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:ﻣ ص
،دف ذا البحث إ توضيح أن التطور اﻻقتصادي والتطور تكنولوجيا اﳌعلومات الذي ساعد العالم العقد اﻷخ مﻦ القرن العشر ﻦ
ً
ً
مباشرا وغ مباشر ع اﳌوارد ال شر ة افة
تطورا
 قد أنتج بالضرورة،وما تبع ا مﻦ تطور العقدﻳﻦ اﻷول ن مﻦ القرن الواحد والعشر ﻦ
ً
 و ان لزاما ع الباحث ن واﻹدارات العليا افة. وع افة اﳌستو ات اﻹدار ة والوحدات اﻹنتاجية واﳌالية وال سو قية،اﳌنظمات والشر ات
ً
م
وأﻳضا ع
،اﳌنظمات والشر ات أن تحدد مدى تأث ذا التقدم والتطور التكنولو ع ي ل اﳌوارد ال شرة داخل اﳌنظمات والشر ات
 وذلك دف إﻳجاد نوع مﻦ الفعالية والكفاءة والتوازن، و م اﳌوارد ال شر ة اﳌناسب الواجب توافره لد ا،ذه اﳌوارد ال شر ة اﳌتوافرة لد ا
. و ي ل اﳌنظمة و م العمالة الواجب توافره،ب ن ل مﻦ التكنولوجيا الواجب امتﻼك ا
. مجتمع اﳌعرفة، مجتمع اﳌعلومات، إدارة اﳌوارد ال شر ة، تكنولوجيا اﳌعلومات، نظم اﳌعلومات:ﻠمات ﻣفتاﺣيﺔ
ABSTRACT:
This research aims to clarify that the economic development and development in information
technology that helped the world in the last decade of the twentieth century, and the development that
followed in the first two decades of the twenty-first century, has necessarily produced direct and
indirect development of human resources in all organizations and companies, and on all administrative
levels, production, financial and marketing units. Researchers and senior management in all
organizations and companies had to determine the extent of the impact of this technological progress
and development on the human resources structure within organizations and companies, as well as the
size of these human resources available to them, and the appropriate size of human resources that must
be available to them, with a view to creating a type of effectiveness and efficiency and the balance
between each of the technology to be owned, the structure of the organization and the size of the labor
to be available.
Keywords: Information Systems; Information Technology, Human Resources Management,
Information Society, Knowledge Society.
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 -1ﻣقدﻣﺔ:
ّ
ظل التنافس الدو ا اد أصبحت اﳌعلومات واﳌعلوماتية اﳌادة اﻷولية ﻷي شاط إ سا ي ،فنجد معظم دول العالم
اﳌتقدم ت سابق فيما بي ا لوضع اس اتيجيا ا وخطط ا لتطو رتكنولوجيا اﳌعلومات و ذا ما صاحبه ظ ور وان شارا واس ب
اﻵلية ال أ ت بمثابة ضرورة حتمية تحتاج ا جميع اﳌؤسسات ﳌ ا القو ة معا ة وتخز ﻦ ّ
كم ائل مﻦ اﳌعلومات،
بطر قة منظمة وسر عة ودقيقة باﻹضافة إ تطور أج زة اﻻتصال و اﻷقمار الصناعية ،فأصبح مقدرة الباحث م ما عد
عﻦ مصدر اﳌعلومات مﻦ الوصول إل ا و إعادة شكيل ا ل س ثمر ا أبحاثه ،و ان ﻷ مية اﳌعلومات وتقنيا ا أك اﻷثر
بروز لفظ"اﳌعلوماتية" وغ ا مﻦ اﳌصط ات اﻷخرى "كعلم اﳌعلومات" ومع ظ ور مدخل النظم أصبح ستخدم مصط
"نظام اﳌعلومات"كأسلوب معاصر مﻦ اﻷساليب اﻹدار ة ا دﻳثة ال ساعد ترشيد العملية اﻹدار ة ﳌواج ة التحدﻳات
عصرﻳ سم بالتغي اﳌستمر س ه اﳌعلومة باعتبار ا موردا أساسيا .لذلك أصبح ﳌف وم نظم اﳌعلومات دورا جو ر ا وحيو ا
الفكراﻹداري و اﳌعلوما ي اﳌعاصرﻳجب اﻹﳌام به و التعرف ع سماته و تطوراته ا تلفة.
