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 مستخلص البحث

 
ثر ذلك أالبحث إلى معرفة مدى توظيف البنوك التجارية الحكومية بجمهورية مصر العربية لتكنولوجيا المعلومات وهدف هذا 

علي تحديد احتياجات إستراتيجية التدريب، وقد تم صياغة مشكلة البحث في التساؤالت التالية: ما هي طبيعة العالقة بين تكنولوجيا 

ية التدريب بالبنوك التجارية الحكومية بجمهورية مصر العربية؟،  هل هناك أثر الستخدام المعلومات وتحديد احتياجات إستراتيج

تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك على تحديد متطلبات السوق التنافسي المحلي ) البيئة الخارجية( كأحد عناصر تحديد احتياجات 

هل هناك أثر الستخدام تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك على الفعالية  إستراتيجية التدريب بالبنوك التجارية بجمهورية مصر العربية؟،

الذاتية للمتدرب كأحد عناصر تحديد احتياجات إستراتيجية التدريب بالبنوك التجارية بجمهورية مصر العربية ؟، هل هناك أثر 

صر تحديد احتياجات إستراتيجية التدريب بالبنوك الستخدام تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك على الخبرة الوظيفية للمتدرب كأحد عنا

التجارية بجمهورية مصر العربية؟، هل هناك أثر الستخدام  تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك على الدعم اإلداري كأحد عناصر تحديد 

نولوجيا المعلومات لدى البنوك احتياجات إستراتيجية التدريب بالبنوك التجارية بجمهورية مصر العربية؟، هل هناك أثر الستخدام تك

على تحديد جدوى الحاجات التدريبية المدركة كأحد عناصر تحديد احتياجات إستراتيجية التدريب بالبنوك التجارية بجمهورية مصر 

 العربية ؟.

 

تكنولوجيا اختبار مدي صحة الفرض الرئيسي القائل بأنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى  قيق أهداف البحث تملتح

 المعلومات لدى البنوك في تحديد احتياجات إستراتيجية التدريب بالبنوك التجارية بجمهورية مصر العربية. 
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وينبثق من هذا الفرض الرئيسي عدة فروض فرعية وهي: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى تكنولوجيا المعلومات لدى 

افسي المحلي ) البيئة الخارجية( كأحد عوامل تحديد احتياجات إستراتيجية التدريب بالبنوك البنوك على تحديد متطلبات السوق التن

التجارية بجمهورية مصر العربية، و ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك على الفعالية الذاتية 

ب بالبنوك التجارية بجمهورية مصر العربية، ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتدرب كأحد عوامل تحديد احتياجات إستراتيجية التدري

لمستوى تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك على الخبرة الوظيفية للمتدرب كأحد عوامل تحديد احتياجات إستراتيجية التدريب بالبنوك 

تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك  على الدعم اإلداري كأحد التجارية بجمهورية مصر العربية، ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى 

عوامل تحديد احتياجات إستراتيجية التدريب بالبنوك التجارية بجمهورية مصر العربية، و اخبرا ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى 

وامل تحديد احتياجات إستراتيجية التدريب تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك على تحديد جدوى الحاجات التدريبية المدركة كأحد ع

 بالبنوك التجارية بجمهورية مصر العربية .

   

اتبع البحث لمنهج الوصفي التحليلي ) دراسة الحاالت والطريقة اإلحصائية( والمنهج التاريخي والمنهج االستقرائي لتتبع 

تحليل البيانات الختبار صحة أو عدم صحة فرضيات البحث، وقد  الظاهرة وجمع البيانات وتسجيلها وعملية الفرز والتسويق والترميز و

 تمثل 

توصل البحث إلى عدة نتائج أبرزها: يعتبر مستوى استخدام تكنولوجيا استخدام في المستوى المبدئي، ال يتم استخدام  تكنولوجيا 

يجية التدريب بالبنوك التجارية بجمهورية مصر العربية، المعلومات  في عملية دراسة البيئة الداخلية والخارجية للبنك  كأحد أبعاد إسترات

وكذلك ال يتم استخدام   تكنولوجيا المعلومات في عملية تحديد المهارات الواجب توفرها لدى الموظف كمؤشر لتحديد الفجوة التدريبية 

دام تكنولوجيا المعلومات  في عملية تحديد كأحد أبعاد إستراتيجية التدريب بالبنوك التجارية بجمهورية مصر العربية، و ال يتم استخ

الدورات التدريبية التي سيتم عقدها بصورة دورية كمؤشر على الدعم اإلداري كأحد أبعاد إستراتيجية التدريب بالبنوك التجارية 

 امج تدريبي.بجمهورية مصر العربية، ال يتم استخدام حزم برمجية  متخصص  لتحديد الحاجات التدريبية المدركة عقب كل برن

 

أخيراً فقد خلص هذا البحث إلى عدد من التوصيات أهمها ضرورة العمل تفعيل و تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات من 

المستوى االستخدام المبدئي حتى تصل إلي مستوى االستخدام المتقدم، وكذلك توظيف تكنولوجيا المعلومات لتحديد احتياجات 

 وذلك من اجل تطوير العملية التدريبية و تحقيق اإلستراتيجية التدريبية وبالتالي إستراتيجية البنك.اإلستراتيجية التدريبية، 

 

 تحديد االحتياجات التدريبية. - ةالتدريبيالعملية –: تكنولوجيا المعلومات الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to measure the extent of implementation of information technology in 

the state-owned commercial banks in Egypt, and its impact on identifying the training needs. 

The research population consisted of Egyptian commercial banks, while the study random sample 

selected from these banks picked 384 from a total 34980 individuals (total research population items), 

comprising 1.097 % of the total research population. this study targeted the managers’ category in these 

banks and their deputies, as well as staff in all grades. The questionnaire was used as a tool for data 

collection, as the study was conducted on 384 questionnaires collected from these banks. The research 

has reached several conclusions, the most significant of which were: 

1. The extent of implementation of the three components of information technology (Hardware - 

Software - Individual skills)is considered to be at the preliminary level. 

2. There is no implementation of the three components of information technology (Hardware - 

Software - Individual skills)in the process of studying the internal and external environment of 

the bank, as one of the elements of training strategies within the commercial banks in the Arab 

Republic of Egypt. 

3. There is no implementation of the three components of information technology (Hardware - 

Software - Individual skills)to determine the skills needed in the employee, as an indicator to 

determine the training gap as one of the elements of training strategies within the commercial 

banks in the Arab Republic of Egypt. 

4. There is no implementation of the three components of information technology (Hardware -

Software - Individual skills) to determine the periodically held training sessions as an indicator 

of administrative support as one of the elements of training strategies within the commercial 

banks in the Arab Republic of Egypt. 

5. No specialized software packages were used to determine the training needs perceived after 

each training program. 
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Finally this research concluded a number of recommendations, including the need to work to 

activate and develop the use of information technology in its three forms (Hardware - Software - 

Individual skills) from its preliminary level, to reach an advanced level of implementation, as well as 

the employment of information technology in its three forms (Hardware - Software - Individual skills)to 

determine the needs of training strategy, in order to develop training and to achieve the training 

strategy, and consequently the bank's strategy. 
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 لمقدمةا

يلعب التدريب دوراً أساسياً في التنمية اإلدارية وذلك من خالل النمو المهني المستمر لشاغلي الوظائف اإلدارية، وذلك 

بحصولهم على مزيد من الخبرات الثقافية والمهنية بغرض زيادة معدالت أدائهم ورفع مستوي كفاءتهم اإلنتاجية وإطالعهم على كل 

ورفع مستوي األداء وزيادة طاقات العاملين اإلنتاجية عن طريق التدريب المتواصل ، لهذا أصبح ينظر إلى  جديد في مجاالت العمل

 التدريب على أنه وسيلة لالستثمار الذي تلجأ إليه المنظمات اإلدارية لتحقيق أهدافها باعتباره عنصراً حيوياً البد منه لبناء الخبرات

لكثير من المنظمات العامة والخاصة إلى إنشاء إدارات متخصصة تتولي مهمة تهيئة كوادرها والمهارات المتجددة ، ولذلك حرصت ا

 اإلدارية والتنفيذية بهدف رفع كفاءة اإلنتاج في هذه المنظمات وإعداد الكوادر المدربة في شتي المجاالت التي تحتاج إليها المنظمة . 

 

بشكل أساسي على مدي فاعلية تحديد احتياجات استراتيجيات التدريب التي  ويعتمد نجاح التدريب وفعاليته في زيادة اإلنتاجية

لتي يتم في ضوئها تعيين أنواع التدريب المالئمة لتلبية تلك االحتياجات وتصميم البرامج التدريبية ، واختيار االستراتيجيات  التدريبية ا

جات استراتيجيات التدريب بطريقة علمية ركيزة من ركائز نجاح تشبع تلك االحتياجات ويري المتخصصون في التدريب أن تحديد احتيا

العملية التدريبية وعنصر أساس في تحقيق كفاءة المنظمات وحسن أداء العاملين ولكونها المحور الذي يدور حوله النشاط التدريبي 

 واألساس الذي تبني في ضوئه البرامج التدريبية .

