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التكنولوجيا الرقمية ودورها يف تنمية املورد البشري اخلاص
بسلك األمن لوالية بسكرة
 اجلزائر، جامعة بسكرة، حممد توفيق ومان:الباحث
 اجلزائر، جامعة بسكرة، رشيد زوزو:األستاذ الدكتور
:امللخص
،لقد كان القتحام التكنولوجيا الرقمية حلياتن ا اآلثار العميقة على املستوى الفردي أو اجلمعي
 عصر أصبحت فيه املعلومات موارد ال تقل،حيث أدت إىل ظهور ما يعرف بعصر املعلومات واملعرفة
أهمية عن باقي املوارد اليت حتتاج إليها املؤسسة حيث جتسدت هذه املعلومات يف استخدام تطبيقات
 الفضائيات التلفزيون التفاعلي، اهلاتف احملمول،الثورة الرقمية بأمناطها املختلفة كاستعمال االنرتنت
...فضال عن أجهزة اإلدارة واحلماية
وقد انعكست هذه الثورة الرقمية على احلياة االجتماعية بشكل عام وعلى املؤسسة بشكل
 حيث أصبحت املؤسسة اجلزائرية واملؤسسة األمنية بشكل خاص مطالبة بالتكيف مع هذه،خاص
 هذا التطلع لن يتأتى إال،التطورات والتأقلم معها لكسب رهانات هذا العصر ولتحقيق األمن القومي
بتوفري بنية حتتية قوية ومتماسكة تساعد على استثمار ما تتيحه هذه األخرية من خيارات تساعد يف تنمية
.وتأهيل املورد البشري الذي يعترب عصب التطور والتنمية

Abstract :
The incursion of digital technology into our lives has had a profound
effect both individually and collectively. This has led to the emergence of what
is commonly known as the information and knowledge era; where information
has become a resource no less important than the resources needed by the
institution. This information has materialized in the use of applications of the
digital revolution in its various existing systems; such as the use of internet,
mobile phones, satellite television, in addition to the management and
protection of institutions.
This digital revolution has had an effect on social life in general and on
the institution in a particular way. The Algerian institution and in particular
the security institution are indeed called to adapt to appropriate the stakes of
this century and the achievement of national security. This vision would only be
possible through a strong and coherent infrastructure that would support the
investment of what digital technology has generated, based on the choices that
will help the development and rehabilitation of the human resources that
constitute the backbone of the digital economy. evolution and development.
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مقدّمة:
إن التطورات املتسارعة واملتنامية يف جمال التكنولوجيا الرقمية منذ نهاية
القرن العشرين أحدثت حت والت عديدة على كافة األصعدة واملستويات
االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،حيث أصبح معيار النمو والتقدم للمؤسسات
ينحكم إىل املقدرة على استيعاب ما تتيحه هذه األخرية من مزايا واستثمارها يف
جمال التنمية والتأهيل للمورد البشري بشكل خاص حتى يصبح أكثر مهارة وكفاءة
ومعرفة وقدرة والتزام حيث تغري موقع املورد البشري يف ظل التغريات
والتحديات اليت تواجه مؤسساتنا من تقدم علمي وتطور تقين وعوملة ،وتنوع
املهارات واختالف مفهوم العمل ،مما جسد حتديات تتطلب أدوارا خمتلفة للموارد
البشرية تفرض مواكبة مجيع مراحل التطور التنظيمي وت بين أفكار إدارية حديثة
فيما يتعلق بأنشطة املوارد البشرية املختلفة.
حيث تؤكد معطيات الوقت الراهن أن هذا العصر هو عصر الثورة
الرقمية حيث يتسم بطابع التغري املستمر واملتواصل نتيجة التدفق الكبري للمعرفة،
وقد انعكست هذه التغريات على املناخ احمليط بإدارة املوارد البشرية وعلى هيكلة
املؤسسات بشكل عام.
وعليه فإن التساؤالت اآلتية تشكل مدار إثارة ونقاش على أمل
استخالص موقف عن آفاق تنمية املوارد البشرية باالستخدام املتزايد للتطبيقات
الرقمية وما تتيحه من خيارات داخل املؤسسة األمنية.
