .كالتحفيز أو مالحظة ايجابية من المسؤول المباشر 

يخاف توبيخ المسؤول لذا يسارع إلى إصالح الجهاز  %1فرد من المجموع  و  بنسبة  1 -

أن يكون هو عند العطب وقد يكون األخصائي على إصالح اإلعطاب فليس من المعقول 

إحصائي إصالح األجهزة في المؤسسة وعند عطب جهازه يتصل بأخصائي ، وبالتالي 

 .سيالقي توبيخ من المسؤول إذا أراد الحصول على إحصائي ليصلح له جهازه 

ذا نظرنا إلى النتائج  %11بنسبة  من أفراد عينة البحث و  فرًدا 11 - يتصلون بأخصائي وا 

والمتعلقة بحصول المبحوثين على تكوين في برمجيات ( 22)المحصلة في الجدول رقم 

اإلعالم اآللي ، وفي غالب األمر وبنسبة كبيرة فإن األعطاب تكون متعلقة دوًما بالبرمجيات 

ما أكدته النتائج المحصلة في  إما في حالة قطاع الغيار فإنه يتم استبداله بنسبة كبيرة وهذا

من أفراد  % 62المتعلقة بسبب نغير أجهزة اإلعالم األلي حيث أكبر (  21)الجدول رقم 

 .عينة البحث يرون أن السبب هو تلف العتاد 
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 العالقة بين التحكم في الجهاز والعمل ( : 11)جدول رقم      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقة بين التحكم في الجهاز والعمل ( : 11)رقم  الشكل       

والمتعلق بالعالقة بين التحكم في جهاز الكمبيوتر (  29)يتضح لنا مما ورد في الجدول رقم 

 :والعمل أن 

يرون بأن كلما زادت قدرتهم في التحكم في  %96بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا  96 -

 .جهاز الكمبيوتر زادت قلة أخطاؤهم في العمل 

يرون بأن زيادة تحكم في الجهاز يزيد في  %16بنسبة  من أفراد عينة البحث و  فرًدا 16 -

 .سرعتهم في العمل 

ون بأن كلما زاد تحكمهم في جهاز ير  %16بنسبة  من أفراد عينة البحث و  فرًدا 16 -

 .الكمبيوتر زادت دقتهم في العمل

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 العمل سرعة 37 37.0

 دقة العمل 17 17.0
 في العمل األخطاءقلة  46 46.0

 المجموع 100 100.0

 %النسبة

 التكرار 
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 بآراءوالمتعلق ( 19)إذا نظرنا إلى هذه النتائج وربطناها مع النتائج المحققة في الجدول رقم 

حول قلة األخطاء في العمال بين االستعمال اليدوي واستعمال جهاز الكمبيوتر يتبين  المبحوثين

أن أعلى نسبة أقرت باستعمال جهاز الكمبيوتر تقل أخطاؤهم وند أعلى نسبة محققة في هذا 

 .الجدول في العالقة بين العمل واستعمال الجهاز هي قلة األخطاء في العمل 

حول الغاية من إصالح جهاز الكمبيوتر عند ( 21)بالجدول رقم ( ئج النتا) كما أنه إذا ربطناها 

الجهاز هي ربح  إصالحمن المبحوثين أقروا بأن الغاية األولى من  %14العطب نجد أن 

من مجموع المبحوثين بدون أن زيادة تحكمهم  %16الوقت ، ونجد النسبة جد متقاربة حيث أن 

 .في الجهاز تزيد من سرعتهم في العمل 

 قدرة المبحوثين على استخدام شبكة مراكز البريد( :  11)جدول رقم                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدرة المبحوثين على استخدام شبكة مراكز البريد ( :  11)رقم  الشكل          

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 نعم 95 95.0
 ال 5 5.0

 المجموع 100 100.0
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والمتعلقة بمدى قدرة المبحوثين على استخدام (  21)من خالل النتائج المحصلة في الجدول رقم 

 : الشبكة الخاصة بمراكز البريد يتبين أن 

يستطيعون استخدام الشبكة الخاصة بمراكز  %41بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا  41 -

 .البريد 

ال يستطيعون استخدام الشبكة الخاصة بمراكز  %1بنسبة  من مجموع المبحوثين  دافر أ 1 -

 .البريد

يمكن اعتبار هذه النتائج جد منطقية خاصة إذا ربطناها بالنتائج المحققة في الجدول رقم 

من مجموع المبحوثين  % 9والمتعلقة بإيجاد المبحوثين في شبكة االنترنت يتبين أن ( 12)

 % 1نجد أن ( 11)المحققة في الجدول رقم  غير قادرين على اإلبحار بنسبة كبيرة بالنتائج

ال يجيدون استعمال الشبكة وهؤالء هم الفئة  %1غير موصولون بشبكة االنترنت ونجد أن  

 .المحدودة الغير قادرة على مسايرة التطور التكنولوجي 
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 في دورات تكوينية ونوعية االستفادة منها مشاركة المبحوثين( :  11) جدول رقم              

 النسبة المئوية العدد االحتماالت 

طورت قدراتك  نعم

 الوظيفية

20  

 
04 

20 %  

 
 

حسنت   04%

مهاراتك 

 المهنية

12 12%  

أكسبت ثقة 

 في النفس

11 11 %  

  %11 11 ال

  %122 122 المجموع

 

 

 

 

 

 

 المبحوثين في دورات تكوينية ونوعية االستفادة منها مشاركة ( :  11) رقم  الشكل
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حول مشاركة المبحوثين في دورات تكوينية ( 26)الواردة في الجدول رقم  اإلحصائيةتشير البيانات 

 :ونوعية االستفادة من هذه الدورات إلى أن 

أقروا بالمشاركة في دورات تكوينية من بين  %42بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا  42 -

 .هؤالء 

أقروا بالمشاركة في دورات تكوينية من بين  %12فرًدا من أفراد عينة البحث  بنسبة   12 -

 .هؤالء 

أقروا بالمشاركة في دورات تكوينية من بين  %20فرًدا من أفراد عينة البحث  بنسبة  20 -

 .هؤالء 

أقروا بالمشاركة في دورات تكوينية من بين  %11بنسبة  فرًدا من أفراد عينة البحث   11 -

 .هؤالء 

لم يشاركوا  في دورات تكوينية نظرا إلى   % 0بنسبة   مجموع المبحوثيند من افر أ  11 -

والمتعلق بتوزيع المبحوثين حسب متغير الحالة ( 1)النتائج المحصلة في الجدول رقم 

 .نجد هذه النتائج جد منطقية . المهنية 

غير مثبتين ، إما في إطار عقود ما قبل  % 12حيث أن من بين مجموع المبحوثين نجد 

التشغيل أو متربصين جدد وهم ليس لديهم في العادة الحق في التكوين والتربصات الخارجية 

 .، حيث تكون بعد مدة من مزاولة المهنة أو بعد التثبيت
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 ومات التكوين باستخدام تكنولوجيا المعلوماتعالقة معل( :  11) جدول رقم                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالقة معلومات التكوين باستخدام تكنولوجيا المعلومات ( :  11) رقم  الشكل

والمتعلق بعالقة المعلومات المحصلة في الدورات (  26) من خالل ما ورد في الجدول رقم 

 : التكوينية ومدى االستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات يتبين أنه 

يقرون بأن تلك المعلومات تسهل استخدام   % 0 2بنسبة  مجموع المبحوثينمن  اً فرد  02 -

 . تكنولوجيا المعلومات 

يقرون بأن تلك المعلومات المحصلة في  % 0بنسبة   مجموع المبحوثيند من افر أ  4 -

 التكوين ال يسهل استخدام تكنولوجيا المعلومات هذا راجع في غالب األحيان إلى إختالف

والهدف الحقيقي من أجل برمجة تلك الدورة التكوينية ، فهناك من لها . المحتوى التكويني 

 عالقة بالتكوين على كيفية االستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات وهم يمثلون النسبة 

 

 االحتماالت    التكرار  

 نعم 86 86
 ال 7 7

 المجموع 87 87
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الساحقة وأقلية شاركت في دورات كانت الغاية منها تصب في جانب أخر بعيد عن  -

 .ات تكنولوجيا المعلوم

 مدى استمرارية الدورات التكوينية( :  10) جدول رقم                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدى استمرارية الدورات التكوينية  ( : 10) رقم  الشكل        

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 الشهر 6 0

 اشهر0 1 0

 اشهر5 6 0

 سنة 7 7
 اكثر من سنة 18 08
 المجموع 87 87
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والمتعلقة بمدى استمرارية الدورات ( 20)الواردة في الجدول رقم  اإلحصائيةتشير البيانات 

 التكوينية إلى أنه 

يقرون بأن  الدورات تكوينية مستمرة بقدر  %60فرًدا من أفراد عينة البحث  بنسبة  60   -

 .يفوق السنة 

 يقرون بأن الدورات التكوينية مستمرة كل سنة  %60بنسبة  ومن أفراد عينة البحث  ادفر أ 4 -

يقرون بأن الدورات التكوينية مستمرة كل ستة  %4بنسبة   مجموع المبحوثين من  ادفر أ 6 -

 .أشهر

يقرون بأن الدورات التكوينية مستمرة كل ثالث  %4بنسبة   مجموع المبحوثين من  ادفر أ 6 -

 أشهر

 .ثين يرى بأن الدورات التكوينية مستمرة بقدر مرة في الشهر من المبحو وال فرد  -

من خالل تحليل النتائج الواردة في هذا الجدول يتبين لنا أن مجموع المبحوثين الدين أقروا بأن استمرارية 

ارها وفترة زمنية يمكن اعتب. وهي نسبة جد عالية  86.5الدورات التكوينية يكون بمقدار سنة أو أكثر هم 

طويلة خاصة في ظل التطور التكنولوجي الرهيب الذي تشهده الساحة العالمية ، وفي ظل األجيال 

 المالحقة والتغير السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات
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 لغة جهاز الكمبيوتر الخاص بالمبحوثين (  10)جدول رقم                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لغة جهاز الكمبيوتر الخاص بالمبحوثين (  10)رقم  الشكل         

والمتعلق بالغة المبرمجة في جهاز الكمبيوتر (  24)من خالل ما ورد في الجدول رقم 

  :الخاص بالمبحوثين يتبين أنه 

 مبرمجين اللغة الفرنسية %01بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا  01 -

 مبرمجين اللغة العربية  %11بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا  11 -

 مبرمجين اللغة االنجليزية %9بنسبة  من مجموع المبحوثين  فرًدا  9 -

هذه النتائج يمكن اعتبارها معقولة جًدا إذا أخدنا في االعتبار أن األكثرية العظمى من المؤسسات 

 باإلضافة إلى أنه إذا نظرنا إلى . الجزائرية ما زالت تعتمد اللغة الفرنسية هي اللغة األولى في التعامل 

 

 

 %النسبة
 االحتماالت    التكرار 

 عربية 15 15.0

 فرنسية 81 81.0

 انجليزية 4 4.0
 المجموع 100 100.0
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مثل أوراق السحب ، أو مختلف  )الوثائق المختلفة الصادرة عن بريد الجزائر نجدها بالغة الفرنسية 

بل نجد حتى اللوحات االشهارية داخل مراكز البريد باللغة الفرنسية ( استمارات التحويالت النقدية وغيرها 

باإلضافة إلى كل هذا فإن الشبكية تتطلب اللغة الفرنسية مثل استمارة السحب وتخزين المعلومات كل . 

