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   : ملخص
الثورة التكنولوجية ونسق التغيير المتسارع الذي يطرأ على العالم جعل المؤسسات تعيد صياغة إستراتيجياتها في تنمية إن 

األساسية لتكنولوجيا المعلومات، وتمثل تنمية المـوارد البشـرية أحـد     مواردها البشرية، حيث تأخذ في االعتبار مختلف الميزات

المقومات الضرورية في تحريك القدرات والكفاءات في ظل تكنولوجيا المعلومات، بحيث ال تعتبر هدفا في حد ذاتها ولكنها وسيلة 

وبالموازاة مع ذلك تولي مؤسسة سونلغاز  لتحقيق هدف أكبر هو االستخدام األمثل لهذه الموارد للوصول إلى المستوى المرغوب،

مواردها البشرية، باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات التي تؤثر بشكل كبيـر   المديرية الجهوية للتوزيع باتنة اهتماما كبيرا بتنمية

  .على هذه الموارد

، الكفـاءات  اإلداريةتكنولوجيا المعلومات، تنمية الموارد البشرية، استراتيجيات تنمية الموارد البشرية، التنمية  :الكلمات المفتاحية

 .البشرية

Abstract: 
The technological revolution and the rapid pace of change require institutions to review their 

human resource development strategies. This implies taking into account the various aspects and 
characteristics of information technology. The development of human resources is one of the essential 
factors for better development and better use of skills in using new technologies in order to achieve the 
desired objectives. Sonelgaz and regional distribution Directorate Batna is invited more than ever to 
give paramount importance to these new technologies to develop human resources. 

Key words: information technology, human resource development, human resource development 
strategies, management development, human efficiencies. 
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  :تمهيد

تشهد اقتصاديات العالم منذ عقدين من الزمن تغييرات هائلة وتحوالت سريعة تنتقل فيها من الثورة الصـناعية    

أداء المؤسسات تلبية لرغبات الزبائن ليس فقط على المستوى الـوطني  إلى الثورة التكنولوجية التي شاركت في تطوير 

بل على المستوى العالمي أيضا، فالمؤسسات حاليا تصبوا لتحقيق الريادة العالمية، لدعم مفهوم العولمـة االقتصـادية،   

قتصاد الحديث الذي نتج والتي أسفرت عن ظهور العديد من المفاهيم الحديثة كاالقتصاد الموحد، االقتصاد الخدمي ثم اال

  .عنه االقتصاد الرقمي، ولعل هذا األخير أكثر دعما لمفهوم العولمة

واتسمت السنوات الماضية بتطورات وتحديات هائلة كان لها انعكاساتها اإليجابية على إدارة الموارد البشـرية،  

ق توازن بين عناصر اإلنتـاج، وأيضـا   ويعتبر المورد البشري من أهم مقومات اإلنتاج نسبة لحيويته ومقدرته على خل

تعقيده وصعوبة قياس سلوكه جديرة بالوقوف عند هذا المورد الهام، ونجد سر نجاح كبرى المؤسسات العالمية يرجع في 

الغالب إلى استخدام الموارد المتاحة بكفاءة عالية عن طريق المورد البشري، وبالتالي كان البد من تنميته من خالل تلبية 

   .لمتسارعة في عالم تكنولوجيا المعلوماتا مواكبة التغييراتل ودعمهجاته احتيا

  : على ضوء ما سبق يمكن صياغة اإلشكالية التالية: مشكلة الدراسة
ما مدى انعكاس تكنولوجيا المعلومات على تنمية الموارد البشرية في مؤسسة سونلغاز المديريـة الجهويـة   

  للتوزيع باتنة ؟
  :جوانب هذا اإلشكال تمت االستعانة باألسئلة الفرعية التاليةولإلحاطة بجميع 

  ما هي مختلف اإلستراتيجيات التي يتم االعتماد عليها في تنمية الموارد البشرية؟ -1

 ما هي أهم مميزات تكنولوجيا المعلومات؟ -2

الجهوية للتوزيـع   ما مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات على تنمية الموارد البشرية في مؤسسة سونلغاز المديرية -3

 باتنة ؟

  : تم القيام بصياغة عدة فرضيات سيتم اإلجابة عنها خالل هذه الدراسة، وتتمثل في: فرضيات الدراسة
  .تستند عملية تنمية الموارد البشرية على العديد من اإلستراتيجيات -1

  .تساهم تكنولوجيا المعلومات في تنمية الموارد البشرية بشكل كبير -2

  .لغاز اهتمام كبير بتنمية مواردها البشرية باالعتماد على تكنولوجيا المعلوماتتهتم مؤسسة سون -3

  :أهمية الدراسة
يكتسي موضوع تنمية الموارد البشرية في ضل تكنولوجيا المعلومات أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات التي تصبو 

