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Abstract: 

The revolution of modern technology, especially those that depend on information and 

communication systems, has brought about profound developments in all scientific, service 

and industrial fields, as institutions have benefited from information and communication 

technology and its mechanisms in improving their performance and productivity. 

Achieving the organization's objectives comes only through paying attention to its human 

resources, investing in developing its skills and competence, and training it to face changes 

and challenges, paying attention to what is new, especially in the field of communication 

technology, and trying to learn about everything new. 

Our goal that we seek through this study that seeks to give a picture of the reality of the use 

of information and communication technology and what are the requirements that should be 

provided in this resource to succeed in the information age, while identifying the most 

important technologies used in the company under study and the various applications of 

information and communication technology and how Most of the activities are now performed 

on the network, so that these applications contribute to increasing the effectiveness and 

efficiency of the performance of the human resource. 

Key words: Information And Communication Technology (ICT), Performance, Human 
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ن أداء المورد  ي تحسي 
ن
ي المؤسسة دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف

ن
ي ف  البشر

 

 صليحة مقاوسي 

 الجزائر   ، 1جامعة باتنة  ، ةالباحث

 

 : الملخص

ي كافة 
ف  عميقة  تطورات  واالتصاالت  المعلومات  أنظمة  عىل  المعتمدة  منها  خاصة  الحديثة  التكنولوجيا  ثورة  أحدثت 

ي تحسي    حيث استفادت المؤسسات من تكنولوجيا  الميادين العلمية، الخدمية والصناعية  
المعلومات واالتصال وآلياتها ف 

 .أدائها وانتاجيتها

تنمية مهاراتها وكفاءتها   ي 
ية واالستثمار ف  البشر بمواردها  ي إال من خالل االهتمام 

يأت  المؤسسة ال  أن تحقيق أهداف  كما 

ات   ي مجال تكنولوجيا اال وتدريبها عىل مواجهة التغي 
تصال، ومحاولة التعرف  والتحديات واالهتمام بما هو جديد خاصة ف 

 .عىل كل ما هو جديد 

ي تسىع
إعطاء صورة عن واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات  إىل    كان هدفنا الذي نسىع اليه من خالل هذه الدراسة الت 

المتطلبات   هي  وما  عىل  واالتصال  التعرف  مع  المعلومات،  عرص  ي 
ف  للنجاح  المورد  هذا  ي 

ف  ها  توفي  ي 
ينبىع  ي 

  أهمالت 

كة محمل الدراسة والتطبيقات  التك ي الشر
المتنوعة لتكنولوجيا المعلومات واالتصال وكيف أن  نولوجيات المستخدمة ف 

ي زيادة الفعالية وكفاءة   تساهمأغلب األنشطة أصبحت تؤدى عىل الشبكة، بحيث 
يهذه التطبيقات ف   . أداء المورد البشر

ية، المؤسسة. األداء تكنولوجيا المعلومات واالتصال، : الكلمات المفتاحية  ، الموارد البشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

596  

 

www.rimakjournal.com 

 

 

 :المقدمة

ي العصور األخرى هو الثورة الجديدة  
ه عن باف  إن العرص الذي نعيشه اليوم هو الحقب الجديد للمعلومات وما يمي  

ي تعد أحد  
ي    أشكاللتكنولوجيا المعلومات واالتصال الت 

ي أصبحت تواجه المؤسسات اليوم، من حيث قوتها ف 
المنافسة الت 

لمختلف مجاالتها االقتصادية، الثقافية واالجتماعية. وذلك لما لها من  التغيي  باعتبارها المحرك األساسي الصانع للقرار  

المؤسسة   هيكل  عىل  ها  تأثي  وكذا  المتسارع  التقدم  هذا  وسط  مكانتها  عىل  والحفاظ  المؤسسة  نجاح  عىل  تأثي  

اتيجياتها ومهارات العاملي   فيها
 .واسي 

ي تطوير وتعزيز قوة أي اقتصاد كان لطالما كانت المؤسسة االقتصادية بصفة عامة تلك األداة وال
لبنة األساسية ف 

ي  
ي تعتير القوى العاملة بالمنظمة الت 

ية الت  والوجه االخر الذي يعكس القدرات الفكرية واإلبداعيةوالوظيفية لمواردها البشر

ي إنجاح المؤسسةأهمالمس إىل  تسىع
 .ة من خالل مهاراتها الشخصية ف 

ي واقع جد
للتغيي  ف  ي كانت المؤسسة الجزائرية  وكنتيجة حتمية 

اض  يد لما بعد الصناعة يطلق عليه بالعالم االفي 

ة عىل ذلك من خالل اتباع سياسة التجديد وكافة األجهزة، اإلدارات والخدمات  ها من المؤسسات مجير غفالها  إدون    كغي 

ي المؤهل الورق ية كونهما أي تكنولوجيا الجديدة والمورد البشر ة الرابحة لكل المؤسسة لما لها من  عن تأهيل مواردها البشر

ي دعم قدراتها التخ
القرارات السليمة والرشيدة وتعظيم مخرجاتها لضمان استمراريتها وبقاءها   إذ قرارتها التخ إذ دور جىلي ف 

اتيجية الكلية لهامن هذا المنطلق تتبلور  :   ية الرئيسية شكالاألوتحقيق أهدافها المرجوة فب ظل االسي   كما يىلي

ي؟أهمما مدى مس -1 ن أداء المورد البشر ي تحسي 
ن
 ة تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف

 ية وقصد إعطاء صورة أوضح أدرجنا ضمنها األسئلة الفرعية االتية: شكاللمعالجة وتحليل هذه األ 

امج  أهمهل يس  • ونيةاستخدام األجهزة والير ي؟  اإللكي  ي تحسي   أداء المورد البشر
 والشبكة العنكبوتية ف 

؟  • ي
ي تحقيق الرضا الوظيف 

 هل لألنظمة المعلوماتية دور ف 

ي رفع اإلنتاجية وتحقيق الفعالية؟ •
 ما مدى تأثي  أدوات التكنولوجيا ف 

ي ظل استخدامها لوسائل االتصال؟  •
كة االسمنت عي   التوتة ف  ي شر

ي ف   ما هو واقع وافاق أداء المورد البشر

 

 :أسباب اختيار الموضوع  -2

رات اختيار موضوع الدراسة ما يىلي  أهممن بي     :مير

ي معرفة كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالت•   
ي اكتشاف خبايا هذا الموضوع من خالل الرغبة ف 

ن  أصال  روح الفضول ف 

ي تساهم ي تحسي   أداء المورد البشر
 .ف 

 .لدراسته و ربطه بأدوات العرصكون نجاح أي منظمة مرتبط بمستوى أداء افرادها و كفاءتهم مما دعانا  •

ي تمثلت بفلسفة جديدة للعالقات •
 .توجهات العولمة الت 

ي هو أساس نجاح وفعالية المؤسسة وبقاءها.  •  مدى اقتناعنا بكون العنرص لبشر

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 1, January 2023 

 

597  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

ي المؤسسة من جهة أهمتستمد هذه الدراسة  :ية الدراسةأهم- 3
ية ف  وكذلك  يتها من خالل االهتمام الكبي  بالموارد البشر

ة محدد أساسي لنجاح  فشل المؤسسات السيما  أو    دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال من جهة ثانية واعتبار هذه األخي 