 هزة الكمبيوترهذا يتطلب برمجة اللغة الفرنسية في أج

 مستوى المبحوثين في اللغات األجنبية( : 18)جدول رقم                            

 النسبة التكرارات 

 انجليزية فرنسية انجليزية فرنسية

 56 0 56 0 ضعيف

 31 30 31 30 متوسط

 30 20 30 20 جيد

 322 322 322 322 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستوى المبحوثين في اللغات األجنبية ( : 18)رقم  الشكل            

 : والمتعلق بمستوى المبحوثين في اللغات األجنبية يتضح أن( 12)من خالل الجدول المركب رقم 

 مستواهم جيد في اللغة الفرنسية %02بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا  02 -

 .مستواهم متوسط في اللغة الفرنسية %19بنسبة  من مجموع المبحوثين  فرًدا 19 -
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 مستواهم ضعيف في اللغة الفرنسية %9بنسبة  اد من مجموع المبحوثين فر أ  9 -

 مستواهم ضعيف في اللغة االنجليزية  %64بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا  64 -

 مستواهم متوسط في اللغة االنجليزية %16بنسبة  من مجموع المبحوثين  فرًدا 16 -

 .مستواهم جيد في اللغة االنجليزية  %19بنسبة  من أفراد عينة البحث  فرًدا  19 -

والمتعلق بلغة (  24) هذه النتائج جد معقولة إذا ربطناها بالنتائج المحققة في الجدول رقم 

مبرمجين اللغة  %01المبرمجة في جهاز الكمبيوتر الخاص بالمبحوثين ، حيث تبين أن 

 . %02خاصة ، في حين نجد أن ممن يجيدون اللغة الفرنسية الفرنسية في أجهزتهم ال

وهذه النتائج راجعة إلى حتمية تعلم اللغة الفرنسية حتى ولو كان العامل في بداية التحاقه بمركز 

 .البريد ال يجيد اللغة الفرنسية

يومًيا طبيعة العمل تحتم عليه ركب الحضر وتطوير قدراته في التحكم في اللغة التي يتعامل بها 

ذا كان يجب عليك فإنك تستطيع .  . وا 
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   .عالقة التحكم في اللغات األجنبية بطبيعة العمل ( :  10) جدول رقم          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عالقة التحكم في اللغات األجنبية بطبيعة العمل ( :  10) رقم الشكل          

والمتعلقة بعالقة تحكم المبحوثين ( 11)الواردة في الجدول رقم  اإلحصائيةتشير البيانات 

 : وأثرها على طبيعة العمل أن 

بأن  التحكم في اللغات األجنبية يقرون  %64فرًدا من أفراد عينة البحث  بنسبة  64   -

 .سهل عليهم التحكم في تكنولوجيا المعلومات

يرون بأن اللغات األجنبية سهلت عليهم  %19بنسبة  ومن أفراد عينة البحث  اًدافر  19 -

 .التحكم في تكنولوجيا المعلومات 

أو  سهلت عليهميرون بأن اللغات األجنبية  %6بنسبة  اد من مجموع المبحوثين فر أ  6  -

 التعامل مع األخر

 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 التعامل مع اآلخر 67 67.0

 التحكم في تكنولوجيا المعلومات 89 99.0
 معالجة العطب 14 14.0

 المجموع 100 100.0

 %النسبة

 0 التكرار 
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تعد اللغات األجنبية هي المفتاح األساسي للتحكم في تكنولوجيا المعلومات ، خصوًصا إذا علمنا 

بأن مختلف هذه التكنولوجيات مصدرها البلدان األوروبية أو أمريكا أو الصين وكل هذه األجهزة 

ومختلف المؤسسات مازالت تعتمد مبرمجة حسب السوق المصدرة إليه وبما أن اإلدارة الجزائرية 

اللغة الفرنسية لغة العمل فإن مختلف األجهزة مبرمجة باللغة الفرنسية باإلضافة إلى أن الشركات 

الجزائرية تعتمد بالدرجة األولى على السوق الفرنسية وبالتالي فإنه يجب على العمال أن يتقنوا 

خاصة في ظل التغيب للغة االنجليزية على هذه اللغة من أجل التعامل مع تكنولوجيا الحديثة ، 

وفي ظل ضعف البرامج أو التكنولوجيا المحلية . مختلف المستويات مع أنها لغة العصر 

 .وبالتالي ضعف استعمال اللغة العربية في مختلف األجهزة التكنولوجية 

م والتحكم في اللغات خاصة الفرنسية يسهل على العامل التعرف على نوع العطب ومن ث

معالجته ، كم أن التحكم في اللغات يسهل التعامل مع األخر ، ويمثل هذا األخر إما مسؤول أو 

 .برقية أو غيرها وكل هذا يكون باللغة الفرنسية 
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 الغاية من التحكم في تكنولوجيا المعلومات ( :  11) جدول رقم       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغاية من التحكم في تكنولوجيا المعلومات ( :  11) جدول رقم 

والمتعلقة بالغاية من التحكم في (  12) في الجدول رقم  من خالل البيانات اإلحصائية المكممة

 : تكنولوجيا المعلومات يتبين أنه 

يكتسبون قدرة أكثر على العمل من خالل  %11بنسبة  ومن أفراد عينة البحث  اًدافر  11 -

 .التحكم في تكنولوجيا المعلومات 

 

 االحتماالت   التكرار  %النسبة

 عاليةروح معنوية  6 6.0

 رغبة في العمل 32 32.0

 قدرة على العمل 33 33.0

 األداءسهولة في  29 29.0
 المجموع 100 100.0
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يكتسبون رغبة أكثر في العمل من خالل  %12فراًدا من مجموع المبحوثين بنسبة  12 -

 .التحكم في تكنولوجيا المعلومات 

يكتسبون سهولة أكثر في األداء من خالل  %24بنسبة  ومن أفراد عينة البحث  اًدافر  24 -

 .التحكم في تكنولوجيا المعلومات 

في يكتسبون روح معنوية عالية من خالل التحكم  %6من أفراد عينة البحث بنسبة  ادفر أ 6 -

 .تكنولوجيا المعلومات 

يتضح لنا من خالل هذه النتائج أن التكنولوجيا المعلومات أثر مباشر على التعامل من 

. خالل القدرة على العمل بأقل جهد ممكن باإلضافة إلى منح العامل رغبة أكثر في العمل 

ها ذات أثر كما أن. كما أنها تسهل األداء المهني للعامل من خالل االمتيازات المختلفة 

 .على الروح المعنوية للعامل ولو بنسبة أقل 

 العالقة بين المردودية والزمالة في العمل( :  33) الجدول رقم                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقة بين المردودية والزمالة في العمل      ( :  33) رقم  الشكل                            

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 باإليجاب 99 99.0
 بالسلب 1 1.0

 المجموع 100 100.0
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حول طبيعة العالقة بين مردودية العمال والزمالة ( 11)تشير البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول رقم 

 :في العمل أن 

تؤثر أقروا بأن العالقة الجيدة مع الزمالء  %44بنسبة  مبحوثينال مجموعمن  اًدافر  44 -

 .باإليجاب على المردودية في العمل 

يرى بأن العالقة الجيدة مع الزمالء ليس بالضرورة  %1من أفراد عينة البحث بنسبة  فرد 1 -

 .لها أثر على المردودية في العمل 

إذن مجموع المبحوثين يقرون بأن العالقة الجيدة في ما بينهم لها األثر المباشر على 

ذا دليل على أن المرد ودية في العمل ال تقتصر على متغير واحد وه. المردودية في العمل 

وهو تكنولوجيا المعلومات بل هناك متغيرات أخرى تتكاثف فيها بينها حتى يصبح العامل 

 .يقدم كل ما لديه أثناء أداء مهامه 
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 في العملعالقة االنتماء إلى الجماعة بتكاثف الجهود ( :  11) جدول رقم           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالقة االنتماء إلى الجماعة بتكاثف الجهود في العمل ( :  11) رقم  الشكل

حول طبيعة العالقة بين االنتماء إلى الجماعة (  19) من خالل ما ورد في الجدول رقم 

 : وتكاثف الجهود في العمل يتبين أنه 

يقرون بأن روح االنتماء إلى الجماعة يؤدي  %40من أفراد عينة البحث بنسبة  فرًدا 40 -

 .إلى تكاثف الجهود في العمل 

 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 نعم 98 98.0
 ال 2 2.0

 المجموع 100 100.0

 %النسبة

 نعم

 ال

 التكرار 

 نعم

 ال
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يرون بأن روح االنتماء إلى الجماعة ال يؤدي إلى  %2بنسبة  مبحوثينال مجموعمن  دفر  2 -

 .تكاثف الجهود في العمل 

في العمل وله  بالمردوديةهذا أيًضا نجد أن مجموع المبحوثين يقرون بأن هناك عامل أخر له عالقة 

الجهود في العملية اإلنتاجية حيث أن العمل في جماعة  وتضافروهو تكاثف . عالقة بأحد أبعاد الكفاءة 

 .وككتلة واحدة له فعالية أكثر من العمل الفردي أو المنعزل 

 العالقة بين الزيادة في األجر والتركيز في العمل  ( : 11) جدول رقم      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقة بين الزيادة في األجر والتركيز في العمل ( :  11) رقم  الشكل

(  11) يتضح لنا من خالل االطالع على البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول رقم

 :والتركيز في العمل أن والمتعلقة بطبيعة العالقة بين الزيادة في األجر 

 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 اكبر  89 89.0

 متوسط 4 4.0
 اقل 7 7.0

 المجموع 100 100.0
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يرون بأن الزيادة في األجر تؤدي إلى  %04فرًدا من مجموع المبحوثين بنسبة  04  -

 .الزيادة بشكل كبير في التركيز في العمل 

يرون بأن الزيادة في األجر تؤدي إلى الزيادة  %6أفراد من مجموع المبحوثين بنسبة  6 -

 .بشكل أقل في التركيز في العمل 

يرون بأن الزيادة في األجر تؤدي إلى الزيادة % 9أفراد من مجموع المبحوثين بنسبة  9 -

 .بشكل متوسط في التركيز في العمل 

باإلضافة إلى البعدين السابقين المتمثلين في روح االنتماء للجماعة ، والعالقة الجيدة بين العمال 

عالقة مباشرة بأخذ مؤشرات الكفاءة  نرى أن مجموع المبحوثين يقرون بأن الزيادة في األجر له

 .المهنية وهو التركيز بشكل جيد في العمل 

   العالقة بين الحوافز وأداء العامل( :  11) جدول رقم                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقة بين الحوافز وأداء العامل ( :  11) الشكل رقم              

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 مالية مكافأة/الحوافز المادية  86 86

 شرفيةشهادة /الحوافز المعنوية 16 16

 المجموع 100 100.0
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والمتعلقة بين طبيعة العالقة بين (  16) تشير البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول رقم 

 : الحوافز والعمل إلى أن 

يرون بأن الحوافز المادية هي التي تحفز  % 02من مجموع المبحوثين بنسبة  ًدافر  02 -

 .أكثر على العمل 

يرون بأن الحوافز المعنوية هي التي تحفز  % 22من مجموع المبحوثين بنسبة  فرًدا 22 -

 .أكثر على العمل 

من خالل التحليل لهذه النتائج يتبين لنا الدور الفعال الذي تلعبه الحوافز المادية بدرجة كبيرة 

قرار المسؤول في المجهود الت ي يبدله العامل ، أما الحوافز المعنوية والمتمثلة في الشهادات الشرفية وا 

بالمجهود المبذول وغيره فهم يمثلون أوالئك الذين ويريدون لفت االنتباه ، إما من أجل الترقية خاصة 

ما من أجل اإلدماج وهو يمثلون عمال عقود ما قبل الت شغيل أو المتربصين المديرين والمديرين الفرعيين وا 

 .حتى يتم ترسيمهم في مناصبهم 
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     العالقة بين الترقية والجهد المبذول( :  11) جدول رقم         