ات السوق وتحتل فيه المعلومة مركز القيادة أين إلى البقاء واالستمرارية، ال سيما في محيط تسوده التنافسية وتحكمه آلي

ال مكان للمؤسسات التقليدية وسط المؤسسات العالمية التي جعلت من تكنولوجيا المعلومات ورقة رابحـة مـن خـالل    

  .تنميتها لمواردها البشرية، والمؤسسة الناجحة هي التي ال تمنح للغموض مجاال يعيق حركيتها وتطورها

  :مكن تحديد أهداف الدراسة في النقاط التاليةي: أهداف الدراسة
  .بيان انعكاس تكنولوجيا المعلومات على تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة -1

والتعـرف   –المديرية الجهوية للتوزيع باتنة  -الوقوف على وضعية الموارد البشرية بالمؤسسة الجزائري سونلغاز -2

 .هعلى المجهودات المبذولة في سبيل تنميته وتطوير
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  :منهجية الدراسة
على الباحث إتباع أسس موضوعية لتحديد المنهج المالئم الذي تقتضيه أهداف الدراسة فـي وصـف الظـاهرة    

والكشف عن حيثياتها وتحليلها، ونظرا إلى أنها ستتم عن طريق استمارة األسئلة  الهدف منها هو الوقـوف عنـد حـد    

هج المناسب لهذا البحث هو المنهج العلمي، باالعتماد علـى األسـلوب   الوصف والربط، ونتيجة لهذه األسباب فإن المن

الوصفي الذي يمكن من استجواب جميع أفراد العينة بغية وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها، 

  . واألسلوب التحليلي الذي يسمح بتحليل البيانات بغية الوصول إلى نتائج الدراسة

  :سبيل تحقيق أهداف الدراسة قمنا بتقسيم الورقة البحثية الى محورين رئيسيين في :محتوى الدراسة

 التأصيل النظري للدراسة، : المحور االول -

 .دراسة ميدانية لمؤسسة سونلغاز المديرية الجهوية للتوزيع باتنة  :المحور الثاني -

 التأصيل النظري للدراسة: المحور األول
  الموارد البشريةمفاهيم أساسية حول تنمية : أوال

. Iيمكن تعريفها من خالل عدة وجهات نظر، من بينها :مفهوم تنمية الموارد البشرية: 
نظام فرعي ضمن مجموعة األنظمة الفرعية لنظـام  "هي  :مفهوم تنمية الموارد البشرية باعتباره نظاما فرعيا .1

ري، وبما يتكامل مع األنظمـة الفرعيـة   تسيير الموارد البشرية، والذي يركز على االرتقاء بمستوى األداء البش

 1".األخرى داخل المؤسسة

نشاط مستمر باستمرار "إن تنمية الموارد البشرية هي  :مفهوم تنمية الموارد البشرية باعتبارها نشاطًا مستمرا .2

والبيئـة  تهدف إلى تقليل الفجوة بين واقع المؤسسة بإمكانياتهـا الحاليـة    المؤسسات ككائنات ديناميكية متفاعلة

بها بمتغيراتها وتطوراتها وما تفرزه من فرص وتهديدات، وبما يضمن استغالل كل ما يتاح لهـا مـن    المحيطة

 2".فرص، وتقليل اآلثار التي تترتب على ما يواجهها من تهديدات

مؤسسـة  نشاط شامل يمتد ليشمل جميع العاملين بال"هي  :مفهوم تنمية الموارد البشرية باعتبارها نشاطا شامال .3

بها، وبما يضمن زيادة مقدرتهم على األداء المتميز، وكذلك مساعدة العاملين على التخطـيط   بداية من التحاقهم

  3".السليم لمستقبلهم الوظيفي، وذلك في األجلين القصير والطويل 

 -II إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية :  
.1.IIمن الطرق المستخدمة في تزويد الموظفين الجـدد أو الحـاليين    مجموعة"  بالتدريبيقصد  :إستراتيجية التدريب

Philipp ويعرف 4".بالمهارات الالزمة ألداء وظائفهم بنجاح  العملية التي مـن خاللهـا يـتم تزويـد     : "التدريب بأنه 

 5".العاملين بالمعرفة أو المهارة ألداء و تنفيذ عمل معين

 6:يتطلب القيام بعملية التدريب مايلي :تصميم البرنامج التدريبي .1

من الضروري أن تتركز برامج التكوين على احتياجات المنظمة في التدريب ويتم : تحديد االحتياجات التدريبيـة  •

الوحدات، والمستويات، وتحديد األهداف التـي   ذلك عبر الدراسة المعمقة والمسبقة الحتياجات مختلف المصالح،