 كيف تتم عملية تنمية املوارد البشرية من خالل استخدام التكنولوجيا
الرقمية؟
 ماهي تطبيقات التكنولوجيا الرقمية اليت تستخدمها إدارة املوارد البشرية
يف تنمية مواردها؟
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تتناول هذه الدراسة:
أوال :يف مفهوم إدارة املوارد البشرية وجماالت نشاطاتها.
ثانيا :التكنولوجيا الرقمية من حيث املفهوم واخلصائص واملميزات
ثالثا :تنمية وتطوير املوارد البشرية يف ظل البيئة الرقمية داخل املؤسسة األمنية.
أوال :يف مفهوم إ دارة املوارد البشرية وجماالت نشاطاتها:
.1مفهوم إدارة املوارد البشرية:
يتوقف جناح أي مؤسسة واستمرارها على ما متلكه من موارد بشرية
فتحقيق األهداف والتطور املستمر مرهون بوجود العناصر البشرية الفعالة؛ حيث
أن العنصر البشري ميثل العنصر احلاكم يف حتقيق التكيف مع املتغريات والتحديات
املتجددة يف داخل املؤسسات .ولقد تعددت املفاهيم والتعاريف اخلاصة بإدارة
املوارد البشرية بتعدد وجهات النظر ،حيث يرى أصحاب النظرة التقليدية أن:
إدارة املوارد البشرية ماهي إال جمموعة من األنشطة الروتينية التنفيذية
تتلخص فقط يف حفظ ملفات وسجالت العاملني ومتابعة األمور املتعلقة بهم
كضبط أوقات حضورهم وانصرافهم وعطلهم (.)0
هذه النظرة قائمة على الدور الذي يقوم به املسؤول عن إدارة املوارد
البش رية ،وكذلك عن الوضع التنظيمي ،حيث اعترب أن املورد البشري عنصر من
عناصر العملية التنظيمية فقط ولذلك كان لزاما على مسؤول إدارة املوارد البشرية
أن يتابع األعمال الروتينية املنوطة باألفراد فقط.
كما ميكن تعريف إدارة املوارد البشرية بأنها :جمموع األنشطة واجلهود
اإلدارية اليت تسعى املؤسسة احلصول على احتياجاتها من املوارد البشرية
وتطويرها وحتفيزها واحلفاظ عليها من أجل حتقيق األهداف التنظيمية بأعلى
مستوى من الكفاءة والفاعلية (.)7
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يفهم من خالل هذا التعريف أن إدارة املوارد البشرية هي جمموعة أنشطة مميزة يف
حتقيق األهد اف التنظيمية ،وكي يتسنى هلا ذلك البد من حتفيز وتطوير املورد
البشري داخل املؤسسة .وهذه رؤية ال ترتقي إىل املفهوم احلقيقي للمورد البشري.
كما ميكن تعريف إدارة املوارد البشرية كما أشار إليها أمحد سيد املصطفى
على أنها :اإلدارة اليت تضم اجملموعات من األفراد القادرين على أداء العمل
والراغبني يف هذا األداء بشكل جاد وملتزم ،حيث يتعني أن تتكامل وتتفاعل
القدرة مع الرغبة يف إطار منسجم ،وتزيد فرص االستفادة الفاعلة هلذه املوارد
عندما تتوفر نظم حتسني تصميمها وتطويرها بالتعليم واالختبار والتدريب والتقييم
والصيانة (.)3
يتضح من خالل هذا التعريف أن مفهوم املورد البشري من خالل إدارته – املوارد
البشرية-اتسع نطاقه ليشمل العناصر املؤثرة على األداء التنظيمي وهذا من خالل
عملية بناء املورد البشري من قبل إدارته اليت تطوره بالتعليم والتدريب.
ومن مجلة التعاريف السابقة نرى بأن إدارة املوارد البشرية تتدرج من
حيث املفهوم واألداء ،وأن املورد البشري يفتك مواقع خمتلفة داخل التنظيم من
خالل احلقب الزمنية املتعاقبة.
.2مفهوم تنمية املوارد البشرية:
هناك العديد من املفاهيم اخلاصة بتنمية املوارد البشرية أهمها تعريف أمحد منصور
بأنها(:)4
"أحد املقو مات األساسية يف حتريك وصقل وصيانة وتنمية قدرات الطاقات
البشرية ،يف جوانبها العلمية والعملية والفنية والسلوكية ،ومن ثم فهي وسيلة
تعليمية متد اإلنسان مبعارف أو معلومات أو نظريات أو مبادئ أو قيم أو
فلسفات ،تزيد من طاقته على العمل واإلنتاج".