ي ظل العولمة. 
 ف 

 :أهداف الدراسة - 4

ي المؤسسات إىل    تهدف دراستنا هذه
ية ف  ي تحسي   إدارة الموارد البشر

واقع دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف 

 بصفة عام
 
. وأيضا ي إجراءات البحث العلمي

لتوضيح بعض    ة وكذلك التدريب عىل إجراء بحوث علمية ميدانية للتحكم ف 

جانب الكشف عن أثر استخدام إىل    المفاهيم والمصطلحات الشائعة والمتداولة حول تكنولوجيا المعلومات واالتصال

ة عىل   . األداء هذه األخي 

 :منهج الدراسة - 5

ومعلومات  البيانات  تحليل  وبغرض  عنه  المتوفرة  المعلومات  ونوع  دراسته  نود  الذي  الموضوع  طبيعة  بحكم 

الدراسة   تتضمن  ومنه  للظاهرة.  الدقيق  للوصف  التحليىلي  ي 
الوصف  المنهج  باتباع  قمنا  النتائج،  الدراسةواستنتاج 

 العنارصالتالية: 

I.  اإلطار العام لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 خل لتكنولوجيا المعلومات واالتصال مد .1

التكنولوجيا لكلمة  :تعريف  تعريف  ي مهارة  TechNetوهي مشتقة من كلمة    Technologieهي 
الكلمة أأو فن    وتعت  ما 

ي علم  logosفهي من    logخرى  األ 
ولكن    ،تقاناتأو    تقانةأو    تقنياتأو    دراسة. وتعريب كلمة تكنولوجيا : تقنيةأو    وتعت 

ة اهتمام المنظمات  لتكنولوجيا المعلومات، وذلك   ، درج استخدام التكنولوجيا  تالقينا لإلرباك ي اآلونة االخي 
حيث ازداد ف 

 
 
ولقد    نظرا المنظمة،  االدارية  الجوانب  ي 

ف  والكبي   الناجح  ي  لدورها 
ف  مهمةإساهمت  ة و  ات كبي  تغي  ي   ،حداث 

ف  تمثلت 

ي اإل وتحسي   مستوى األ   ،سي   الجودةحوت  ،يةتكاليف العمليات االنتاج  تخفيض
وتحسي     ،نتاجيةسعار وزيادة الشعة ف 

ي زيادة القدرة التنافسية لهذه اأمما    ، الجودة
ي أداء اعمالها ألمنظمات، وتحقيق  سهم ف 

ي البقاء والنمو و التوسع ف 
  ، هدافها ف 

ي االعتماد ع
 .2دوات مناسبةأىل ما توفره هذه التكنولوجيا من ف 

تحويل للبيانات بطريقة تزيد من مستوى المعرفة  أو    تنظيم أو    تأطي  أو    :" ما نحصل عليه من تمثيلتعريف المعلومات

 .3لألشخاص الذين يحصلون عليها

ي لنظام المعلومات )وتستخدم أحيانا كبديل لنظم    مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصال: هي  تمثيل الجانب التكنولوجر

جاعها المعلومات( وبين ان المعلومات، وتحديثيها واسي  وتوصيلها إىل المستفيدين   ما اعتمدت مهمة معالجة البيانات واخي  

ات طويلعىل األ  ي ساليب اليدوية لفي 
نجاز هذه المهمة عىل النمو المطلوب،  إثبتت محدوديتها وعجزها عن أة الزمن، والت 

ي حجم ونوع البيانات، وبات 
ي  خاصة بعد االزدياد الهائل ف 

ورة استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة ف  الوضع يحتم رص 

 .تطبيقات نظام المعلومات

 
،إثر  -2 ي ي إدارة المعرفة التنظيمية، ط   جمانة زياد الزغتر

، المنظمة العربية للتنمية  1استخدام تكنولوجيا المعلومات ف  ، الدار الجزائرية للنشر
 . 35، ص 2015اإلدارية جامعة الدول العربية،

 . 36جمانة زياد، المرجع نفسه، ص  -3
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ي  
الت  مجيات  المادية، والير المعلومات مجموعة من األفراد والبيانات واإلجراءات والمكونات  بتكنولوجيا  ويقصد 

 .4أهداف المنظمة إىل  تعمل شوية من أجل الوصول 

 

 لتكنولوجيا المعلومات واالتصال: البنية التحتية  .2

المكونات المادية: هي عبارة عن حاسوب وأجهزة ملحقة به كما يشار إليها عىل أنها المعدات المادية المستخدمة  

ي نظام المعلومات
ي أنشطة اإلدخال واإلخراج ف 

 .ف 

ي تعمل عىل إدخال البيإىل    تقسم األجزاء المادية
الحاسبة، وأجهزة  إىل    انات وحدات اإلدخال كلوحة المفاتيح الت 

وهي   اإلخراج  وحدات  هي  المادية  األجزاء  من  اآلخر  والجزء  الضوئية  والماسحات  الصوت  الصوتية كالقطات  اإلدخال 

ات الصوت، نصوص  أو    معلومات مرئية عير الشاشاتأو    المسؤولة عن إظهار النتائج بشكل معلومات صوتية عير مكير

الطاب الورق عن طريق     عات، مطبوعة عىل 
 
ا تعد أحد    وأخي  المعلومات  المادية،   أشكال فإن وحدات خزن  وعليه   األجزاء 

 :5يمكن القول إن المكونات المادية هي عبارة عن خمس مكونات وهي 

ها من  .1 ا، وغي   .األدواتوسائل اإلدخال: وتتضمن لوحة المفاتيح، الفأرة، القطة الصوت، الكامي 

ي تعالج البيانات وتسيطر عىل نظام الحاسوب .2
 .وحدة المعالجة المركزية: الت 

طة الممغنطة، واألقراص الض .3 ، والخزن الثانوي كاألقراص واألشر  .وئيةوسائل الخزن: مثل الخزن األوىلي الداخىلي

ي  .4
 .وسائل اإلخراج: مثل الطابعات، والشاشات، ووسائل اإلخراج الصوت 

 6وسائل االتصال: ستخدم لربط الحواسيب ببعضها.  . 5

مجيات مجة ومفصلة بهدف السيطرة والتنسيق عىل مكونات األجهزة  :البر تتألف برمجيات الحاسوب من تعليمات مير

ي تحكم عمل المكونات المادية وتتوىل مهام تطبيقات 
مجيات هي برامج الحاسوب الت  ي نظام المعلومات والير

المادية ف 

ون إنها المجموع الكىلي لنظم المعلومات    إذ مختلفة وقد أصبحت من التقنيات المهمة،   مجيات    إذ يعتقد الكثي  تصمم الير

جاعها وتحديثها وتحويلها  ي قراءة المدخالت وخزن البيانات واسي 
 مفهومة ومفيدة.  إىل أشكال كي توجه الحواسيب ف 

جموعة من المحطات تتألف من م  إذ هي الوسيلة المستخدمة إلرسال البيانات والمعلومات وتلقيها،    :شبكات االتصال

ي 
ي مواقع مختلفة ومرتبطة مع بعضها بوسائط تتيح للمستفيدين إجراء عملية اإلرسال والتلف 

 .تتواجد ف 

( الشبكات  نوع  المؤسسات  تقرر  أن  نت ويجب  مهارات   اإلني  تطوير  ورة  رص  مع  لعملها  المناسبة  انت(  اإلكسي 