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقة بين الترقية والجهد المبذول ( : 11) رقم  الشكل         

والمتعلق بطبيعة (  16) من خالل تكميم البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول رقم 

 : العالقة بين الترفيه والجهد المبذول في العمل يتبين أن  

المبذول  يرون بأن للترقية دور فعال في الجهذ%46من أفراد عينة البحث بنسبة  فرًدا 46 -

 .في العمل 

من مجموع المبحوثين يقرون بأن ليس للترقية  % 9من مجموع المبحوثين بنسبة  أفراد 9 -

 .عالقة بالجهد المبذول في العمل 

من خالل هذه النتائج يتبين أن الغالبية الساحقة من المبحوثين يرون بأن الترقية ذات عالقة 

القضية بعقالنية يستحيل أن ال يكون لكل عامل  عالجنا إذامباشرة بالجهد المبذول حيث أنه 

 إطارفكل يسعى إلى تحقيق قفزة فالموظف يسعى إلى . إلى الحقيقة  بنوهدف معين 

ولكن على أي أساس تتم هذه . يسعى إلى مدير والمدير يسعى إلى درجة أخرى  واإلطار

 الترقية ؟

 االحتماالت    التكرار  %النسبة
 نعم 96 96.0

 ال 4 4.0
 المجموع 100 100.0
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      المعايير الحقيقية للترقية( :  10) جدول رقم                                        

 

 

 

 

 

 

 المعايير الحقيقية للترقية ( :  10) رقم  الشكل            

المتعلقة حول المعايير الحقيقية للترقية يتبين (  10) من خالل الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم 

 : أن 

يقرون بأن الترقية تكون على أساس الكفاءة % 66من مجموع المبحوثين بنسبة  فرًدا 66 -

 .المهنية 

 يقرون بأن الترقية تكون على أساس القرابة  % 21من مجموع المبحوثين بنسبة  فرًدا 21 -

 يقرون بأن الترقية تكون على أساس المحسوبية  % 1من مجموع المبحوثين بنسبة  أفراد  1 -
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 االحتماالت    التكرار  

 المهنية الكفاءة 67 67.0

 المحسوبية 5 5.0

 القرابة 23 23.0
 تذكر أخرى 5 5.0

 المجموع 100 100.0
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يقرون بأن الترقية تكون على أسس عوامل  % 1من مجموع المبحوثين بنسبة  أفراد  1 -

 .أخرى غير الكفاءة والقرابة والمحسوبية 

. من المبحوثين  ذات عالقة بالجهد المبذول   % 46من خالل هذه النتائج يتبين بأن الكفاءة التي يراها 

يقرون  % 11تكون على أساس الكفاءة بنسبة متوسطة هذا إذا نظرنا إلى العوامل األخرى مجتمعة نجد 

نما عل ى أسس ليس لها عالقة بأن الترقية ال تكون على أساس أو على معايير حقيقية وهي الكفاءة وا 

 .العمال ويشجع على الخمول والكسل وهذا ما يعيق العملية التنموية ويرسخ اليأس في  المبذولبالجهد 

 أكثر العوامل تأثيرًا على تحسين الكفاءة( :  10)  رقم جدول                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكثر العوامل تأثيرًا على تحسين الكفاءة ( :  10)  الشكل رقم        

حول أكثر العوامل تأثيًرا على تحسين الكفاءة المهنية تبين ( 14) من خالل ما ورد في هذا الجدول رقم 

 : أن 

 االحتماالت    التكرار  %النسبة

 قدرتك على التحكم في تكنولوجيا المعلومات 54 54.0

 الجيدة الظروف االجتماعية 25 25

 العدالة في الترقية والحوافز 28 28

 جماعة العمل إلىالشعور باالنتماء  24 24

 المجموع 100 100.0
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يقرون بأن تحسين الكفاءة يكون من خالل  %19من أفراد عينة البحث بنسبة  فرًدا 19 -

 .القدرة على التحكم في تكنولوجيا المعلومات 

يرون بأن العدالة في الترقية والحوافز أكثر  %10من أفراد عينة البحث بنسبة  فرًدا 10 -

 .العوامل كتأثير في تحسين الكفاءة المهنية للعامل 

يقرون بأن الظروف االجتماعية الجيدة أكثر  % 11من مجموع المبحوثين بنسبة  فرًدا  11 -

 .العوامل تأثيًرا في تحسين الكفاءة المهنية للعامل

يقرون بأن الشعور باالنتماء إلى جماعة العمل  %11بة من أفراد عينة البحث بنس فرًدا 11 -

 .أخر العوامل تأثيًرا في تحسين الكفاءة المهنية 

من خالل هذه النتائج يتبين لنا الدور الفعال الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في تحسين 

لوجيا ولكن تكنو . حيث احتلت الصدارة من بين أراء المبحوثين . الكفاءة المهنية للعامل 

المعلومات ليس لوحدها متغير يحسن الكفاءة المهنية للعمال بل هناك جملة من المتغيرات 

من ظروف مادية . األخرى التي تتداخل حتى توفر الجوانب والظروف المالئمة للعمل 

 .واجتماعية وتكاثف وتضامن الجهود بين العمال 
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 :تمهيد

من  من خالل ما تعرضنا إليه في هذه الدراسة دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية الكفاءة المهنية للعامل،و

خالل الفصول النظرية التي حاولنا فيها إيضاح اللبس عن تكنولوجيا المعلومات على حده و الكفاءة المهنية 

و التعرض إلى  ،على حده، و طبيعة العالقة بينهما و من خالل االتجاهات و المداخل النظرية المختلفة

يقي بما احتواه من تحليل للنتائج الكمية التي ثم الجانب التطب ،و المشابهة للدراسة الراهنة ،الدراسات السابقة

أفرغت في جداول مدعمة بأشكال بيانية مختلفة، و تكرارات تعكس إجابات المبحوثين على األسئلة المطروحة 

بهدف البحث  سوف نحاول في هذا الفصل مناقشة و استخالص النتائج التي آل إليها، و في استمارة البحث 

ومدى السير في نفس اتجاهات الدراسات يات سواء الجزئية أو العامة  للدراسة،التأكد من مدى صحة الفرض

 :و هذا يكون في إطار ممنهج كاآلتي السابقة،

 .مناقشة النتائج في ضوء فروضها: أوال

 الفرضية الجزئية األولى -
 الفرضية الجزئية الثانية -
 الفرضية الجزئية الثالثة -
 الفرضية العامة -

 .النتائج في ضوء الدراسات السابقة مناقشة: ثانيا

موقع الدراسة الراهنة دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية الكفاءة المهنية للعامل من نظرية الموارد :ثالثا
 .البشرية 

 .القضايا التي تثيرها الدراسة: رابعا
 .توصيات : خامسا 
 .خاتمة: سادسا
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 :مناقشة النتائج في ضوء فروضها: أوال

من أجل كشف طبيعة العالقة بين المتغيرين، تكنولوجيا المعلومات و الكفاءة المهنية، طرحنا ثالث فرضيات 

كانت الدراسة مبنية على أساس كشف مدى صحة  هذه الفرضيات في إطار هذه ، وقد جزئية و فرضية عامة 

 : العالقة ، و قد خلصت نتائج الدراسة إلي مايلي

 :األولىلفرضية نتائج الدراسة في ضوء ا -1

سعت هذه الفرضية إلى كشف العالقة بين درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات و معدل الكفاءة المهنية للعامل 

 .رات التي انطوت تحت هذه الفرضية شملة من المؤ جمن خالل 

 .استخدام أجهزة اإلعالم اآللي يربح العامل الجهد و الوقت :المؤشر األول

و ما يدل على ، يجيدون استخدام اإلعالم اآللي  %28يتبين أن معظم العمال بنسبة : اآللي استخدام اإلعالم  -

استخدام اإلعالم اآللي له أثر سواءا بربح  يقرون أن %011 أن جميع المبحوثين بنسبة أنهم يجيدونه نجد

اإلعالم اآللي أحد ر يدل بأن استخدام أجهزة شوهذا المؤ  ، % 33أو بربح الجهد بنسبة  % 76الوقت بنسبة 

يساهم في تحسين الكفاءة المهنية للعامل من خالل ربحه للجهد و الوقت ، و أهم عناصر تكنولوجيا المعلومات 

 .كمؤشرين للكفاءة المهنية

 .االنثرنيث تساعد العمال على االطالع على طرق جديدة في العمل :المؤشر الثاني

فردا  % 65منهم ، المبحوثين موصولون بشبكة األنثرنيث من  % 59يتبين من خالل النتائج السابقة أن 

ممن  %67متوسطي القدرة على اإلبحار،من كل هؤالء نجد  % 06و ،يجيدون اإلبحار في الشبكة  العنكبوتية 

يقرون بأن االنثرنيث يطلعهم على تكنولوجيا جديدة و على طرق جديدة في العمل و هي تصب في خانة 

و تساهم في الرفع من كفاءة  ،تكنولوجيا المعلومات المنطوية تحت شبكة المعلومات واحدة، و هي أحد عناصر

من خالل طرق جديدة أو االطالع على التكنولوجيا التي تساعد في تحسين مستوى العامل  ،العامل المهنية 

 .كأحد مؤشرات الكفاءة المهنية
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بأن  %25علومات هو اقرار المبحوثين بنسبة و ما يثبث أن الكفاءة المهنية أصبحت مرتبطة بتكنولوجيا الم

أخطائهم في العمل تقل من خالل استخدامهم ألجهزة اإلعالم اآللي و قلة األخطاء  في العمل هو أحد أهم 

 .رات الكفاءة المهنيةشمؤ 

 .البطاقة الرقمية  للطابور و تنظيم الزبائن :المؤشر الثالث

حوثين يحافظون على النظام بين الزبائن شفويا، و ليس الكترونيا من المب % 79يتبين من النتائج المحصلة أن 

و هذا دليل على سلبية هذا المؤشر ، كما أنه يدل على أن مختلف الوسائط  ،من خالل اللوح االلكتروني

و هذا ما يؤثر على  ،تشغل خاصة لعدم احترامها من قبل الزبائن أو أنها ال ،التكنولوجية لم يتم تعميمها بعد

حيث بدل التفرغ للعمل يتفرغ لفض النزاعات بين الزبائن لفرض النظام ، و ، كفاءة المهنية للعامل بالسلب ال

 .الذي يعد أحد الدعائم األساسية للعامل الكفأ

 .توفير عروض الكترونية من أجل رقي خدماتي: المؤشر الرابع

 33% ى موقع البريد غير متجددة إال بنسبةيتبين لنا من خالل النتائج المحصلة أن الخدمات االلكترونية عل

و هذا راجع إلى نقص الثقافة االلكترونية كمروج للخدمات أو كوسيلة ، في غالب األحيان  خالل سنة أو أقل

راجع إلى تقصها أصال و ليس هناك نقص في اإلعالن عنها االلكترونية كما أن نقص الخدمات ، إعالمية 

و هي  ،بين متوسط و ضعيف%69نسبة بما يؤكد  هذا االتجاه هو عدم استخدام الزبائن لخدمة رصيدي و 

حيث توفر هذه الخدمة العناء على الزبائن بدل التنقل ، خدمة الكترونية متوفرة على الهاتف المحمول للزبائن 

اتفه النقال االطالع على رصيده لمدة زمنية ، يمكنه بعملية بسيطة من ه الطابورإلى المركز و الوقوف في 

و هذا ما يعيق تحسن الكفاءة المهنية للعامل ، حيث ليس هناك تجاوب من قبل المواطن مع الرقي  ،البريدي

خدماتي بالمؤسسات الجزائرية ، حيث مازال المواطن ال يستعمل كل الفرص المتاحة خاصة االلكترونية منها ال