وتعرف تنمية املوارد البشرية كذلك:
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" زيادة عملية املعرفة واملهارات والقدرات للقوى العاملة القادرة على العمل يف
مجيع اجملاالت ،واليت يتم انتقاؤها واختياراها يف ضوء ما أجري من اختبارات
خمتلفة بغية رفع مستوى كفاءتهم اإلنتاجية ألقصى حد ممكن" (.)5
وعليه فإن تنمية املوارد البشرية هي عملية زيادة معارف ومهارات وقدرات
وكفاءات املوارد البشرية اليت تتمتع بها املؤسسة وذلك عرب النشاطات اآلتية(:)6
 تقييم األداء .
 التكوين والتدريب املستمر.
 الرتقية.
 االتصال.
 العالقات االجتماعية.
وهناك من يرى أن تنمية املوارد البشرية تركز على نشاط واحد أال وهو
التدريب ،ويعد أمر جوهري بسبب انتشار اآللية والتكنولوجيا ،وبسبب الدعوة
إىل ترشيد طرق وأساليب أداء األعمال.
.3خصائص تنمية املوارد البشرية:
تتمتع تنمية املوارد البشرية يف املؤسسات املعاصرة مبجموعة من
اخلصائص من أهمها(:)2
 تنمية املوارد البشرية عملية اسرتاتيجية :مبعنى أنها تأخذ شكل نظام فرعي
مكون من أجزاء متكاملة ،وتعمل ضمن نظام واسرتاتيجية أكرب هي
اسرتاتيجية املؤسسة ،وتتكون اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية من جمموعة
خمططة من برامج التدريب والتنمية املستمرة اليت تهدف إىل تطوير وحتيني
أداء كل م ن يعمل باملؤسسة وتعليمه كل جديد بشكل مستمر من أجل
مساعدة اجلميع على حتقيق مكاسب وظيفية ومستقبل وظيفي جيد.
 تنمية املوارد البشرية عملية منتظمة :حيث تعتمد على التعليم ،وتهدف
إىل بناء معارف ومهارات واجتاهات وسلوكيات جديدة متناغمة مع
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املنظومة الرقمية؛ حيث أصبح املورد البشري يُدار ،ويُفَعّل ،ويُأهل ويُ َطوّر
بطرق وأساليب ختتلف عن ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن وسيكون
خمتلف يف املستقبل نظرا لالنتشار السريع للتكنولوجيا الرقمية.
.4أهداف إدارة املوارد البشرية:
إن إدارة املوارد البشرية جزء من كل ،ومسؤوليتها داخل التنظيم مسؤولية مشرتكة
مع اإلدارات األخرى ،فالكل مسؤول عن حتقيق رؤية ورسالة وغايات وأهداف
التنظيم ،وميكن تقسيم أهداف إدارة املوارد البشرية إىل ثالث أهداف رئيسة وهي
كاآلتي(:)8
 األهداف االجتماعية :تتمثل هذه األهداف يف مساعدة األفراد بأن
جتد هلم أحسن األعمال وأكث رها انتاجية مما جيعلهم يشعرون بالرغبة
يف العمل إىل جانب رفع معنوياتهم واقباهلم على العمل برضى دون
ضغط ،وكل هذا من أجل حتقيق الرفاهية لألفراد يف اجملتمع.
 أهداف العاملني :واملتمثلة يف العمل على تقييم وترقية األفراد يف
مناخ عمل منشط حيفزهم على أداء العمل بإتقان وفعالية وهذا ما
يرفع من مستوى الرضى وانتهاج سياسات موضوعية حتد من
استنزاف الطاقات البشرية الفاعلة وحتاشي الإلنسانية يف معاملة
األفراد العاملني.
 أهداف املؤسسة :واملتمثلة يف استقطاب أفراد مؤهلني تتوفر فيهم
مجيع املؤهالت الالزمة ،وذلك عن طريق االختيار والتعيني حسب
املعايري املوضوعة واالستفادة القصوى من اجلهود البشرية عن طريق
رسم سياسة تدريب وتطوير لتجديد اخلربة واملعرفة اليت تتماشى مع
تطور نظام املؤسسة ،وذلك من خالل التوزيع العادل لألجر
واملكافآت ،وصيانة العاملني عند التقاعد ويف حالة املرض والعجز.