ي تقانة المعلومات باستمرار 
ي ال7موظفيها ف 

. . كما يتضح ف   شكل المواىلي

 

 
 . 125، ص 2015لنشر والتوزي    ع،األردن، ، دار المعي   ل1عبد هللا حسن مسلم، إدارة المعرفة وتكنولوجياالمعلومات، ط -4
، تحليل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، العدد -5 ،مجلة، كلية بغداد للعلوم االقتصادية، جامعة 2غسان قاسم، داود الالمي

 . 56، ص 2013بغداد،العراق،
، تحليل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات-6  . 56، مرجعسابق، ص غسان قاسم داود االمي
، تحليل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مرجعسابق،ص، ص -7  . 58،59غسان قاسم داود الالمي
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االتصال   بكاتش(1قمالشكل)ر 

 

 وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصال  .3

ي  
مما سبق يمكن التأكيد عىل ان تكنولوجيا المعلومات تساعد عىل توفي  المعلومات المطلوبة للمستفيد بالدقة وف 

 :8وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصال الرئيسية ما يىلي  أهم الوقت المناسبون 

 الحصول عىل البيانات •
 
 .: تكون من خالل تخزين البيانات للتعامل معها الحقا

تحويل    المعالجة:  • عدة    أشكالوهي  المعالجة  وتشمل  الحاسوب  مع  ارتباطها  نتيجة  وتحليلها  والمعلومات  البيانات 

 :عمليات منها

 .معلومات ذات فائدةإىل  معالجة البيانات: )والمعلومات وتحليلها، رسائل ...( وتحويلها  . أ 

   إىل أشكال   معالجة المعلومات: وهي تحويل المعلومات . ب
ا
   مختلفة أكير تفصيل

 
   وتنوعا

ا
تكون معلومات نهائية واضحة   إذ   ودقة

 .وهادفة

 
ي بناء الكفايات الجوهرية، أطروحة الدكتورة -8

ية وأثرها ف  ، تحليل عالقة تقانة المعلومات بفعالية إدارة الموارد البشر ي   احسان عالوي حسي  
ف 

 . 39،40، ص2006امة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،العراق، اإلدارة الع
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  . ت
 
ات اإلخبارية وتنوعا ي صياغة وثائق نصية مثل التقارير والنشر

معالجة النصوص بالمساعدة    ودقة   معالجة النصوص: تعت 

ي 
 إف 

 
  دخال البيانات وتنوعا

ا
 .بصورة جذابة ودقة

المعلومات الضوئية،   . ث ي معالجة 
يعت     إذ معالجة األصوات: 

 
المعالجة تطورا    شهدت هذه 

 
وجدت نظم تسمح  أفقد    نوعيا

ة  .نظام الحاسوب لتوجيهه ولتنفيذ إجراءات محددةإىل   لألفراد بالتحدث مباشر

تحويلها بي   األفراد أو    الحاسوب  دارتها ضمنإإىل أشكال يمكن    معالجة الصورة: تحويل المعلومات المرئية والرسوم والصور  . ج

 .والحواسي باألخرى

المعلومات • وتوليد   خلق 
 
دائما المعلومات  تكنولوجيا  تستخدم  حيث  وخلق    :  المعالجة  خالل  من  المعلومات  لخلق 

ي معالجة البيانات وتنظيم المعلومات بشكل مفيد سواء عىل شكل أرقام
أصوات  أو    صور أو    نصوص أو    المعلومات يعت 

 
 
ي أحيان أخرى يجري توليدها بشكل جديد وأحيانا

 .إعادة توليد المعلومات بشكل أصىلي وف 

األجهزة األخرى لتكنولوجيا  أو    : من خالل تخزين البيانات والمعلومات تحافظ الحواسيبتخزين البيانات والمعلومات •

ي وقت الحق
 .المعلومات الستخدامها ف 

ي الوسط  
ي ال يستطيع أو    للخزن مثل األقراص الممغنطةإن المعلومات والبيانات المخزنة توضع ف 

األقراص المدمجة الت 

ا أصغر من المصدر  إىل    الحاسوب قراءتها عند الحاجة إليها ويقوم الحاسوب بتحويل البيانات والمعلومات صيغة تأخذ حي  

بصيغة شفرة   ولكن  نعرفها  ي 
أصوات كالت  بشكل  تخزن  ال  الصوتية  المعلومات  فمثال   ،  األصىلي

 
ا ويستطيع   تأخذ حي   أقل 

 .الحاسوب التعامل معها

جاع:  • ي وضع واستنساخ البيانات والمعلومات من أجل معالجة مستقبلية  االسبر
مستخدم المعالجة  إىل    لنقلها أو    يعت 

جاع   ي خزنت المعلومات عليها وجعلها جاهزة لالسي 
وخلق يجب عىل مستخدم الحاسوب أن يحتفظ بعناوين األوساط الت 

 .جةوالمعال

الحاسوب المربوط مع الشبكة أو    اخر، فعىل سبيل المثال يقوم جهاز الهاتف إىل    إرسال المعلومات من موقع  النقل:  •

أخويتم ذلك من خالل اعتماد أوساط مختلفة كاألقمار الصناعية واأللياف إىل    بنقل المحادثات والمعلومات من موقع

 .الضوئية

 

 واالتصال مزايا تكنولوجيا المعلومات  .4

ي العديد من المنظمات أدى 
تحقيق العديد من المزايا تتمثل فيما إىل    إن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف 

يىلي 
9 : 

المبيعات واألرباح ي  زيادة 
للمنظمة ف  المبيعات من خالل مساعدتها  المعلومات واالتصال عىل زيادة  تكنولوجيا  : تعمل 

ي ظل تخفيض التكاليف والذي يتحقق  إشباع حاجات ورغبات  
تب عىل زيادة المبيعات تحسي   الربحية ف  ، ويي  المستهلكي  

 .باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 
ي للمؤسسات االقتصادية، رسالة دكتوراه،  -9 اتيجر بالقيدومصباح، أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة عىل التسيي  االسي 

 . 136، 135، ص2013جامعةقسنطينة،
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ي البيئة الحصول عىل مزايا تنافسية
: تستخدم العديد من المنظمات تكنولوجيا المعلومات واالتصال لتحسي   وضعها ف 

مزايا   والحصول عىل  بالمنافسة التنافسية  المنظمات  لتلك  تسمح  مبتكرة  وتطبيقات  برامج  تصميم  من خالل  تنافسية 

 .بصورة أكير فعالية

ي تجنيها منظمات األعمال جراء استخدامها لتكنولوجيا    أهمإن تخفيض التكاليف يعتير من    تخفيض التكاليف: 
الفوائد الت 

ي عدة مجاالت  
مهام الكتابية بطريقة آلية وكذلك استخدام الحسابات اآللية ها تأدية األعمال والأهمالمعلومات واالتصال ف 

ي تنفيذ اإلنتاج حسب الطلب
ي رقابة اإلنتاج والمخزون كما تستخدم ف 

 .ف 

ن الجودة:  استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصال تحسي   جودة المخرجات والتصميم بمساعدة    أهمإن أحد    تحسي 

ما يعرف بالوحدات الطرفية للحاسب اآلىلي  أو    هندس يستخدم محطات العملالحاسب اآلىلي خي  مثال عىل ذلك فالم