و هذا ما يعيق العملية التنموية للمؤسسة من  ،بدرجة كبيرة بهذا الجانب ، و هذا ما يجعل المؤسسة ال تهتم 

و يقف حاجزا في وجه التنمية الشخصية للكفاءة المهنية للطبقة العاملة ، ألنه يجب أن يكون هناك  ،جهة
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 رسالة أصال ، و في حالة توفر خدمات و عدم توفر من يشغلها فهذا يعد إضاعة للمال و الجهد و الوقت ،

 .تكنولوجيا المعلومات تسعى إلى تحقيق هذه المتغيرات و ليس العكسو 

و ما يؤكد هذا التوجه أيضا نسبة مستعملي شبكات التواصل االجتماعي لالتصال بالمؤسسات حيث من بين 

ال بالغ عن انشغاالتهم أو طلب تعملون وسائل التواصل االجتماعي فقط يس %86مجموع المبحوثين نجد 

مازال المواطن يستعمل الطريقة  التيخدمة معينة مثل صك بريدي ،أو الرقم السري و غيرها من الخدمات 

 .%99بنسبة تفوق ( البريد العادي)التقليدية و هي 

 .الكترونية التخزين  سهولة في الحصول على المعلومات: المؤشر الخامس

بهذا الطرح للمؤشر الخامس حول الكترونية التخزين يتبين لنا أن الغالبية  األسئلة الخاصةمما حصلنا عليه في 

و هذا دليل على ثقة العمال في تكنولوجيا  ،%95الساحقة تقوم بالتخزين الكترونيا و ورقيا في آن معا بنسبة 

لمهمة منها الكترونيا ، و لكثرة المعلومات لم تكتمل بعد ، حيث العامل بالمؤسسة يقوم بتخزين البيانات خاصة ا

اإلعطاب و نقص  الحماية و األمن االلكتروني يستعمل العامل التخزين الورقي ، بل نجد أن هذه الطريقة 

يخزنون المعلومات ورقيا فقط ، وهذا كما سبق الذكر % 05مازالت السائدة في بعض المصالح  حيث نجد 

في  مما يؤدي إلي كارثة حقيقية، أو اإلعطاب االلكترونية  ألهمية بعض المعلومات و الخوف من القرصنة

لذا نجد كل عامل في هذه الحالة يرجع إلي استرجاع المعلومات من المصدر  حالة ضياعها أو قرصنتها،

 .لي تعيق تحسين الكفاءة المهنية للعاملاالورقي ، و في حقيقة األمر هذا مؤشر من المؤشرات 

 .تاد االلكتروني من أجل مواكبة التطور التكنولوجيتجديد الع :المؤشر السادس

منية متباعدة حيث أن ز من خالل النتائج المحصلة يتبين لنا أن تجديد العتاد االلكتروني يكون في فترات 

و تعادل السنتان تشير إلي أن تجديد العتاد يكون خالل فترة زمنية   % 76النسبة األكبر من إجابة المبحوثين

من أفراد العينة يرون بأن سبب التجديد هو  %71ق و حول سبب تجديد العتاد تبين أن نسبة في هذا السيا

 ،و هذا دليل على أن المؤسسة الجزائرية غير مسايرة للتطورات التكنولوجية بشكل كبير ،تلف العتاد االلكتروني
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يمكن القول عنها معتبرة  و هي نسبة ،% 71 كان بنسبةحيث أن تحسين الخدمة و مسايرة التطور التكنولوجي 

و إنما بعض المعدات  ،ألن العتاد االلكتروني ليس كله بالضرورة يتطلب التجديد السنوي ( من جانب آخر)

فقط من أجل مواكبة الركب الحضاري ، و تحسين الخدمة و هو ما يسمح بتحسين الكفاءة المهنية للعامل من 

 .يستطيع العامل بواسطتها تقديم خدمة مميزة للزبون التي ، خالل توفير جملة من المعدات الحديثة 

االرتباط بين التغيرات المستقلة و المتغيرات التابعة ، باإلضافة إلي العالقة من خالل هذه المؤشرات يتضح لنا 

وجود تجاذب بين المتغيرات الموضحة في الشكل الدال على نموذج البرهنة على الفرضية الجزئية األولى ، و 

أو الزبون و التي تقلل من ،أو من قبل المواطن  ،رغم من وجود بعض المعيقات سواءا من فبل المؤسسةعلى ال

و بالتالي تنقص من معدل الكفاءة المهنية للعامل ، و لكن ليس بالشكل الكبير ،استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 .    الذي ينقص من صدق الفرضية

 :زئية الثانيةنتائج الدراسة في ضوء الفرضية الج-2

 .كلما زاد تحكم العامل في تكنولوجيا المعلومات تحسنت كفاءته المهنية 

سعت هذه الفرضية إلي معرفة طبيعة العالقة بين تحكم العامل في تكنولوجيا المعلومات من خالل المؤشرات 

 .التالية 

 .التحكم في أجهزة اإلعالم اآللي -

 .قدرة على إصالح اإلعطاب -

 .ال الشبكة الخاصة بالبريد و المواصالتقدرة علي استعم -

 .التكوين المستمر على استعمال تكنولوجيا المعلومات -

 ( .لغة تكنولوجيا المعلومات)القدرة على التحكم في اللغة األجنبية  -

 . التحكم في البرمجيات -
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ام تكنولوجيا و هذه الفرضية هي تكملة للفرضية األولي حيث أن مؤشرات هذه الفرضية أكثر تعمقا في استخد

و  ،المعلومات من المؤشرات الموجودة في الفرضية األولي ، و إن تقسيمها كان على أساس التخصص أكثر

التأكيد على طبيعة العالقة بين تكنولوجيا المعلومات و الكفاءة المهنية في جوانب مختلفة تدل عليها المؤشرات 

 :التالية

 .اآللي كفاءة في األداءالتحكم في برمجية اإلعالم  :المؤشر األول

من المبحوثين تحصلوا على  % 77من خالل اإلجابة الدالة على المؤشر األول في الفرضية الثانية يتبين أن 

، حيث  (مكتبيةشهادة ) و هي دراسة معمقة أكثر من شهادة استخدام اإلعالم اآللي ،شهادة في اإلعالم اآللي

و هي ما تحسن ،تسمح هذه الشهادة للعامل بتطوير قدراته في التحكم في أجهزة تكنولوجيا المعلومات المختلفة 

غوص في يحيث يستطيع العامل أن يفهم طريقة عمل هذه األجهزة و  ،من الكفاءة المهنية للعامل بشكل كبير

 .الحديثة  برمجياتها ، مما يسمح له باالستغالل األمثل لهذه الوسائل

 .ربح وقت أكبر  ،قدرة على إصالح اإلعطاب  :المؤشر الثاني 

عطاب تتعلق ألخاصة إذا علمنا بأن غالبية ا، كما أن هذا التحكم يسمح للعامل بإصالح اإلعطاب  

و هذا ما يكسبهم ربح ،من مجموعة المبحوثين يصلحون األجهزة حين تعطلها  %76بالبرمجيات، و نجد أن 

من بين أولئك الذين  يصلحون األجهزة حين تعطلها ، وهذا بدل انتظار أخصائي و  %35ت بنسبة أكبر للوق

حيث  ،كما أن هذا التحكم في برمجيات اإلعالم اآللي يسرع وتيرة العمل ،تعطل المهام لفترة زمنية معينة

قنية تقلل من يرون بأن هذه الت %77في حين ، من مجموعة المبحوثين  %36بنسبة نالحظ ذلك األثر 

الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في تحسين الكفاءة  االيجابيعلى الدور  كدأخطائهم في العمل ، و كل هذا يؤ 

 .خاصة من جانب الوقت و الجهد و قلت األخطاء في العمل، المهنية للعامل 
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 .استعمال الشبكة و المركزية العمل :المؤشر الثالث 

من المبحوثين يستطيعون استخدام الشبكة  % 59أشارت النتائج المحصلة الدالة على هذا المؤشر على أن 

و كما هو معلوم بأن جميع مراكز البريد متصلة بعضها البعض بواسطة هذه الشبكة  ،الخاصة ببريد الجزائر

، و هذه التكنولوجيا جعلت الزبون  كما أنها تشجع االتصال المباشر مع المقر العام للبريد المركزي بالعاصمة

حيث كان ال يستطيع  استخراج الكثير ، يستطيع سحب أمواله من أي مركز بريدي كان وبالمبلغ الذي يريده 

من األموال إال من المركز األصلي الذي فتح فيه الحساب ، كما أنه يمكنه استالم الحواالت في اللحظة التي 

ا أنها تسرع بعض العمليات بين المركز و المركزية العامة مثل طلب تدفع فيها من أي مركز كان ، كم

و ، الصكوك البريدية أو البطاقة المغناطيسية االلكترونية و غبرها من الخدمات التي ألغت المركزية في العمل 

كبير أصبحت الخدمة متوفرة لكل فرد أينما كان ، و هذه الخدمة حسنت من الكفاءة المهنية للعامل بشكل جد 

 .، و هذا مؤشر يدل أيضا على دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين الكفاءة المهنية للعامل 

 .التكوين المستمر قدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات  :المؤشر الرابع 

المتعلق بطبيعة  ،تشير تحليل النتائج المحصلة من األسئلة المطروحة على أفراد العينة حول هذا المؤشر

من مجموعة المبحوثين شاركوا في دورات تكوينية  %25إلي أن ،لعالقة بين التكوين و تكنولوجيا المعلوماتا

و هذا راجع إلى حتمية التكوين من أجل القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة ،  ،خاصة بتكنولوجيا البريد

أسس تكنولوجيا المعلومات خاصة فمثال إلى وقت قصير كان استعمال جهاز الكمبيوتر الذي يعد أحد 

لعامل باالقتراب من لو لوال الحصول على شهادة ال يسمح  ،تكنولوجيا البريد حدث هام في المؤسسة الجزائرية 

 همن بمما يتطل ،الجهاز ، كما أنه يعد العامل ثابت في مركزه و تكنولوجيا المعلومات هي الوسيط الدخيل

من أجهزة و شبكات اتصال و طريقة عملها إلى غيرها من  ،وسائطتكوين حتى يستطيع استخدام هذه ال

و المتعلقة  ( 87)و ما يؤكد ايجابية هذا التوجه النتائج محصلة في الجدول  ،الخدمات التي حسنت من كفاءته

منهم بأن تلك الدورات  % 51بمشاركة المبحوثين في دورات تكوينية و نوعية االستفادة منها ، حيث أقر 
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ن مهارتهم المهنية ، و كانت هذه النوعية من االستفادة النسبة األكبر من إجابة المبحوثين و يمكن حسنت م

الذين أقروا بأنها طورت قدراتهم المهنية و هي تسير في نفس اتجاه يحسن الكفاءة المهنية  % 82إضافة إليها 

 .للعامل

لة عليها في التكوين تصب في إطار من مجموع المبحوثين يؤكدون بأن المعلومات المحص %21كما أن 

من مجموع المبحوثين ، و هذا راجع إلي أن التكوين في  % 21تسهيل استخدام تكنولوجيا المعلومات بنسبة 

إلى أن التكوين المستمر أيضا راجع  كما أنه ،غالبه يكون في إطار االستغالل األمثل لتكنولوجيا المعلومات 

من خالل تحسين الكفاءة المهنية للعمال في إطار تحسين ، ر التكنولوجي يصب في خانة مسايرة التطو الذي 

ر يؤكد على الدور الجيد  لتكنولوجيا المعلومات شأي أن هذا المؤ  ،قدراتهم على استعمال تكنولوجيا المعلومات 

