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 : مقدمـة
نما الرفاىية دروب من درباً  ليس اإللكترونية اإلدارة إلى التحول إن    وفي  العالمية، تفرضيا التغيرات حتمية وا 

 باعتباراإلدارة االلكترونية ، و  أنماطكأحد  الجزائرظل التوجيات الحالية نحو تطبيق الحكومة االلكترونية في 
 والداخمية الخارجية بالبيئة البشري كغيره يتأثر فيو العنصر اإلداريةنظام إدارة الموارد البشرية من أىم النظم 

 مضامين ليا والتي  ، اإلنترنت واالتصاالت وثورة نولوجيةالتك ، وحيث تواجو المنظمات التغيرات لممنظمة

 ، البشرية الموارد وأنشطة وظائف كافة في جذرية تعني تغييرات ألنيا ، البشرية الموارد لوظيفة بالنسبة ضخمة
 . لممنظمة الخطط اإلستراتيجية وتنفيذ دعم وفي
  اإللكترونية اإلدارة تطبيق في وميما ًأساسيا انرك البشري العنصر يمثل والتقني العممي التقدم تنامي ظل وفي

ىو كيفية استقطاب االلكترونية  اإلدارةحيث أن من أبرز التحديات التي تواجييا الحكومات في تطبيق 
المداخمة إبراز أىمية من خالل ىذه ينا تأار لذا العناصر المتحكمة في النظم التكنولوجية ،  أفضلواختيار 

وسنعالج  .ذلكوضرورة تأىيميا لممساىمة بصورة فاعمة في  االلكترونية اإلدارةرية في ظل ومكانة الموارد البش
 ي :ـوى، من خالل ثالثة محاور موضوع ىذه المداخمة 

 ، : نظام اإلدارة االلكترونية لمموارد البشرية أوال
 ،رإلكترونيًا مع اإلشارة لحالة الجزائ البشرية الموارد إدارة تطبيق نتائج:  ثانيا
 .ومتطمبات تأىيل الموارد البشرية لتفعيل اإلدارة االلكترونية e-HRM: تحديات تطبيق  ثالثا

 

االلكترونية  اإلدارةدور الموارد البشرية في تطبيق 
 بالجزائر
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 االلكترونية لمموارد البشرية  اإلدارة: نظام  أوال
تعنى بشـؤون العاممين من حيث : التوصيف، التوظيف ،  اإلدارةتمثـل إدارة الموارد البشرية جـزء مـن    

تطويرا يمبي  األفرادف إدارة الموارد البشرية ىو تزويد المنظمة بموارد بشرية فعالة ، وتطوير التقييم .... ، وىد
 . في تحقيقو االلكترونية اإلدارةرغباتيم واحتياجاتيم ، وىو ما تساىم 

 االلكترونية لمموارد البشرية : اإلدارةمفهوم  -1
ن حتى أىدافيا تحقيق من المنظمات تتمكن لن ، وبدونو المنظمات فيموارد ال مأى من البشري العنصر يعد  وا 

 .  واألجيزة واآلالت المعدات أضخم امتمكت
 البشرية الموارد في المنظمة وممارسات الستراتيجيات العممي التطبيق البشرية لمموارد اإللكترونية اإلدارةوتمثل 

 طريق فيي والدولية والخارجية ميةالداخ المعمومات شبكة لقنوات الكامل واالستغالل الموجو الدعم طريق عن

 1 .لألداء
 االلكترونية لمموارد البشرية : اإلدارةتعريف  -1-1

 ومنيا : e-HRM ىناك تعريفات متعددة لالدارة االلكترونية لمموارد البشرية
 المنظمة بين الشبكات خالل من الموجية التكنولوجيا طريق عن االتصال: "   Ruel&othersتعريف  -

. البشرية  الموارد بإدارة يتعمق فييا بما مينوالعام
2 

جراءات استراتيجيات لتنفيذ بأنيا : " طريقة Schrammتعريف  -  في البشرية الموارد إدارة وسياسات وا 

3الويب تقنيات عمى معتمدا وواعي مباشر موجو دعم خالل من المنظمة
 . 