  .وصول إليهاتريد عملية التكوين ال

  :تظهر الحاجة للتدريب من خالل ثالث مستويات هامة هي: طرق تحديد االحتياجات التدريبية •

دراسة األهداف الحالية للمنظمة، دراسة تطور المنظمة، تحليل : يتضمن تحليل المنظمة النقاط اآلتية: تحليل تنظيمي -

  .الهيكل التنظيمي
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العمل باالعتماد على تحديد المهارات المطلوبة مما يمكن من اكتشـاف  تتم عن طريق دراسة مناصب : تحليل المهام -

  .المشاكل وأسبابها والعملية التي أدت إلى وقوعها

ويتم عن طريق تحليل المعلومات الخاصة بالفرد ومقارنتها بالمواصفات المطلوبة ألداء العمل بفعالية : تحليل فردي -

 . ريبثم تحديد األفراد الذين هم بحاجة إلى التد

  7:من أهم هذه األساليب :اختيار أساليب التدريب .2

هو أسلوب شائع يصلح إلكساب معلومات ومعارف نظرية عامة كقواعد العمل واإلجراءات وغيرهـا  : المحاضرات -

  .لعدد كبير من المتدربين

طلـب منـه   تستخدم هذه الطريقة إلكساب مهارات تحليلية حيث يواجه المشارك مواقف عمليـة ي : دراسة الحاالت -

تحليلها، اتخاذ القرار المناسب واختيار أسلوب العالج، ولهذه الطريقة قواعد كثيرة لما لها من تأثير علـى السـلوك   

 .المستقبلي للمتدرب

 . أسلوب ضروري إلكساب الفرد مهارات في التصرف في مواقف مختلفة: تقمص األدوار -

.II2. 8:إستراتيجية التنمية اإلدارية الخطوات التاليةتتضمن : إستراتيجية التنمية اإلدارية  

يساعد تحليل االحتياجات اإلدارية الموجودة داخل المنظمة في التعرف علـى المراكـز   : تحليل االحتياجات اإلدارية. 1

ا فيهم اإلدارية فيها وأي منها يحتاج للتنمية، وهذا يساعد أيضا في معرفة القدرات والمهارات والمؤهالت الواجب توافره

  .وبذالك يمكن الوقوف على جوانب القوة والضعف في قدرات ومهارات المديرين، ووضع الطرق المناسبة لتنميتهم

  :تمر هذه العملية بالمراحل التالية: وضع برنامج التنمية. 2

 تحديد نوع المهارات التي سيتم التدريب عليها، -تحديد أهداف البرنامج،         -

 اختيار طريقة التدريب، -التجريبي،       وضع المنهاج  -

 تحديد مكان إقامة برنامج التنمية، -اختيار المدربين،                -

 توفير مستلزمات البرنامج، -تحديد فترة برنامج التنمية،      -

 :من أهم طرق تقييم برنامج التنمية مايلي: تقييم برنامج التنمية. 3

المعايير المتعلقة باإلنتاجية، دوران العمل والشكاوي قبل وبعد تنفيـذ برنـامج    تقوم بقياس بعض: الطرق الكمية -

  .التنمية

تنفذ من قبل اختصاصيين فهؤالء المختصين بإمكانهم تحديد فعالية عدد من العوامل المؤثرة في : الطرق النوعية -

البرنامج وهي تعد سـمات وخصـائص   برنامج التنمية اإلدارية مثل نوعية وكفاءة المدير، أو نوعية محتويات 

  .نوعية يجب أخذها بعين االعتبار عند تقييم البرنامج

توزع هذه القوائم على المديرين المتدربين وتتضمن معايير على شكل أسئلة وأجوبـة، وعلـى   : قوائم االستبيان -

  .أساس هذه اإلجابات يمكن التعرف على نواحي الضعف والقصور

يق مراقبة ومالحظة رد فعل المتدربين اتجاه البرنامج، ويتم التعرف على ذلك من عن طر: المالحظة المباشـرة  -

  .خالل األحاديث التي يتبادلونها، أو الشكاوي الموجهة من قبلهم لإلدارة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج

ن عـن  عن طريق عقد اجتماع أو حفل ختامي يحضره المتدربون ويتم من خالله سؤال المتـدربي : االجتماعات -

  .  رأيهم في البرنامج
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II.3 .مجموعة النشاطات التعليمية التي تؤدي إلى زيادة "يمكن تعريفها على أنها : إستراتيجية تنمية الكفاءات البشرية

المردودية الحالية والمستقبلية لألفراد ورفع قدراتهم الخاصة بانجاز المهام الموكلة إليهم وذلك عـن طريـق تحسـين    