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.5جماالت نشاط إدارة املوارد البشرية:
من خالل األنشطة املتعددة إلدارة املوارد البشرية واليت ختتلف من
مؤسسة ألخرى ويف املؤسسة نفسها حسب مقتضيات األحوال فإنه ميكن حصر
نشاط إدارة املوارد البشرية يف اآلتي:
التسيري اإلداري للموارد البشرية :والذي يعترب من أقدم نشاطات إدارة املوارد
البشرية والذي تهدف من خالله املؤسسة إىل (:)9







إعداد وتنظيم مسابقات التوظيف.
إعداد األجور.
رسم خمططات العطل.
تسيري احلياة املهنية للعاملني.
املتابعة الصحية واالجتماعية والنفسية للعاملني.
متابعة العاملني ما بعد التقاعد.

تسيري املهارات :وتسمى كذلك بتنمية املوارد البشرية واليت تضم التسيري
االسرتاتيجي للمهارات (التنبؤ حباجات املؤسسة من مهارات جديدة) (:)01
العالقات االجتماعية :ويعترب من أهم جماالت عمل إدارة املوارد البشرية من
خالل التحاور مع الشركاء االجتماعيني ،أي مع ممثلي العمال والفروع النقابية
داخ ل املؤسسة من أجل الفصل يف النزاعات والشكاوي وكذلك تسيري اخلدمات
االجتماعية وحتديد دور الشركاء واملمثلني االجتماعيني يف اطار قانوني (:)00
ج .باإلضافة إىل تهيئة بيئة عمل مناسبة من خالل املشاركة يف التقليل من
أثر حوادث العمل واألمراض املهنية وتوفري الرعاية الصحية والتكفل
النفسي واالجتماعي للعاملني وذلك للمحافظة على صحتهم واجياد
نوع من االجتاهات االجيابية حنو املؤسسة.
املساعدة التسيريية :وتتمثل يف تكوين االطارات يف جمال التسيري وتزويدهم بالطرق
والوسائل التسيريية املناسبة من أجل استغالل أفضل للموارد البشرية اليت تقع
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حتت مسؤوليتهم ،واملساهمة يف متابعة القادة من خالل تقديم النصح واملشورة
وبالتالي فاملساعدة التسيريية تلعب دورا فعاال يف جمال االتصال يف املؤسسة زيادة
إىل هذا تساعد يف ختطيط املوارد البشرية وحتديد احتياجات املؤسسة من العاملني
من حيث النوع والعدد باإلضافة إ ىل تكوين وتدريب وتنمية املوارد البشرية بطريقة
مستمرة والعمل على حتفيز أداء العمل من خالل خلق جو مالئم داخل التنظيم
(.)07
من خالل هذه املعطيات يتضح لنا أن ميادين عمل وأنشطة إدارة املوارد
البشرية يف تزايد وتغري مستمر ،حيث أنها انتقلت من املفهوم القائم على التسيري
اإلداري للموارد البشرية إىل املفهوم القائم على تسيري املهارات واإلبداع.
ثانيا :التكنولوجيا الرقمية من حيث املفهوم واخلصائص واملميزات:
لقد تطورت تكنولوجيا املعلومات بشكل مذهل خالل العقود املاضية
واقرتنت بسرعة االتصال لتصبح اآلن ما يعرف بالتكنولوجيا الرقمية
technologienumériqueومن أهم األدوار اليت تقوم بها هي الربط بني
األفراد واملؤسسات واهليئات من حيث الزمان واملكان ،والعمل على تشكيل
الكثري من طرق احلياة االعتيادية لألفراد واملؤسسات من اتصال وحبث وحتى
أوقات الفراغ ،كما تعمل على بناء عالقات اجتماعية واسعة النطاق وهو ما
يعرف باجملتمع الشبكي داخل املؤسسة وخارجها ،وهي عالقات غري تلك
العالقات السائدة يف اجملتمع التنظيمي الكالسيكي ،عالقات أقل وضوحا وأكثر
تعقيدا ،ولكن أكثر كفاءة ويف معظم األحيان أقل تكلفة (.)03
وتتمثل أهمية التكنولوجيا الرقمية بالنسبة للمؤسسات يف أنها تعمل على
اختصار الوقت واملسافة وترشيد اجلهود واملوارد وازالة املعوقات املكانية.