ّإن "تكنولوجيا اﳌعلومات " ال تدرس ل وظائف وتقنيات اﳌعلومات وإس اما ا البحث واﻹدارة و اﻻقتصاد والعلم
بصفة عامة ،وتقنيا ا أصبحت أساس التطور و التقدم ع مستوى البلدان وأساس عمل اﳌؤسسات لتدخل مختلف
الوظائف واﳌستو ات اﻹدار ة والفنية ﳌا ل ا مﻦ سرعة تطور ،سعة التأث و اﻻن شار ،س ولة اﻻستخدام ،مفيدة وخطرة.
وﳌعا ة ّ
أي جانب مﻦ جوانب ا ياة ا الية ﻻبد أن تأخذ اﳌعا ة تقنية اﳌعلومات أساسا ل ا ،فكيف إذا انت
معا تنا انب ام وله عﻼقة مباشرة ذه التقنية أﻻ و اﳌوارد ال شر ة.
ّإن النظرة إ اﳌوارد ال شر ة و إم انية إدار ا وتفعيل ا وتأ يل ا وتطو ر ا ،تختلف عما انت عليه قبل عقد أو عقدﻳﻦ
مﻦ الزمﻦ ،وست ون أشد اختﻼفا عد عقد أو عقدﻳﻦ قادم ن لس ب ن رئ سي ن:
 .1اﻻن شار السر ع لتقنية اﳌعلومات.
 .2العوﳌة واتفاقية التجارة العاﳌية.
اﻷمرالذي جعل متطلبات اﳌعلوماتية ضرورة استخدام ا جميع اﳌؤسسات ن يجة:
التطور التق اﳌ سارع جميع منا ا ياة ،وز ادة التنافس الصنا والتق  ،وكذا ال سارع الكب مجال التطور
الصنا وانخفاض الطلب ع اليد العاملة .باﻹضافة لﻼن شارالواسع للشر ات متعددة ا سيات ال بدأت تتموه شر ات
وطنية الدول النامية .اﻷمر الذي أدى إ غي ما ية الطلب ع اﳌوارد ال شرة كما ونوعا .وتختلف أ مية اﳌعلومات
باختﻼف مجاﻻت اﻹفادة م ا واس ثمار ا ف ستخدم إجراء البحوث اﻷساسية والتطبيقية والتطو رة معتمدة ذلك
ع إدارة وتنمية اﳌوارد ال شرة سواء مجال اﻹنتاج أو ا دمات.
 -2ﻣف وم إدارة اﳌوارد ال شر ﺔ:
ّ
أعطيت ﻹدارة اﳌوارد ال شرة عدة عر فات نورد م ا ما ﻳ :
التعر ف اﻷول :اﻹدارة ا اصة باستقطاب و اختيار ،تطو ر ،تنظيم ،تقييم ،م افأة و إدارة أعضاء اﳌنظمة مﻦ
اﻷفراد أوج ات العمل وذلك لتحقيق اﻷ داف التنظيمية وأ داف اﻷفراد مﻦ خﻼل رضا م عﻦ العمل وتحس ن جودته وز ادة
فاعليته وإنتاجية العامل ن .لذا عت اﳌوارد ال شر ة بمثابة القلب النابض لﻺدارة ا دﻳثة ﻷ ا تضطلع بوظائف وم ام عزز
م ان ا ال ي ل التنظي للمؤسسة وتجعل ا وسيلة البقاء والدﻳمومة ال شاط والنجاح ،لذا ﻻ توجد مؤسسة نا ة دون
إدارة موارد شر ة) .ساعا ي ،2000 ،ص (21
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التعر ف الثا ي :معناه الواسع ﻳخص إدارة اﳌوارد ال شرة شؤون اﻻستخدام اﻷمثل والفعال للموارد ال شرة بجميع
اﳌستو ات التنظيمية للمنظمة ح تحقق ذه اﻷخ ة أ داف ا ،كما أ ا شاط إداري ﻳمثل أحد فروع إدارة اﻷعمال  ،أما
معنا ا الضيق ف تم بتوف احتياجات اﳌنظمة مﻦ القوى العاملة وا افظة عل ا وتنمية قدرا ا ورغب ا ع العمل بما
ساعد ع ت و ﻦ قوة عمل راضية ومنتجة) .مفتاح ،2004 ،ص (12
 -3أ داف إدارة اﳌوارد ال شر ﺔ:
ّإن ﻹدارة اﳌوارد ال شر ة أ دافا متعددة لك ا دف ل ا إ تنمية قدرات اﻷفراد وتطو ر م باستمرار بحيث تل
احتياجا م ورغبا م وكذا احتياجات اﳌنظمة ،وعموما ﻳمكﻦ تقسيم أ داف إدارة اﳌوارد ال شر ة إ ثﻼثة أ داف :
اﻷ داف اﻻجتماعية ،أ داف العامل ن ،وأ داف اﳌنظمة.