  9".استعداداتهم واتجاهاتهممعارفهم، 

 :تمر عملية تنمية الكفاءات البشرية بالعديد من المراحل: عملية تنمية الكفاءات البشرية. 1
وتتم هذه العملية عن طريق تحديد العينة المستهدفة ثم تصنيفهم على أسـاس فئـات   : تحديد األفراد المستهدفين -

عد توجيه عمليات التنمية نحو هؤالء وضمان سير البرنامج متجانسة حسب نوعية المنصب والنشاط ليسهل فيما ب

 10.في مسار تحقيق أهدافه

يتم اختيار المدربين حسب طبيعة االحتياج، فإذا كان االحتياج من المهارات المهنيـة المبدئيـة   : اختيار المدربين -

قات مـا بـين األفـراد    فإن المدربين عادة يكونون من داخل المؤسسة، أما إذا كان االحتياج ينصب حول العال

والتحكم في المصطلحات والنظريات فيكون المدربين مجموعة من األساتذة الباحثين الجامعيين أو مستشـاريين  

 11.خارجيين

بعد إنشاء البرنامج يقوم المشرفون بتكييف مكوناته المختلفة مع أنماط الكفاءات التي سوف يـتم   :مستوى التعلم -

سبيل تكييفها مع الكفاءات المطلوبة تصنف إلى ثالثة مستويات حسب درجة التعقيـد  تنميتها، وعملية التعليم في 

 .   اكتساب المعارف األساسية، اكتساب المهارات وتحسين القدرة اإلنتاجية: وتتمثل هذه المستويات في

   تكنولوجيا المعلوماتأساسيات حول : ثانيا

I.يعتبر لفظ التكنولوجيا من أكثر األلفاظ تداوال ورغم ذلك تعددت الرؤى في تحديد مفهـوم   :مفهوم تكنولوجيا المعلومات

عملية أو مجموعة من العمليات التي تسمح بتطبيق المعارف العلمية مـن أجـل   "دقيق لها، فهناك من عرفها على أنها 

  12" تطوير اإلنتاج الصناعي

    13"يم وإنتاج منتوج معينتطبيق تقنية معينة في تصم"وهناك من عرفها بأنها 

ويمكن القول أن تكنولوجيا المعلومات هي تقنية تستعمل في جمـع المعلومـات ومعالجتهـا، وتتضـمن هـذه      

  .التكنولوجيا االستعماالت من الحواسب، شبكات االتصال وأجهزة تداول المعلومة السلكية والالسلكية

II.2 .14:تتمثل في: مميزات تكنولوجيا المعلومات 

 . من خالل معالجة المعلومة بسرعة وهذا ما سمح بتخفيض مدة المعالجة بشكل كبير :السرعة -1

 .أصبح باإلمكان النقل الفوري للمعلومات بين أي نقطتين من العالم :تقريب المسافة -2

 بفضل التطور الحاصل في الوسائط االلكترونية المستعملة في تخزين المعلومات يمكن الوصول وبسـرعة : القدرة -3

 .فائقة إلى كتلة كبيرة من المعلومات مهما كان مكان تخزينها

  .بمعنى إمكانية استعمالها في مجاالت جد واسعة :مرونة االستعمال -4

III- 15:ومن هذه التأثيرات ما يلي :أثر تكنولوجيا المعلومات على تنمية الموارد البشرية   

يف مديري التدريب ببرامج وخط العمـل واإلنتـاج لكافـة    يبرز دور االنترنيت في تعر :تخطيط االحتياجات التدريبية

اإلدارات األخرى، وبالتالي فإنه يمكن أن يضع خططا واقعية لتنفيذ هذه البرامج، كما تتيح برامج الحسـابات الخاصـة   

 .بالتخطيط إمكانيات لوضع خطط للتدريب

نترنيت يمكن التعرف على البرامج التدريبيـة  من خالل شبكة المعلومات الخارجية اال :تحديد أسلوب ومتطلبات التنفيذ

 .المتاحة عالميا



_________________________________  دراسة ميدانية لمؤسسة سونلغاز المديرية الجهوية للتوزيع باتنة -تكنولوجيا المعلومات وانعكاساتها على تنمية الموارد البشرية
 

 6

حيث يكون التدريب متاحا لكافـة الـراغبين فـي جميـع      :التدريب المستمر: وذلك من خالل :تنفيذ العملية التدريبية

األوقات، فالتدريب من خالل شبكة االنترنيت واالنترانيت مفتوح أربع وعشرون ساعة في اليوم، وفي جميـع األيـام،   

 .من خالل تنفيذ برامج التدريب بالتوازي مع العمل ودون شعور المتدرب بالفارق: التدريب أثناء العمل

III-2- 3(:من خالل: كنولوجيا المعلومات على التنمية اإلداريةأثر ت(   
إن استخدام تقنيات التعلم عن بعد يؤدي إلى إكساب الطلبة المعارف األساسية بصورة أسرع، وفي هذا : الجانب التعليمي