جاعها عند الحاجة إلجراء تعديالت عليها بسهولة من أجل تحسي   جودتها  
لعمل رسومات هندسية ويقوم بتخزينها واسي 

ي التصميم ويقلل الحاجة لمهندسي   آخري
 .وعليه فإن هذا النظام يوفر من المجهود المبذول ف 

ي 
المعلومات واالتصال ف  بالتبادل    يمكن استخدام تكنولوجيا  الجودة قياما  ي تحسي   

وت  للبيانات حيث تستخدمه    اإللكي 

 إنظمات لالتصال بالمنظمات األخرى  الم
 
ونيا ونية للمورد، ثم تتم إجراء الصفقة باستخدام االتصال    لكي  كإصدار أوامر الكي 

ي 
وت   بب تخفيض واختصار إجراءات عقد الصفقات. وبالتاىلي تقليل فرص الخطأ بس  اإللكي 

 

 ية تكنولوجيا المعلومات واالتصال: أهم .5

وتتمثل فيما يىلي 
10: 

 .الحصول عىل المعلومات المطلوبة ألداء أعمالها بشكل مناسب وممي    -

 .إيجاد فرص جديدة للعمل -

 .االستفادة من مزايا وتقنيات االتصال الحديثة -

 .المكانأو  الهيئات من حيث الزمانأو  والمؤسساتالربط بي   األفراد  -

 .تعمل عىل اختصار الوقت والمسافات وترشيد الجهود والموارد وإزالة المعوقات المكانية -

ي أسواق جديدة وتعزيز جودتهاإىل  تتيح للمؤسسة إمكانية الوصول  -
 .نتائج هامة جدا من حيث التواجد ف 

ي  -  .والزبائنإدارة أكير فعالية للمورد البشر

ي التكاليف.  -
 تحسي   اإلنتاج والتحكم ف 

 

 

 

 

 
ية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  غياط -كروش أسماء  -10 ي تحسير  أداء الموارد البشر

خولة، أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف 
 ، ص  2018/ 2017
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ي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال:  .6 اتيجر  الدور االسبر

ة تنافسية إ ن االستخدام الصحيح لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن المنظمات المعارصة من تحقيق مي  

العالقة مع الزبائن، نظم المعلومات، الذكاء االقتصادي  ويسمح لها بتعويض التنظيمات التقليدية بدعائم جديدة مثل  

 
ا
ي تغيي  طبيعة األنشطة والخدمات  تساهمعن ظهور بروتوكوالت جديدة  النوعية، فضل

 .ف 

ش متنوعة حولهلقد  ة و  ة كتابات كثي  األخي  ية  العشر و    دت  االتصال  و  االعالم  اإلنتاجأ تكنولوجيا  و    ،ثرها عىل 

ي اإلنتاجية
 إ ،استعماالتها ف 

 
ة بي    إىل   ن هذه التحليالت تقود عموما تقييمات قوية لهذا التأثي  كما توضع االنحرافات المعتير

ي االقتصاد من جهةأهمالدول المصنعة فيما يتعلق ب
و من جهة    ،ية النشاطات المنتجة لتكنولوجيا المعلومات و االتصال ف 

ي أخرى عرض و استعمال هذه الت ي النشاط اإلنتاجر
ي ميت تكنولوجيا االعالم و االتصال   ،كنولوجيا ف 

فالثورة التكنولوجيا الت 

ي الخام  ساهمتكانت لها انعكاسات إيجابية حيث شعت اإلنتاجية و  
ي رفع الناتج الوطت 

 ف 

الحاسوبك استعمال  ان  االتصاالتأو    ما  تكنولوجيا  بي    التفاعل  النوعية  االقتصادي  وتلك    الستعمال خدمات 

ن هذه  أفسي  للتطورات الناتجة وال شك  الخاصة بالمعلومات تحدد مستوى اإلنتاجية للذين يستعملون هذه السلع كت

الن القديمة وتجر  االستعماالت سوف تسد  التكنولوجيا  ي 
نهمل بعض االنعكاسات  آقص ف  فاق جديدة ولمنها ال تجعلنا 

تبة عنها، فتكنولوجيا المعلومات وا ي وماهو السلبية المي   ما هو إيجاتر
ي  التصال عادة ما تجمع بي   سلتر

11. 

 

 آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال  .7

تتمثل اآلثار اإليجابية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال فيما يىلي 
12: 

ي مهارات الموظفي   حيث أصبح يفضل الفئات   -
ة ف  ات كبي   أحدثت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تغي 

ا
  المهنية األكير اتصال

 .ومعرفة بأساليب تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

ي منازلها، مما يقلل من تكاليف العمالة -
ي تعمل ف 

 .االتجاه نحو االعتماد عىل العمالة الت 

واالتصال    ساهمت - اإلعالم  وفتحت  تكنولوجيا  األكاديمي  العمل  تعزيز  ي 
 آف 

 
مختلف    أمام جديدة    فاقا ي 

ف  العلمي  البحث 

 .المجاالت

أثرت ثورة المعلومات بشكل كبي  عىل النشاط التجاري لمختلف المؤسسات بما فيها المصارف والمؤسسات التجارية،   -

ونيةحيث قدمت التجارة   .ووفرت إتاحة السلع والخدمات للجمهور الكبي   اإللكي 

ي السوق العالمية. تخفيض نفقات الخدمات المالية والكتساب درجة أعىل -
  من التنافسية ف 

ي تتجىل فيما يىلي إ
 13ن استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال قد ينتج عنها بعض االنعكاسات السلبية والت 

 
ي المؤسسة االقتصادية الجزائرية الواقع والمعوقات، ط  -11

، المنظمة العربية للتنمية  1عباس لحمر ابن تاج، تكنولوجيا االعالم واالتصال ف 
 . 2015،36امعة الدول العربية،مرص،اإلدارية، ج

، كلية العلوم االقتصادية جامعة -12 ، رسالة ماسي  ي تفعيل النشاط البنكي
عىلي زغالصورية، استخدامات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ودوره ف 

 11، ص  2114لمسيلة، 
ي حول بابا عبد القادر، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأثرها عىل النشاط االقتصادي  -13

، المؤتمر العلمي الدوىلي الثات  ي ي العالم العرتر
ف 

ي تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية، الشلف،
ي ظل االقتصاد الرقمي ومساهمتها ف 

 1، ص  2014المعرفة ف 
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ة المعلومات واإلشاعات المتداولة مما يصعب من عملية التحقق من صحتها ومن - مصدر تلك المعلومات مما يستدعي   كير

 .معلومةجراء عملية حكومة للإ

ي المؤسسات المستفيدة بشكل واسع من استخدام التكنولوجيا، مما يؤدي -
فقدان عدد كبي   إىل    تقليص توظيف األفراد ف 

 .من مناصب العمل

نتتساعد   - خيص    اإلني  ي تتمتع بحقوق النشر والتأليف واستخدام هذه المادة دون الي 
عىل عملية القرصنة وشقة المادة الت 

 .من أصحابها وهذا ما يسم بالجرائم المعلوماتية

 

II. ي ونظام المعلومات  ثانيا: طبيعة أداء المورد البشر

ي:  .1  مفهوم أداء المورد البشر

 
 