 ، البشرية بالموارد المرتبطة النظم في الويب عمى دةالمعتم لمتقنيات متميز تطبيق: " ىوبكنزوماركيام تعريف -
 بالموارد المعمومات الخاصة إلى الوصول إمكانية إتاحة في األخرى التنظيمية التغيرات بعض مع والذي سيسيم

 .4تمك المعمومات "  إلدارة عديدة فرص توفير وكذلك ، واسع نطاق عمى البشرية
 الموارد في المنظمة وممارسات وسياسات الستراتيجيات العممي التطبيقراغب النجار بأنيا : "  فريدتعريف  -

 فيي والخارجية والدولية الداخمية المعمومات شبكة لقنوات الكامل واالستغالل الموجو الدعم عن طريق البشرية

 .5وظائف إدارة الموارد البشرية "  ألداء طريقة
                                                 

1
  .242، 242ص ص: ،  2008، الدار الجامعية لمنشر، اإلسكندرية، والتطبيق النظرية بين اإللكترونية الحكومة النجار، راغب فريد  

2
 Huub Ruel , Tanya Bondarouk, Mandy Van Der Velde , The Contribution of e-HRM to HRM 

Effectiveness : Results from Quantitative Study in a Dutch Ministry , employee relation , Vol.(29) , 

Issue(3), 2007 , pp 280-291. 
3
، " غزة قطاع - النظامية الفمسطينية الجامعات في e-HRMإلكترونًيا  البشرية الموارد إدارة واقعأمونو ، "  أبو يوسف محمد يوسف  

 .72، ص  2009غزة ،   -اإلسالمية الجامعة األعمال ، إدارة فيبحث مقدم لمحصول عمى متطمبات شيادة الماجستير 

 مصر  ، القاىرة ، والتوزيع لمنشر الفاروق دار العامري، خالد ، ترجمة البشرية لمموارد االلكترونية اإلدارة ، ماركيام جيمس ، برايان ىوبكنز 4

  .88، ص  2006 ،
5
 .242مرجع سبق ذكره ، ص  النجار، راغب فريد  
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 منيا اإلدارة تتكون التي تعريفاتيا عمى العناصر نفسيا تشتمل في e-HRMمن التعريفات السابقة نجد بأن 

أنشطة ووظائف إدارة الموارد  ، وبالتالي دمج  ICT بتكنولوجيا  اإلدارة وظائف دمج اإللكترونية ، والتي تشمل
 ، اإلكسترانت أو اإلنترانت أو واإلنترنت الشبكات عمى ، واالعتماد ICTواالتصال  اإلعالمالبشرية بتكنولوجيا 

 . الخارجية والبيئة األعمال بيئة في لمتغيرات استجابة
 منظومات إلى ووظائف المنظمة أنشطة تحول إلى بالتالي يؤدي ، االلكترونية اإلدارة إلى المنظمة تحول إن

 في المعمومات نظم توفر مدى يعتمد عمى وىذا ، تدريجيا أو كامال التحول يكون وقد ، متكاممة إلكترونية

 التحول وعناصر مقومات توفر مدى وعمى ، أم تغيير تحديث إلى بحاجة كانت إذا وما ، أساسي شكلب المنظمة

 . اإلستراتيجية المنظمة توجيات عمى يعتمد التحول فإن ىذا المحصمة وفي ، االلكترونية اإلدارة إلى
المستخدمة  ساليبواألتغيرت الطرق  ولكن e-HRMمفيوم  ضمن تتغير لم البشرية الموارد إدارة وظائف إن

 في األفراد دور تغير ، وكذلك ICTعمى تكنولوجيا  رئيسي بشكل تعتمد أصبحت في تمك الوظائف ، بحيث

 سبق مما فعالية أكثر بشكل اإلدارة تمك وظائف في مشاركين أصبحوا حيث ، المنظمة
6
. 

 : e-HRMإلكترونيًا  البشرية الموارد إدارة أهداف -8-2
،  األعمال بيئة في ومواكبتيا لمتغيرات اإللكترونية ، اإلدارة أىداف مع ن تكامميام e-HRMتنبع أىداف 

 :7فيما يمي  e-HRMنحو  المنظمات وتكمن األسباب الرئيسية لتوجو
 . البشرية لمموارد االستراتيجي التوجو تحسين - 1

 . اإلدارية والنفقات العمالة تكمفة تخفيض - 2

 . البشرية الموارد من مكاسب تحقيق  -3

 البشرية . المواردإدارة  وظائف أداء تسييل -4

 . المنظمة في واإلنتاجية األداء معدالت رفع  -5

رضاء العمل عالقات وتحسين تنمية  -6  . العاممين وا 

 . منظمـةال أقسام عبر لإلدارة أفضل دعم -7

 . والتدريب لممشاركة أكبر فرص توفير -8

 . منظمـةال صورة تحسين -9
جراء ، فوري خدمات لمموارد البشرية بشكل بيذا تيدف إلى تقديمفيي  معامالت إدارة الموارد البشرية  وا 