ـ  " Andrew Pooleيقول  نهم مـن  إن التعلم بواسطة اإلنترنت يعزز مهارات العاملين، ويوفر لهم المرونة التـي تمك

  "اكتساب مهارات جديدة تمكنهم من تغيير وظائفهم إذا لزم األمر

تساهم االنترنت في تحقيق التنمية في المجال الصحي، األمر الذي يعود علـى التنظيمـات اإلداريـة،    : الجانب الصحي

يمكـن مالحظـة   بتوافر قوة عمل فعلية، تتمتع بوضع صحي ممتاز، وأيضا يعود على المجتمع بفوائد كثيـرة حيـث   

  .مساهمات االنترنت في تنمية الجانب الصحي

تعمل االنترنت على تعميق الوعي السياسي من خالل ترك الناس يمارسون حرية التعبير : الجانب اإلعالمي والسياسي

عن طريق الصحافة الحرة، ويمكن مالحظة هذه الظاهرة من خالل الزيادة في أعداد الصحف والمجالت، إضافة إلـى  

  .كانية االطالع على كل التحليالت في مختلف مناطق العالمإم

تساهم ثورة المعلومات في نجاح التنمية االقتصادية بشكل كبير، وتتضمن مساهمات االنترنت فـي  : الجانب االقتصادي

ماليـة  هذا المجال في خلق قطاعات اقتصادية جديدة معتمدة على التدفق المستمر للمعلومات، العمل على خلق قطاعات 

جديدة يترتب عليها إدخال تحسينات إضافية إلى العمليات المتعلقة باالئتمان، وعمليات وضع أموال المدخرين وتشـغيلها  

  .في عمليات استثمارية جديدة

III-3- تكمن العالقة بين الكفاءات البشـرية وتكنولوجيـا   : تأثير تكنولوجيا المعلومات على تنمية الكفاءات البشرية

في أن تنمية الكفاءات البشرية زادت في قوة ودرجة االبتكار واإلبداع، وبالتالي ظهور وانتشـار تكنولوجيـا    المعلومات

  : المعلومات، ومن بين تأثيرات تكنولوجيا المعلومات ما يلي

استخدام مناصب خاصة وتأهيل وتدريب األفراد القائمين على فرز وتحليل المعلومات الهائلة المتواجـدة فـي    -

 .االنترنت والبريد االلكترونيشبكة 

وظهور  )Formation En Ligne(استخدام طرق جديدة في التدريب لتنمية الكفاءات عن طريق اإلنترنت  -

 . ما يسمى بالجامعات والمراكز التدريبية االفتراضية

بشـبكة  ظهور طرق جديدة منفتحة على العمالء خاصة مع امتالكهم ألجهزة الكمبيوتر الشخصية وارتبـاطهم   -

، مما أجبر المؤسسة على تدريب األفراد وتعليمهم وإكسابهم كفاءات جديدة لكي تتمكن )التجارة اإللكترونية(االنترنت 

  .من تصريف منتجاتها وخدماتها بصورة فعالة وسريعة

  االطار المنهجي للدراسة التطبيقية: المحور الثاني
المدرية -ل وإطارات شركة التوزيع الكهرباء والغاز للشرقيتكون مجتمع الدراسة من عما: مجتمع وعينة الدراسة - 1

ومجتمع الدراسة الذين تتوفر فيهم شروط البحث تتمثل في ، الجهوية للتوزيع باتنة التابعة لمجمع سونلغاز الجزائري

 . فرد منهم 25فردا والذين تم استجابة  30عامال، وقد تم اختيار العينة بصفة عشوائية منتظمة حيث شملت  30

لتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد وبشكل أساسي على االستبيان كأداة من أدوات القياس لمتغيـرات   :أداة الدراسة -2

وقد تم توزيع استمارات األسئلة على عمال مديرية التوزيع الجهوية لوحدة باتنة وقد دامت عملية التوزيـع   الدراسة،
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موزعـة، أي بنسـبة    30استمارة من مجموع  25الحصول على يوم، حيث تم  15والجمع لهذه االستمارة حوالي 

 . ، وبعد فحص االستمارات لم يتم استبعاد أي استمارة%83.33استرجاع قدرها 

 : أدوات التحليل اإلحصائية -3
a. لمعرفة تكرار اختيار كل بديل من بدائل أسئلة االستبيان: التكرارات. 

b. بدائل أسئلة االستبيانلمعرفة نسبة اختيار كل بديل من : النسب المئوية. 

c.  ²اختبارK:  تم استخدام هذا اإلختبار قصد معرفة الداللة اإلحصائية للفروق بين التكرارات والتأكد من تحقق فرضية