 .1مفهوم التكنولوجيا الرقمية:
هي حشد كل التقنيات املتوفرة على صعيد االتصاالت واملعلومات من
اهلاتف والتلفاز واحلواسيب واألقمار الصناعية والكابالت والوسائط املتعددة يف
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م نظومة مدجمة ووضعها يف تصرف أفراد اجملتمع لالستفادة منها يف حياتهم العملية
واالجتماعية (.)04
كما تعرف التكنولوجيا الرقمية على أنها :استعمال التكنولوجيا احلديثة
للقيام بالتقاط ومعاجلة وختزين واسرتجاع وايصال املعلومات يف شكل معطيات
رقمية ،نص ،صوت ،صورة (.)05
ويعرفها "رولي" " "Rowleyعلى أنها:األنظمة العلمية والتكنولوجية
واهلندسية واإلدارية املستخدمة يف تناول ومعاجلة املعلومات وتطبيقاتها وتفاعلها
مع اإلنسان واألجهزة وكذلك اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت
تتعلق بذلك (.)06
من مجلة هذه التعاريف ميكن ل نا أن نستخلص أن التكنولوجيا الرقمية هي
التكنولوجيا اليت تقوم على االتصاالت الشبكية والعاملية اليت تستخدم يف جماالت
متعددة كاحلكومة االلكرتونية ،اإلدارة االلكرتونية ،التعلم عن بعد ،التواصل
االجتماعي ،الرتفيه ...واليت تعطي للمجتمع وللمؤسسة بعدا كبرياللتحررومظهرا
من مظاهر العصرنة والتطور.
 .2خصائص التكنولوجيا الرقمية:
يرى خرباء اإلدارة والتنظيم أن املمارسات اإلدارية اهلادفة يف عصر العوملة
ال تتحقق إال من خالل إدارة متطورة ذات معايري مفتوحة ويف بيئة رقمية افرتاضية
راقية ولذلك متيزت التكنولوجيا الرقمية جبملة من اخلصائص نذكر من بينها اآلتي
(:)02


تسهم التكنولوجيا الرقمية يف تعجيل اخلطى حنو حتقيق استمرار
املمارسات اهلادفة وضمانها ما دامت التكنولوجيا الرقمية األسلوب
األكثر فاعلية وكفاءة لتسيري العمل االفرتاضي من حيث التخطيط،
التنفيذ ،الرقابة.
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التكنولوجيا الرقمية هلا القدرة على حتقيق أعلى درجات سرعة التخاطر

اللحظي ورشاقة احلركة و املرونة العالية اليت تتجسد يف توفري أي شيء،
ويف أي وقت ومكان وبأي طريقة.
تتمتع التكنولوجيا الرقمية خباصية القدرة على حتسني الفاعلية التشغيلية،

من خالل االستثمار األمثل ألرقى التقنيات املتاحة بالنسبة للمؤسسة
والعقول الرقمية املدربة واخلبرية ،إال أن التكنولوجيا الرقمية حبكم
طبيعتها املتجددة ال تؤمن فقط بتحسني الفاعلية التشغيلية ،وإمنا تسعى
جاهدة لتحقيق امليزة التنافسية املستدامة.
 تقليص املكان :فالتكنولوجيا الرقمية جتعل كل األماكن متجاورة.
 تقليص الوقت :تتيح وسائل التخزين اليت يستوعب حجما هائال من
املعلومات املخزنة ،واليت ميكن الوصول إليها بيسر وسهولة.
 اقتسام املهام الفكرية مع اآللة :نتيجة حدوث التفاعل واحلوار بني
الباحث والنظام.
 تكوين شبكات االتصال :تتوحد جمموعة من التجهيزات املستندة على
التكنولوجيا الرقمية من أجل تشكيل شبكات االتصال وهذا ما يزيد من
تدفق املعلومات بني املستعملني والصناعيني وكذا منتجي اآلالت
واخلدمات ويسمح بتبادل املعلومات مع بقية النشاطات األخرى.