ي  أهملما لألداء من    نظرا

 ية ف 
 
   المنظمة فقد أخذ قسطا

 
ا    كبي 

 
ا    من اهتمام الباحثي   باعتباره مؤشر

 
للحكم عىل   أساسيا

ي المنظمة، وقد قدمت عدة تعريف لألداء نذكر منها أن
 :فعالية المستخدم ف 

ي يشبع بها الفرد متطلبات   األداء
هو: "درجة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد وهو يعكس الكيفية الت 

 14ظيفة "الو 
 
الطاقة المبذولة،  إىل    بي   الجهد والسلوك، فالجهد يشي   األداءما تقع مالبسات أثناء تحديد مفهوم    .  وغالبا

ي يعملون بها كعقد اجتماعات
ي المنظمة الت 

  األداءتصميم نموذج، أما  أو    أما السلوك هو ما يقوم به األفراد من اعمال ف 

ي حققها ا
لفرد وهو ناتج عن السلوك الذي يعرف عىل أنه:” النشاط الذي يقوم به األفراد،  فيقاس عىل أساس النتائج الت 

ي تمخضت عن ذلك السلوك
 ..”15أما نتائج السلوك فهي النتائج الت 

ي بلد ما والقادرين عىل العمل ويرغبون فيه مقابل  
ي فهو:” جميع األفراد الذين يعيشون ف  أما تعريف المورد البشر

ة ز    .“16منية معينةأجر معي   خالل في 

ي مؤسسة هم جميع البشر 
ية ف  مرؤوسي   أو    األفراد المنتمي   لها والعاملي   فيها سواء كانوا رؤساءأو    الموارد البشر

أجر مرؤوسي   وهؤالء محدد، عىل أن  أو  عمل مقابل راتبأو  وهؤالء األفراد تعاقدت معهم المؤسسة للقيام بمهام وظيفة

م هؤالء األفراد   اتيجية هذه المؤسسةأو    أثناء قيامهم بأعمالهم المشكلة إليهم من قبل المؤسسةيلي   كة باسي  تلك  أو    الشر

اتيجية تشتمل عىل رؤية، رسالة، اهداف مالية ومعنوية تسىع المؤسسة لتحقيقها كة وهذه االسي    .“17الشر

ي تنضو 
الت  المقومات األساسية  ي دراستنا هذه هو أحد 

ي ف  البشر ي تحت لواء مؤسسة اقتصادية  نقصد بالمورد 

ي يجب أن تتوفر عىل قدر من الكفاءة والمسؤولية تمكنها من النهوض بأعباء العمل وتحقيق أهداف المؤسسة،  
معينة، والت 

ي الحاصل سواء عىل مستوى إىل    إضافة اعتمادها المتواصل وتزامن انجاز المهام الكبي  المشكلة لها مع التطور التكنولوجر

 لمعلومات اأو  االتصال

 
ية، بدون طبعة، المكتب الجامىعي الحديث، مرص  -14  . 215، ص1999،راوية محمد، حسن، إدارة الموارد البشر
15- ، ي ية، بدون طبعة، دار الفجر للنشر والتوزي    ع، عىلي غرتر  . 130، ص 2007الجزائر، تنمية الموارد البشر
ية، إدارة االفراد، ط  -16 وق للنشر والتوزي    ع، 4مصطف  نجيب شاويش، إدارة الموارد البشر  . 27، ص2004مرص، ، دار الشر
ية، -17 ،اإلسكندرية،مرص،1مدخل معارص، ط  محمد عبد العليم صابر، خالد عبد المجيد تعليب، إدارة الموارد البشر ،  2010، دار الفكر الجامىعي
 . 9ص
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التونة   االسمنت عي    كة  ي شر
ف  العاملي    الموظفي    تنفيذ  ي 

فيعت  ية  البشر الموارد  أداء  ألعمالهم، حيث    -باتنة-أما 

ي جعل هذا    تساهم
الموظف من خالل    األداء العديد من الظروف ف  الوحدة من جهة وتفعيل دور  ي بمستوى هذه 

يرتف 

 مسايرته لتكنولوجيا المعلومات واالتصال. 

 

ي .2  معوقات تطوير أداء المورد البشر

ي حالة ما  
ي  إذف 

   األداءا كان هناك قصور ف 
 
ي أحد مكوناته )القدرات، الدافعية واالدراك(، فإن   ليس ناتجا

عن نقص ف 

ي تحول دون إىل   السبب يعود 
ي يمكن تقسيمها اىل األداءبعض المعوقات الت 

  :18الفعال والت 

ي منها:  أوال: المعوقات التنظيمية ي المؤسسة تؤثر عىل أداء المورد البشر
 :مصدرها التنظيم نفسه، فهناك عوامل سلبية ف 

 :األنظمة القيادية ما يىلي  أهم: من النمط القيادي المتبع داخل المؤسسة-1

ة بنفسه  ، : تقوم عىل مركزية اإلدارة  أ(القيادة االوتوقراطية ة و صغي  ي هذا النوع من القيادة يتوىل القائد كل كبي 
فهو   ،فف 

القرارات دون مشاركة    اذ يتوىل إعداد الخطط و رسم السياسات العامة للمؤسسة دون استشارة مرؤوسيه و ينفرد باتخ

ي أن هذا النوع من األنماط القيادية غي  صالح ألنه يخلف مبدأ التشارك 
، و ال ريب ف  ي شخصية    العاملي  

و المشاورة و يلىع 

اث بالعمل و ال يمنع أن يكون لهذا النمط القيادي إيجابياتإىل    العامل، مما يؤدي   ، اإلحباط لدى العاملي   و عدم االكي 

ي بعض المواقف كاألزمات 
األمر الذي يستدعي الحزم    ،عند حدوث ظروف طارئة تهدد سالمة التنظيمأو    حيث قد يصلح ف 

 . عة دون ترددالقرار بش  إذ و اتخ

ثاره اإليجابية عىل أداء  آن لهذا النمط  أالمشاركة وتفويض السلطة وال شك    : يقوم هذا النمط عىلب(القيادة الديمقراطية

، حيث يشعر العامل بذاته ويبعث فيه الهمة والحرص عىل   ط أن تؤدي الديمقراطية  األداء العاملي   إىل    الجيد ولكن بشر

 .ملي   شباع حاجات ورغبات العاإ

 

: فحصول العامل عىل حقوقه كاملة تزيد من أدائه و   مكافئات و حوافز ، عدم حصول العامل عىل حقوقه من ترقيات-2

قية الو   ،تجعله يشعر ان المؤسسة تقدر له الجهد الذي يبذله  ي الي 
لكن قد يكون هناك أسباب تجعل العامل ال حق له ف 

 أو    األداءالحوافز كضعف  أو    المكافأة
 
ي يلزم توافرها عموما

وط الت    ، بعضها أو    للحصول عىل هذه الحقوق كاها   عدم توفر الشر

وط استحقاق هذه الحقوقإلكن  حقوق فان ذلك سيؤثر  بعضها لم يحصل العامل عىل ما استحق له من أو  ن توفرت شر

ي  أو    فقد يشعر العامل بإحباط شديد   ،عىل أدائه بال ريب
عندما    األداءحالة نفسية سيئة تؤثر عىل أدائه و تقلل من فعاليته ف 

ي المؤسسة
 . يدرك عدم وجود نزاهة ف 

 