جراءاتو البشرية الموارد إلدارة التقميدي األسموب مراجعة يتطمب إلكترونيا ، وىذا  إلى نموذج وتحويمو ، المتبعة وا 

 e-HRM .الجديد  المفيوم ضمن عصري متكامل

                                                 
6
 .75أمونو ، مرجع سبق ذكره ، ص  أبو يوسف محمد يوسف  

7
 . 242مرجع سبق ذكره ، ص  النجار، راغب فريد  
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 : e-HRMإلكترونيًا  البشرية لمواردا إدارةأهمية  -2
 ، وىذا ما يؤدي إلى تنوع حاجة المنظمة حسب واسع مدى وذو متنوع البشرية الموارد إدارة تكنولوجيا تطبيق إن

 المؤسسات عمى كبريات أجريوالذي  ،8 2006لسنة   ( CIPD). فقد أظير تقرير  e-HRMأىمية 

 في المجاالت التالية : األىمية( ىذه 2006 -02سنوات )  ثالث واستغرق البريطانية
 تحسين، و  % 81 بنسبة  المعمومات توفر سرعة تحسين،   % 98بنسبة  المعمومات توفر جودة تحسين -

 .% 56 بنسبة  الموظفين إلى المقدمة الخدمات

 . % 25بنسبة  والنفقات التكاليف تخفيض -
9يمي ما بشريةال لمموارد االلكترونية اإلدارة نظام مزايا أىم ومن

: 

 .ةـبديم عن وظائف والبحث المنافسة سيولة بسبب لمعاممين زيادة الحاجة -8

 . والنوعية الكمية اإلنتاجية زيادة ثم ومن التنافسية مراكزىا لزيادة االلكترونية مبواباتل استخدام الشركات -2

 األداءوبرمجيات  األجور برمجيات مثال بعضيا مع البشرية الموارد إدارة داخل المختمفة البيانات قواعد ربط -2

تاحتيا  .والمديرين العاممين من لكل االنترنت عمى الموقع عمى وا 

 يوفر مما المعايير باستخدام االنترنت عمى الشركة بوابة من العاممين عن الفورية التقارير كتابة -4

  .الموضوعية تالقرارا لممديرين
 عمميات الناتجة عن اإلدارية التكاليف تقميل في كبير أثر لو البشرية الموارد إدارة في التكنولوجيا كما أن استخدام

 حزمة أنشطة الموارد البشرية ، مثل تحديد مع األفراد تفاعل زيادة ، والتعيين االستقطاب فترة تقميل ، األفراد

وظائف إدارة  بكافة تتعمق التي المنافع الكثيرة من ذلك وغير اإلنترنت خالل من والتدريب والتعويضات المنافع
 الموارد البشرية .

 :10خالل  منبالمنظمة  إلكترونياً  البشرية إدارة الموارد وظائف تفعيل في رئيسيا دورا اإلنترنت ويمعب
 . الفورية االتصاالت -1

 . البشرية الموارد إدارة عن فورية معمومات عمى الحصول -2

 . والمدراء قاباتالن مع والحوارات المناقشات في المشاركة -3

 . التوظيف وفرص العمل أسواق عن معمومات توفير -4

 . والتعميم التدريب ومراكز والنقابات الحكومة بين المعمومات تبادل -5
 مجال إدارة الموارد البشرية . في وأبحاث دراسات إجراء -6
 . ودوليا محميا العمل بفرص العمالة ربط، و  Teleworkالعمل عن بعد  -7

جراء البيانات قواعد حديثت -8  . المقارنات وا 
                                                 
8
 www.cipd.co.uk  

9
 . 248مرجع سبق ذكره ، ص  النجار، راغب فريد  

 .252  ، صنفس المرجع  10
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 . العمل بأسواق وربطو التعميم دعم -9
 
 

 الجدول الموالي:حسب األثر،  عادية ومنافع األثر، عظيمة منافعبين  e-HRMوتتنوع المنافع من استخدام 
 e-HRMتطبيق  جراء المنظمة عميها تحصل التي المحتممة المنافع 08الجدول رقم 

 األثر عادية منافع األثر عظيمة منافع الرقم
 الموارد وأنشطة عمميات أتمتة طريق عن التكاليف تقميل 8

 البشرية
تخفيض  إلى المؤدية لممعمومات الفورية المعالجة إتاحة

 الدورة الزمنية
 المعمومات دقة تحسين طريق عن التصحيح تكاليف تقميل 2

 البشرية بالموارد الخاصة
 الموارد خدمات جودة تحسين لخال من الموظف رضا زيادة

 لممعمومات والوصول البشرية
 إتاحة طريق عن المعمومات ونشر طباعة تكاليف تخفيض 2

 مباشرة إلييا الوصول
 شريك استراتيجي إلى بالتحول البشرية الموارد إلدارة السماح

 لممنظمة
الوصول  إتاحة طريق عن الموظف إنتاجية تحسين 4

 مكان أي نم وقت أي في لممعمومات
اإلبداع  تحفز التي المنظمة ثقافة في لمتغيرات محتمل مؤشر
 الداخمية الخدمات معايير وتطور الذاتي