  

حاجة معها إلى ائلة في مجال المعرفة والثورة المعلوماتية والتكنولوجية والتي دعت الوحيث يشهد العالم تحوالت وتطورات ه

األفراد وتأهيلهم وتدريبهم حيث إن مهارات ومعارف األفراد تعجز عن تأدية الواجب إن لم يتم تطويرها وتحسينها  كفاءاتأهمية تحسين 

 التدريب البد وأن يبني على تحديد واضح لالحتياجات استراتيجيات التدريب .  ، وألن التدريب يزيد من كفاءة األفراد ، وانطالقاً من أن

 

 :مشكلة البحث 1-1

نظراً للمزايا العديدة التي يحققها استخدام تكنولوجيا المعلومات للمنظمات بكافة أنواعها ، باإلضافة إلى وجود فجوة بحثية لم 

ولوجيا المعلومات في تحديد احتياجات استراتيجيات التدريب وذلك كما هو مبين تتناولها العديد من الدراسات للعالقة بين متغيرات تكن

في الدراسات السابقة ، قامت الباحثة بدراسة تلك العالقة  وذلك من خالل دراسة أثر تكنولوجيا المعلومات على تحديد احتياجات 

 .استراتيجيات التدريب بالبنوك التجارية الحكومية بجمهورية مصر العربية 
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 تم صياغة مشكلة البحث في التساؤالت التالية: 

ما هي طبيعة العالقة بين تكنولوجيا المعلومات وتحديد احتياجات استراتيجيات التدريب بالبنوك التجارية الحكومية بجمهورية  -1

 مصر العربية؟  

ومستوي قدرات ومهارات األفراد  ما هي طبيعة العالقة بين كل من }مستوي البرمجيات ، ومستوي األجهزة والمعدات ، -2

 العاملين{ تحديد احتياجات استراتيجيات التدريب بالبنوك التجارية الحكومية بجمهورية مصر العربية؟ 

 : أهداف البحث 1-2

 :  األتييهدف البحث إلى 

ولوجيا المعلومات المستخدمة إلقاء الضوء على آراء واتجاهات العاملين بالبنوك التجارية محل الدراسة حول أهمية استخدام تكن  -1

 في تحديد احتياجات استراتيجيات التدريب بالبنوك محل الدراسة. 

 في تحديد احتياجات استراتيجيات التدريب بالبنوك محل الدراسة . (Software)الوقوف على أثر بُعد مستوى البرمجيات  -2

احتياجات استراتيجيات التدريب بالبنوك محل الدراسة  في تحديد (Hardware)الوقوف على أثر بُعد مستوى األجهزة والمعدات  -3

. 

احتياجات  كومية محل الدراسة في تحديدتقديم مجموعة من التوصيات على ضوء نتائج الدراسة والتي تفيد البنوك التجارية الح -4

 استراتيجيات التدريب.

 : أهمية البحث 1-3

 األهمية العلمية:  -1

 يستمد هذا البحث أهميته مما يلي : 

يركز البحث على تحديد وتفسير تأثير تكنولوجيا المعلومات على تحديد احتياجات استراتيجيات التدريب بالبنوك التجارية  -1

الحكومية بجمهورية مصر العربية وهي بذلك تُسهم في سد الفجوة البحثية في هذا المجال، حيث تم تناول هذا الموضوع 

 بأشكال مختلفة في العديد من الدراسات. 

 قاء المزيد من الضوء على تكنولوجيا المعلومات واحتياجات استراتيجيات التدريب وأدوات قياسها.إل -2

 

 األهمية العملية :   -2 

تستمد أهمية هذه الدراسة من كونها دراسة تطبيقية متخصصة تتلمس موضوع تكنولوجيا المعلومات في البنوك التجارية الحكومية    

 ها على تحديد احتياجات استراتيجيات التدريب حيث يمكن اإلستفادة من نتائجها في: بجمهورية مصر العربية وأثر

 تفعيل ورفع مستوي القيادة اإلدارية بالبنوك محل الدراسة .   -1
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المساعدة في تحديد أهم المعوقات التي تؤدي إلى أداء العاملين بالبنوك التجارية الحكومية والتي تؤثر على إستمرار العطاء من  -2

 البنوك محل الدراسة مما يسفر في النهاية بنتائج سلبية على العميل .   قبل

للدراسة أهمية خاصة في توفير المعلومات المطلوبة بدقة وسرعة مما يُمكن من إتخاذ القرارات السليمة، وربما مساهمتها في  -3

 إيجاد أسلوب علمي قادر على الحساب والدقة والموضوعية.

 

 : ثفرضيات البح 1-4

 : التاليةاختبار مدي صحة الفرض الرئيسي والفرضيات الفرعية  إليف هذا البحث يهد

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك بمكوناته الثالثة )األجهزة، البرمجيات، مهارات األفراد( في 

 بية .تحديد االحتياجات التدريب بالبنوك التجارية بجمهورية مصر العر

 

 منهج البحث :   1-5

البحث هو المنهج الوصفي التحليلي ) دراسة الحاالت والطريقة اإلحصائية( والمنهج التاريخي والمنهج  فيالمنهج المتبع 

صحة أو عدم صحة  ختبارإلاالستقرائي لتتبع الظاهرة وجمع البيانات وتسجيلها وعملية الفرز والتسويق والترميز وتحليل البيانات 

 ضيات البحث. فر

 أسلوب الدراسة :  -1

 تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم على الجمع بين الدراسة المكتبية والدراسة الميدانية. 

 يتضمن مراجعة الكتب والدوريات والنشرات والدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع محل الدراسة . المنهج الوصفي :

 

يتضمن جمع البيانات الميدانية عن طريق قائمة اإلستقصاء التي سيتم اإلعتماد عليها والمقابالت الشخصية  حليلي:المنهج الت

 مع بعض المسئولين والعاملين بالبنوك التجارية الحكومية بجمهورية مصر العربية. 

 مجتمع وعينة الدراسة: -2

 ية. يتمثل مجتمع الدراسة في عدد من  البنوك التجارية المصر

 حدود الدراسة:   1-6

 سوف يتم إجراء هذا البحث في ضوء الحدود التالية:

 البنوك التجارية. :حدود مكانية

 .2016وحتى العام  2000ة من العام الفتر :حدود زمنية

في  وهى فترة كافية لتحقيق أهداف الدراسة ، خاصة وقد شهدت هذه الفترة  تطورا ملحوظا في مجال تكنولوجيا المعلومات

 البنوك التجارية الحكومية بجمهورية مصر العربية .
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 مفردة . 384عبارة عن مجتمع البحث وهو عبارة عن   حدود بشرية :

 

 حدود موضوعية:

دراسة أبعاد تكنولوجيا المعلومات التالية }مستوى البرمجيات، مستوى األجهزة والمعدات، ومستوى قدرات ومهارات األفراد  -1

 التجارية. العاملين{ بالبنوك 

دراسة أبعاد االحتياجات التدريبية التالية }الفعالية الذاتية للمتدرب، الدعم اإلداري، المستوي التعليمي للمتدرب، الخبرة  -2

 التدريب، الحاجات التدريبية المدركة{ بالبنوك التجارية. جدوىالوظيفية للمتدرب، نطاق اإلشراف، الربط بالترقية، 

 

 بيانات وطريقة جمعها :أنواع ومصادر ال - 1-7

 ر البيانات:مصاد

 : الكتب والدوريات والتقارير و االنترنت والمستندات طرف البنوك التجارية.مصادر ثانوية -1

 ة.يوالمقابالت الشخص اإلستبانة:  األوليةالمصادر  -2

 الدراسات السابقة :   1-8 

 ناءلغمن اجتهدوا  إليناونها حصيلة جهود ونتائج جاهزة قّدمها تشكل الدراسات السابقة نشاطاً معرفياً مهماً ألية دراسة الحقة ك

 المعرفة ، ووضعوها بين أيدينا ، لذا يقوم الباحثون والدارسون عادةً باالطالع على الدراسات السابقة لمعرفة ايجابياتها لالهتداء بها

و  األجنبيةخل ، اطلعت الباحثة علي العديد من الدراسات وتطويرها ، وتجاوز العثرات التي وقع بها الذين سبقونا ، فمن خالل هذا المد

، وجعلها مرتكزا  ةالتدريبيالمعلومات في تنمية الموارد البشرية  و تحديد االحتياجات  اتكنولوجيالعربية التي تتحدث عن دور استخدام 

 . األحدث إلي األقدممن  ابتداءً لي عرض للدراسات السابقة لها. و فيما ي

 األجنبيةراسات : الد أوال

 {  Gupta, 2000دراسة } .1

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدي استخدام الحواسيب في المكاتب الحكومية الهندية على مستوي اإلدارة، وقد أسفرت أهم 

 نتائجها عما يلي : 

ي جداً رروض ل واسع وثابت، وهناك دور مهم وأن تكنولوجيا المعلومات تلعب دوراً في كل المستويات اإلدارية بشك -

 .طبيقي العملي الستخدام المعلومات، وأن التركيز يجب أن ينصب على التدريب التلمعلوماتللحكومة إلنجاح تكنولوجيا ا

وليس على تعليم تكنولوجيا المعلومات . وأجهزة الحاسب اآللي يجب أن تكون متناسبة مع احتياجات المستخدمين ، والهدف 

 اإلنتاجية بسهولة وراحة . من استخدام الحواسيب هو زيادة
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 {: El Sabbgh, 2003دراسة } .2

، وقد اإلستراتيجيةهدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على العالقة بين التحول التكنولوجي في نظم المعلومات وإدارة التكلفة 

 : أسفرت أهم نتائجها عما يلي

 . التمايز بحيث تبقي الشركة رائدة إبراز -

 لتكلفة لصالح المنشأة . يحول هذا االستثمار ا -

 إن الزيادة في التحول التكنولوجي تترجم إلى أفضلية مبكرة .