 التفاعلية :أي أن املستعمل للتكنولوجيا الرقمية ميكن أن يكون مستقبال أو
مرسال يف آن واحد فاملشاركني يف عملية االتصال يستطيعون تبادل
األدوار وهو ما يسمح خبلق نوع من التفاعل بني األنشطة.
 الالمركزية :وهي خاصية تسمح باستقاللية التكنولوجيا الرقمية
فاإلنرتنت مثال تتمتع باستمرارية عملية يف كل األحوال فال ميكن ألي
جهة أن تعطل ا إلنرتنت على مستوى العامل بأكمله.
وعلى الرغم من أن هناك مزايا واجيابيات عديدة للتكنولوجيا الرقمية
واليت ساهمت بشكل كبري يف إحداث ثورة يف االتصاالت واملعرفة إال أن هناك
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جمموعة من السلبيات ليس فقط على املستوى الفردي أو األسري أو التنظيمي،
وإمنا على الصعيد االجتماعي واجملتمعي.
وهذا راجع الختالف استخدام التكنولوجيا الرقمية بني اجملتمع املتقدم
واجملتمع النامي واجملتمعات املتخلفة ،وهذا راجع للخصوصية البنائية ،والثقافية،
واالجتماعية الستعمال التكنولوجيا الرقمية فقد جتلت املظاهر السلبية يف استخدام
هذه التكنولوجيا يف تغري أمناط العالقات االجتماعية ،واليت أصبحت تتخذ أشكاال
خمتلفة عن العالقات التقليدية كاالنعزالية و الفردية ،وما ميكن أن ينجر عن ذلك
من مشكالت وأمراض نفسية وعصبية ،كما تؤثر هذه التكنولوجيا على اهلوية
الثقافية حيث تصاحب هذه الثورة الرقمية قيم وعادات جديدة مغايرة للقيم
االجتماعية السائدة وتزيد من الفوارق الطبقية بني من ميلكون القدرات املادية
واملعرفية الستخدام هذه التكنولوجيا ومن ال ميلكون ،واليت تؤدي إىل انتشار قيم
املظهرية والتفاخر وما يرتبط بها من أمناط سلوكية تزيد من حدة الفوارق الطبقية
واالجتماعية.
ك ما تساعد يف التغري النسيب يف أساليب املعيشة على مستوى الفرد
واألسرة واجملتمع بشكل عام كنتيجة لتغري القيم واالجتاهات والتأثر مبا هو خارج
حدود اجملتمع احمللي اليت تؤدي إىل تهديد القيم واملعايري األخالقية والدينية ونتيجة
اتباع أفكار احنرافية ومتطرفة بإقامة عالقات مع مجاعات جمهولة مما يؤثر بشكل
خاص على األمن القومي واالجتماعي (.)08
وعلى الرغم من هذه السلبيات وخاصة على الصعيد االجتماعي إال أن
الثورة الرقمية وما تتيحه بواسطة أدواتها وخاصة يف نهاية القرن العشرين شهدت
تطورات سريعة حققت تغريات بنوية يف اجملتمع واإلدارة واالقتصاد ،حيث أن
هناك تشابه كبري بني ما حصل يف القرن الثامن عشر والتاسع عشر وما حيصل
اليوم؛ فباألمس كانت الثورة الصناعية وما انعكس عنها من خيارات وفوائد،
واليوم الثورة الرقمية وما ينعكس عنها من خيارات كالهما استند إىل تكنولوجيا
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جديدة مل تكن معروفة من قبل يف األوىل على اآللة البخارية والثانية على
احلاسوب والشبكات (.)09
ثالثا :تنمية وتطوير املوارد البشرية باستخدام التكنولوجيا الرقمية:
تعكس الطرق احلديثة لتنمية املوارد البشرية املعتمدة على التكنولوجيا
الرقمية وأحدث تقنيات احلاسب اآللي وبرجمياته الدور احليوي الذي تلعبه هذه
التقنيات يف رفع مستوى وفاعلية التدريب والتنمية يف املؤسسات املختلفة ،وقبل
التطرق إىل هذه األساليب سنحاول تسليط الضوء على مفهوم تنمية املوارد
البشرية وخصائصها يف املؤسسة.