 طريق عن عنيا والبحث البيانات إدخال تكاليف تقميل 5

 الذاتية والمدراء الموظفين خدمات
 

 التحميل المطور خالل من القرارات اتخاذ تكاليف كفاءة زيادة 6

 البشرية لمواردا لمعمومات
 

من  المعمومات لتكنولوجيا التحتية البنية متطمبات تقميل 7
 البشرية الموارد خدمات واجية استخدام خالل

 

 ، نقال عن : 800أمونو ، مرجع سبق ذكره ، ص  أبو يوسف محمد يوسف:  المصدر
Emma Parry , Shaun Tyson , Doone Selbie ,Ray Leighton, "HR and Technology : Impact and 

Advantages" ,www.cipd.co.uk , 2007 , p8 . 
 
 

 إلكترونيًا مع اإلشارة لحالة الجزائر البشرية الموارد إدارة تطبيق نتائجثانيا : 
 البشرية: الموارد لممنظمة وإلدارة بالنسبة e-HRMتطبيق  نتائج -1
 لممنظمة : بالنسبة e-HRMتطبيق  نتائج -8-8

من إدارة الموارد البشرية نفسيا ، فقد رأينا سابقا بأن  المتوقعة النتائج وبين e-HRMأىداف  يجب التمييز بين
 الموجية الخدمة إلدارة الموارد البشرية ، تحسين االستراتيجي التوجو زيادة إلى تسعى e-HRMأىداف 

 ضمنيا ومن لممنظمة المتوقعة نتائجال تكون بينما . الكفاءة  وزيادة النفقات تقميل ، لدييم الرضا زيادة ، لمعاممين

 :11، كما يمي  ذكره سبق ما
 بيئة ضمن لمتغيير مع اإلدارة والتفاعل الفيم عمى وقادرة محفزة العاممة القوى تكون بحيث ، العالي االلتزام -8

 . اإلدارة والعاممين بين أكبر ثقة مستوى إلى يؤدي مما ، المنظمة
                                                 
11

 Huub Ruel &others , OPCIT , P 4. 
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 .ذلك الظروف إذا استدعت جديدة وواجبات ميمات لتعمم العاممين قدرة ىعم تدل ، عالية تنافسية قدرات -2
 
 

 وقدرة إدارة الموارد البشرية عمى ، العمل دوران معدالت وتقميل التنافسية األجور طريق عن التكاليف، توفير -3

 . التكاليف لتقميل المنظمة ىدف تحقيق سبيل في مميز إداري دور أداء
دارة األجور نظام ، الداخمية البيئة تشكيل عن جةنات ، عالية مالئمة -4  المنتفعين يالئم اىتمامات بما األفراد وا 

 . كافة
 البشرية : الموارد إلدارة بالنسبة e-HRMتطبيق  نتائج -8-2

نما تقميصا لمميمات ىو كما أو تركو البشرية الموارد إدارة دور عن التخمي تعني ال e-HRMإن   اإلدارية ، وا 

 ، اإلستراتيجية األىداف عمى التركيز في ، وزيادة اإلدارية المناصب تقميص الموارد البشرية وبالتاليإلدارة 
 . والمبدعين من المفكرين اإلدارة عمل طاقم سيكون وبالتالي

 ، لممنظمة التخطيط في استراتيجي شريك كونيا ىو البشرية الموارد إلدارةفالتوجو العام 

 أصبحت كما ، التكنولوجيا باستخدام وسريعة دقيقة بمعمومات المنظمة تزويد عمى لقدرتيا وذلك

 12. التكنولوجيا نتيجة قبل ذي من أكثر الزبون لخدمة موجية
13التالية  النقاط في المختمفة عمى توجياتيا بناءا البشرية الموارد بإدارة لمتعمقةويمكن تمخيص النتائج 

 :  
 كبيرا دورا ولمدراء التشغيل لمعاممين سيكون،  e-HRMباستخدام  ميالتشغي التوجو تعتمد التي المنظمات -8

 عمى أقل طمب إلى يؤدي مما ، واإلجراءات والممارسات البشرية الموارد إلدارة اإلستراتيجية الخطط تنفيذ في

 موظفي الموارد البشرية .
 كافيا إلدارة الموارد غرأص طاقم سيكون،  e-HRMباستخدام  العالقاتي التوجو تعتمد التي المنظمات -2

 اإلنترانت  شبكة قبل الموارد البشرية عمى من المزودة األدوات التشغيل ومدراء العاممين استخدم إذا البشرية،
في إدارة  توفر خبراء الضروري من سيكون،  e-HRMباستخدام  التحويمي التوجو تعتمد التي المنظمات -2