 Jason Dedrick & Kenneth L & Eric Shih) 2011 دراسة )  .3

م إلى 1985دولة من عام  41تحليل البيانات الجديدة عن االستثمار واإلنتاجية في تكنولوجيا المعلومات ل إليهدفت الدراسة  

 م .1993م حتى عام 1985م مع نتائج عام 2004م إلى عام 1994و مقارنة النتائج من عام م ، 2004

 النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

 أن الدول النامية حققت مكاسب كبيرة في االستثمار واإلنتاجية في تكنولوجيا المعلومات في الفترة األخيرة . -

 لمعلومات .وجود الخبرة الجيدة في استخدام تكنولوجيا ا -

 أن االستثمار في تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى مردودات اقتصادية كبيرة . -

 اعتماد واسع النطاق على اإلنترنت والتجارة االلكترونية وأجهزة الكمبيوتر ،وخدمة عمالء الحوسبة ، والهواتف الذكية . -

 ية والدول المتقدمة .تقليل فجوة رأس المال في مجال تكنولوجيا المعلومات بين الدول النام -

 .اإلنتاجية تكنولوجيا المعلومات و تتوقع الدراسة أن ترى عالقات جديدة بين -

 

 :Dewan, Shi , Gurbaxani) 2011دراسة )   .4

هدفت الدراسة إلي تحليل حجم مخاطر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات على تحديد مقدار العوائد في االستثمار في 

 وقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية: .تيا المعلوماتكنولوج

 .أخرى من االستثمارات الرأسمالية إن استثمارات تكنولوجيا المعلومات أكثر خطورة من أنواع  -

 .الستثمار في تكنولوجيا المعلوماتتقديم رؤى جديدة في القيمة المستمدة من قرارات ا  -

هو وظيفة متزايدة لخطر متوسط االستثمار مما يجعل استثمارات أن قيمة الخيارات المرتبطة مع استثمار رأس المال   -

 .لوجيا المعلومات ذات مخاطر عاليةتكنو

إن استثمارات تكنولوجيا المعلومات ال تزال تعتمد على االبتكار وإدخال تكنولوجيا جديدة بمعدل سريع مما يتيح للمدراء   -

 االستفادة منها .
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 ثانياً الدراسات العربية

  

   }2010الغريب ،  {ة دراس .1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي القيود و المعوقات التي تحد من فاعلية و جودة البرامج تطوير األداء الجامعي بجامعتي 

داء قناة السويس و الزقازيق، التعرف علي أهمية التدريبية المقدمة بمراكز األساليب التدريبية االلكترونية المستخدمة بمراكز تطوير األ

النتائج التي توصلت اليها الدراسة في  أهمالجامعي بجامعتي قناة السويس و الزقازيق و مدي تأثيرها في كفاءة نشاط التدريب.وقد تمثلت 

 :األتي

يعجز النظام التدريبي التقليدي عن تحقيق أهدافه في ظل التطور التكنولوجي السريع و المتزايد مما يدل علي أن نظام  -

 طورات العصر الحديثة.تقليدي لم يعد متناسبا مع متطلبات و التدريب الت

في تحديد احتياجاتهم التدريبية االلكترونية وهو األمر الذي يؤدى لمناسبة البرامج  -المتدربين–ضرورة مشاركة المرؤوسين  -

 .التدريبية لطبيعة العمل الذي يقوم به المتدربين مما يؤدى لجودة البرامج التدريبية 

جديد للتدريب تعتمد علي  أساليبكفاءة البرامج التدريبية االلكترونية هي استخدام طرق و  إليالتغيرات التي تؤدي  أهم إن -

يتم من خالل الفصول الدراسية، ومن ثم إلغاء كافة البرامج التدريبية التقليدية  الذيالتكنولوجيا و تقليل التدريب الحالي 

 ريب االلكتروني.بالتدريج و االعتماد علي برامج التد

إن هناك نقص في الثقافة التكنولوجية الحديثة لدى المسئولين عن التدريب و المدربين و المتدربين مما يستلزم األمر إجراء  -

 المزيد من الدراسات لتحديد متطلبات تطبيق نظم التدريب الحديثة كنظام التدريب االلكتروني.

 

 (:  2011دراسة )إسكندر ، .2

إلي تحديد أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على تطوير كفاءة أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في هدفت الدراسة   

الجمهورية اليمنية، التعرف على العوائق والمشكالت التي تحد من فعالية استخدامها، وضع المقترحات التي تساعد على تطوير 

ز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية، فحص واختبار العالقة نظم المعلومات القائمة في وحدات وقطاعات الجها

 بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وبين درجة كفاءة األداء في الجهاز المركزي .

 النتائج التي توصلت إليها الدراسة تمثلت في :

 .بأهمية تكنولوجيا المعلومات – سةعدم توافر الوعي الكافي لدى القيادات والعاملين بالجهاز ـ محل الدرا -

 اقتصار استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات على األعمال الروتينية . -
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 ال توجد خطة واضحة بالجهاز لالستفادة من تطبيق تكنولوجيا المعلومات . -

 

 

  }2011-لحية أبو { دراسة   .3

في زيادة كفاءة إدارة عالقات العمالء في البنوك  سة إلى إيجاد نموذج مقترح الستخدام تكنولوجيا المعلوماتاهدفت هذه ألدر

 التجارية األردنية، وقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية:

وجود عالقة طردية بين تكنولوجيا المعلومات وكفاءة إدارة العالقات مع العمالء أي أن التوسع في تطبيق تكنولوجيا  -

 قات مع العمالء.المعلومات سوف يؤدي إلي زيادة كفاءة إدارة العال

أوضحت الدراسة أن هناك قصور في تكنولوجيا المعلومات مثل عدم قدرة تكنولوجيا المعلومات على ربط العمالء بالعاملين  -

الستخدام ومات والحاجة إلى كفاءات متخصصة بالبنك وعدم تأمين استخدام تكنولوجيا المعلومات وتعقد نظم تكنولوجيا المعل

 .لوجيا المعلوماتتكنو

 :{2015-دراسة }مفلح  .4

استهدفت الدراسة التعرف إلى تطبيق مراحل التخطيط االستراتيجي وأثرها على ممارسات إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية 

 والتعليم األردنية، باإلضافة إلى التعرف إلى مستوى التمكين فيها، وأثر التخطيط االستراتيجي، على ممارسات الموارد البشرية،

بوجود التمكين كمتغير معّدل، حيث وضعت مجموعة من الفرضيات لهذا الغرض. وطبقت الدراسة على وزارة التربية والتعليم 

 األردنية.

 

 من خالل استعراض أهم نتائج الدراسات السابقة توصلت الباحثة الي النقاط االتية  : 

 الشبة بين الدراسات السابقة و البحث قيد الدراسة: أوجه

 

زت الدراسات السابقة على تحديد االستراتيجيات اإلدارية من جهات مختلفة وكذلك تنوعت الدراسات بين دراسات أجريت رك .1

 .في بيئات عربية ودراسات أجريت في بيئات أجنبية ، وقد طبقت تلك الدراسات في قطاعات ومجاالت عمل مختلفة

 تكنولوجيا المعلومات و األنشطة المقدمة في البنوك. استخدامأسفرت بعض الدراسات السابقة عن وجود عالقة طردية بين  .2

الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إثراء فكر الباحثة من ناحية الخلفية النظرية حيث إن وجود العديد من  استفادت .3

تناولت عالقة  الدراسات التي تناولت موضوع تحديد احتياجات استراتيجيات التدريب ، وبشكل خاص الدراسات التي

قد ساعدت الباحثة في وضع الخلفية النظرية التي  –تعتبر األهم-تكنولوجيا المعلومات وتحديد احتياجات استراتيجيات التدريب 

 يمكن أن تعطي صورة واضحة عن متغيرات الدراسة الحالية . 
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على مقاييس الدراسة حيث تميزت الدراسات الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في مساعدة الباحثة على الوقوف  استفادت .4

السابقة بوجود تنوع كبير في المقاييس المستخدمة لقياس تحديد احتياجات استراتيجيات التدريب والتي طبقت على شرائح 

 مختلفة وفي بيئات مختلفة.  

 

 

 

ياجات استراتيجيات التدريب بالبنوك بناء على ما سبق سوف تتناول الدراسة الحالية أثر تكنولوجيا المعلومات على تحديد احت .5

التجارية الحكومية بجمهورية مصر العربية . وذلك باستخدام متغيرات قد تم اإلعتماد عليها من قبل العديد من الباحثين وتتمثل 

للمتدرب ،  في تكنولوجيا المعلومات }األجهزة، البرمجيات، مهارات األفراد{ وتحديد االحتياجات اإلدارية } الفعالية الذاتية

الدعم اإلداري ، المستوي التعليمي للمتدرب، الخبرة الوظيفية للمتدرب، نطاق اإلشراف، الربط بالترقية، جدوي التدريب، 

 الحاجات التدريبية المدركة {.

 

 

 وجه االختالف بين الدراسات السابقة والبحث قيد الدراسة:أ

إن الدراسة الحالية تتناول العالقة بين تكنولوجيا المعلومات وتحديد  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث تختلف .1

 احتياجات استراتيجيات التدريب بالبنوك التجارية الحكومية بجمهورية مصر العربية .

 

 :التي تطرق لها البحث قيد الدراسة الجديدةضافات اإل

ولوجيا المعلومات علي تحديد احتياجات التعرف على آراء المفردات موضع الدراسة حول مدى تأثير تطبيق تكن .1

 استراتيجيات التدريب. 