  :وفقا للعالقة التالية ²Kالبحث أو عدم تحققها، ويتم حساب 

  

 
 
 
  ).المتحصل عليه(تمثل التكرار المشاهد : ̥�

�ℯ : النظري(تمثل التكرار المتوقع .( 

عنـد   ²K المحسوبة من خالل تفحص الجدول اإلحصائي المتعلق بقيم اختبار ²Kويتم بعد ذلك الكشف عن داللة 

   .t²Kالمبين لنسب الثقة في النتائج المتحصل عليها ونرمز بالرمز  0.05ولمستوى الداللة  N-1درجات الحرية 

من خالل اإلجابة على تساؤالت صحيفة االستبيان، يمكن تحديد إلى أي مـدى تسـاهم    :بالدراسةالبيانات المتعلقة  -4

العبارات المذكورة في عكس مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات على تنمية الموارد البشرية، والتي نبينها من خـالل  

  : الجداول التالية
  هل تهتم المديرية بتنمية مواردها البشرية ؟  -1

  اهتمام المديرية بتنمية مواردها البشرية) 1(جدول رقم                                    

  ²K  t²K  النسب المئوية  التكرار  اإلجابة

  %76  19  نعم

  %24  06  ال  3.84  6.76

  %100  25  المجموع

  من إعداد الباحثتين

وقد جاءت هـذه الداللـة   ، )²K  <t²K( ، ألن0.05دالة عند مستوى معنوية  ²Kيتضح من خالل الجدول أن   

من المبحوثين أن المديرية تهتم بتنمية مواردها البشرية، في حين الذين صرحوا  %76، حيث أكد "نعم"لصالح االختيار 

 .%24 بعدم اهتمام المديرية بتنمية مواردها البشرية بلغت نسبتهم
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 ما نوع اإلستراتيجيات التي تستخدمها المديرية في تنمية مواردها البشرية ؟  -2

 اإلستراتيجيات التي تستخدمها المديرية في تنمية مواردها البشرية) 2(جدول رقم 
  النسب المئوية  التكرار  اإلجابة

  %42  14  التدريب

  %24  08  التنمية اإلدارية

  %34  11  تنمية الكفاءات

  %100  33  المجموع

  من إعداد الباحثتين

مع العلم أن اإلجابات تضمنت أكثر من اختيار وذلك ألن المديرية تستخدم عدة إستراتيجيات في آن واحد، لـذا  

، تليها إستراتيجية تنمية الكفاءات وذلـك  %42فإن أكبر نسبة صرح بها المبحوثين هي إستراتيجية التدريب وذلك بنسبة 

  .%24التنمية اإلدارية بنسبة  ، وأخيرا إستراتيجية%34بنسبة 

 : هل تهدف المديرية من خالل تنمية مواردها البشرية إلى -3

 الهدف المديرية من خالل تنمية المواردها البشرية) 3(جدول رقم 
  النسب المئوية  التكرار  اإلجابة

  %45  15  إكسابهم معارف ومهارات جديدة

  %38  13  االرتقاء بمستوى أداءهم البشري

  %17  06  لمواجهة التحديات الجديدةتهيئتهم 

  %100  34  المجموع

  من إعداد الباحثتين

مع العلم أنه تضمنت اإلجابات أكثر من اختيار ألن المديرية تهدف في آن واحد إلى تحقيق العديد من األهداف، 

ومهارات جديدة وذلـك  وبالتالي فإن المديرية حسب تصريحات المبحوثين تسعى إلى إكساب مواردها البشرية معارف 

  .%17،  وأخيرا تهيئتهم لمواجهة التحديات الجديدة بنسبة %38، ثم االرتقاء بمستوى أدائهم البشري بنسبة %45بنسبة 

 أين تتم عملية تنمية الموارد البشرية ؟  -4

  المقر الذي تتم فيه عملية تنمية الموارد البشرية )4(جدول رقم 
  النسب المئوية  التكرار  اإلجابة

  %43  15  المديرية

  %49  17  مراكز ومعاهد خاصة

  %08  03  خارج الجزائر

  %100  35  المجموع

 من إعداد الباحثتين

مع العلم أن اإلجابات تضمنت أكثر من اختيار ألن المديرية تقوم بعملية تنمية مواردها البشرية في عدة أمـاكن  

وكذا بالخارج، إال أن تصـريحات المبحـوثين أعطـت    في آن واحد كالمديرية نفسها ومعاهد خاصة بمؤسسة سونلغاز 

، وأخيـرا  %43، ثـم المديريـة بنسـبة    %49مراكز ومعاهد خاصة بنسبة : النسبة األكبر لالقتراح الثاني المتمثل في