 .المعلوماتلتكنولوجيا من خالل التكوين في إطار االستغالل األمثل  ،التي تحسن الكفاءة المهنية للعامل

 .التحكم في اللغات األجنبية ، سهولة التعامل مع تكنولوجيا المعلومات  :المؤشر الخامس 

(  30)و ( 31)و ( 85)ر و هي الجدول شبهذا المؤ  المتعلقة يتبين من تحليلنا للنتائج المحصلة في الجداول

و أن الغالبية  20%رنسية بنسبة  أن اللغة المبرمجة في جهاز الكمبيوتر الخاص بالمبحوثين هي اللغة الف

اللغة الرسمية في كثير من المؤسسات الجزائرية رغم  تعدو  ،يجيدون اللغة الفرنسية % 28الساحقة بنسبة 

إال أنها مازالت مفرنسة  خاصة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات ، مثل  ،السعي المستمر إلى تعريبها

و غيرها ، و هذا راجع إلى أن فرنسا هي المتعامل األول للجزائر " طراكسونا"البريد و المؤسسات الصناعية 

و ذلك من خالل التصدير أو من خالل الشراكة الثنائية  و هذه  ،خاصة في جانب التجهيزات و التكنولوجيا

زات مما يحتم على العامل التعامل بهذه اللغة مع مختلف التجهي ،التكنولوجيا تكون مبرمجة باللغة الفرنسية

و في الغالب يكون التكوين في البلد ، حتى في جانب كيفية االستعمال و طريقة اإلصالح ، االلكترونية 

األصلي أين تبعث المؤسسة العمال للتربص في فرنسا على كيفية استخدام األجهزة المستوردة ، من كل هذا 

 . هو ما يحسن دور الكفاءة المهنية للعامليتضح لنا دور اللغة األجنبية في التحكم في تكنولوجيا المعلومات و 
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للكفاءة  تكنولوجيا المعلومات متغير ذو مكانة عالية بين المتغيرات التقليدية: الفرضية الجزئية الثالثة 

 .المهنية

المكانة التي تحتلها تكنولوجيا المعلومات بين  من خالل هذه الفرضية الجزئية نسعى إلى الكشف على

المتغيرات التقليدية للكفاءة المهنية ، ودورها المباشر الى جانب هذه المتغيرات في تحسين الكفاءة المهنية 

 .للعامل

 .لعملا الزمالة في -

 .االنتماء إلى المجموعة -

 .الحوافز -

 .الترقية -

 .دية في العملالعالقة مع الزمالء و المر دو  : األولالمؤشر 

و المرد ودية في العمل  ،والتي تحاول كشف العالقة بين الزمالة (33)من خالل النتائج المحصلة في الجدول 

ودية في الء لها األثر المباشر على المرديرون بأن طبيعة العالقة مع الزم % 55أن الغالبية الساحقة بنسبة ،

الزمالء في العمل أحد العناصر األساسية التي تهتم بها نظريات و يعد ،العمل كأحد مؤشرات الكفاءة المهنية 

 .و التي تساعد في تنمية الكفاءة المهنية للعمال  ،الموارد البشرية في إطار تحسين ظروف العمل الداخلية

 

 .االنتماء إلى جماعة العمل و تكاثف الجهود في العمل : انيالمؤشر الث

و المتعلقة بطبيعة العالقة بين االنتماء إلى الجماعة و تكاثف ( 37)ي الجدول يتبين من تحليل النتائج الواردة ف

من العمال يرون أن االنتماء إلى جماعة العمل أحد أهم العناصر األساسية  % 52إلى أن  ،الجهود في العمل
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تبادل ي أن هال يمكن فإذا أخدنا فردا منعزال عن الجماعة فانه ،و بالذات في تكاثف الجهود ،في العملية اإلنتاجية

لمعلومات أو الخبرات ، كما أنه ال يكون هناك تكاثف بين العمال مما يعرقل من عملية تنمية الكفاءة المهنية ا

للعمال داخل المؤسسة ، و لهذا تحرص المؤسسة في التشغيل عادة على الجانب النفسي لمعرفة مدى الجانب 

و ذلك ، نافسات رياضية و ثقافية جماعية داخل المؤسسة خلق م إلىو السعي   ،عي و حب الجماعةاالجم

من أجل إعطاء روح المبادرة للمشاركة و من أجل خلق روح عائلية بين جماعة العمل   و هذا إلدراك نظرية 

 .الموارد البشرية دور االنتماء إلى جماعة العمل في رفع الكفاءة المهنية للعامل

 .دي في العمل الجسالظروف المادية للعامل و الحضور الذهني و :  ثالثالمؤشر ال

و هو الظروف  ،و المرتبطة بهذا المؤشر(  37)و ( 39)من خالل تحليلنا للنتائج المحصلة في الجدول 

من المبحوثين يرون بأن كلما كانت  %25نالحظ أن   ،المادية للعامل و أثرها على حضوره الذهني و الجسدي

من األفراد يرون بأنهم يؤمنون أكثر  % 21دية جيدة كلما كان التركيز أكبر في العمل ، كما أن الظروف الما

أكثر من الحوافز المعنوية من شهادات شرفية و ....( من زيادة في األجهزة ، أو منح ) بالحوافز المادية 

 .محسنات بديعية و غيرها 

سواءا بحضوره الذهني من خالل ، فرغ أكثر للعمل مل تجعل منه متاحيث أن الظروف المادية الجيدة للع

في العمل بدل تشتت الفكر بين العمل و الظروف المادية المزرية ، و التي تجعل العامل يفكر في  زالتركي

حلول مادية و حلول أخري مثل المظاهرات و االحتجاجات التي تؤثر على العملية اإلنتاجية ، كما أنها تؤثر 

لشخصي للعمل ، حيث  تكثر التغيبات نظير البحث عن مصدر آخر للعمل ، أو العمل أيضا على الحضور ا

المسائي الذي ينهك العامل و يجعله أقل تركيز في العمل و أكثر تغيب عن العمل ، و هذا من األساسيات 

حياة في إطار تحسين الكفاءة المهنية للعامل بشكل خاص و ال، التي طالبت بها إدارة الموارد البشرية 

 .االجتماعية للعامل بصفة عامة
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 .العدالة في الترقية و الجهد في العمل  : رابعالمؤشر ال

و التي لها عالقة مباشرة بهذا المؤشر أي ،( 32)و ( 36)من تحليلنا للنتائج المحصلة في الجدولين رقم 

حيث أن العامل يبذل ، %57يتضح بأن للترقية دور فعال للعمل بنسبة  ،بالترقية و الجهد المبذول في العمل

مجهود من أجل غاية أساسية و هي إقرار المسؤول بصفة مباشرة أو المؤسسة بصفة عامة على أن هذا 

هذا النظير هو ترقية هذا العامل إلى ، في أداء عمله ، و بالتالي هذا المجهود ال بد له من نظير  أالعامل كف

و الترقية في العمل هي أكثر المحاور التي أسالت الحبر في إطار  ،وى أعلى ، نظير الجهد المبدولمست

نظريات تنمية الموارد البشرية ، و هذا التفاق الكل على أن للترقية دور مباشر في تنمية الكفاءة المهنية للعامل 

حيث نجد في هذه الدراسة أن جميع  ،، و لكن هناك اختالف في المعايير التي تكون على أساسها الترقية

المعايير أو االختبارات المطروحة ألفراد عينة البحث كانت ايجابية حيث أن الترقية كانت على أساس العالقات 

داخل المؤسسة الجزائرية  منوعة ، كما أن هناك أخرى لم تذكر تدخل في طابوهات أو ما هو ميالعائلية أو القراب

و لكن هذه المعايير تكون بصفة استثنائية و  ،(غيرها مما ال يسمح بالخوض فيه من رشوة و عالقات و) 

فعلى سبيل المثال أصبحت الترقية على أساس  المبذول،القانون لصاحب الجهد  هو ذلك لما يكفل ،محدودة

ق من كل هذا يعي، أو سنوات العمل ، و على أساس الخبرة ،و على أساس التكوين المستمر ،المستوى العلمي

 . يساهم في تحسين الكفاءة المهنية للعامل بالمؤسسة وهوماالمعايير الغير مؤسسة في الترقية المهنية ، 

من خالل كل ماسبق يتضح لنا أن المتغيرات التقليدية لها دور بارز في تننمية الكفاءة المهنية للعامل ، أما 

، حيث تبين أن أكثر من ( 35)الجدول رقم  دور تكنولوجيا المعلومات ومكانتها  يتضح مباشرة من خالل

يرون بأن تكنولوجيا المعلومات لها الدور الفعال في تنمية الكفاءة المهنية على حساب ، نصف العمال 

 .المتغيرات التقليدية مجتمعة
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 في ظل الدراسات السابقة نتائج الدراسة

سوف نحاول إبراز االتجاه السلبي أو إيجابي في طبيعة العالقة المحققة في هذه  ،من خالل هذه الجزئية  

وبين النتائج المحققة في الدراسات  ،( دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية  الكفاءة المهنية للعامل  )الدراسة 

هذه الدراسة والدراسات والتي جاءت في الفصل األول ، وهي بمثابة مقارنة في النتائج المحققة بين  ،السابقة

 .، ومعرفة مدى مصادقتها للنتائج المحققة من تعارضها معها السابقة

في إطار دراسة العربي  عطية أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على األداء الوظيفي للعاملين في  -1

 .األجهزة الحكومية المحلية 

وهذه   تكنولوجيا المعلومات والكفاءة المهنية للعامل خلصت دراستنا الحالية إلى أن هناك عالقة ارتباطيه بين

حيث أكدت دراسته أن هناك عالقة ارتباطيه بين  ،النتيجة خلصت إليها الدراسة التي قام بها العربي عطية

في حين أكدت دراستنا ايجابية العالقة بين تكنولوجيا ، استخدام تكنولوجيا المعلومات واألداء الوظيفي للعاملين 

لومات وسرعة االنجاز من خالل النتائج المحققة في المؤشر األول للفرضية الجزئية األولى حيث أكد ما المع

الوقت  وهذا ما   من المبحوثين بأن استخدام تكنولوجيا المعلومات يربح العامل الكثير من % 76نسبته 

كما كانت العالقة  ،يتعارض وسلبية العالقة بين تكنولوجيا المعلومات وسرعة االنجاز في دراسة العربي عطية 

ايجابية في الدراستين حول طبيعة العالقة القائمة بين تكنولوجيا المعلومات والمتغيرات المهنية من خبرة وفئة 

القة من خالل تحليل النتائج الواردة في الجدول المتعلق باألقدمية في حيث أكدت دراستنا ايجابية الع ،وظيفية 

حيث تبين أن غير المثبتين لم يستفيدوا  ،(مثبت أو في إطار عقود ما قبل التشغيل) العمل وطبيعة الوظيفة 

ذوي  أو تربصات أو تدريب في إطار استخدام تكنولوجيا المعلومات مقارنة مع المثبتين أو ،بعد من تكوينات

 .الخبرة المهنية الكبيرة 
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في إطار دراسة بلقيدوم صباح أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة على التسيير االستراتيجي  -2

 .للمؤسسة االقتصادية

في المؤسسة االقتصادية الجزائرية   ،اتفقت الدراستان على أن هناك أثر مباشر الستخدام تكنولوجيا المعلومات

دت دراسة بلقيدوم على أن تكنولوجيا المعلومات قد أحدثت طفرة في كل المجاالت وقد عملت على حيث أك، 

تحويل االقتصاد التقليدي إلى اقتصاد معرفي تمثل في الموارد الالمادية ، وهذا نفس االتجاه الذي سارت فيه 

ل جملة من المؤشرات التي دراستنا حيث أكدت العالقة االيجابية الستخدام تكنولوجيا المعلومات من خال