 -1-3اﻷ داف اﻻجتماعيﺔ:
تتمثل مساعدة اﻷفراد بأن تجد ل م أحسﻦ اﻷعمال وأك ا إنتاجية ور حية مما ﻳجعل م سعداء شعرون با ماس
نحو العمل إ جانب رفع معنو ا م وإقبال م ع العمل برضا وشغف ،و ل ذا مﻦ أجل تحقيق الرفا ية العامة لﻸفراد و
ا تمع.
 -2-3أ داف العاﻣﻠ ن:
و تتمثل فيما ﻳ :
 العمل ع تقدﻳم وترقية اﻷفراد إطارظروف عمل م شطة تحفز م ع أداء العمل بإتقان وفاعلية و ذا ما ﻳرفع مﻦ
دخل م.

 ان اج سياسات موضوعية تحد مﻦ است اف الطاقات ال شرة وتحا
 -3-3أ داف اﳌﻨظمﺔ:
وتتمثل فيما ﻳ :

اﻹ سانية معاملة اﻷفراد.

 جلب أفراد أكفاء تتوفرف م جميع اﳌؤ ﻼت الﻼزمة وذلك عﻦ طر ق اﻻختياروالتعي ن حسب اﳌعاﻳ اﳌوضوعية.
 اﻻستفادة القصوى مﻦ ا ود ال شر ة عﻦ طر ق تدر ا وتطو ر ا بإجراء ف ات ت و ية و ذلك لتجدﻳد ا ة و اﳌعرفة
ال تتما مع تطور نظام اﳌؤسسة.
 العمل ع زادة رغبة العامل ن ع بذل ا د والتفا ي وإدماج أ داف ا مع أ داف م لق عاون مش ك ،وذلك ﻳتأ ى
بالتوز ع العادل لﻸجور واﳌ افآت والعمل ع إعطاء افة الضمانات عند التقاعد أو اﳌرض.
 -4إدارة نظم اﳌعﻠوﻣات اﳌﻨظمﺔ:
 -1-4نظم اﳌعﻠوﻣات:
عرف ع أ ا النظام الذي ﻳقوم ﻳدو ا أو آليا بجمع اﳌعلومات وتنظيم ا وتخز ا ومعا ا وعرض ا أش ال ا
)البيانات ،البيانات ا للة ،اﳌعرفة( و ّ
أي مﻦ الوسائل النصية واﳌرئية والصوتية() .اسماعيل ،2011 ،ص (26
أما ) (JESSUPفقد عرف نظام اﳌعلومات ع أ ا" :مجموعة مﻦ اﻷج زة وال مجيات وشب ات اﻻتصال ال ستخدم ا
اﻹ سان مع البيانات وإﻳجاد ا ومعا ا وتوز ع ا للعامل ن اﳌنظمة) .خالد ،2007 ،ص (24
كما عرف ا )" :(ALTERبأ ا تلك النظم ال ستخدم تكنولوجيا اﳌعلومات لنقل اﳌعلومات وتخز ا ومعا ا و عرض ا
عملية أو أك ") .العميان ،2002 ،ص (58
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إذن فنظام معلومات اﳌوارد ال شر ة ونظام فر لنظم معلومات ال سي ﻳختص بمعا ة وتوف اﳌعلومات اﳌتعلقة
باﻷفراد العامل ن داخل التنظيم ،بما ساعد ع ضمان فعالية التخطيط وجودة القرارات اﳌتخذة فيما ﻳخص اﳌوارد ال شرة.