 . البشرية الموارد إلدارة االستراتيجية الموارد البشرية ، وذلك لصياغة الخطط
 في كفاءة إدارة الموارد البشرية : e-HRMمساهمة  -2

 ات التالية :سفي كفاءة إدارة الموارد البشرية من خالل نتائج الدرا e-HRMيمكن اكتشاف مساىمة 
 : Ruel & othersدراسة  -2-1

 The Contribution of e-HRM to HRM Effectiveness : Results from a "ىذه الدراسة بعنوان 

Quantitative Study in DutchMinistry "  الموارد إدارة مساىمة مدى قياس الدراسة ىذهوقد تناولت ، و 

 وزارة عمى أجريت كمية دراسة خالل من ، البشرية الموارد إدارة كفاءةفي  e-HRMاإللكترونية  البشرية

  .ال أم لموزارة مفيدة تحولال عممية كانت ىولندا وىل في الداخمية

                                                 

 12
  .808أمونو ، مرجع سبق ذكره ، ص  أبو يوسف محمد يوسف  

13
 Huub Ruel &others , OPCIT , P 5. 
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 تحميل خالل ومن. البشرية الموارد بكفاءة إدارة مرتبط e-HRM  ل الفعمي التطبيق أن إلى الدراسة وتوصمت

  المحتوى حيث اإللكترونية من البشرية الموارد تطبيقات جودة أن إلى الباحث توصل االنحدار
 
 

ستراتيجية فاءةك في أىمية األكثر التفسيري العامل ىي والمضمون  . البشرية الموارد تكنولوجيا وا 
 : Olivas-Lujan & othersدراسة  -2-2

 e-HRM inMexico:Adapting Innovations for Global"وكانت ىذه الدراسة بعنوان : 

Competitiveness"   في اإللكترونية البشرية الموارد إدارة ، وقد أجريت في المكسيك وتناولت دور 

 . الصناعية الخدمات قطاع ضمن المكسيكية لمشركات عالمية تنافسية ميزة تحقيق

 والتوظيف تطبيقيا لالستقطاب خالل من عالمية تنافسية ميزة حققت الشركات ىذه أن إلى الدراسة وتوصمت

 المفيوم دمج ىو التنافسية الميزة تمك تحقيق أسباب أىم من أنو الدراسة أضافت كما. اإللكتروني والتدريب

 . إلكترونياً  البشرية الموارد إدارة استراتيجيات تبني مع المعمومات محمي لتكنولوجياال
 الموارد البشرية إدارة استراتيجيات تطبيق عمى ساعدت المكسيك في الديناميكية العمل سياسات أن كما

 األمريكية وخاصة وليةالشركات الد من الكثير شجع مما ، المفتوح الباب سياسة تبنييا بسبب وذلك ، اإللكترونية

 البشرية الموارد إدارة إلى التحول عمى مالك الشركات إجبار وبالتالي ، المكسيك في ليا أفرع فتح عمى والكندية

 .ميزة تنافسية يحقق عالمي كتوجو اإللكترونية
 : مكانة الموارد البشرية في ظل تطبيق اإلدارة االلكترونية بالجزائر -2
 :لمحة عن واقع اإلدارة االلكترونية بالجزائر  -3-1

، عبر تسريع استعمال  2082يشكل تطوير اإلدارة اإللكترونية محور أساسي إلستراتيجية الجزائر اإللكترونية 
تكنولوجيات اإلعالم و االتصال في اإلدارة العمومية من خالل إدخال ىذه التكنولوجيات الجديدة وتعزيز 

مستوى اإلدارة العمومية. مما سينجم عنو تغيير ىام ألنماط التنظيم وعمل اإلدارة العمومية  استعماليا عمى
مختمف  إدراجوحمميا عمى تبسيط نمط سيرىا وخدمة المواطن بالطريقة األكثر مالئمة سيما من خالل 

 خدماتيا عبر االنترنيت .
السيد عبد العزيز بوتفميقة سيما في جزئو  وتم تأكيد ىذه اإلرادة مجددا في إطار برنامج رئيس الجميورية

 14المتعمق بتعزيز الحكم الراشد.
 ومن مظاىر ىذا التحول نحو اإلدارة االلكترونية نجد في قطاع العدالة عمى سبيل المثال أنشأت شبابيك 

وىذا  الكترونية تسمح ألي مواطن باستخراج شيادة السوابق العدلية بغض النظر إلى مكان إقامتو أو والدتو
 تقدم يحسب لقطاع العدالة، وكذلك األمر لوزارة البريد وتكنولوجيات االتصال من خالل نظام 

                                                 
   