.1التعليمات املربجمة:
التعليمات املربجمة هي إحدى وسائل التعليم الذاتي اليت يتم من خالهلا تعلم
مهارات مرتبطة بالعمل بصورة منظمة (.)71
حيث ساهمت التكنولوجيا الرقمية يف إجياد األسس اليت تسهل عملية
التدريب اخلارجي ويرمز هلا بالرمز (،"Programmatic Informations" )PI
حيث تتخذ التعليمات شكل تراكيب أو هياكل متثل جزء من اإلمجالية اليت يُراد
تعليمها ،وجيب أن يتعلم املستخدم اهليكل بنجاح وبدقة قبل انتقاله إىل غريه،
وتعوض كل ساعة تعلم من ( 05 )PIساعة من العمل ( ،)70والتعلم الذاتي رغم
قدمه إال أن التطورات التكنولوجية للتعليمات املربجمة والتعليمات املربجمة على
احلاسب اآللي وسَّعت من استخدام هذا األسلوب بشكل أكثر (.)77
أ -الفيديو:
يعترب وسيلة للتعلم ويستخدم داخل املوقع أو خارجه ،ويشتمل التدريب
بواسطة الفيديو على أفالم يتم إيقافها وإعادة تشغيلها كل مرة حسب احلاجة،
وتعود سرعة انتشار الفيديو لقلة كلفته ،ومن خصائصه ضبط التعليمات عليه،
حيث يساعد على تعليم أعداد كبرية من العاملني يف خمتلف املواقع بواسطة أفالم
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الفيديو إذا أعدت بصورة جيدة ،وميكن إرساهلا بالربيد اإللكرتوني لألفراد يف
مواقعهم مما يقلل التكلفة (.)73
ب.أقراص الفيديو:
احتل قرص الفيديو حمل أفالم الفيديو يف كثري من املؤسسات التنظيمية،
ألن ه يعمل بالليزر بدال من اإلبرة لنقل الصورة وعكسها على شاشة التلفاز ،ورغم
ارتفاع كلفة تنظيم الربامج على قرص الفيديو إال أنها أكثر كفاءة وأسهل محال
وأسرع يف التشغيل واإليقاف وأكثر حتمال من أفالم الفيديو العادية ،والطريقتني يف
(ب ،ج) ال تسمح للمتدربني بطرح األسئلة أو التفسري لذا يفضل البعض جتهيز
برنامج التدريب بهذه التسهيالت بقيادة مدرب متمكن يستطيع اإلجابة على أسئلة
املتدربني والتفسريات الضرورية (.)74
ج.التدريب الفيديوي متداخل الفعالياتInteractive Video Training :

جيمع هذا النوع من التدريب أفضل خصائص اإلرشادات املربجمة
واملسجلة على أشرطة الفيديو أو األقراص الفيديوية حيث تقدم متثيال روائيا
فيديويا قصريا باستخدام الشريط أو القرص ،ثم يطلب من املتدرب اإلجابة عليها
وبيان ردود أفعاله جتاهها ،وبعدها يقوم املتدرب باإلجابة على أسئلة الكمبيوتر
باستخدام لوحة املفاتيح أو ملس الشاشة ،وكل ساعة تدريب بطريقة )(IVT
تعادل  055ساعة تدريب بواسطة الفيديو أو قرص الفيديو ،وتكاليف التدريب
بهذا اجلهاز عالية جدا ألنه حيتاج جبانب األجهزة عددا من املوظفني لتشغيل
)(IVTومدقق ومنظمي برامج ومنتجني وخرباء باملواضيع (.)75
د.االتصاالت الالسلكية:
تساعد االتصاالت بعيدة املدى باستخدام وسائل الفضائيات الفيديوية يف
تسهيل عملية التدريب ،وتكمن فائدة هذه الوسيلة تسريع االتصال بني املؤسسات
التنظيمية يف الدول كافة ،حيث تعادل تكاليف الربامج األرضية للقيام بتلك
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التدريبات من  50إىل  50أضعاف تكلفتها الفضائية ،واألهم من ذلك توفري ستة
( )50أسابيع من وقت التدريب (.)76
و .التدريب احلاسوبي:
يساهم احلاسب اآللي يف فعالية التدريب ،حيث ميكن املتدربني من سرعة
التعلم فاحلاسب يربط خيارات التدريب متعددة الوسائط ،واليت يُمكِّن من ربط
املقرر مع الفيلم واملخططات واملساعدات السمعية البصرية (.)72
ويُستخدَم التدريب احلاسوبي يف العملية التدريبية ،من خالل الطرق التالية (:)78








حماكاة املواقف الفعلية لكي يستطيع املتدربون التعلم باملمارسة
الفعلية فمثال ميكن تدريب الفنيني على األعطال وتصليح
جمموعة الدوائر اإللكرتونية عن طريق البحث يف الرسوم البيانية
للدائرة املعروضة على الشاشة وغريها.