ف ذا النظام قد جاء استجابة اجة اﻹدارة ﳌعلومات سمح ل ا بحل اﳌشا ل ال تمس ا ياة العمالية ،فال دف اﻷول
واﻷخ ل ذا النظام مساعدة إدارة اﳌوارد ال شر ة تحقيق اﻷ داف التنظيمية اﳌسطرة الطو لة اﻷجل م ا والقص ة) .عبد
ا الق ،2005 ،ص (53
وقد ساعدت نظم معلومات اﳌوارد ال شرة مختلف اﻷ شطة اﻹدار ة اﳌتعلقة باﳌوارد ال شرة بصفة لية أو جزئية
ولعل أبرز اته اﻷ شطة ما ﻳ :
.1 نظم اﻷجور واﳌ افآت.
.2 إجراءات التقييم وإدارة اﻷداء.

.3 عمليات اﻻختياروالتوظيف ا ار .
.4 عمليات اﻻختياروالتوظيف الداخ .
.5 عمليات توصيف اﳌناصب والكفاءات.

.6 الت و ﻦ ،خطط الت و ﻦ ،برامج  ،يﻼت،التعليم عﻦ عد.
 -2-4ﻣراﺣل عمل نظام ﻣعﻠوﻣات اﳌوارد ال شر ﺔ:
ّإن أي نظام معلومات ﻻ ﻳخلو مﻦ ثﻼث مراحل أساسية عند عمله ،و

اﻵ ي) .الساعد(2004 ،

 استقبال اﳌعلومات)اﻹدخال( :و العملية ال ﻳتم بمقتضا ا إدخال مختلف البيانات اﳌتعلقة باﳌوارد ال شر ة و ال
ّ
تم ا صول عل ا مﻦ مصادر متعددة سواء انت داخلية )محاسبة ،إنتاج ،ت و ﻦ (..أو مصادر خارجية )سوق العمل
عموما ،جامعات ،معا د ومراكز الت و ﻦ ،ج ات ح ومية ،شرعات ،قوان ن (...اته اﻷخ ة تتعلق عادة بب ئة العمل
ا ارجية.
 اﳌعا ة والتخز ﻦ :عد ا صول ع البيانات و ز ا ،ﻳقوم النظام بمعا ة ذه اﻷخ ة ،حيث عمل ع تحليل ا،
وترتي ا ،وت سيق ا وفق نمط مع ن حسب اﻻحتياجات وذلك باﻻستعانة بال امج اﳌعلوماتية اﳌتوفرة ،ثم تخز ا وا فاظ
عل ا ﻻستدعا ا عند ا اجة.
 لقد أتاحت تكنولوجيا اﳌعلومات اليوم إم انية حفظ عدد كب مﻦ اﳌعلومات وقت قص جدا و مساحة محدودة
جدا ،وذلك باﻻستعانة بقواعد البيانات ،حيث ﻳمكﻦ للمنظمة حفظ واس جاع البيانات م ا واستخدام ا إنجاز
أعمال ا اﻹدار ة و ناك خمس فئات ل ا:
أ .قواعد بيانات دمة الباحث ن :تتخصص اته القواعد توف معلومات عﻦ اﳌوظف ن مواقع إدار ة ع
اﳌستوى التنفيذي.
ب .قواعد بيانات ا امعات :تقوم اﳌئات مﻦ ا امعات وال ليات بخدمة خر ج ا ،بوضع بيانات ع م ضمﻦ قواعد
بيانات ل س يل إﻳجاد فرص عمل ل م.
ج .قواعد بيانات ﻻستخدام ا م ور :و متوفرة ﻷي مستخدم لقاء أجر محدد ع شب ات اﳌعلومات للباحث ن عﻦ
وظائف ،أو لصا اﳌستخدم ن لﻺطﻼع ع ملفا م و ذا ﻳ ون عادة بإدخال لمة السر.
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د .بنوك اﳌساعدة التوظيف :تحتفظ اﳌؤسسات الكب ة ب يانات عﻦ موظف ن ﻳمك م العمل لد ا ش ل مؤقت
حالة ما إذا ان أحد موظف ا حالة مرضية وما شابه ذلك .ذا ونظرا ﻷ مية اﳌوارد ال شرة التنمية سواء
ع اﳌستوى الك أو ا زي توفر ع س يل اﳌثال الوﻻﻳات اﳌتحدة اﻷمركية ما ﻳز د عﻦ  150قاعدة بيانات
موارد شرة معتمدة ع ا اسوب ،بإم ان اﳌنظمة استخدام ا عند ا اجة.