 .%08بالخارج وذلك بنسبة 
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 ما مدى اعتماد المديرية على تكنولوجيا المعلومات ؟  -5
  تكنولوجيا المعلوماتاعتماد المديرية على ) 5(جدول رقم 

  ²K  t²K  النسب المئوية  التكرار  اإلجابة

  %16  04  اعتماد كبير

10.64  5.99  
  %20  05  اعتماد متوسط

  %64  16  اعتماد ضعيف

  %100  25  المجموع

  من إعداد الباحثتين

وقد جاءت هذه ، )²K  <t²K( ، ألن0.05دالة عند مستوى معنوية  ²Kمن خالل نتائج الجدول أعاله، نالحظ أن 

، ونشير إلى وجود ثالث اتجاهات، حيث صرح أغلب المبحوثين على أن اعتماد "اعتماد ضعيف"الداللة لصالح االختيار

مـنهم يـرون أن    %20، في حين نجد أن نسبة %64المديرية على تكنولوجيا المعلومات اعتماد ضعيف وذلك بنسبة 

  .%16ماد متوسط، أما الذين يرون أنها حاجة ضعيفة فتبلغ نسبتهم اعتماد المديرية على تكنولوجيا المعلومات اعت

  هل تملك المديرية ؟   -6
  الشبكات التي تملكها المديرية) 6(جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرار  اإلجابة

 Internet 10  25%شبكة عالمية 

 Lotus notes  13  33%شبكة محلية 

 Adresse IP  16  42%شبكة داخلية

 %100 39  المجموع

  من إعداد الباحثتين

مع العلم أن اإلجابات تضمنت أكثر من اختيار ألن المديرية تملك في الوقت نفسه شبكة عالمية وشـبكة محليـة   

وشبكة داخلية، إال أن العمال ال يملكونها كلها في أن واحد، وبالتالي حسب تصريحات المبحوثين فإن الشبكة التي تملكها 

، وأخيرا الشبكة العالمية بنسـبة  %33، تليها الشبكة المحلية بنسبة %42الشبكة الداخلية بنسبة  المديرية بنسبة أكبر هي

25%.  

 هل تملك جهاز كمبيوتر في مكتبك ؟  -7
  إمتالك جهاز كمبيوتر )7(جدول رقم 

  ²K  t²K  النسب المئوية  التكرار  اإلجابة

  %60  15  نعم

  %40  10  ال  3.84  2

  %100  25  المجموع

  إعداد الباحثتينمن 

وقد جاءت هـذه الداللـة   ، )²K  <t²K( ، ألن0.05دالة عند مستوى معنوية  ²Kيتضح من خالل الجدول أن 

من المبحوثين يملكون أجهزة  %60وتشير اإلجابات إلى وجود اتجاهين متباعدين، حيث أن نسبة " نعم"لصالح االختيار 

  . ال يملكون %24 كمبيوتر في مكاتبهم، في حين أن نسبة
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  هل تملك بريد إلكتروني ؟  -8
  امتالك بريد إلكتروني) 8(جدول رقم                                      

  ²K  t²K  النسب المئوية  التكرار  اإلجابة

  %32  8  نعم

  %68  17  ال  3.84  3.96

  %100  25  المجموع

  من إعداد الباحثتين

وقـد جـاءت هـذه    ، )²K  <t²K( ، ألن0.05دالة عند مستوى معنوية  ²Kمن خالل الجدول أعاله يتضح أن 

من المبحوثين ال يملكون  %68وتشير اإلجابات إلى وجود اتجاهين متباعدين، حيث أن نسبة  ،"ال"الداللة لصالح االختيار

  .يملكون بريد إلكتروني %32 بريد إلكتروني، في حين أن نسبة

 ما نوع البرامج التي تستخدمها المديرية ؟  -9
  البرامج التي تستخدمها المديرية) 9(جدول رقم 

  ²K  t²K  النسب المئوية  التكرار  اإلجابة

  %64  16  بسيطة

  %36  09  مركبة  3.84  4.96

  %100  25  المجموع

  من إعداد الباحثتين

وقـد جـاءت هـذه     ،)²K  <t²K( ، ألن0.05دالة عند مستوى معنوية  ²Kمن خالل الجدول أعاله يتضح أن 

من المبحوثين أجمعوا أن البرامج التي تستخدمها المديريـة هـي    %64حيث أن نسبة  ،"بسيطة"الداللة لصالح االختيار

  .من المبحوثين أجمعوا أن البرامج التي تستخدمها المديرية هي برامج مركبة %36 برامج بسيطة، في حين أن نسبة