، الموقع :    2009 – 82 - 20النيار الجديد :  ، 2082الجزائر اإللكترونية  إلستراتيجيةتطوير اإلدارة اإللكترونية محور أساسي  14
httpwww.djazairess.comennahar421972197.htm 
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البطاقات بين بنكية "ساتيم" الذي يسيل لمزبون سحب أموالو من أي وكالة بنكية أو بريدية، خاصة أو 
 ناطيسية لممؤمن عمومية، أما بالنسبة لوزارة العمل والضمان االجتماعي فبادرت بإصدار بطاقة مغ

 
 

ىي اآلن تحت التجريب في انتظار تعميميا عمى جميع الواليات، وفيما يخص  -بطاقة الشفاء –االجتماعي 
قطاع التعميم العالي والبحث العممي فشرع في توزيع بطاقة الطالب االلكترونية منذ نحو عامين ومن شأن ىذا 

ية التي يتطمب استخراجيا سنويا ألن ىذه البطاقة ترافق البطاقة اختصار الكثير من الصور والوثائق اإلدار 
 الطالب طوال مدة دراستو الجامعية .

 .(*)وفي وزارة الداخمية شرع في استعمال بطاقة التعريف االلكترونية وجواز السفر البيومتري
 :  تطبيق اإلدارة االلكترونية في مجال التوظيف االلكتروني بالجزائر -2-2

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والرقمنة، مقارنة بغيرىا من البمدان  ئر في مجال استغاللرغم تأخر الجزا
واستغالليا  نقول األوروبية، فإن المؤشرات الحالية تبرز نموا مشجعا في امتالك ىذه التقنيات العربية حتى ال

ماليين في  4.2عّد يت بعد أن كان عددىم ال 2009ماليين مشترك جزائري في االنترنت في  4.5بوجود 
 15.مقيى إنترنت آالف 6ألف منيم في صيغة "آدي.أس.أل"، باإلضافة إلى  200، 2008

 تكون وسيطا فعاال بين الباحث عنوقد ساىم ذلك في تطور الصيغة الجديدة لمتوظيف االلكتروني ألن  

 موقعين فقط، بفضل وجود 2009ألف منصب شغل في  82بتوفير حوالي وذلك ب العمل والمؤسسة،

فرص  ألف شخص من داخل الوطن وخارجو بحثا عن 27إلكترونيين متخصصين يتصفحيما يوميا حوالي 
دارة شركة ومؤسسة 2500عمل في مختمف التخصصات تمنحيا أكثر من      أومبمواتيك، وىما  وا 

(Emploitic)  وتوظيف(**)
 (Tawdif)                                                 .                          

التوظيف من خالل المواقع  عن تفاؤليم بمستقبل أعرب العديد من أصحاب الشركات والمؤسساتوقد 
                           .إليجاد الميارات المطموبة إّياىا الوسيمة األفضل اإللكترونية المختصة، معتبرين

 ومستخدمة بشكل مشجع في الجزائر، فمم يصل توفرةالتوظيف االلكترونية م بالرغم من أن خدماتو 
ليسوا عمى دراية دائمًا  المطموب؛ ذلك أن كبار المديرين والمسيرين استخداميا حتى اآلن إلى المستوى

                                                 
 .04/08/2082عرفت الجزائر إصدار أول جواز سفر بيومتري بتاريخ :  (*)

httptidi.ahlamontada.nett784-topic4-topic.htm:  ، الموقع  الجزائر التوظيف االلكتروني في 15 
  

 450أي ما يعادل ،  2009حسب إحصائيات  ألف شخص 85ويتصفحو يوميا  2006في أفريل  (Emploitic) أومبمواتيكأنشأ موقع  (**)
شركة ومؤسسة مسجمين كأعضاء دائمين يقدمون  2500باحث عن العمل مسجل وو  ألف مترشح 200ألف متصفح شيريا، كما يحصي 

، ويشيد ىو 2007فقد أطمق في سبتمبر (Tawdif) أما موقع توظيف . منصب  7.000 حوالي 2009خالل ، وقد منح  عروض العمل
والمؤسسات العامة  زبون من الشركات 8020ألف زائر شيريا من داخل الجزائر وخارجيا وأكثر من  250يسجل  اآلخر إقباال كبيرا، حيث
عرض عمل، يتم  2500وينشر ىذا الموقع حوالي .  .2009 ـ 2008ألف مترشح مسجل خالل الموسم  65والخاصة، باإلضافة إلى 

. أما الجديدة شخص، وىو ما يبرز التوافد القوي عمى ىذه التقنية 285مرة ويترشح لو حوالي  13900 تصفح عرض العمل الواحد بمعدل
 . 4500بـ عن عدد المناصب التي تمكن الموقع من توفيرىا خالل نفس الفترة فقدر
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حدى  استخدام الحل االلكتروني الفّعال، عمق ممثالا بسبب عدم اطالعيم الكافي عمى كيفية بمنافعيا أو
 .الشركات الخاصة