 -3-4كفاءة نظم اﳌعﻠوﻣات:
الكفاءة كمف وم ﻳمكﻦ عرف ا بأ ا "اﻻستخدام اﻷمثل لتحقيق النتائج اﳌرغو ة" ،و ع الكفاءة مدى تحقق ومقارنة
ذلك مع ما و مس دف تحقيقه ف ة زمنية معينة ،وﳌا ان دف نظام اﳌعلومات و توف اﳌعلومات الضرور ة عﻦ اﳌا
وا اضر واﳌستقبل بالدقة واﳌﻼءمة والوقت والت لفة اﳌناسبة وﻷجل مساعدة اﻹدارة م ام التخطيط والرقابة واتخاذ
القرا ات ،لذا ّ
فإن كفاءته تتحدد ذا اﻹطاربالن يجة) .أبوشيخة ،2002 ،ص (23
ر
ّ
إن أ مية تحدﻳد كفاءة النظام تتمثل مﻦ خﻼل النقاط التالية:
 عت الكفاءة الدليل اﳌلموس والدليل العل واﻻختبارا قيقي للتأكد مﻦ مدى مﻼءمة النظام وسﻼمة التخطيط.

 عت الضمان لتنفيذ النظام ع ما و مخطط ومطلوب تحقيقه.
ّ
 ﻳمكﻦ اﻹدارة مﻦ إتباع اﻷسلوب والوسيلة اﳌناسبة ال توفر الب ئة اﳌﻼئمة لعمل النظام بنجاح.
 عمل ع كشف اﳌعوقات ال قد عيق الكفاءة اﳌطلو ة غرض إﻳجاد ا لول ل ا وتﻼف ا.
 -4-4خصائص اﳌعﻠوﻣات ا يدة:
اﳌعلومات الناتجة عﻦ عمليات ال شغيل ﻳجب أن تتوفرف ا ا صائص ال امة التالية:

 التوقيت :بحيث تصل اﳌعلومات إ اﳌستخدم الوقت اﳌطلوب واﳌناسب عند ا اجة إل ا ،ح ﻳمكﻦ اﻻستفادة م ا.
)اﳌغري ،2002 ،ص (23
 املة :ﻳجب أن ت ون اﳌعلومات املة ميع متطلبات ورغبات اﳌستخدم ،وأن ت ون بصورة املة دون تفاصيل زائدة
أو ناقصة بفقد معنا ا.
 ذات صلة ب شاط اﳌنظمة :أي أن ت ون اﳌعلومات مفيدة ﻻتخاذ قرار سليم.
 إم انية ا صول عل ا :و ع إم انية ا صول ع معلومات س ولة و سرو السرعة اﳌطلو ة) .مر  ،2007 ،ص (45
 -5-4ﻣﺠتمع اﳌعﻠوﻣات وﻣﺠتمع اﳌعرفﺔ:
رأت" القمة العاﳌية تمع اﳌعلومات " دورة اﻻ عقاد اﻷو بجنيف د سم  ،2003أن مجتمع اﳌعلومات غاﻳته
الناس و تجه نحوالتنمية ،وأنه مجتمع ستطيع ل فرد فيه استحداث اﳌعلومات واﳌعارف والنفاذ إل ا واستخدام ا وتقاسم ا
ّ
امل ﻹم انا م ال وض ب نمي م
)عبد ال ادي ،2013 ،ص  (16بحيث ﻳمكﻦ اﻷفراد وا تمعات والشعوب مﻦ
اﳌستدامة و تحس ن نوعية حيا م ،وتتمثل مقومات مجتمع اﳌعلومات واﳌعرفة صناعة ا توى و ية تحتية أساسية
عتمد ع تكنولوجيا اﻻتصاﻻت ،فضﻼ عﻦ عض العناصراﻷخرى أ م ا :سياسة وطنية للمعلومات واﳌعرفة ،ب ئة تنظيمية
و شرعات مﻼئمة ،ب ئة عليم و حث وإبداع وتطو ر مناسبة ،آليات تمو ل مﻼئمة ،الو اﳌعلوما ي أو ثقافة اﳌعلومات
وان شار ا ا تمع.