 دراسة دور استخدام تكنولوجيا المعلومات في زيادة كفاءة تحديد احتياجات استراتيجيات التدريب بالبنوك التجارية. .2

 اختبار العالقة بين تكنولوجيا المعلومات وتحديد احتياجات استراتيجيات التدريب بالبنوك التجارية. .3

 

 تكنولوجيا المعلومات

 .وأنواعهاالمعلومات  : مفهوم و أهداف وأهمية تكنولوجيااألولالمبحث 

 

يشهد القرن الحادي والعشرين تحديات كبيرة ، تواجه المنظمات كماً ونوعاً، ومن هذه التحديات التغيرات المتصارعة في 

ة، وتعددها وازدياد المنافسة، وحركة االندماج والمشاريع المشتركة بين مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وانفتاح األسواق العالمي
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المنظمات، إذ تتعاظم وتتزايد أهمية ومجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات في العصر الحديث، وذلك ألسباب عديدة منها كثافة رأس 

لسريع والمتالحق في اإلبداعات واالبتكارات التكنولوجية ، المال المطلوب القتناء التكنولوجية الحديثة والمتطورة، وأيضاً التزايد ا

 باإلضافة إلى اإلنتاج باستخدام التكنولوجية المتقدمة، يتميز بالسرعة والجودة والدقة وإنتاج الحجم الكبيرة. 

 

 

 تعريف التكنولوجيا -1

( Logos( تعني التشغيل الصناعي، والثاني )Technoيرجع أصل التكنولوجيا إلى الكلمة يونانية التي تتكون من مقطعين هما )   

 أي العلم أو المنهج، لذا تكون بكلمة واحدة هي علم التشغيل الصناعي.

و يمكن تعريفها من جهة التحليل االقتصادي بأنها "مجموعة المعارف والمهارات والخبرات الجديدة التي يمكن تحويلها إلى طرف 

 مات وتسويقها وتوزيعها، أو استخدامها في توليد هياكل تنظيمية إنتاجية".إنتاج أو استعمالها في إنتاج سلع وخد

يمكن تعريف التكنولوجيا على إنها :"تطبيق اإلجراءات المستمدة من البحث العلمي والخبرات العلمية لحل المشكالت الواقعية،  و

لعلمية التي ترمي إلى تحسين األداء البشري في الحركة وال تعني التكنولوجيا هنا األدوات والمكائن فقط بل أنها األسس النظرية وا

 التي تتناولها".

 .ا هي إال تطبيقا للعلوم الطبيعيةتعرف التكنولوجيا بأنها م

 .األساسية من التعليم وفن التعلم المبادئويعرفها البعض بأنها ما هي إال تطبيقا للعلوم اإلنسانية التي تطبق استخدام  

 SOFT( والبرمجيات والمواد التعليمية والمعدات اللينة )  HARD WAREتعني األجهزة )  هيتكنولوجيا وهناك من يرى أن ال 

WARE   ) 

 SOFT WARE( والبرمجيات )   HARD WAREويقصد بالتكنولوجيا في هذا البحث " بأنها منظومة متكاملة من األجهزة )  

 0هداف المنشودة بفاعلية وكفاءة ( ، واإلجراءات والعمليات ، التي تؤدي إلى تحقيق األ

 

 :نظام المعلومات  -2

 :تعددت التعاريف المقدمة لنظم المعلومات و من التعاريف األكثر شيوعا    

مجموعة من :"اتجه سين في تعريفه لنظم المعلومات إلى توضيح المدلول اللفظي لكلمتي نظم و معلومات حيث، عرف النظم بأنها    

بيانات قد تم معالجتها بحيث : "، كما عرف المعلومات بأنها "التي تتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق عرض معيناألجزاء أو مكونات 

 ". يكون لها معنى و قيمة حقيقية مدركة بالنسبة لمنفذ القرار

الجة البيانات و مجموعة األجزاء التي تتفاعل مع بعضها البعض بغرض مع"إلى ذلك فإن نظم المعلومات وفقا لسين هي  ااستنادو 

 ".تحويلها إلى معلومات يمكن أن تستخدم ألغراض صنع القرارات

مادية، برمجيات، أفراد ، بيانات، إجراءات، تسمح بجمع معالجة، : عبارة عن مجموعة منظمة من الموارد : "نظام المعلومات هو 
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 ".ي المنظماتف( الخ ...على شكل بيانات، نصوص، صور، أصوات ) تخزين، إيصال المعلومات 

القرارات و الرقابة و  اتخاذو تشغيل و تخزين المعلومات لتدعيم  استرجاعمجموعة إجراءات التي تقوم بجمع و "نظام المعلومات هو 

 ."يمكن أن يساعد المدرين و العاملين في تحليل المشكل و تطوير و خلق منتجات جديدة

 

 

 

 وظائف نظام المعلومات -1

 : ية بالوظائف التالية يقوم نظام المعلومات   

و الخارجية، الداخلية المتمثلة في النشاطات الداخلية في المؤسسة يتم ذلك من خالل مصادر الداخلية و : تجميع البيانات -2-1

 . الخ.....بواسطة التقارير أو سبر اآلراء و غيرها من الوسائل، أما المصادر الخارجية فتتمثل في طريقة المسح الشامل

و هي عملية تحويل البيانات إلى معلومات باستخدام كافة الوسائل مثل التصنيف، الترتيب، الفرز،  التلخيص : اتتشغيل البيان -2-2

 . و إجراء العمليات الحسابية على البيانات لتحويلها إلى معلومات ثم تخزن في قواعد البيانات و قد تعد على شكل نماذج

البيانات و وضعها في ملفات و قواعد  استدعاءتعمل على تخزين و تحديث و و هي الوحدة التنظيمية التي : إدارة البيانات -2-3

 . البيانات، بتحديثها، و إجراء عمليات التشغيل عليها لتحويلها إلى معلومات مفيدة للمستخدم

الل المراجعة العمليات التي تتضمن التأكد من خلو هذه البيانات من األخطاء من خ وهي: بة و حماية البيانات و المعلوماترقا -2-4

 . للنظام و العبث بالبيانات و المعلومات االختراقو ضمان عدم التالعب و 

و هي الخالصة النهائية لعملية معالجة البيانات و الوصول إلى المعلومات المطلوبة من قبل المستفيد : إنتاج المعلومات -2-5

 .لتوفيرها لمتخذ القرارات في المؤسسة عند الطلب

 ات أنواع نظم المعلوم  -3

 : يمكن تقسيم نظم المعلومات إلى    

عليها سابقا غير أنه هناك العديد من المؤسسات  االعتمادتتمثل في النظام التقليدي إلدارة نظم المعلومات، تم : النظم اليدوية  -3-1

 :تستعمله و من أهم النظم المستخدمة لهذا النوع 

ت الخاصة بنشاط المؤسسة لحفظ البيانات و الرجوع إليها عند و يتمثل في األوراق الرسمية و المستندا:  نظام الملفات -3-1-1

 . الحاجة

تتمثل في نماذج معينة بها ملخص لمحتويات نظام الملفات أي األوراق و المستندات الرسمية األصلية  :نظام السجالت  -3-1-2

 .مما يسهل تصنيفها، تداولها و استرجاعها

نظام السابق، ذلك باستخدام اآلالت التي تيسر تسجيل البيانات و إجراء هو تطوير للاآلالت :  استخدامالنظم اليدوية مع   -3-2

العمليات الحسابية و كذلك العمليات المتعلقة بمجموعة السجالت والسندات مما يساهم في زيادة سرعة تنفيذ األعمال كإستعمال 

 اآللة الحاسبة.
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 : النظام اآللي للمعلومات و أنواعه  -3-3

هي مجموعة من الوسائل واألجهزة التي تهدف إلى تحويل الوثائق الورقية إلى صور مصغرة ال :  الفلمية نظام المصغرات -3-3-1

يمكن قراءتها في حجمها المصغر بالعين المجردة، لكن باإلمكان تكبيرها، نسخ صورة رقمية منها وهي وسيط متطور لتخزين وتسجيل 

 . المعلومات في عصرنا الحاضر

 

 

يمثل الحاسب اآللي أكثر هذه األنواع تطورا، حيث ال يمكن ألي مؤسسة في مختلف الميادين من تطوير :  سب اآللينظام الحا -3-3-2

 .مجاالت أعمالها و أنشطتها ما لم تستخدم نظام الحاسب اآللي

 

 ثالثاً: تكنولوجيا المعلومات

تؤدي الي إتخاذ قرارات  ةلمنظمة، فالمعلومات الجيدة لدى اعلومات المتاحمأن القرارات خاصة اإلستراتيجية منها تعتمد علي ال

جيدة، و تتيح المعلومات معرفة الظروف الماضية و الحالية للمنظمة، و إذا ما تم استخدامها جيداً و االعتماد عليها بشكل فعال فإنها 

يمية و تساهم في إتخاذ القرارات في توضح ما سيكون عليه مستقبل المنظمة، كما ان المعلومات تتيح فهم األهداف و األنشطة التنظ

النظام الرقابي في المنظمة، من ناحية اخرى فإن الحصول علي البيانات و تشغيلها و توزيعها كمعلومات يكون امراً ضرورياً و هاماً 

تشغيل أو اإلخراج و متقدمة سواء في الحصول أو ال اتكنولوجيلزيادة كفاءة المنظمة، و تزداد أهمية المعلومات إذا ما أعتمدت علي 

 ايضاً التغذية المرتدة.

 تعريف تكنولوجيا المعلومات: -1

 توجد عدة تعريفات لتكنولوجيا المعلومات هي : 

. وهناك واختزان وتجهيز وتوصيل المعلوماتتعرف تكنولوجيا المعلومات على أنها التكنولوجيا اإللكترونية الالزمة لتجميع          

علومات األولى : التي تتصل بتجهيز المعلومات كالنظم المحَسبة ، والثانية : تلك المتصلة ببث المعلومات كنظم فئتان من تكنولوجيا الم

 االتصاالت عن بعد ، فالمصطلح يشمل بصفه عامة النظم التي تجمع بين الفئتين .