 

 

 
ي تسيي  المنظمات، علوم   -18

ي المؤسسة االقتصادية، مذكرة لنيل شهادة الماجستي  ف 
ي ف  رابح يخلف، نحو تقييم فعال ألداء المورد البشر

، العلوم االقتصادية، جامعة محمد بوقرة بومرداس،الجزائر،  . 11،12، ص 2007التسيي 
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 ثانيا: العوامل البيئية كعوائق لألداء 

ي يمكن ان تؤثهناك بعض العوامل خارج نطاق سيطرة الفرد تعرف بالعو 
ر عىل مستوى ورغبات امل البيئة والت 

ي االعتبار ألنها حقيقة موجودة بالفعل. أنها يجب أال إن هذه العوامل قد تؤخذ كأعذار، أالعاملي   من 
 19ن تؤخذ ف 

 

ي .3  نظام معلومات المورد البشر

ية  البشر الموارد  نظام معلومات  يعمل عىل  إىل    يشي  مفهوم  الذي  جاع، معالجة،  "النظام  استقبال، تخزين، اسي 

 
 
ية.  تحليل وبث المعلومات المفيدة والمتعلقة أساسا  20بالموارد البشر

المعلومات  وتوفي   بمعالجة  يختص  التسيي   معلومات  لنظم  فرعي  نظام  هو  ية 
البشر الموارد  معلومات  فنظام 

فعالية التخطيط وجودة القرارات المتخذة فيما يخص المتعلقة باألفراد العاملي   داخل التنظيم، بما يساعد عىل ضمان  

ية   .21الموارد البشر

ي 
 تمس الحياة العملية، فالهدف  لهذا النظام جاء استجابة لحاجة اإلدارة لمعلومات تسمح لها بحل المشاكل الت 

ي تحقيق خي  لهذا النظام مساعدةول واأل األ
ية ف  ة ادارة الموارد البشر  .22األهداف التنظيمية المسطرة الطويلة والقصي 

ية المحسوبة عىل  لقد ساعدت نظم المعلوما دارية المتعلقة بالموارد  نشطة اإل تمتة مختلف األ أت الموارد البشر

ية بصفة كلية هذه األنشطة ما يىلي  أهم جزئية ولها أو  البشر
23 

 .راد خاصة البيانات االداريةاإلدارة العامة لألف •

 .نظم االجور و المكافآت •

 .األداءجراءات التقييم وادارة إ •

 .عمليات االختيار والتوظيف الداخىلي  •

ي  •  .عمليات االختيار والتوظيف الخارجر

 .عمليات توصيف المناصب والكفاءات •

ي للعمال والمسارات المهنية الكفاءات  •
 .والتحويالتالتسيي  التنبت 

ي خطط التكوين، برامج، تسجيالت، التعليم عن بعد، و ،التكوين •
وت   .اإللكي 

 .منالصحة و األ  •

 
ي إدارة األعمال، الجامعة  -19

، رسالة ماجستي  ف  ي
أسعد أحمد محمد عكاشة، أثر الثقافة التنظيمية عىل مستوى األداء الوظيف 

،  . 36، ص  2008اإلسالمية،فلسطي  
20- Nadege gunia، la fonction ressources humaines face aux transformations organisationnelles des entreprises 
impacts des nouvelles technologies d’information et de communication، thése de Doctorat en sciences de 
gestion، université Toulouse،paris، France ,2002 , p145 
21- Jean brilman، les meilleures pratique de management , 4eme، éditions d’organisation،paris، France , 2003 
p401. 

،اإلسكندرية،مرص، ط-22 ، إدارة تكنولوجيا المعلومات، دار الفكر الجامىعي للنشر ي
ف   70، ص1،2009محمد الصي 

 . 76المرجع نفسه، ص -23
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 .المتقاعدين و المنح •

 .مكانية التصفح واالطالع عىل الملفات الشخصية عن طريق شبكة الداخليةإ •

ها ستساعد عىل فعالية العملية   أن حواىلي  إىل    االدارية خاصة وأن الدراسات تشي  إن هذه األتمتة للوظائف، وغي 

ية مخصص 60 ها،  أو    %من وقت وظيفة الموارد البشر متعلق بالعمليات اإلدارية كمعالجة االجور، إعداد لوحات القيادة وغي 

ي أن حواىلي 
ي انشطة3/ 2وهذا يعت 

 مهام ضعيفة القيمة المضافة. أو  من الوقت والطاقة والجهد يخصص ف 

 

III.ن افرازات التكنولوجيا وحتمية التكيف ية بي   الموارد البشر

واالت .1 المعلومات  تكنولوجيا  أدوات  ي دور 
ونن اإللكبر العمل  وفعالية  التدريب  ي 

ن
ف بالمؤسسة   صال  ي  البشر للمورد 

 االقتصادية: 

 أوال: التدريب 

، حيث يسىع العا ي تحظ  باهتمام كبي 
تحسي    إىل    مل من خاللهيعد التدريب أحد المواضيع الهامة والحساسة الت 

ي التكنولوجيا وطغيان  أ كما   ،  ب عمله والقيام به دون أي صعوبةمهاراته وأدائه قصد التكيف مع منص
ن التطور المستمر ف 

ي المهارات والمعارف عند العامل، فعملية التدريب المستمر تعد اليوم من  
الوسائل    أهمالعولمة يفرض زيادة واضحة ف 

 
ا
ي العمل ّ، فضل

ي ف  ي الصورة مع أحدث  الفعالة لتأهيل وتكييف المورد البشر
وآخر التطورات واألساليب    عن وضعه دائما ف 

ي ا  الداخىلي والخارجر
 24للمؤسسة.   لعلمية والعملية عىل المستويي  

 
 
ي ثانيا

ونن  :: العمل اإللكبر

ي  
ورة التواجد الفعىلي للموظف ذاته ف 

سمحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من إمكانية أداء االعمال بدون رص 

ف عىل تنفيذ مهامه ويطلق عىل هذا النوع من االعمال   بالعمل بالفعل. )“وسيلة للعمل عن بعد باستخدام  مكان العمل ليشر

 .25تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت“ 

 

ي تنمية عالقات المؤسسات مع زبائنها  .2
ن
 دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف

ي دعم أنشطة التسويق بالعالقات
ن
 :أوال: استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف

من   العديد  ولكن    التعاريف هناك  بالعالقات  التسويق  مفهوم  ألمفهوم  يتضمنها  متشابهة  أسس  تركز عىل  غلبها 

 التسويق بالعالقات ومن هذا التعريف: 

عرف بوري: التسويق بالعالقات: " بأنه عملية جذب الزبائن واالحتفاظ بهم وتعزيز العالقة معهم ويعتير االحتفاظ 

 26. "من السىعي الدائم لجذب واستقطاب زبائن جدد ةيأهمبالزبائن الحاليي   أكير 

 
ي المؤسسة العمومية التدريب والحوافز، دار االبتكار للنشر -24

ية ف  اتيجية إدارة الموارد البشر ،  2018،والتوزي    ع، عمانمني  بن احمد بن دريد، اسي 
 117ص

ية بوزارة المالية، مذ -25 ية، دراسة حالة الموارد البشر ي تفعيل إدارة الموارد البشر
كرة لنيل  وسام مهيب، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتودورها ف 