 
 

  ومتطمبات تأهيل الموارد البشرية لتفعيل اإلدارة االلكترونية e-HRM: تحديات تطبيق ثالثا
 إلكترونيًا : البشرية الموارد إدارة تطبيق تحديات -1
 أن الممكن من، والتي  e-HRMأنظمة  إلى التحول عند البشرية الموارد إدارة تواجو التي التحديات أىم من إن

 :16نجد  فشميا أو نجاحيا عمى تؤثر
 بشكل الكمبيوتر تكنولوجيا أدخمت حيث ، المعمومات وتكنولوجيا البشرية الموارد قسمي بين الحدود إلغاء -8

 الموارد البشرية نظم أىمية يدركون البشرية الموارد بأقسام العاممون وأصبح ، اليومية أنشطة العمل كل في كبير

 . ومفيدة فعالة معمومات توفير في المحسنة
 كانت التي البشرية السابقة بالموارد الخاصة اإلدارة نظم عكس فعمى ، البشرية الموارد قسم مكانة ينتحس -2

 متاحة البشرية لمموارد اإللكترونية نظم اإلدارة تعد ، فييا العاممين عمى مقتصرا استخداميا وكان ، بذاتيا مستقمة

 الشركة بنظم الخاصة الجوانب وبين مختمف بينيا تكامل إحداث يمكنيا كما لمجميع
 أنيا عمى الموارد البشرية ميام إلى الكثيرون ينظر حيث ، العمالء إلى البشرية الموارد قسم تركيز تحويل -2

 اآلخرين لرد فعل فقط يستجيبون إنما بالفعل يبادرون ال أنيم أي وتقميدية تفعيميو ميام
 البشرية بين الموارد التكامل يتطمب حيث ، لشركةا عمل طبيعة فيم إلى البشرية بالموارد العاممين حاجة -4

العمل.  لطبيعة الجيد العمل فيم طاقم البشرية لمموارد اإللكترونية لإلدارة نظام إلى يحتاج الذي والعمل
 المختمفة القطاعات كيفية عمل البشرية سيحتاج لمعرفة لمموارد اإللكترونية اإلدارة نظم في الناجح فالمتخصص

 .ذلك تحقيق في البشرية الموارد ودور بعضال بعضيا مع
 العامل أىمية أتمتة تقميل عممية أي في المحتمل فمن ، األفراد مع لالتصال البشرية بالموارد العاممين فقد -5

 . األفراد بين والتواصل البشري

 بيذه العاممين فقد في ةالموارد البشري وأقسام الموظفين بين تتم التي األعمال في الكمبيوتر نظم إدخال يتسبب فقد

 قممت قد الشركة أن الموظفون يشعر وربما ، المقام األول في بأمورىم ييتمون الذين باألفراد االتصالو  األقسام

 . وتنفيذه النظام تخطيط عند االعتبار في أخذه يجبىو ما و  البشري بالعنصر اىتماميا من
 القرار واتخاذ عمى تمبيتيا بيا الخاصة التحتية البنية درةق مدى ومعرفة الفعمية الشركة احتياجات في النظر -6

 . لمعمل بالشركة فائدة أقصى يحقق أن يمكن الذي المالئم النظام تنفيذ بشان
 النظام نتيجة لتحويل الخدمة جودة مستويات النخفاض احتمال فيناك ، الخدمة جودة مستوى عمى الحفاظ -7

 . إلكتروني إلى تقميدي من

                                                 
16

  .50 – 29، مرجع سبق ذكره ، ص ص :  ماركيام جيمس ، برايان ىوبكنز  
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 -9 العاممين إلى األفراد المسؤولية انتقال ظل في وخاصة قانونية ضرورة ذلك يعد حيث ، المعمومات تأمين -8
 . الخاصة االحتياجات ذوي قبل ومن ، العاممين كافة قبل من النظام إلى الوصول ضمان

 . الويب صفحات بناء عند وخاصة ، عمييا المتعارف المعايير مع التوافق -10

 . دولية بيئة في العمل عند وخاصة ، الثقافية الجوانب اختالف مراعاة -11

 
 

إضافة لذلك فإن أىم تحد يواجو نظم إدارة الموارد البشرية عند تطبيق اإلدارة االلكترونية يتمثل في استقطاب 
 متعامل مع المواطنين.لواختيار أفضل العناصر التي يمكنيا استخدام النظم التكنولوجية الحديثة 

ه التحديات ينبغي تغيير وتطوير آليات وأساليب تأىيل وتنمية الموارد البشرية لتتماشى مع ولمواجية ىذ
التوجيات التقنية لممنظمات المعاصرة ، لتتمكن من تطبيق اإلدارة االلكترونية ، وىذا عن طريق االىتمام 