لقد لعبت شب ات اﳌعلومات واﻻتصاﻻت دورا بارزا انفتاح الشعوب والثقافات ع عض ا ،ما سمح بنقل اﳌعارف
وتبادل اﳌعلومات وتوف ب ئة ثقافية وتر و ة وعلمية جدﻳدة ّأدت ع ت و ﻦ ما س "مجتمع اﳌعرفة") .دفل ن ،2001 ،ص
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 (16و و عبارة عﻦ كتل شر ة ومعرفية ومجموعات قادرة ع التواصل والتخاطب والعمل واﻹنتاج باستخدام اﳌعارف
والتقنيات ا دﻳثة ،ذا ا تمع الذي تدخل "اﳌعرفة" أساس ت و نه والذي سبح فضاء اﳌعلومات ،ستخدم اﳌعرفة
اﳌتجددة وسيلة لﻺبداع واﻻبت ارواﻹنتاج وال سو ق واﳌنافسة بأسعار منخفضة لسلع وأج زة عالية ا ودة ،ما سمح بتكب
م اﻻقتصاد و عز ز الصادرات وتحس ن مستو ات الدخل الوط و التا بناء "اقتصاد اﳌعرفة" و نتاج "مجتمع معر "،
ّ
تجدد ا اﻷداة الرئ سية اﻹبداع واﻻبت ارواﻹنتاج وتحس ن مستوى التنمية ال شر ة و عز زاﻷمﻦ القومي
ﻳجد اﳌعرفة و
عﻦ طر ق مسا مة مجموعة مﻦ العامل ن "صناعة اﳌعرفة") .ا سي  ،2008 ،ص  (147عمليات معا ة وتحليل وعرض
شاط اﻹ سان الذي ﻳتصف
وتوف اﳌعلومات ﳌساندة مراكز القرارات ا تمع .أما جو ر اﻹبداع ف و ﻳتمثل
باﻻبت ار و التجدﻳد ،و و ﻳمثل ال شاط الذي ﻳقف ع العكس مﻦ اﻹتباع و التقليد ،ومع اﻹبداع اللغة  :إحداث ء
جدﻳد ع غ مثال سابق ،ل ذا فإن اﻹنتاج الذي ﻳتصف باﻹبداع تتوفر صياغته ال ائية صفات ا دة والطرافة ،وإن
ّ
قبل.إن التنمية اﳌعرفية قضية ثقافية ،فاﻹ سان عليه تثقيف نفسه وتجدﻳد عتاده
انت عناصره اﻷولية موجودة مﻦ
اﳌعر لتعز ز خ ته العلمية توظيف ذه اﳌعرفة خاصة إذا استخدمت اﳌؤسسة ،حيث أصبحت الثقافة عصر
ّ
اﳌعلومات صناعة قائمة بذا ا .فاﳌعرفة ّ
والقوة أﻳضا معرفة؛ معرفة عزز ا ذه القوة
قوة) .النجاروآخرون ،2006 ،ص .(03
دمة أغراض ا وت ﻳر ممارس ا وتمر ر قرارا ا .فعالم اليوم أصبح فيه العلم و ثقافة اﳌستقبل ) ،ارت  ،2007 ،ص،ص
 (109-89ح ن اق نت الثقافة لتصبح عالم اﳌستقبل الشامل الذي ﻳطوي عباءته فروعا معرفية ّ
متعددة ومتباﻳنة.
و ذا التطور الذي أبدعه العقل ال شري قاعدة ل تقدم وتطور حضاري  ،والذي ّأدى إ ظ ور ما ﻳصط عليه باﻻقتصاد
الرق الذي عمل ع شر مجتمع اﳌعرفة واﳌعلومات ،ومﻦ ّ
ثم
يع بناء ا ومة اﻹلك ونية ،والتجارة اﻹلك ونية،
واﻹدارة اﻹلك ونية  ،والبنوك اﻹلك ونية.