، جامعة ، كلية العلوم االقتصادية العلوم التجارية وعلومالتسيي  ي التسيي  العمومي
 129، ص2012-2011،  3الجزائر  شهادة الماجستي  ف 

ي الفرص والتحديات،الدوحة، قطر -26 ي الوطن العرتر
ي للتسويق ف 

ي الثات   العرتر
أكتوبر   8-6الهام فخري أحمد حسن، التسويق بالعالقات، الملتف 

 . 395، ص 2003
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 :التسويق بالعالقات من خالل استخدام التقنيات التالية ةنشطأيتم دعم 

نتاستخدام شب - 1 الفوري بي      كه اإلني  ي االتصال 
بما يضمن حل مشاكله ومعالجه شكواه    ةالزبون وممثل خدمف  الزبائن 

 .بنفس الشعة واالهتمام الشخصي الذي تتيحه المكالمات الهاتفية

ونيةتقنيات التجارة  - 2 نت حيث تستطيع المؤسسة تقديم منتجاتها عير شبكه   اإللكي   .بشعه ودقه متناهيتي    اإلني 

نت تستخدم   - 3 ي مكافأة أفضل   اإلني 
المؤسسة من خالل    ف  صة لمنتجاتها عطائهم معلومات عن اسعار، عروض خا إزبائن 

اء السابق للزبون وتفضيالته من خالل شبكات المستندات التابعة للزبون ة وتقديم خصومات فردي  .بحسب نمط الشر

ونيةتقنيات الدفع الذكية مثل الشبكات   - 4 ي تعزز خيارات الدفع بالنسبة للزبائن والتجار وبما    اإللكي 
والبطاقات الذكية الت 

 .يحقق ربحية أكير 

ا مع  عالقتها  تعزز  ان  المالية  للمؤسسات  ي  يمكن 
ف  تتمثل  دائمة  قيمة  تقديم  من خالل  عليهم  والحفاظ  لتجار 

التجارة   ونية مساعدتهم عىل استخدام  يمكنهم من مراقبة وإدارة تعامالتهم عير شبكة    اإللكي  بما  برامج جديدة  وتطوير 

نت   .27بسهولة  اإلني 

 

 
 
نت: استخدام ثانيا ي تنمية إدارة العالقات مع الزبائن اإلنبر

ن
 :ف

ي إطار االهتمام ببناء عالقات طويله األمد مع الزبائن وتنميه الوالء لديهم قدر االمكان انتقلت المؤسسات من 
ف 

وسع واشمل يمكنها الحفاظ عىل زبائنها وجذب  أدارة العالقة مع الزبائن كمفهوم  مفهوم إإىل    مفهوم التسويق بالعالقات

الزبائنزبائن ج  بناء عالقة مع  المفهوم عىل االنتقال من مرحله  لجعلها إمرحلة تسيي  و إىل    دد، ويركز هذا  العالقة  دارة 

 .مستدامة

الكسب والحفاظ عىل زبائنها، ويشمل إىل    نشطة المؤسسة الهادفة أإدارة العالقة مع الزبون: " جميع  يشمل مفهوم  

العمليات   تسيي   المفهوم  المساعدة  هذا  طلب  مكتب  االتصال،  مركز  الزبائن،  خدمة  البيع،  ي 
ف  المساعدة  التسويقية، 

ي تضمن واحده
مجيات الت    ."28جميع هذه العملياتأو  والير

 
 
نت فقد  لطبيعة العالقة بي   المؤسسة وزبائنها عىل    نظرا  أاإلني 

 
لتسي  هذه العالقة عىل    وجدت المؤسسات نظاما

نت، وذلك أل  نتتسيي  هذه العالقة تختلف عىل شبكة    دواتأ ن  اإلني  وتتطلب مهارات خاصة بتكنولوجيا المعلومات    اإلني 

 .واالتصال

الزبون عير    ة دار إتعرف   نت عىل  العالقة مع  نت المتوفرة عىل    األدوات  ةنها:" مجموعأاإلني  تمكن من   اإلني  ي 
الت 

ونيةتسيي  العالقة مع زبائن المؤسسة مثل شخصنه المواقع   ، عمليات تنميه الوالء، دعم الزبائن عير الويب، االتصال  اإللكي 

يد  ي عير الير
وت  ها اإللكي   ."وغي 

   إدارة ن تمارس  أن تركز عىل احتياجات زبائنها، و أيتوجب عىل المؤسسات  
 
ان  أ  فعالة للعالقات مع الزبائن، ونظرا

ي العمل  
وت  ي    اإللكي 

ف  جيد  تحكم  نتيتطلب  ااإلني  فمن  وري  ،  عىل  إلرص  كي   
للي  األولوية  الزبائن  إعطاء  مع  العالقة  دارة 

 
 . 8، ص2009القاهرة،مرص،، 1مت  شفيق، التسويق بالعالقات، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ط-27
، كلية العلوم االقتصادية والتجاريةوعلومالتسي -28 ي زيادة القدرة التنافسية، مذكرو ماجستي 

ي ودوره ف 
وت  ، نور الدين شارف، التسويق االلكي  ي 

 . 112، ص 2007تسويق الخدمات، جامعة سعد حلب،البليدة،
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وني الكثي  من  اإللكي  ي السوق 
اليوم ف  ، ويتوفر  ي تساعد ع  األدواتي  

الشبكة مثل  الت  الزبائن عىل  يد  أىل خدمة  الير دوات 

  ، ي
وت  اء عىل الويب كما  أقواعد المعلومات و إىل    دوات الوصول أ اإللكي  وات تمكن من  دأ تتوفر  خرى لمعالجة طلبيات الشر

 29صفحات الويب.  ةشخصن

 

ن إنتاجية الخدمة وعرضها  .3 ي تحسي 
ن
 دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف

 
ا
ن الخدمةأول ي تحسي 

ن
 :: دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف

  ، األنظمة كثار من االعتماد عىلدخال التكنولوجيا واإلإالتوجه نحو إىل  المؤسسات الخدمية لتطوير انتاجيتها  أ تلج

فمدخل األنظمة يحاول تحديد عنارص التشغيل األساسية المطلوب عملها واختيار الطرق البديلة للقيام بأدائها والتوصية  

تكنولوجيا   ثالثة طرق وهي  من خالل  المدخل  تطبيق هذا  يمكن  النظام ككل،  داخل  التنسيق  وتحسي    البديل  بالطرق 

امجأو   األجهزة والمعدات  .كالهماأو   تكنولوجيا الير

ي احالل اآلالت والوسائل محل ا-1
ي مثل غسيل السيارات  تكنولوجيا األجهزة: تعت   ألعنرص البشر

 
التصوير    ةجهز أ،  وتوماتيكيا

  .الذاتية

امج المعدة محل عمليات الخدمات اليدوية، هذه األنظمة قد تشتمل عىل -2 ي احالل انظمه الير
امج: تعت  تكنولوجيا الير

مطاعم  بعض   مثل  النتائج  أفضل  عىل  للحصول  يصمم  الذي  ذاته  بالنظام  هو  األساسية  خصائصها  لكن  التكنولوجيا 

 ....الوجبات الشيعة

: حيث يتم  خلي-3 ي عمليإلزيادة الفعالية و دخال برامج مخصصة عىل األجهزة  إط من النوعي   السابقي  
انتاج   ةالشعة ف 

وني ، وبالتاىلي هذا المدخل له تأثي  كبي  عىل إنتاجية الخدمات وينعكس  30ا مثال(  الخدمة )خدمات تصليح السيارات الكي 

 :هذا التأثي  عىل الخصائص التالية

 .واالنتاج الكبي   األداءزيادة تنميط  أ. 