 : لموارد البشرية تكنولوجيا المعلومات فيهل يستخدم قسم ا -10

  فيما يستخدم قسم الموارد البشرية تكنولوجيا المعلومات) 10(جدول رقم 

  النسب المئوية  التكرار  اإلجابة

  %44  11 تخطيط االحتياجات التدريبية

  %20  05  إعداد المحتوى التدريبي

 %52  13  توفير الوسائل التدريبية

 %100  25  المجموع

  إعداد الباحثتينمن 

مع العلم أن اإلجابات تضمنت أكثر من اختيار ألن قسم الموارد البشرية يستخدم تكنولوجيـا المعلومـات فـي    

إال أنه حسب تصريحات المبحـوثين  . تخطيط االحتياجات التدريبية، إعداد المحتوى التدريبي وتوفير الوسائل التدريبية

، تليهـا نسـبة تخطـيط    %52أكبر في توفير الوسائل التدريبية وذلك بنسـبة  فإن تكنولوجيا المعلومات تستخدم بنسبة 

 .%20، وأخيرا نسبة إعداد المحتوى التدريبي بنسبة %44االحتياجات التدريبية بنسبة 
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 : خالصة 
الموارد البشرية حيـث   تكنولوجيا المعلومات وانعكاساتها على تنميةتم من خالل هذا البحث إعطاء نظرة على 

ر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات تأثيرا جوهريا على تنمية الموارد البشرية لذا يجب التعامل مع هذه التطبيقات بمـا  تؤث

تغيير ثقافة المؤسسة من الثقافة الورقية إلى الثقافة اإللكترونيـة  : ومن هذه التأثيرات يعزز اإليجابيات ويتالفى السلبيات

ة على هذه التقنيات ورفع الوعي اتجاهها،  أيضا التحول إلـى اإلدارة اإللكترونيـة   وعليه البد من تنمية الموارد البشري

للموارد البشرية وما يلزم ذلك من تطوير الهياكل التنظيمية لتصبح أكثر مرونة وتطوير أساليب العمل بما يتناسب مـع  

 .ية والتعلم اإللكترونيةذلك وتنويع أساليب التنمية المقدمة والتحول التدريجي والمبرمج ألساليب التنم

ومن خالل الدراسة النظرية لتنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات ومقارنتها بالدراسـة التطبيقيـة فـي    

مؤسسة سونلغاز المديرية الجهوية للتوزيع باتنة، نستطيع أن نستنتج أنه ما درس نظريا يجد مكانا للتطبيق، إال أنه لـم  

زائرية، وقد تبين من خالل هذه الدراسة وبعد التحليل مجموعة مـن  يلقى االهتمام الكافي بعد من أغلب المؤسسات الج

تستند عملية تنمية الموارد البشرية على العديد من اإلسـتراتيجيات منهـا   : النتائج التي تم التوصل إليها نوردها كما يلي

لجهوية للتوزيع باتنة تعمـل  ية االتدريب، تنمية الموارد البشرية وتنمية الكفاءات، وقد لوحظ أن مؤسسة سونلغاز المدير

تساهم تكنولوجيا المعلومات في تنمية الموارد البشرية بشـكل  على تنمية مواردها البشرية باستخدام هذه االستراتيجيات، 

 .تهتم مؤسسة سونلغاز اهتمام كبير بتنمية مواردها البشرية باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات كبير،

 : الملحق

  هل تهتم المديرية بتنمية مواردها البشرية ؟    نعم                       ال  -1

 ما نوع اإلستراتيجيات التي تستخدمها المديرية في تنمية مواردها البشرية ؟  -2

 التدريب                 التنمية اإلدارية               تنمية الكفاءات    

 : واردها البشرية إلىهل تهدف المديرية من خالل تنمية م -3

  إكسابهم معارف ومهارات جديدة              

 االرتقاء بمستوى أدائهم البشري              

  تهيئتهم لمواجهة التحديات الخارجية              

 : هل تقوم المديرية بتنمية مواردها البشرية في -4

  ) خارج الجزائر(المديريـة            مراكز ومعاهد خاصة               بالخارج   

  ما مدى اعتماد المديرية على تكنولوجيا المعلومات؟  -5

  اعتماد جيد            اعتماد متوسط                  اعتماد ضعيف 

 هل تملك المديرية؟  -6

                  )  Internetانترنت (شبكة عالمية        

            )  Lotus Notesانترانات(شبكة محلية        

  )  Adresse IPاكسترانات(شبكة داخلية               

  نعم                     ال   : هل تملك جهاز كمبيوتر في مكتبك -7

  نعم                             ال :      هل تملك بريد إلكتروني -8

 برامج بسيطة          برامج مركبة :  ما نوع البرامج التي تستخدمها المديرية -9

 : هل يستخدم قسم الموارد البشرية تكنولوجيا المعلومات في - 10
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 توفير الوسائل التدريبية          إعداد المحتوى التدريبي              تخطيط االحتياجات التدريبية           
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