ات االتصاالت السلكية والالسلكية لتخزين كما تعرف تكنولوجيا المعلومات علي انها  تطبيق لتوظيف أجهزة الكمبيوتر ومعد        

ويستخدم هذا المصطلح عادة كمرادف ألجهزة الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر، ولكنه يشمل أيضا  واسترجاع ونقل ومعالجة البيانات،

، مثل أجهزة وترتبط العديد من الصناعات مع تكنولوجيا المعلومات. تقنيات توزيع المعلومات األخرى مثل التلفزيون والهواتف

الكمبيوتر، والبرمجيات، وااللكترونيات، وأشباه الموصالت، واإلنترنت، ومعدات االتصاالت، والتجارة اإللكترونية وخدمات 

 .الكمبيوتر

        

ل يعرف روجر كارتر تكنولوجيا المعلومات بأنها : "األنشطة واألدوات المستخدمة لتلقى، تخزين، تحليل، تواصل المعلومات في ك

أشكالها، تطبيقها لكل جوانب حياتنا شاملة، المكتب، المصنع و المنزل". و يميز روجر كارتر بين ثالث جوانب رئيسية لتكنولوجيا 

 المعلومات : 

 الجانب األول : تكنولوجيا تسجيل البيانات وتخزينها،
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 الجانب الثاني : تكنولوجيا تحليل البيانات،

 البيانات )االتصال(. الجانب الثالث : تكنولوجيا توصيل

 

 

 

ف تكنولوجيا المعلومات بأنها توظيف تقنية المعلوماتية ) المادية و البرمجية( والشبكات نعر أنخالل هذه التعريفات يمكن  ويمكن من

 المحلية والعالمية ) اإلنترنت ( وذلك بهدف تخزين ومعالجة واسترجاع المعلومات كل وقت وفي أي وقت.

 

 :علومات بمجموعة من الخصائص أهمها: تتميز تكنولوجيا المخصائص تكنولوجيا المعلومات  -2

فالتكنولوجيا تجعل كل األماكن اإللكترونية متجاورة، مثال على ذلك شبكة االنترنت التي تسمح لكل واحد منها  :تقليص الوقت -2-1

 كان موقعه الجغرافي، بالحصول على ما يلزمه من معلومات و معطيات في وقت قصير مهما 

 تعمل تكنولوجيا المعلومات على رفع اإلنتاجية حين يتم إستعمالها بشكل جيد و فعال؛  رفع اإلنتاجية : -2-2

لها، أبسط مثال على ذلك الحاسوب الذي نستعمله في حياتنا  احتياجاتناتعددت إستعماالت تكنولوجيا المعلومات لتعدد  المرونة : -2-3

كما أنها تمنح لإلنتاج  لية، فهو أداة للكتابة والقيام بمختلف العمليات المعقدة مثل اإلتصال عن البعد أو القرب .....الخ.اليومية والعم

 ؛االستعمالكفاءة عالية وهذا بكسب تكنولوجيا المعلومات مرونة كبيرة بالمقارنة مع آلة محدودة 

و األصغر و األقل تكلفة وهي من أهم مميزات تكنولوجيا المعلومات فهي  : ويقصد بها األسرع  la miniaturisationالتمتمة  -2-4

 تتميز بالتحسن الدائم في سرعتها وسعة ذاكرتها.

 أقسام تكنولوجيا المعلومات  -3

شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا وذلك من سنة إلى أخرى بل ومن يوم إلى آخر، حيث إتسع هذا التطور حتى أصبح     

 : مجاالت و أقسام عديدة نذكر منها يضم

تتمثل هذه الصناعة في المؤسسات التي تنتج الملكية الفكرية عن طريق المحررين و المؤلفين و  و صناعة المحتوى المعلوماتي :

 غيرهم؛

اجدها إلى وتتم بواسطة شركات االتصال و البث التي تتم من خاللها توصيل المعلومات من أماكن تو صناعة بث المعلومات :

 مستخدميها؛

وتقوم هذه الصناعة على منتجي األجهزة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات و االتصال كما تشمل هذه  صناعة معالجة المعلومات :

 الصناعة على منتجي البرمجيات.

 رابعا : تكنولوجيا الشبكات

 الشبكات الخاصة )اإلنترانت و اإلكسترانت(  -1

ة عمل المؤسسة، كما تسمح بإنشاء شبكات خاصة لإلستعمال الحصري من قبل المؤسسة تدعى بالشبكات تستخدم اإلنترنت في تأدي    

 الداخلية )اإلنترانت( و شبكات خاصة بالزبائن و موردي و شركاء المؤسسة و التي تسمى بالشبكات الخارجية ) اإلكسترانت(. 
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 شبكة االنترانت: 1-1

 تعريف اإلنترانت :  1-1-1

أن اإلنترانت : "عبارة عن شبكة داخلية، تستعمل تكنولوجيا اإلنترانت و تكون فيها المعلومات في متناول العاملين   J.N.yolinيرى 

 بالمؤسسة فقط". 

فاإلنترانت هي : "شبكة خاصة لمؤسسة تمكن المستخدمين الموجودين فيها فقط من اإلستفادة من خدمات الشبكة و ال تسمح ألي مستخدم 

ارج المؤسسة أو الشركة من اإلستفادة من خدمات هذه الشبكة. و اإلنترانت هي في الواقع نسخة مصغرة من شبكة اإلنترنت من خ

 تعمل داخل مؤسسة يستطيع العاملون في هذه المؤسسة وحدهم الوصول إلى المعلومات الموجودة فيها".

العاملين مثل الموردين أو العمالء الكبار لإلستفادة من موارد  و ربما تسمح إدارة الشركة بإعطاء موافقة خاصة لألشخاص الغير

( و غيرها،   Fire wallsاإلنترانت و بإستخدام نظام الحماية و السيطرة و تقنيات الرقابة على المعلومات مثل برامج جدران النار )

 تستطيع المؤسسات حماية موارد الشبكة و ضمان اإلستخدام لها.

 نت:شبكة االكسترا  1-2

 تستخدم المؤسسات المتطورة باإلضافة إلى اإلنترانت ما يسمى  باإلكسترانت.

تعرف شبكة اإلكسترانت على أنها : "نتائج تزاوج''  كل من اإلنترنت و اإلنترانت فهي شبكة إنترنت   تعريف اإلكسترانت : 1-2-1

ها عالقة بطبيعة نشاطها بحيث تسمح لشركاء أعمال المؤسسة مفتوحة على المحيط الخارجي بالنسبة للمؤسسة المتعاونة معها و التي ل

المرور عبر جدران نارية  التي تمنع ولوج الدخالء و الوصول لبيانات المؤسسة، وقد يكون هؤالء الشركاء موردين، موزعين، 

 «.شركاء، عمالء، أو مراكز بحث تجمع بينهما شراكة عمل في مشروع و احد 

 

 

 

 كات العامة ) اإلنترنت(تكنولوجيا الشب 1-3  

لقد أصبح إهتمام المؤسسات ينصب أكثر فأكثر على إيجاد الطرق األكثر فعالية لإلتصال بالمستهلكبن و تلبية حاجاتهم و رغباتهم و      

 رنت.هو ما حصل بفعل عامل التقدم التكنولوجي، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بمراكز اإلتصال اإلفتراضية و المتمثلة في اإلنت

 تعريف االنترنت 

و معناها شبكة المعلومات العالمية، التي يتم فيها  International Networkهي إختصار الكلمة االنجليزية  Internet كلمة إنترنت    

ربط مجموعة شبكات مع بعضها البعض في العديد من الدول عن طريق الهاتف أو األقمار الصناعية، حيث يكون لها القدرة على 

، التي تستطيع تخزين المعلومات األساسية  serverبادل المعلومات بينها من خالل أجهزة كمبيوتر مركزية تسمى بإسم أجهزة الخادم ت
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 .usersفيها و التحكم بالشبكة بصورة عامة، كما تسمى أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها الفرد بإسم أجهزة المستفدين 

 

 

 

 التدريبتحديد احتياجات استراتيجيات 

 المبحث االول : مفهوم التدريب واستراتيجيات التدريب.

 التدريب 2-1

لدى األفراد عن طريق تزويدهم بالمعلومات الضرورية  فيهيهدف التدريب بصفة عامة إلي تدعيم القدرة علي العمل و الرغبة 

حقق التغيرات المرغوب فيها في معارفهم و أو لمتجددة عن طريق عملهم و ما يحدث من تطورات في أساليب العمل المختلفة بم ي

 خبراتهم و مهاراتهم و قدراتهم و أيضاً تطوير سلوكهم و إتجاهاتهم بما يؤدي في النهاية إلي رفع مستوى اإلنتاجية.

 

 أوالً: مفهوم التدريب:

لين بها علي مختلف مستوياتهم يمكن تعريف التدريب علي أنه البرامج الرسمية التي تستخدمها المنظمات لمساعدة األفراد العام

ات و من أجل كسب الفاعلية و الكفاية في أعمالهم الحالية و المستقبلية من خالل تنمية المهارات الفكرية و العملية المالئمة، وكذلك المهار

 المعارف و االتجاهات بم يتناسب و تحقيق أهداف المنظمة. 

أنشطة(، أو هي العمليات الفرعية التي توجه الي عدد من البشر لتحقيق أهداف كما تعتبر العملية التدريبية مجموعة فعاليات )

 محددة من برنامج منظم يسمي البرنامج التدريبي.

كما يعتبر التدريب الجهد المبذول والمخطط له لتزويد القوي البشرية في المنظمة بمعارف معينة وتحسين وتطوير وتنمية مهاراتها           

 غير سلوكها واتجاهاتها بشكل ايجابي وفق لمصلحتهم ومصلحة المنظمة، من خالل رفع انتاجياتهم بشكل عام.وقدراتها، وت

ادارية مخططة وفق الستراتيجيات محدده تعمل علي   و يمكن ان نستخلص من التعريفات السابقة بأن التدريب هو كل عملية

 تاج اليها المنظمة للتحقيق أهدافها.تزويد العاملين بالمعارف و المهارات والقدرات  التي تح

 :ثانياً  : أساليب التدريب 

 يمكن تقسيم طرق و أساليب التدريب الي نوعين : طرق تقليدية ، و طرق حديثة.