واالنترنت وشبكة التواصل االجتماعي ،  ،أدخلت على المؤسسة االقتصادية كدور أجهزة اإلعالم اآللي 

كل هذه المؤشرات تدل على األثر المباشر لتكنولوجيا المعلومات على  ،والشبكة الخاصة بالبريد والمواصالت 

 .المؤسسة االقتصادية

من خالل كل غالبية  ،أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يزيد من كفاءة العامل المهنيةكما أكدت دراستنا على 

 األخطاء ةلقالمؤشرات التي تدل على الكفاءة المهنية ، من جهد ووقت وتركيز في العمل وسرعة  في األداء و 

ومة ، وسهولة االتصال في العمل باستخدام التكنولوجيا ،وسرعة االسترجاع من خالل التخزين االلكتروني للمعل

تأكد ايجابية لجاءت دراسة بلقيدوم ،وقد من خالل الربط بالشبكة الداخلية بين المراكز الفرعية والمركز الرئيسي 

دراك بأن أداء العامل بكفاءة فعالية يتطلب استخدام ، العالقة  حيث أكدت بأن المؤسسة أصبحت على وعي وا 

وهذا من خالل إيجاد برامج تدريبية لتبسيط وتسهيل إجراءات  ،ها البشرية تكنولوجيا متطورة واستخدام في طاقات

أكدته دراستنا في الجانب المتعلق بالتدريب حيث أكدت أن هناك عالقة ارتباطيه بين  وهذا أيضا ،العمل 

لوجيا كما أكدت دراسة بلقيدوم حول أثر تكنو ،البرامج التدريبية ، و االستخدام الجيد لتكنولوجيا المعلومات

أن تحقيق األهداف في العمل  ،المعلومات واالتصاالت الحديثة على التسيير االستراتيجي للمؤسسة االقتصادية

وهذه العالقة االيجابية ، يتطلب تغيير في الثقافة التنظيمية  وروح الفريق للوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة 
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تنا خاصة في السؤال المباشر حول عالقة االنتماء إلى بين الروح الجماعية واالنجاز في العمل أكدته دراس

وهم يمثلون  من المبحوثين% 89أن (  43) الجماعة بتكاثف الجهود في العمل والتي أفرغت في الجدول رقم 

وبدوره على ، بأن هناك عالقة بين المتغيرين وأنه يؤثر على الكفاءة المهنية للعامل  يقرون األغلبية الساحقة

 .كل المؤسسة ك

حيث أكدت الدراسة السابقة لبقيدوم ، كما اتفقتا الدراستان أيضا حول الثقافة المضادة للتطورات التكنولوجية 

وهذا ما أكدته  ،على أن هناك مقاومة التغيير ونقص ثقافة المؤسسة يؤثر سلًبا على النظام الجديد للمعلومات 

والذي كان التخزين الورقي يلعب دوًرا مباشًرا ، خزين دراستنا في نقص الثقة من خالل المؤشر المتعلق بالت

كما أن عدم القبول والمشاركة  ،وهذا كما سبقنا وأن حللناه يرجع إلى نقص الثقة اإلضافية إلى عوامل أخرى ،

 اتكنولوجيلإقدامهم على االستعمال الجيد عدم وذلك من خالل  ،من قبل الزبائن في العملية التكنولوجية

الطابور الكترونيا ، عدم استخدام وسائل  تنظيمخدمة رصيدي ، عدم ) المتاحة من وسائل وخدماتالمعلومات 

المركز ( البريدي) التواصل التقليدي  ،أين احتلالتواصل االجتماعي بشكل جيد في التواصل أو طلب الخدمات 

يعيق من العملية التنموية وال يشجع المؤسسة على تقديم خدمات أكثر خاصة اليكترونيا لعدم  ، كل هذااألول

وهذا كله بمثابة مقاومة للمتغيرات الجديدة وتعد تكنولوجيا المعلومات  أهم هذه  ،االستغالل األمثل لها 

 .المتغيرات 

دارة ال. دراسة شهرزاد زقليل  في إطار -3  .موارد البشرية تكنولوجيا المعلومات وا 

دارة الموارد البشرية) خلصت هذه الدراسة  بأن هناك عالقة ارتباطيه بين تكنولوجيا  (تكنولوجيا المعلومات وا 

وهذا االتجاه الذي أكدته  ،المعلومات والكفاءة المهنية للعامل كأحد أو أهم عناصر تنمية الموارد البشرية 

 .في إطار تنمية الموارد البشرية الشاملة حيث تدخل تنمية الكفاءة دراستنا الراهنة 
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 وزيادة التنسيق بين الوحدات، كما خلصت الدراسة السابقة إلى أن هناك مساهمة فعالة بين استخدام االنترنت  

وهذا ما أكدته أيًضا دراستنا حيث باستخدام  ،من خالل البريد االلكتروني كأحد عناصر تكنولوجيا المعلومات ،

ة الداخلية الخاصة بالبريد إلى زيادة التنسيق بين المراكز كلومات خاصة االنترنت  أو الشبتكنولوجيا المع

كما أن وسائل االتصال االجتماعي أصبحت إحدى الوسائط المهمة في العملية  ،الفرعية والمركز العام 

رغم أن   الخارجية أو بين المؤسسة والزبائن في عالقاتها،االتصالية بين المؤسسات في عالقاتها الداخلية

 .النسبة ليست كبيرة وأن العملية ليست واسعة إال أن لها دور ولو كان بسيط 

دارة الموارد البشرية ، أكدت فعالية أو إيجابية العالقة بين   إن الدراسة السابقة حول تكنولوجيا المعلومات وا 

 ندراستنا حيث لم تكن بتلك االيجابية حيث أفي حين نجد سلبيتها في ، دد المعلومة جالموقع االلكتروني وت

وهذه كما سبق  ،بأن تجديد المعلومات على الموقع يكون خالل سنة أو أكثريقرون من المبحوثين  %89نسبته 

 ،وسرعة عرضها على الموقع  ،فترة زمنية  طويلة  مقارنة بعصر السرعة أو عصر تجدد المعلومة  ذكرنا وأن

 .ا فهناك مواقع متجددة يوميً 

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمشروع تطوير التعليم : دراسة ماجد محمد الزيودي  في إطار -4

 .نحو االقتصاد المعرفي في تنمية المهارات الحياتية لطالب المدارس الحكومية باألردن 

المهارات الحياتية لطلبة المدارس تكنولوجيا المعلومات دور فعال في تنمية لخلصت هذه الدراسة السابقة إال أن 

الحكومية األردنية وبدرجة عالية ، وهذا ما خلصت إليه دراستنا أيًضا حيث أكدت على الدور الفعال لتكنولوجيا 

 .المعلومات في تنمية المهارات والكفاءات المهنية 

يرجع ، رات بين الطالب ذهبت الدراسة السابقة إلى وجود فروق في دور تكنولوجيا المعلومات وتنمية المها

وهذا المؤشر لم يثبت في دراستنا  ،ب  باألساس إلى عامل الجنس حيث الطالبات أكثر استفادة من الطال

سواًءا لعدم اعتبار هذا المؤشر من األساس أي أن دراستنا كانت تسعى إلى معرفة تكنولوجيا في المؤسسة 
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كبير ألنه لو كان له أثر بالغ ال تتضح من خالل  أو ألنه لم يظهر بشكل ،بغض النظر عن متغير الجنس

 .وكان ال بد من التأكيد عليه في الدراسة الميدانية ، النتائج أو من خالل المالحظة 

أكدت الدراسة السابقة على وجود فروق في درجة تأثير تكنولوجيا المعلومات على تنمية المهارات الطالبية 

األقاليم الجنوبية المتخلفة واألقاليم الشمالية المتقدمة وفي هذا االتجاه سارت باعتبار متغير اإلقامة أي فرق بين 

دراستنا حيث أن هناك فرق في استخدام تكنولوجيا المعلومات بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية ويتضح 

كما يرجع إلى  ،العتاد  باستخدام اللوح االلكتروني وبالتجديد المتعلقذلك من تحليل النتائج الواردة في الجدول 

لم تزل المنطقة معزولة  والتي (مركز القل ) حيث أن المناطق الريفية ،عوامل ضمنية لم يسرح بها في البحث

، وهذا ما يقلل من استخدام العروض االلكترونية المختلفة ،على ة االنترنيت على مساحة كبيرة كولم تربط بشب

لها  ،نسبة كبيرة منها باالنترنت  ىالذي يمثل وسط المدينة التي تغطو  ،مراكز الممرات والمركز الكبير عكس

 .عالقة بدرجة استخدام االنترنت

 .عمر بن عبد اهلل مصطفى مغربي الذكاء االنفعالي وعالقته بالكفاءة المهنية  نتائج دراسة في إطار -5

خلصت الدراسة السابقة إلى أن هناك عالقة ارتباطيه بين جملة من المؤهالت الشخصية على رأسها الذكاء من 

أكدت على أن الكفاءة  ، فقدوهذا ما خلصت إليه دراستنا أيًضا ،جهة والكفاءة المهنية للعامل من جهة ثانية 

، وتجلى ذلك في يكون عاًمال حًقا المهنية تتطلب من العامل جملة من المؤهالت وقدرات ومهارات حتى

 . المؤهالت العلمية للمبحوثين، باإلضافة إلى التحاقهم بالدورات التكوينية

وفي  ،والكفاءة المهنية  لعماللبين التواصل االجتماعي  ،كما خلصت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباطيه

حيث أكد ما ، نجد هناك عالقة ارتباطيه بين المرودية والزمالة في العمل  ، أيننفس االتجاه سارت دراستنا 

باإلضافة إلى هذا نجد دراستنا تتوافق مع الدراسة السابقة حول ، بأن هناك عالقة بين المتغيرين  % 88نسبته 

طف بين العمال ، نجد هذه األخيرة أكدت على أن هناك دور إيجابي للتعا، فالذكاء االنفعالي والكفاءة المهنية 
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كأحد ،ونحن نجد دراستنا تخلص إلى أن هناك عالقة ارتباطيه بين االنتماء للجماعة والجهد المبذول في العمل 

 .على وجود عالقة بين المتغيرين  % 89دالئل الكفاءة المهنية للعامل حيث أكد ما نسبته 

 :في ظل الفرضية العامة الدراسة  نتائج 

التي مؤداها هناك عالقة ارتباطيه بين ، و ي إطار التحقق من صدق الفرضية العامةمن خالل كل ما سبق وف

وذلك من خالل  ،  يتضح لنا ايجابية العالقة بين المتغيرين، تكنولوجيا المعلومات والكفاءة المهنية للعامل 

 :مايلي 

 :صدق الفرضيات الجزئية الثالثة التي وضعت خدمة للتحقق من صدق الفرضية العامة حيث أنه  - 

سير نتائج الدراسة الراهنة في ضوء الفرضية العامة في نفس االتجاه الذي حققته الدراسات السابقة حيث أننا  -

 ،ومات والكفاءة المهنية للعاملواإلقرار بطبيعة العالقة بين تكنولوجيا المعل ،نجد الوصول إلى نفس النتائج

، أو في مختلف المتغيرات ذات  لسواًءا في إطار تنمية الموارد البشرية بصفة عامة وفي إطار أداء العام

 .الصلة بالكفاءة المهنية للعامل 

 .تحقيق الفرضية العامة من خالل بعض األسئلة المباشرة ذات الصلة بالفرضية العامة ومن بينها  -

محققة في الجدول األخير والمتعلقة بأكثر العوامل تأثيرا على تحسين الكفاءة المهنية للعامل من بين النتائج ال -