زيادة مساحة النص لربامج التعلم بتوفري صور ختطيطية
وتصويرية باأللوان ،وإتاحة املزيد من التفاعل بني املتدرب
واملعلومات املوضحة على الشاشة.
تقديم قاعدة بيانات للمعلومات يستطيع املتدرب استخدامها من
خالل احلاسب.
قياس أداء املتدرب على أساس مستويات سابقة التحديد.
تقديم االختبارات والتدريبات للمتدربني ،تستخدم وسيلة
االختبار املتبعة برناجما حيتوي على عدد من املواد املصممة
الختبار املتدرب على فهم بعض املبادئ احملددة.
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خامتة:
شهد العامل املتقدم جناحا بارزا يف استع مال تقنيات املعلومات الرقمية
واملعارف وذلك ألغراض تنمية املوارد البشرية الفردية منها اجلماعية ،وأصبح
أثرها أكثر وضوحا يف عملية منو اجملتمعات واملؤسسات بصفة عامة ،كما أن
تسخري إمكانات التكنولوجيا الرقمية يف مجيع جماالت احلياة ميكننا من جتسري
الفجوة الرقمية مع العامل املتقدم ،واحلصول على استجابات جديدة أفضل لقضايا
جدلية قائمة منذ أمد طويل.
إن التكنولوجيا الرقمية هلا القدرة على حتقيق األهداف اإلمنائية
للمؤسسات يف األلفية اجلديدة اليت تصف جمموعة من املبادئ واخلطوط العريضة
للقضاء على األمية التكنولوجية واالرتقاء بالعنصر البشري الذي أصبح يف هذا
العصر الرأمسال احلقيقي للمؤسسة وللتنمية بصفة عامة.
إن املعرفة املبنية على الغوص يف أغوار التكنولوجيا الرقمية تشكل أكثر
من أي وقت مضى املنبع األساسي للرفاه والتقدم فهي مفتاح جناح ،ولن تتحقق
طموحاتنا إال من خالل االستثمار فيها والتعامل معها بإجيابية.
وعليه فإن من أولويات املؤسسات األمنية يف اجلزائر هو االهتمام
باملعارف والتكنولوجيا الرقمية املتطورة وبناء منظومة رقمية مبنية على أسس
التعاون واملشاركة الفعالة يف هذا الفضاء املعلوماتي العاملي املتشابك.
وهو جمال الزال يف مراحله االبتدائية حسب النتائج املتحصل عليها من
الدراسة امليدانية على مديرية أمن والية بسكرة ،ولذلك فإن السعي إىل تفتيق
املواهب وحشد الكفاءات وترشيد أدائها هو احلاجة اليت تظل مطلب تنمية املوارد
البشرية يف املؤسسة األمنية حبكم نشاطها الذي ال يهفت ،السيما يف هذه املرحلة
املفصلية احلامسة اليت يعرفها اجملتمع اجلزائري يف ظل بيئة اجتماعية يشوبها القلق
والتوتر ،إذ يستوجب التحكم الدائم يف منتجات هذا العصر(استيعابا
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واستخداماً)  ،وأن التأخر يف بلوغ هذا اهلدف من تنمية املوارد البشرية الوطنية
خطابا جامدا وبال معنى علمي ودينامي.

 هوامش البحث:
( )0

صالح الدين حممد عبد الباقي ،إ دارة املوارد البشرية مدخل تطبيقي معاصر ،الدار
اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،4002 ،صفحة .11

( )7

سامح عبد املطلب عامر ،اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية ،دار الفكر ،عمان،

( )3
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