 الطرق التقليدية:  -أ

 هناك العديد من األساليب التدريبية التى تستخدم لعرض موضوعات البرنامج التدريبى والتى تهدف إلى تزويد المتدرب

بالمهارات والمعارف والخبرات والقدرات التى يحتاج إليها والتى تسهم في تطوير مستوى أدائه لعمله. وهذه األساليب تأخذ صوراً 

متعددة منها ما يختص بالتدريب الفردي ومنها ما يختص بالتدريب الجماعي. وبالتالي تختلف أساليب التدريب باختالف الظروف 

ف المستوى الوظيفي للمتدربين يحتم اختالف أساليب التدريب في كل مستوى بمعنى أن برامج التدريب التى والمواقف القائمة. فاختال

تصلح لتدريب الفنيين والعاملين في المستويات التنفيذية، كما أن إختالف الغرض من عملية التدريب  تصلح لتدريب وتنمية المديرين ال

المستخدمة، فالطرق التي تستخدم إلكساب الفرد المهارات الالزمة بغرض أداء وإنجاز عمله  والتنمية يحتم االختالف في طريقة التدريب

بكفاءة تختلف عن تلك التي تستخدم إلكسابه المهارات المرتبطة بالسلوك وأنماط الشخصية والتفكير، كما أن االختالف في خبرات 
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يبهم. فعلى سبيل المثال فإن المؤتمرات التي تستخدمها المؤسسة كأحد وثقافات المتدربين من شأنه أن يؤدى إلى االختالف في طرق تدر

طرق التدريب تتطلب أن تتوفر لدى أعضائها الخبرات والتجارب الكثيرة، أما المحاضرات فال تتطلب من الدارسين هذا القدر من 

  .الخبرات والتجارب

 

 

 :قسيمها الي نوعين أساسيين همايمكن مناقشة األساليب التقليدية المختلفة للتدريب من خالل ت

 أساليب التدريب داخل العمل. -2

 أساليب التدريب خارج العمل. -3

 

 : طرق التدريب الحديثة  -ب

التدريب طريق مهم لكافة الموارد البشرية على إختالف تخصصاتهم ومستوياتهم اإلدارية ، فالتدريب مكسب للمهارات 

بمفرده حتى وإن وفر تلك القدرات فى مهارات العملية اإلدارية وما يرتبط بها غير  التقليديوالمعارف أى القدرات. على أن التدريب 

كاف ، فقد ظهرت أساليب ومناهج إدارية جديدة كإعادة الهندسة وإدارة الجودة الشاملة وهى تكشف جوانب أخرى إلنخفاض كفاءة 

ق الجديدة المؤسسة علي إستخدام تكنولوجيا الحاسبات وجودة النشاط التدريبى فى ظل إستخدام ان طرق التدريب الحديثة هي الطر

 االلية في التدريب . و التي تعطي نتائج أسرع و دقة اكبر و ذات تكلفة اقل.

 

 ةي:تحديد االحتياجات التدريب 2-3

 :تعريف االحتياجات التدريبية

راتيجيات تحدد بها األداء المرغوب من أجل ذكر أحد الباحثين  فيما يختص بتحديد اإلحتياجات التدريبية :أن المنظمة تضع است

يجب أن تعالجها  والتيالتدريبي(  اجياالحتتحقيق أهدافها التنظيمية، وبمقارنة األداء المرغوب باألداء الحالى تظهر الفجوة التدريبية ) 

 حديثةالمنظمة لتحصل على مستوى عالى من التميز اإلدارى وذلك فى ظل مواجهة التطورات التكنولوجية ال

 تحديد االحتياجات التدريبية بإستخدام تكنولوجيا المعلومات

 المرحلة المبتدئة :    -1

 بعد استعراض السياق التقليدى يتضح ان : 

 :التدريبية يتم على ثالث مستويات تحليل وتحديد االحتياجات

 مستوى المجموعة الوظيفية  -  مستوى المنظمة ) استراتيجى (  -

 مستوى الفرد    -

 : هم أربعةخل الرئيسية لتحليل االحتياجات التدريبية المدا

 تحيل المهمة  -     األداءتحليل  -

 مسح االحتياجات التدريبية  -   قياس المقدرة والكفاءة  -
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 طرق جمع البيانات متعددة واهمها : 

 اجتماع المجموعات -    المقابلة  -  االستبيان  -

 عد البيانات قوا -    المالحظة  -  االختبارات   -

 

ذا نظرنا الى النقاط الثالثة السابقة بالتسلسل المنطقى نجدهم يمثلون ثالث مراحل متتالية لتحديد االحتياجات التدريبية. تنتهى هذه إ

الى يصور نتاج التقارير حسب الجهات المختلفة. الشكل  التإالمراحل الثالث بمرحلة رابعة وهى تلك البيانات التى تم تجميعها وتحليلها و

 ولوية حدوثها .أا حسب ها منطقيً لربعة وتسلسهذه المراحل األ

 

 فيالمعلومات الستخدامها  إمدادهذه المرحلة المبتدئة يقتصر على سرعة ودقة  فيدور تكنولوجيا المعلومات  أنعلى ما تقدم يتضح  بناءً 

 تجميع وتحليل وفهرسة تلك المعلومات  فيالطرق التقليدية. ثم يساهم 

هذه المرحلة لسببين  إلىاجات التدريبية بالكامل ويعزي اللجوء يذن يمكن القول ان هذه المرحلة تعتبر خطوة انتقالية نحو تحديد االحتا

 هما : 

الدول المتقدمة وفى الحاضر " كماً "  في" كيفاً " بالنسبة للمنظمات  الماضي فيتكنولوجيا المعلومات )  إمكانيات)أ( ضعف 

 (. العربيمنظمات العالم  لبألغبالنسبة 

 )ب( قلة الموارد البشرية القادرة على االستفادة من تكنولوجيا المعلومات. 

. كما ان مراحل تداول األقوىكان له الحضور  الذيلذلك نجد ان تكنولوجيا المعلومات استخدمت هنا كعامل مساعد للعنصر البشرى 

 تكنولوجيا المعلومات والعنصر البشرى (. إمكانياتكرهما )ضعف البيانات تكون متقطعة نظرا للسببين السابق ذ

لقد مرت منظمات الدول المتقدمة بهذه المرحلة، بعضها مكث فيها فترة ربما زادت عن عشرة سنوات لكن مع تراكم البيانات 

تكنولوجيا المعلومات بما فى ذلك  ههدتش الذيتم اكتسابها من هذه المرحلة ثم التطور الكبير  التيوالمعلومات وكذلك الخبرات البشرية 

  المرحلة المتقدمة. إلىظهور شبكة االنترنت، تم االنتقال 

مواقعها تقدماً وسيتم التعرض  أكثر فيغالبية البنوك التجارية الحكومية في مصر  أالنتعيشها  التي هي -المبتدئة  -هذه المرحلة  في

 المبحث الثاني من هذا الفصل. فيتفصيال لذلك 

 

 ثانياً : المرحلة المتقدمة  

لسابقتها المبتدئة  طبيعيمرحلة عالية التقنية ومستوى مرتفع مقارنة بالمرحلة المبتدئة، ويمكن القول ان هذه المرحلة تطور  هي

المرحلة يجب . ولفهم هذه E-Training االلكترونييعتمد عليها التدريب  التيظهرت لمواجهه المتطلبات الكثيرة والمتشعبة  أنهاكما 

 .يوضحها الشكل رقم والتيالتعرض لمحتوياتها 

 

سنتناولها  والتياالحتياجات التدريبية  تختص بتحديد التيالنقطي   اإلطارعلى تلك الدوائر ذات  ز، و بالتركيااللكترونيمكونات التدريب 

 :  هيالحتياجات التدريبية تكنولوجيا المعلومات لتحديد ا أوجدتها التي األدواتتمثل احدث  أنهابالشرح اذ 

 التعاون. أدوات -2   التقييم على الخط.   -1
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 نظام معلومات الموارد البشرية.  -4   المقدرة ) الكفاءة (.  إدارة  -3

 

 

 

 

  Online Assessmentالتقييم على الخط   -1

 ن : هذا النوع من التقييم يستخدم لقياس مستوى مهارة موظف ما فى مجال من المجاالت وقد يكو

 على قرص مدمج   (أ)

يكون التقييم هنا جزءا من المحتويات التدريبية الموجودة على هذه االقراص وبالطبع يمكن ان تشمل هذه االختبارات اى مهارة يمكن 

 (  التدريب عليها من خالل االقراص المدمجة ) مثال على ذلك اختبارات تحديد المستوى اللغة االنجليزية او اساسيات الحاسب االلى

 

 و االنترانيتأيتم باستخدام شبكة االنترنت  يالنوع الثان (ب)

ذلك  فيالشركات المتخصصة  إحدىتتفق مع  أوالتقييم على شبكتها الخاصة  ) االنترانيت (  أسئلةحيث تقوم المنظمة بتصميم ووضع 

امت لمثل هذا النوع من التقييم سواء قبل ويتم تزويد الموظفين بكلمة المرور لموقع تلك االختبارات على االنترنت وهناك شركات ق

سواء من خالل االختبارات   األعمالجميع مجاالت  فيبعد الدورات التدريبية وهى تكاد تشمل معظم المهارات المطلوبة  أوالدورات 

 المجال : ومن الشركات المتخصصة فى ها   Customized Testsحسب الطلب  إعدادهايتم  التيتلك  أو  Ready Madeالجاهزة 