كل المتغيرات التي طرحتها الدراسة ، سواًءا الظروف المادية للعامل ، الظروف االجتماعية ، العدالة في 

 : الترقية والحوافز والشعور باالنتماء إلى جماعة العمل تبين أنه 

وهي نسبة تفوق النسبة  % 43تحكم في تكنولوجيا المعلومات أكثر العوامل تأثيًرا على الكفاءة المهنية بنسبة ال

المحققة في جميع المتغيرات األخرى ، وهذا راجع إلى وعي العامل بالدور الفعال الذي تلعبه تكنولوجيا 

  :ول يتبين لنااحليالت المستنبطة من الجداإلضافة إلى التب ،المعلومات في تنمية الكفاءة المهنية للعامل 

 .أن هناك دور ايجابي لتكنولوجيا المعلومات في تنمية الكفاءة المهنية للعامل 
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 :موقع الدراسة الراهنة من نظرية الموارد البشرية 

أحد المتغيرات  ،تناولت دراستنا الراهنة والمتعلقة بدور تكنولوجيا المعلومات في تنمية الكفاءة المهنية للعامل

 .الحديثة والدخيلة من عناصر تنمية الموارد البشرية 

 :حيث كانت الموارد البشرية في تنميتها للكفاءة المهنية للعامل تعتمد بشكل كبير على بعض المتغيرات مثل 

سية نجد المارك أين ،النظريات الكالسيكية هي السباقة التي نادت بذلك و ،تحسين الظروف المادية للعامل

 العملية االنتاجيةوتعتبره المحور األساسي بين عناصر  ،تصب جل اهتماماتها بتحسين الظروف المادية للعامل

في ، بأن هذه الظروف هي التي تقود إلى أنهيار النظام الرأسمالي حين اعتبرت ، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك 

 .كأحد أهم عوامل الثورة العمالية ،بوليتاريإطار ما يعرف بفائض القيمة الذي بدوره يؤدي إلى اإلفقار ال

ليس داخل المؤسسة  ،محاولة إبراز االهتمام بالعامل، ثم جاءت النظريات الحديثة والتي سبق وأن تحدثنا عنها  -

زئيات من رعاية صحية إلى غاية الج له ،بل تعداده إلى االهتمام بتحسين الظروف االجتماعية الشاملة ، فقط 

لربح اوالتي من خاللها تحقق المؤسسة  ،والتي تساهم في الرفع من كفاءته المهنية على إنتاجيته، التي لها تأثير

 .مجتمع التنمية الشاملة يحقق ال و ،والتنمية

فهو ال يقل أهمية عن العناصر السابقة إذا لم ( نظرية الموارد البشرية ) أما موقع دراستنا من هذه النظريات  -

ن نقص  ،نقل يتعداها ليس راجع إلى عدم أهميته بالقدر الذي يراجع  ،فهوري بهذا العاملياالهتمام التنظوا 

واعتباره من العناصر الدخيلة الجديدة على الموارد البشرية فتكنولوجيا  ،بالدرجة األولى إلى حداثة هذا المتغير

كاًنا بارزًا بين عناصر إال أنها استطاعت في ظرف وجيز أن تحجز لها م ،المعلومات وعلى الرغم من حداثتها

حيث تعتبر تكنولوجيا المعلومات أحد أهم المتغيرات الدخيلة التي لها بالغ التأثير في ، نظرية الموارد البشرية 

 .تنمية الموارد البشرية 

وتعد الكفاءة المهنية الشغل الشاغل لمختلف المؤسسات في إطار تنمية الموارد البشرية ، حيث تسعى إدارة  -

الموارد البشرية إلى رفع الكفاءة المهنية للعمال من أجل تحقيق جملة من المكاسب كالسرعة  في األداء  
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ية ، إلى غيرها من الفوائد التي تصب والعمل بأقل جهد ، واإلنقاص من األخطاء في العمل وتقديم خدمات راق

 .كلها في زيادة اإلنتاج للمؤسسة

قد حجزت لنفسها موقًعا  ،ومن خالل ما سبق تبين لنا بأن تكنولوجيا المعلومات والكفاءة المهنية للعامل إذن

 .ين عناصر تنمية الموارد البشرية ب ،هاًما

 :القضايا التي تثيرها الدراسة الراهنة 

، ضنا لموضوع تكنولوجيا المعلومات والكفاءة المهنية للعامل ، حاولنا إيجاد نوعية العالقة والتأثيرفي إطار تعر 

ولكن في حقيقة األمر فإن هذه الدراسة ما ، وحاولنا من خالل كل ما سبق إحاطة الموضوع من كل جوانبه 

ون هناك دراسات الحقة لهذا هي إال إضافة بسيطة إلى حقل تنمية وتسيير الموارد البشرية ، ويجب أن تك

الموضوع بالذات مع تدعيمه بالمتغيرات التي تطرأ على الساحة ، وهذا الشيء الذي أكدنا عليه نظرًيا وميدانًيا 

وبالتالي يجب مجارات هذا التجدد التكنولوجي بعمال أكفاء ، ، بأن تكنولوجيا المعلومات متجددة بسرعة كبيرة 

من خالل المتغيرات الجديدة التي ربما مع مرور الوقت يكون لها الدور السلبي  ويجب إبراز العالقة القائمة

قد أثر إدخال  ،أو أن هناك بعض المؤسسات االقتصادية ذات الحاالت الخاصة ،على الكفاءة المهنية للعامل

نولوجيا وهذا في إطار نفس الموضوع وهو تك ،تكنولوجيا المعلومات بالسلب على الكفاءة المهنية للعمال 

أي يجب دراستها في مكان وزمان مختلف حتى نثري الساحة العلمية بنتائج  ،المعلومات والكفاءة المهنية

 .جديدة

علمية  التفاتةوالتي تتطلب من المختصين والباحثين والطلبة  ،أما القضايا والموضوعات التي أثارتها الدراسة

 :أو البحث في حيثياتها نجد جملة من القضايا أبرزها ،من خالل دراستها

 .االنترنت والكفاءة المهنية  -

 .تسريع وتيرة العمل و وسائل االتصال -

 .وسائل التواصل االجتماعي وتقريب المؤسسة من الزبون  -
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 .عالقة تكنولوجيا المعلومات بالتدريب -

 .سي للطالب ادور تكنولوجيا المعلومات في التحصيل الدر  -

 . دور تكنولوجيا المعلومات في تكوين العمال  -
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 خاتمة 

رغم قصر عمرها كدخيل جديد على  تأصبح،تكنولوجيا المعلومات   يتبين لنا أن ،إذن من خالل ما سبق ذكره

خاصة من خالل الدور الذي تلعبه في تنمية المهارات  ،أهم العوامل المؤثرة فيها ،تنمية الموارد البشرية

حيث استطاع هذا المتغير أن يفرض نفس بين عناصر تنمية الموارد البشرية مستفيًدا من ، والكفاءات العالمية 

 :خصوصية التغير والتطور السريع للتقنيات التكنولوجية 

حظنا أين ال ،ها لمختلف الجوانب الحياتية للفردكما تبين لنا أيضا أن تكنولوجيا المعلومات زادت في اختراق

 ،وتأثيرها على المنظومة السياسية والثقافية  ،الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في الحياة االجتماعية

ال وهو دورها  في تنمية الكفاءة المهنية للعامل أنجد الدور الجديد ، كما وغيرها من المجاالت األخرى 

 .بالمؤسسة 

أو في العمال في  ،كن نجد هناك بعض التقصير سواء من المؤسسة في االعتماد على تكنولوجيا المعلوماتول

أو من جانب أفراد المجتمع في تقبلهم لهذا المتغير ، ضعف المهارة في استغاللهم لتكنولوجيا المعلومات 

 . قيةوحسن استغاللهم له رغم ما يقدمه من خدمات را الجديد في الحياة اليومية

ولهذا يجب أن يكون هناك وعي من جميع الجهات المعنية بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية الشاملة 

 .بتنمية الكفاءة المهنية للعامل بالدرجة الثانية ،و للمؤسسة بدرجة أولى

نب من على جا،هذا مجرد بحث بسيط نحاول من خالله تسليط الضوء سوى أن وفي الختام ما عسانا القول

جوانب تنمية وتسيير الموارد البشرية في إطار علم االجتماع العام ، وهو دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية 

 .الكفاءة المهنية للعامل 
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 :التوصيات

الجانب النظري  في إطار تناولنا لموضوع تكنولوجيا المعلومات والكفاءة المهنية، في كل أطوار الدراسة سواًءا

أو الجانب الميداني ، وخاصة في إطار تحليل النتائج تبينت لنا جملة من العيوب أوالنقائص التي يجب 

تداركها ، سواء من قبل أفراد المجتمع ،أو من قبل المؤسسة ،أو من قبل العمال، أوحتى من قبل الحكومة 

 :ككل، من بين أبرز هذه التوصيات نقد م

ضرورة وضع تخطيط شامل للتنمية البشرية لكل الفئات العمالية في مختلف المؤسسات، سواء العمومية أو  -

 .الخاصة ،وذلك من أجل مسايرة التطور التكنولوجي الذي تشهده الساحة العالمية 

يم مع خلق مراكز تدريب داخل المؤسسة ، حتى يستفيد العامل الجديد من الخبرات التي حصلها العامل القد -

مرور السنوات ، باإلضافة إلى ضرورة خلق مراكز تدريب خارجية تعتمد باألساس على تكنولوجيا المعلومات 

 .في برامجها التدريبية 

تجديد العتاد التكنولوجي لمسايرة التطور واالستفادة القصوى من االبتكارات واالختراعات الحديثة في جوانب  -

 .ية التجديد للعطب فقط تكنولوجيا المعلومات ، وتجاوز ذهن

ضرورة توعية المواطن باالستغالل األمثل للخدمات المقدمة والفرص المتاحة ، وذلك باشتراك كل الوسائط  -

األسرة المدرسة ، الجامعة ، وسائل اإلعالم ، هذا حتى يكون هناك تشجيع للمؤسسة على العمل بالتقنيات 

 .ب جفاًءا الحديثة، وحتى ال تشعر بأن الجهد المبذول يذه

وضع معايير جديدة في االنتقاء للوظائف ، من أبرزها حصول المترشح للوظيفة على شهادة تثبث حسن  -

استعماله للتكنولوجيات الحديثة إلى جانب الشهادة المطلوبة للوظيفة ، وهذا حتى يكون لذينا عامل قابل 

ه قابلية لمسايرة التطور التكنولوجي الحديث للتعامل مع الوسائط التكنولوجية ومحسن االستغالل لها ، وتكون ل

 .حتى يدرب على أخر االختراعات وآخر التقنيات ، وليس يدرب على كيفية تشغيل جهاز الكمبيوتر
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خلق منتديات فكرية إلكترونية عمالية، وضرورة توعية العمال باالشتراك في هذه المنتديات حتى يتسنى لهم  -

إلضافة إلى االشتراك في المنتديات العالمية لمعرفة أخر المستجدات على التبادل الخبرات فيما بينهم ، با

 .الساحة واكتشاف طرق جديدة في العمل 

التقليص من الوسائل التقليدية في العمل مثل التخزين الورقي ، والتواصل البريدي، حتى يكون الزبون والمواطن  -

نولوجيا المعلومات وما توفره كوسائل التواصل بصفة عامة مجبر على استخدام الوسائط الحديثة ، مثل تك

 . (فيسبوك، توتر وغيرها) االجتماعي 

حث العمال على تقوية إمكانياتهم للتحكم في اللغة االنجليزية، ألن هذا األخيرة هي لغة تكنولوجيا المعلومات  -

جية، وليس االنتظار إلى ومن خالل تحكم العامل في هذه اللغة تسمح باالطالع ومعرفة أخر التطورات التكنولو 