 .داء الوظيفةأن تجعل أا حول كيف يمكن لطرق التحسي   من تقييم الوظائف يكون االهتمام فيه منصب ب. 

ي  ج.ا
 .الجهود واالسواق لجعل العامل أكير إنتاجيةلتخصيص ف 

ي يمكن تنمي
حدى  إن أال  إطها وذات تقدير من قبل الزبائن،  هذه الخصائص هي موضع اهتمام بعض الخدمات الت 

ي بعض األ أعىل تنميط مدى كبي  من الخدمات    ن القدرةأالمشاكل هي  
حيان وقد يكون السبب هو  مر محدد يكون صعب ف 

ي شكل خدمات مهنية إىل    قد يرجعأو    ن الزبون قد يطلب اهتمام وعناية شخصيةأ
ي قد تكون ف 

طبيعة المهمة نفسها والت 

 .31كالخدمات القانونية

 

 

 
نيت، ترجمة باسل الح-29 ن، خدمة الزبائن عىل االني  ، مكتبة العبيكان،الرياض، المملكة العربية 1اج قدور وعىلي أبو عشمة،ط جم سي 

 . 456، ص2003السعودية،
ي حامد الضمور، تسويق الخدمات، ط-30

 . 541، ص 2008، دار وائل عمان،4هات 
ي حامد الضمور، تسويق الخدمات، مرجع سابق،ص-31

 . 543هات 
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ن عرض الخدمةثانيا ي تحسي 

ن
 :: دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف

ي يطلق عليها بحزمة الخدمة وتشمل هذه الحزمة قسمي   هما:  يتضمن عرض الخدمة مجموعة من الخدمات ة  
الت 

إىل    الخدمة الجوهر وخدمات تكميلية داعمة للجوهر، وقد قسم الباحثون تسويق الخدمات التكميلية الداعمة للجوهر 

ي مجموعات رئيسية وهي 
 :32 )ثمات 

 .المعلومات . أ 

 .استالم الطلبات . ب

 .حماية ممتلكات الزبون . ت

 .اصدار الفواتي   . ث

 .تقديم االستشارة . ج

 .الضيافة . ح

 .االستثناءات . خ

 .الدفع . د 

وراق ولهذا يطلق عىل الشكل أشكل زهره جوهره تحيط بها ثمانية  قد تم تجسيد هذه الخدمات التكميلية عىل  

ي المؤسسات الخدم  ،(  Flower of serviceتسمية "زهرة الخدمة" )
ةأ تكون الزهرة منفتحة و ية الفعالة فف   ،وراقها نرص 

ي المؤسسات الخدمية الضعيفة فمأ
ما تتساقط بفعل نسمه هواء بسيط    وراقها كذلك شعان أو   ةكون ذابلن الزهرة تإا ف 

ي عرص  
نتوف   إ صبح بإمكان تقديمها  أهرة معتمده عىل المعلومات وعليه  صارت معظم اوراق الز   اإلني 

 
ونيا من خالل    لكي 

نتأو    مثل الهاتف و الفاكس  وسائل معتمده تعزيز الخدمة لكل  أو    ، الطرق المختلفة الستخدام الموقع الشبكي لتقديماإلني 

 وراق زهرة الخدمة . أورقة من 

 

 الخاتمة: 

ي عىل
ي والمعلومات  ات االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية الناتجة عن التطور التكنولوجر  المؤسسات فرضت التغي 

ي تأدية مهامها  ألزمها  أالعديد من الضغوط ما  
، لتستمر ف  ي ي محيط عملها الداخىلي والخارجر

ات ف  ن تحدث العديد من التغي 

ية واحدة من تلك المجاالت لكونها   ي مجال عملها وإدارة الموارد البشر
وظيفة بالمؤسسة    أهموتكون قادرة عىل البقاء ف 

ي بقية الموارد األخرى. ومن خاللها يمكن تعويض النقص 
 الموجود ف 

 
 
  تحتل تكنولوجيا المعلومات واالتصال دورا

 
ي   مهما

ات الت  ي غالبية المؤسسات، فالتكنولوجيا لها العديد من الممي  
ف 

ي العمليات المتكررة، وتحسي   صورة 
ي ف  أداء المؤسسات، وتشي    ع عمليات تبادل  أو    تتم تعبها، كتقليل نسبة التدخل البشر

ي وسائل االتصال الداخىلي بالمؤسسات  المعلوما
ت عير الشبكات وكذلك يحدث تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف 

ات أساسية فاإلدارة بحيث يزيد من كفاءتها وفعاليتها وتجاوز حاجزي الزمان والمكان.   تغي 

 
 . 117، ص  2002ةالوراق،عمان،، مؤسس2بشي  العالق، تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، ط -32
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ي تتطلبها تكن
 ضافإالتصال  ولوجيا المعلومات واوعليه وجب عىل المؤسسات توفي  البت  التحتية الت 

ا
ورة  إىل    ة رص 

ية حت  يتمكنو تكوين وت ي استخدام هذه التكنولوجيا،  من التح  طوير مواردها البشر
ة تستخدم ين أأ كم ف  ضحت هذه األخي 

ي تمس مختلف المجاالت. ضمن األ 
ي هذه الدراسية للتعرف عىل مدى تأثي  تكنولوجيا    عمال اليومية الت 

من خالل محاولتنا ف 

ي والعالقة القائمة بالمعلومات واالتصا ي تحسي   أداء المورد البشر
بعاد لمعرفة ما  ينهما وقمنا بتحليل مجموعة من األ ل ف 

ها وم ي تحسي   ساهمتمدى تأثي 
:  األداءها ف   وتحقيق الفعالية وب  هذا توصلنا لمجموعة من النتائج نذكر منها ما يىلي

 

 نتائج الدراسة

ي للتحكم فيها، من   • متطلبات تحسي   وتطوير أداء إدارة    أهماستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتأهيل المورد البشر

ية   الموارد البشر

ة األوراق، صعوبة انتقال وتداول   • ي العمل، ككير
ي القضاء عىل بعض الصعوبات ف 

ساعدت تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف 

ي. وتداول المعلومات الرفع   من الكفاءة واإلنتاجية وتحسي   أداء المورد البشر

ية.  • ي تطوير وظائف إدارة الموارد البشر
 تكنولوجيا المعلومات تساعد ف 

ي رفع أداء العاملي   وكما   تساهمالوسائل والتقنيات الحديثة   •
ونيةدارة  اإل   همسات  ف  ة تنافسية    اإللكي  ي خلق مي  

ية ف  للموارد البشر

ي المؤسسة. 
 ف 

ونيةتطبيق اإلدارة  • ي عدة مجاالت يؤدي  اإللكي 
ية ف  أن االعتماد  إىل  االعتماد عىل عدة برمجيات باإلضافةإىل  للموارد البشر

ية يحسن من أدائها ويعم لعىل تطويرها من خالل جعلها خالقة للقيمة.  ي إدارة الموارد البشر
 عىل تكنولوجيا المعلومات ف 
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