 (2/8شكل رقم )

 الشركات المتخصصة في مجال التدريب االلكتروني

 

Web Site Company Name No 

www.questionmark.com Questionmark            1 

www.quizstudio.com             Quiz Studio                 2 

www.pedagogue.com  Pedagogue solutions 3 

www.test24hour.com            Test 24 Hour               4 

 

 المصدر: من إعداد الباحثة ) من مواقع االنترنت التي تم ذكرها في الجدول(

 

  Collaboration Toolsالتعاون  أدوات  -2

لمعلومات لتعطى القوة للطرق التقليدية لجمع وتبادل ومناقشة وتحليل تكنولوجيا ا أوجدتها التيتلك الوسائل  هيالتعاون  أدوات

 Subject Matterيستخدمها الخبراء المختصون  إذعملية تحديد االحتياجات التدريبية  فيميزه هائلة  األدواتالمعلومات ، وتقدم هذه 

http://www.questionmark.com/
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Expert ( SME )  ة من مراحل تحديد االحتياجات التدريبية.من مرحل أكثر فيعينات الموظفين  أوالتدريب  مسئولي، وكذلك 

يجب  التيهذه المرحلة من مراحل التدريب هو وضع المقاييس المعيارية للمهارات ومستوى القدرات  فيالتعاون  أدواتنتائج  أهملكن 

 للموظفين إكسابها

 (Setting standards for skills- and competency levels) 

 واهم هذه الوسائل : 

 Electronic groupsعات االلكترونية المجمو -أ

 : التقليدية الشهيرة مثلتعنى ببساطة تحويل المجموعات 

 Nominal groupالمجموعة االسمية  -

 Community group forum منبر مجموعة المجتمع  -

  Focus groupالمجموعة المحورية  -

 تكنولوجيا المعلومات  بإمكانياتمجموعات الكترونية بعد تزويدها  إلى

تمتلك خمسين قاعة   IBMالحظ كيركباتريك ان  1992ففى عام  IBMاستخدام هذه التكنولوجيا شركة  فيولقد كانت الشركة الرائدة 

  Teams Focusللتعامل مع المجموعات االلكترونية وذلك بتزويدها بالحاسبات والشبكات مع برنامج  أعدتوقد  أمريكا فيمنتشرة 

 ……. المناقشة  – األولوياتترتيب  – األفكار) كتابة  األسلوبهذه القاعات العمل تقريبا بنفس  فيالموجودون  األشخاصويستطيع 

 .اكبر  إمكانياتالتكنولوجيا الجديدة وبالطبع مع  ببق عرضها لكن مع تعديل طفيف يناسالطرق التقليدية السا فيتعودوا عليه  الذيالخ ( 

 Netكثيرا جدا فمع ظهور االنترنت وبرمجيات عديدة مثل  اإلمكانياتقد تطورت ف IBM وبعد عشر سنوات من وجود قاعات نأآل

Meeting   مثل هذه المجموعات  إجراءويمكن بسهولة وبالمجان تقريبا   .لالتصاالت كثيرة  أخرىمن شركة مايكروسوفت وبرامج

 ( العاديدولة بالمجان على التليفون  80من  بأكثر حيث انه يمكن مشترك االنترنت باالتصال Hote lephoneااللكترونية      ) موقع 

 

  e-mail & chattingوالدردشة  االلكترونيالبريد  -ب

 واحدا من اقوى وظائف االنترنت حيث انه مكن العالم من تبادل الرسائل فى لحظات وبالمجان تقريبا  االلكترونييعتبر البريد 

 مكن باستعمالها تبادل الملفات بجميع انواعها وباى لغة فى العالم  والتى ي  attachmentاضف الى ذلك خاصية المرفقات 

 & Yahooاو بالصوت والصورة وهناك مواقع كثيرة توفر تلك الميزة اهمها موقعين هما   Textاما الدردشة فيمكن اجرائها بالنص 

Hotmail  

 Threadingى التدريب او عمل مناقشة متواصلة بالنسبة للبريد االلكترونى يمكن استخدامه لالستفسار بين الخبراء ومسئول

discussion 

 .للموظفين وتلقيها بعد ملئها  Questionnairesكذلك يمكن استخدام امكانية المرفقات الرفاق االستبيانات 

 والمنظمة لها خياران فى التعامل مع العناوين البريدية لموظفيها : 

 

  …….االعتماد على المواقع العامة مثل  (أ)

www.yahoo.com or www.hotmail.com  

http://www.yahoo.com/
http://www.hotmail.com/
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ويتميز هذا البديل بتكلفتة الزهيدة ودعم فنى قليل جدا وغير محتاج الى تحديث برمجياتة لكن الجانب المظلم من هذا البديل هو 

 ن السرية كما ان مستوى االمن من ناحية الفيروسات اقل.محدودية السعة التخزينية وعدم ضما

 

 

 العطاء عناوين لموظفيها كما هو الحال فى غالبية البنوك المصرية.  Intranetاالعتماد على شبكتها الخاصة  (ب)

خر ومميزات هذا البديل الخصوصية والسرعة ودرجة اعلى من االمان وتستطيع المؤسسة السيطرة عليه لكن على الجانب اال

 نجد من يقف متربصا لمزايا هذا البديل محاوال استنزافها وهما التكلفة والدعم الفنى. 

 فى االخير لذوى الرأى فى المنظمة القادرين على االختيار من البدائل ما يعظم المزايا ويحجم العيوب. –القرار  -ويبقى 

  Skills & Competency managementالمهارات والمقدرة  إدارة -3

تكنولوجيا المعلومات للعملية التدريبية واهم الوظائف التى  أعطتها التيالمميزات  اقويالمهارات والمقدرة من  إدارة إمكانيةبر تعت

 :  هي مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية فيتستطيع هذه الميزة القيام بها 

                           Define skills and competencyتعريف المهارات والمقدرة   -1

                                       Pre-loaded skillsالمهارات الموضوعة مسبقا   -2

         Competency weighted within roles حدود الدور  فيللمقدرة  النسبيالوزن   -3

               Skills and competency trackingت اررصد ومتابعة المهارات والقد   -4

   Profile – driven skills assessment    ل الوظيفة ايبروف أساسم المهارات على تقيي  -5

 .Learning Management System (LMS)التعلم  إدارةتسمى نظم   Packageضمن حزمة  تأتىجميع هذه المهارات 

ثل مؤسسة براند هيل والمشهود له من قبل مؤسسة رائدة م األقوىصاحبة النظام   Click 2 Learnولما كانت شركة 

Brandon Hall  فسوف نتناول نظامها والمعروف باسمIngenium   تكاد  األنظمة باقي أنلنرى المهارات والمقدرة مع مالحظة

 المهارات والمقدرة.  إدارةتقديم ميزة  في تتشابه

  Human Resources Information Systemنظام معلومات الموارد البشرية  -ت

 سيكزن لديها نظامان للتعامل مع الموارد البشرية الخاص بها : االلكترونيالتدريب  إلىات عند تحول المنظم

  HRISنظام معلومات الموارد البشرية  (أ)

المنظمة الخاصة بجمع و وتخزين و حفظ و استرجاع البيانات  اإلجراءاتيمكن تعريف نظام معلومات الموارد البشرية بأنها " 

و خصائصهم في أي منظمة، و بما يدعم كفاءة و فعالية إدارة الموارد البشرية  األفرادارد البشرية و أنشطة عن المو الفعالةالصحيحة و 

 القرارات الخاصة بالعنصر البشريفي إتخاذ 

  LMSالتعلم  إدارةنظام  (ب)

التدريبية للموظفين وعلى ذلك  األنشطة إدارةبالتعامل مع المعلومات الخاصة بتنمية الموارد البشرية وكذلك  أساساويختص هذا النظام 

مزامنة ) تحديث ( المعلومات بينهما  أهميةفانه يتعين على المنظمات مواجهه مشكلة هامة وهى كيفية االستفادة من تكامل النظامين مع 

 النقاط التالية :  فيحال لهذه المشكلة يتلخص  وآخرونلذلك يقترح ويندى  

  Platformيكون متوافقا مع نظام معلومات الموارد البشرية ويعمل على نفس القاعدة  التعلم يجب ان إدارةعند اختيار نظام  -
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وظيفته ( مشتركة بين النظامين حتى تسهل عملية تبادل  –اسمه  –) مثل رقم الموظف  األساسيةتكون الحقوق  أنيجب  -

 المعلومات بين النظامين 

 

 مبرمج او يدويا  يوقد يكون اليا ا تكون هناك مزامنة ) تحديث مشترك ( بين النظامين أن -

 بإمدادبناء على ما سبق يمكن القول ان نظام معلومات الموارد البشرية يمكن االستفادة منه فى مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية 

  . عليه الموظفين بصورة دقيقة وحديثة  الذي الحاليالقائمين على المرحلة بالوضع 

 إختبار فرضيات البحث:

طار الدراسة النظرية للبحث وفي ضوء نتائج الدراسة الميدانية لموضوع اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحديد االحتياجات في إ

 التدريبية ، يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها البحث على النحو التالي كما في الشكل ادناه:

 (1شكل رقم  )

 ملخص نتائج إختبار الفروض

رقم 

 رضالف

 نتيجة اختبار الفرض الفرض

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك  ال 1

بمكوناته الثالثة )األجهزة، البرمجيات، مهارات األفراد( على  متطلبات 

السوق المحلي التنافسي )البيئة الخارجية( كأحد أبعاد تحديد استراتيجيات 

 ية بجمهورية مصر العربية .التدريب بالبنوك التجار

 قبول فرض العدم

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك  ال 2

بمكوناته الثالثة )األجهزة، البرمجيات، مهارات األفراد( على الفعالية 

الذاتية للمتدرب كأحد أبعاد تحديد استراتيجيات التدريب بالبنوك التجارية 

 مصر العربية . بجمهورية

 رفض فرض العدم و قبول الفرض البديل

اليوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك  3

بمكوناته الثالثة )األجهزة، البرمجيات، مهارات األفراد( على  الخبرة 

الوظيفية للمتدرب كأحد أبعاد االحتياجات التدريبية بالبنوك التجارية 

 ية مصر العربية .بجمهور

 قبول فرض العدم

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك  ال 4

بمكوناته الثالثة )األجهزة، البرمجيات، مهارات األفراد( على الدعم 

اإلداري كأحد أبعاد تحديد استراتيجيات التدريب بالبنوك التجارية 

 بجمهورية مصر العربية .