 .ترجمتها إلى اللغة الفرنسية أو العربية ،وهذا ما تبين من ضعف للعمال بشكل كبير في هذه اللغة الحية

توسيع تخصص التكنولوجيا في مختلف الجامعات والمراكز الجامعية ،وجعلها مادة تدرس في األطوار التعليمية  -

ته لعالم تكنولوجيا المعلومات ، وحتى يكون المجتمع كله على خط ،حتى يهيأ الفرد منذ المراحل األولى لحيا

 .سير واحد ،وبالتالي تكون الشراكة في التنمية من خالل العروض للمؤسسة واالستقبال للفرد 

 

 

 

 

 

 



 
262 

 خاتمة 

إذن من خالل ما سبق ذكره، يتبين لنا أن  تكنولوجيا المعلومات ،أصبحت رغم قصر عمرها كدخيل 

جديد على تنمية الموارد البشرية، أهم العوامل المؤثرة فيها، خاصة من خالل الدور الذي تلعبه في 

المهارات والكفاءات العالمية ، حيث استطاع هذا المتغير أن يفرض نفس بين عناصر تنمية  تنمية

 :الموارد البشرية مستفيًدا من خصوصية التغير والتطور السريع للتقنيات التكنولوجية 

كما تبين لنا أيضا أن تكنولوجيا المعلومات زادت في اختراقها لمختلف الجوانب الحياتية للفرد، أين 

حننا الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في الحياة االجتماعية، والثقافية ،وتثثيرها على ال

المننومة السياسية  وغيرها من المجاالت األخرى ، كما نجد الدور الجديد أال وهو دورها  في تنمية 

 .الكفاءة المهنية للعامل بالمؤسسة 

في االعتماد على تكنولوجيا المعلومات، أو في  ولكن نجد هناك بعض التقصير سواء من المؤسسة

العمال في ضعف المهارة في استغاللهم لتكنولوجيا المعلومات ، أو من جانب أفراد المجتمع في 

 .تقبلهم لهذا المتغير الجديد في الحياة اليومية وحسن استغاللهم له رغم ما يقدمه من خدمات راقية 

ع الجهات المعنية بثهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية ولهذا يجب أن يكون هناك وعي من جمي

 .الشاملة للمؤسسة بدرجة أولى،وبتنمية الكفاءة المهنية للعامل بالدرجة الثانية 

وفي الختام ما عسانا القول سوى أن هذا مجرد بحث بسيط نحاول من خالله تسليط الضوء،على 

ة في إطار علم االجتماع العام ، وهو دور تكنولوجيا جانب من جوانب تنمية وتسيير الموارد البشري

 .المعلومات في تنمية الكفاءة المهنية للعامل 
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 :التوصيات 

في إطار تناولنا لموضوع تكنولوجيا المعلومات والكفاءة المهنية، في كل أطوار الدراسة سواًءا الجانب 

تبينت لنا جملة من العيوب أوالنقائص  الننري أو الجانب الميداني ، وخاصة في إطار تحليل النتائج

التي يجب تداركها ، سواء من قبل أفراد المجتمع ،أو من قبل المؤسسة ،أو من قبل العمال، أوحتى 

 :من قبل الحكومة ككل، من بين أبرز هذه التوصيات نقد م

ء ضرورة وضع تخطيط شامل للتنمية البشرية لكل الفئات العمالية في مختلف المؤسسات، سوا -

 .العمومية أو الخاصة ،وذلك من أجل مسايرة التطور التكنولوجي الذي تشهده الساحة العالمية 

خلق مراكز تدريب داخل المؤسسة ، حتى يستفيد العامل الجديد من الخبرات التي حصلها العامل  -

ى القديم مع مرور السنوات ، باإلضافة إلى ضرورة خلق مراكز تدريب خارجية تعتمد باألساس عل

 .تكنولوجيا المعلومات في برامجها التدريبية 

تجديد العتاد التكنولوجي لمسايرة التطور واالستفادة القصوى من االبتكارات واالختراعات الحديثة في  -

 .جوانب تكنولوجيا المعلومات ، وتجاوز ذهنية التجديد للعطب فقط 

ضرورة توعية المواطن باالستغالل األمثل للخدمات المقدمة والفرص المتاحة ، وذلك باشتراك كل  -

الوسائط األسرة المدرسة ، الجامعة ، وسائل اإلعالم ، هذا حتى يكون هناك تشجيع للمؤسسة على 

 .العمل بالتقنيات الحديثة، وحتى ال تشعر بثن الجهد المبذول يذهب جفاًءا 

ديدة في االنتقاء للونائف ، من أبرزها حصول المترشح للونيفة على شهادة تثبث وضع معايير ج -

حسن استعماله للتكنولوجيات الحديثة إلى جانب الشهادة المطلوبة للونيفة ، وهذا حتى يكون لذينا 

 عامل قابل للتعامل مع الوسائط التكنولوجية ومحسن االستغالل لها ، وتكون له قابلية لمسايرة التطور

التكنولوجي الحديث حتى يدرب على أخر االختراعات وآخر التقنيات ، وليس يدرب على كيفية تشغيل 

 .جهاز الكمبيوتر
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خلق منتديات فكرية إلكترونية عمالية، وضرورة توعية العمال باالشتراك في هذه المنتديات حتى  -

المنتديات العالمية لمعرفة أخر يتسنى لهم التبادل الخبرات فيما بينهم ، باإلضافة إلى االشتراك في 

 .المستجدات على الساحة واكتشاف طرق جديدة في العمل 

التقليص من الوسائل التقليدية في العمل مثل التخزين الورقي ، والتواصل البريدي، حتى يكون الزبون  -

وفره والمواطن بصفة عامة مجبر على استخدام الوسائط الحديثة ، مثل تكنولوجيا المعلومات وما ت

 . (فيسبوك، توتر وغيرها) كوسائل التواصل االجتماعي 

حث العمال على تقوية إمكانياتهم للتحكم في اللغة االنجليزية، ألن هذا األخيرة هي لغة تكنولوجيا  -

المعلومات ومن خالل تحكم العامل في هذه اللغة تسمح باالطالع ومعرفة أخر التطورات التكنولوجية، 

ترجمتها إلى اللغة الفرنسية أو العربية ،وهذا ما تبين من ضعف للعمال بشكل وليس االنتنار إلى 

 .كبير في هذه اللغة الحية

توسيع تخصص التكنولوجيا في مختلف الجامعات والمراكز الجامعية ،وجعلها مادة تدرس في األطوار  -

لومات ، وحتى يكون التعليمية ،حتى يهيث الفرد منذ المراحل األولى لحياته لعالم تكنولوجيا المع

المجتمع كله على خط سير واحد ،وبالتالي تكون الشراكة في التنمية من خالل العروض للمؤسسة 

 .واالستقبال للفرد 
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 باللغة العربية ملخص الدراسة
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ن تكنولوجيا المعلومات و الكفاءة المهنية للعامل،سواءا من بي ارتباطيهأن هناك عالقة  ىلإوقد خلصت الدراسة 

خالل درجة استخدامه لها ، أو من خالل معدل تحكمه فيها ، كما خلصت الدراسة أيضا الى أن تكنولوجيا 

قد حجزت مكانة مهمة بين المتغيرات المعلومات على الرغم من حداثتها كأحد متغيرات الكفاءة المهنية ، اال أنها 

لخ كل هذا يوحي بمدى ارتباطية ..قليدية للكفاءة المهنية،مثل الترقية وظروف العمل وجماعة العمل واألجر الت

 .المتغيرين
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Résumé en langue française 

Nous avons essayé à travers cette étude « le rôle de la technologie de l’information dans l’épanouissement 

de la capacité professionnelle du travailleur » a découvrir la relation entre les deux changeables en scindant 

l’étude en deux parties : théorique et appliquée.   

L’aspect théorique: 

L’aspect théorique de l’étude comprend quatre chapitres. 

Le premier chapitre qui comprend le cadre général de l’étude  qui renferme son  problématique ; ses  buts et 

son importance ; les théories ; en plus de notions de l’étude il y a des exemples d’études antérieures de ce 

sujet. 

Le deuxième  chapitre qui comprend la technologie de l’information, soit son évolution historique ou la base 

générale de l’étude  en plus ses relations avec les autres domaines. Nous avons abordé, d’une manière 

générale, la technologie de l’information dans le monde arabe et  d’une manière particulaire en Algérie, et 

les entraves  essentielles  qui empêchent  sa  bonne exploitation dans les différents domaines ensuite nous 

avons lié cet élément avec  le développement de ressources humaines avec ses différents éléments. 

Dans le troisième   chapitre  nous avons abordé en plus de  la capacité professionnelle avec tous ses 

éléments l’entrainement  comme moyen essentiel des méthodes du développement de la capacité du travail 

professionnel  

Le quatrième  chapitre qui a été réservé à la méthode adopté dans l’étude et cela pour l’aspect général de 

l’étude ses  aspects et outils et son échantillon. 

Aspect appliqué qui comprend 

 Le cinquième  chapitre 

Dans ce chapitre nous avons rassemblé les données  que nous avons allégées puis classées et nous avons  

analysé les résultats  quantifiés dans des tableaux. 

Le sixième   chapitre 

Dans ce chapitre nous avons terminé par l’analyse des résultats soit dans le cadre de l’hypothèse  générale 

ou les trois   hypothèses partielles ou dans les études antérieures  puis la place dans la présente étude dans 

la théorie de ressources humaines puis les sujets  que peut soulever cette étude . 

Enfin les recommandations sont en conclusion. 

L’étude a conclu qu’il y a une relation entre la technologie de l’information et la capacité professionnelle  

soit  à travers son utilisation ou sa maitrise. L’étude a conclu aussi que malgré sa nouveauté la technologie 

de l’information  est l’une des causes des changements de la capacité professionnelle mais elle a  pris une 

place importantes entre les changeables traditionnelles de la capacité professionnelle par exemple dans le 

développement des conditions de travail et le collectif des travailleurs, la paie …etc...Tout cela démontre la 

relation des changeables.  
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Summary 

The study in hand tries to shed light on the role of computing technology in developing 

worker’s professional competence in order to uncover the relationship between 

different variables. Therefore, the study consists of two main parts. While the 

theoretical part forms its background of the study, the practical part forms its work 

field. The former is composed of four chapters. Chapter one provides the scope of the 

study including the problem, the hypotheses, the objectives and the importance of the 

study. Post importantly, a literature review has been traced back about previous studies 

done in the same area of research. The second one discusses the historical development 

of computing technology in relation to other disciplines. The chapter also emphasizes 

the place of computing technology in the Arab world general and in Algeria 

particularly. It highlights the most significant obstacles that stood against its best use 

and application by human resources. The third chapter reveals the notion of 

professional competence with all its main aspects and training as the most important 

procedure to develop workers’ professional competence. The last chapter of the first 

part of the thesis is devoted to explain the methodology followed during the study both 

in theoretical and practical parts. It also introduces all the data collection procedures, 

samples and research tools used in the work. 

 Concerning work field part, it comprises of two main chapters. The first one 

represented in chapter five tackles the presentation of data collected analysis in terms 

of its classification and categorization in tables diagrams and charts.   The last chapter 

that concludes the whole work analyse the results approving the hypotheses raised 

before situating the work among the previous theories and studies done before. On this 

basis, some recommendations have been suggested for future research. 

Most of the conclusions that the present study achieved are: first, there is close 

relationship between computing technology and worker’s professional competence in 

terms of many factors. The latter is represented either in terms of its use or its 

manipulation. Second, though computing technology is a newly found tool as a 

professional competence variable, it could hold a very interesting and workable role 

among the traditional professional competences as in promoting work place.  