 تروني )التدريب عبر الشبكات(.بالتفكير االبتكاري بأساليبو المتعددة، والتدريب الغير تقميدي أو التعمم االلك
 

 متطمبات تأهيل الموارد البشرية لتفعيل اإلدارة االلكترونية : -2
 يف تغييرا تطمبت كما عالية بشرية قدرات ةبالضرور  تستدعي حديث إداري منيج اإللكترونية إلدارةتعتبر ا
 رفع من المنظمات خالليا من تتمكن كيل ، الكافية المالية الموارد وتوفير التنظيمية واليياكل اإلدارة أساليب

 يعيق قد لما التصديو  ،تطبيقيا نجاح تعترض التي لمعوائق أفضل فيممن  البد ذلك ولتحقيق . خدماتيا مستوى

 الواحد القرن سمة يعتبر الذي المعمومات مجتمع إلى لمدخول تمييدا الفعالة التقنيات ىذه من االستفادة

 17.والعشرين

 السعيىو ما يتطمب بالتالي و  ، البشرية الموارد إدارة في ةاإلدار  تطبيق أىمية تتضح ، قسب ما عمى وبناءا

 تأىيل من البد لذا. المالئمة والحمول يجيةتاإلسترا الخطط ووضع المعوقات تمك عمى لمتعرف والمنظم الجاد

 ذات المتخصصة الفنية يةالبشر  الكوادر عدادوا  . الكفاءة من عال مستوى وعمى جيدا تأىيال البشرية العناصر
 خالل من ذلك تنفيذ ويمكن ، اإللكترونية االتصاالت شبكات عمى العمل ونظم المعموماتية بالبنية االرتباط

 عند الكفاءة لتحقيق المطموبة الفنية البشرية الكوادر إعداد في تساعد والتي التدريبية البرامج من مجموعة تنفيذ

 18.ونيةاإللكتر  اإلدارة تطبيقات تنفيذ

  :19، نوردىا فيما يمي  البشرية المتطمبات من جممة وىناك
 . واالنترنت والبرمجيات المعمومات نظم في المؤىمين األفراد من والمستقبمية الحالية االحتياجات تحديد -1
 . والبرمجيات المعمومات نظم مجاالت في المؤىمين األفراد أفضل استقطاب -2

 . وتحفيزىم وتطويرىم األفراد عمى فظةلممحا فعالية نظم إيجاد -3
                                                 

 17
 خالل ، األردن فاتواآل الواقع العربي الوطن في المعموماتية ندوة إلى مقدمة عمل ورقة" ،  والثقافة والتعميم المعموماتية"  نصيريوسف  

 .88، ص 2001يوليو  15-14 الفترة
18

 .345، ص  2004 ،  المنصورة، المكتبة العصرية ،  المستقبل وتطمعات الحاضر آفاق : االلكترونية ةاإلدار  ، غنيم محمد أحمد  
 2005، أبو ظبي ،  1، ط االستشارية والبحوث لمدراسات اإلمارات مركز،  والتطبيقات المجاالت الرقمية اإلدارة،  عباس العالق بشير 19

  .217، ص 
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 . كنولوجيةالبيئة الت متغيرات مع السريع لمتعامل أماميم الفرصة إتاحة أجل من اإلداري لإلفراد التمكين -4
 

 
 
 
 :لخالصة ا

دارة مواردىا المتاحة ،   اإللكترونية اإلدارةوتمثل تعتبر الموارد البشرية القمب النابض في أنشطة المنظمة وا 

 .البشرية الموارد في المنظمة وممارسات الستراتيجيات العممي التطبيق البشرية مواردلم
إال أن النقص في عدد األفراد المؤىمين لمتأقمم مع البيئة الرقمية أصبح أمرا تعاني منو أغمب الدول ومنيا 

 الجزائر ، وىو ما يعد معوقا يواجو المؤسسات عند تحوليا لإلدارة االلكترونية .
عداد الكوادر البشرية الفنية وب اعتبار العنصر البشري من أىم عناصر المنظمة لذا ال بد من تأىيمو وا 

 المتخصصة ذات االرتباط بالبنية المعموماتية ونظم العمل عمى شبكات االتصاالت االلكترونية .
 ي الجزائر ، أىميا : ويمكن اعتماد عدة أساليب في تأىيل الكوادر البشرية لتطبيق اإلدارة االلكترونية ف

 االىتمام بالتعميم في مراحمو المختمفة ، وتفعيل سياسة التدريب بأنواعو المختمفة ، -
 االستفادة من الخبرة العممية المتراكمة وأخذ الدروس والعبرة من تجارب الدول المتقدمة ، -
 عقد لقاءات دورية والمؤتمرات والندوات لتعميق الفكر االلكتروني . -
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