 فرض العدمقبول 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى تكنولوجيا المعلومات لدى البنوك  ال 5

بمكوناته الثالثة )األجهزة، البرمجيات، مهارات األفراد( على  تقييم 

التدريب   استراتيجياتجدوى الحاجات التدريبية المدركة كأحد أبعاد 

 بالبنوك التجارية بجمهورية مصر العربية .

 رض العدمقبول ف
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 م.2016المصدر: إعداد الباحثة من االستبانه عام 
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 النتائج و التوصيات وموضوعات مقترحة للدراسة مستقبالً 

 

 يشتمل هذا الفصل علي النقاط التالية:

 اوالً : النتائج.

 

( استخدام في المستوى راداألفمهارات  –البرمجيات – األجهزةيعتبر مستوى إستخدام تكنولوجيا المعلومات بمكوناته الثالثة )  -1

 المبدئي.

من موظفي  %54من  ألكثريمثل إستخدام الكمبيوتر كأحد عناصر تكنولوجيا المعلومات ضرورة للقيام بالمهام الوظيفية  -2

 البنوك التجارية بجمهورية مصر العربية.

من موظفي  %25من  ألكثرالوظيفية  يمثل إستخدام شبكة االنترنت  كأحد عناصر تكنولوجيا المعلومات ضرورة للقيام بالمهام -3

 البنوك التجارية بجمهورية مصر العربية.

 يوجد موقع علي شبكة االنترنت خاص بكل بنك كأحد أشكال االستخدامات لتكنولوجيا المعلومات. -4

نولوجيا الكمبيوتر كأحد أشكال االستخدامات لتك أجهزةتوجد حزم برمجية  خاص بكل بنك ، وكذلك شبكة داخلية للربط بين  -5

 المعلومات.

 ال يتم استخدام حزم برامجية  متخصص  لتحديد الحاجات التدريبية المدركة عقب كل برنامج تدريبي. -6

 المعلومات لتقييم المهارات المكتسبة عقب كل برنامج تدريبي. اتكنولوجيال  يتم استخدم  -7

 برنامج تدريبي. المعلومات لتقييم المهارات المكتسبة عقب كل اتكنولوجيال يتم استخدم  -8

 ثانياً:  التوصيات

 

من المستوى ( األفرادمهارات  –البرمجيات  – األجهزةالمعلومات بأشكالها الثالثة )  اتكنولوجي استخدامالعمل تفعيل و تطوير  -1

 مستوى االستخدام المتقدم. إلى تصل  ىالمبدئي حت االستخدام

 لتحديد الحاجات التدريبية المدركة عقب كل برنامج تدريبي. كترونيةااللبعض وسائل تحديد االحتياجات التدريبية  ستخداما -2

 لتقييم المهارات المكتسبة عقب كل برنامج تدريبي. االلكترونيةستخدام بعض وسائل تحديد االحتياجات التدريبية إ -3

 برنامج تدريبي.لتقييم المهارات المكتسبة عقب كل  االلكترونيةستخدام بعض وسائل تحديد االحتياجات التدريبية إ -4
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 المراجع

إسكندر ،نجيب علي ، تكنولوجيا المعلومات ودورها في تطوير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية، رسالة   -

 (.2011دكتوراه ،) كلية التجارة ، جامعة قناة السويس ، 

مات في زيادة كفاءة إدارة العالقات مع العمالء، دراسة ميدانية على البنوك أبولحية ،سلمان محمد سلمان ، استخدام تكنولوجيا المعلو -

 (.2011التجارية األردنية، رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال،)كلية التجارة ، جامعة قناة السويس،

ات إدارة الموارد العنوان البشرية: الدور المعّدل للتمكين، دراسة الزيدانيين،مفلح عودة عياد، التخطيط االستراتيجي وأثره على ممارس -

ميدانية مطبقة علي وزارة التربية والتعليم األردنية،، رسالة مقدمة على درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال،)جامعة العلوم 

 (.2015كلية الدراسات العليا،-االسالمية العاليمة

 

و التطبيقات اإلدارية،)اإلسماعيلية: كلية التجارة جامعة قناة السويس،  األساسياتظم المعلومات اإلدارية جاد الرب ، سيد محمد ، ن -

 م ( ،  .2013

 م( 2006)عمان: دار المناهج، 1غسان قاسم ، إدارة التكنولوجيا، ط  -

دولة، )غير منشورة(، كلية  ةدكتوراأطروحة نوفيل حديد، تكنولوجيا اإلنترنت و تأهيل المؤسسة لإلندماج في اإلقتصاد العالمي، 1 -

 .52-51ص ص  2006/2007العلوم اإلقتصادية و العلوم التسير، جامعة الجزائر،

إبراهيم درة، تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات:األسس النظرية و دالالتها في البيئة العربية المعاصرة، منشورات  عبد البارى، -

  2003ة اإلدارية، القاهرة،المنظمة العربية للتنمي

لشر، تريسا. تسويق المعلومات فى مواجهة معلوماتية تتنافس وموارد تتناقص،)الكويت: الهيئة العامة للتعليم الطبقي   -

 ( . 2006والتدريب،

 (.م1990سونيا محمد البكري، على عبد مسلم، مقدمة نظم المعلومات اإلدارية)اإلسكندرية،الدار الجامعية للنشر،  -

 . 14م( ص2002سونيا محمد البكري، نظم المعلومات اإلدارية، )اإلسكندرية: الدار الجامعية للنشر،  -

إدارة المؤسسات الحكومية، مذكرة دكتوراه،) غير منشورة(، كلية العلوم االقتصادية و  فيعلومات معبده نعمان آلشريف، دور نظم ال1

 ،.2004/2005جزائر، علوم التسيير، تخصص إدارة أعمال، جامعة ال

 القرارات اإلدارية في المؤسسات اتخاذعبد العزيز سطحاوي، مفيدة يحياوي، دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  -

content/uploads/2010/03-http://iefpedia.com/arab/wp(2011/07/23)  

إبراهيم يختي، مقياس تكنولوجيات و نظم المعلومات فى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة   -1

 .2005قاصدي مرباح ورقلة،  أكتوبر 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03(2011/07/23)
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 ،.2008الموسوعة الدولية لعلم المعلومات والمكتبات،  -

 1مات و صناعة و اإلتصال الجماهيرى،)د.م: دار العربي للنشر والتوزيع ، محمود علم الدين، تكنولوجيا المعلو -

u5shared.com/get/UP4http://www.-D/________.html7n 

 

 خاذ القرارات اإلدارية في المؤسساتعبد العزيز سطحاوي، مفيدة يحياوي، دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في إت -

content/uploads/2010/03-http://iefpedia.com/arab/wp(2011/07/23)  

سطة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة إبراهيم يختي، مقياس تكنولوجيات و نظم المعلومات فى المؤسسات الصغيرة و المتو  -

 . 2005قاصدي مرباح ورقلة،  أكتوبر 

غنية اللوش، دور المعلومات في توجيه إستراتيجية المؤسسة )دراسة حالة مجمع صيدال(، مذكرة دكتوراه،) غير منشورة(، كلية  -

 . 2001/2002، العلوم االقتصادية و علوم التسيير،تخصص إدارة أعمال، جامعة الجزائر

حاج عيسى آمال، هواري معراج، دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين قدرات المؤسسة الجزائرية،  الملتقي الوطني األول حول  -

 .2003أفريل  23-22المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ االقتصادي الحديد 

المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في المصارف العاملة في قطاع عزة،  سلوى محمد الشرف، دورة إدارة المعرفة و تكنولوجيا -

 .2008مذكرة دكتوراه، الجامعة اإلسالمية، عزة، عمارة الدارسات العليا، 

دارية ، بشير عباس العالق، تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال و تطبيقها في مجال التجارة النقال، )عمان: المنظمة العربية للتنمية اإل -

 . 20م( ص 2007

مديرية الصيانة لسوناطراك  باألغواط   في المؤسسة دراسة حالة  مراد رايس، أثر تكنولوجية المعلومات على الموارد البشرية -

"DML  ،مذكرة دكتوراه، )غير منشورة(، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، تخصص إدارة األعمال، جامعة الجزائر ،"

 .، 2005/2006ر، بالجزائ

   http://www.kutub.info/downloads/6533.doc م(.2011كريم عياد، مفهوم اإلنترنت  )د.م، د.ن،  -

 (.2013عة قناة السويس،الكتبي، محسن علي ، إدارة الموارد البشرية مدخل وظيفي إنساني ) اإلسماعيلية: كلية التجارة جام -

 ( 2010درة، عبد الباري ، وأخرون، إدارة القوى البشرية )القاهرة:  الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات،   -

سليم ، كمال نسيم محمد ، أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات علي العملية التدريبية ، رسالة مقدمة للحصول علي درجة الدكتوراه في   -

 .2002إدارة االعمال، اكاديمية السادات للعلوم االدارية ،
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