ّإن عمل نظم اﳌعلومات ظل اﳌعرفة ﻳز د مﻦ قيمة ل اﻻس ثما ات اﻷخرى ال قامت ا اﳌؤسسة ،ا قيقة إنّ
ر
عمال اﳌعرفة م الرابط ب ن ل اس ثمارات اﳌؤسسة اﻷخرى .إ م ﻳوفرون ال ك واﻹبداع ،و ز دون مﻦ قيمة اﻻس ثمارات
و وحدو ا ل ي تحقق أ داف اﳌؤسسة ش ل أفضلّ .إن عمل نظم اﳌعلومات ظل اﳌعرفة ّ
قيم جدا إ درجة أنه ﻳوفر
للمؤسسة فرصة است نائية ﻻبت ارالقيمة ) .و  ،2006 ،ص (348
 -5عﻼقﺔ نظام اﳌعﻠوﻣات بإدارة اﳌوارد ال شر ﺔ:
ّإن لنظام معلومات اﳌوارد ال شرة دورا حيو ا داخل التنظيم ،خاصة بال سبة ﻹدارة اﳌوارد ال شرة نظرا ﳌا ﻳقدمه
مﻦ معلومات مفيدة لصياغة اﻹس اتيجيات واتخاذ القرارات وفيما ﻳ سوف عمل ع إبراز اته اﻷ مية مﻦ خﻼل توضيح
العﻼقة الوطيدة ب نه و ن مختلف الوظائف ﻹدارة اﳌوارد ال شر ة:
 -1-5نظام اﳌعﻠوﻣات و ﺗخطيط اﳌوارد ال شر ﺔ:
ّإن لنظم اﳌعلومات ا سو ة دورا كب ا ذا ا ال نظرا ﳌا توفره مﻦ س يﻼت إعداد ا طط الت بؤ ة باﻻعتماد
ع ا اسوب وال امج ال ﻳحتو ا خاصة اﻹحصائية م ا ،قد ت ون اته ا طط طو لة أو متوسطة أو قص ة اﻷجل ،حيث
ﻳوجد حاليا اﻷسواق العدﻳد مﻦ ال امج اﳌعلوماتية ساعد ع تحليل البيانات اﻹحصائية كنظام ) ، (spssكما ّأن ناك
عض التطبيقات اﳌفيدة جدا مجال النظم ا ب ة ذا ا ال مثل Parys:لل سي الت بؤي لﻸفراد) .اليون س و،2005 ،
ص (30
 -2-5نظام اﳌعﻠوﻣات وعمﻠيﺔ التوظيﻒ:
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الطا ر غراز  ،ﻣفيدة يوﺳﻒ بوق ين

ّإن التنظيمات ستقبل حاليا أعدادا كب ة مﻦ طلبات العمل ،ﻳصب معا ا بالطرق التقليدﻳة و ذا مﻦ شأنه أن
ﻳخلق صعو ة اﻻختيارخاصة مع ما أتاحته الشبكة العاﳌية مﻦ فرص دولية التوظيف ،فنظم اﳌعلومات ا سو ة اليوم
سمح بمعا ة ومتا عة ذه الطلبات ش ل منتظم ،مع اح ام اﳌعاﻳ اﳌتعلقة بالتوظيف ،كما سمح ذه النظم بإحصاء
وجرد ل الكفاءات واﳌناصب اﳌتوفرة داخل التنظيم) .شاكر ،2010 ،ص (56
ّأما فيما ﻳخص عملية اﻻختيارف ناك تطبيقات عدﻳدة مجال اﳌعلوماتية ﻻختياراﻷفراد العامل ن ،وﻹجراء اﻻختبارات
لتعي ن اﻷفراد الذﻳﻦ تتوفر ف م الشروط الﻼزمة للعمل ،و ذا سوف ﻳ ّ
ن
ؤدي إ القضاء ع ا اباة و التمي ب ن اﳌ
للعمل فا اسوب ﻻ ﻳتعامل باﳌشاعر ،ذا مﻦ شأنه أن عطي لعملية اﻻختيارمصداقية أك وارتياحا لدى اﻷفراد ،كما تقلل
الوقت والت لفة.
ّإن استخدام نظم اﳌعلومات اﳌعتمدة ع تكنولوجيا اﳌعلومات س لت مﻦ اته العملية ؛ فأغلب الطرق اﳌستعملة
التوظيف )اﻻختبارات( محوسبة متصلة بقاعدة بيانات بما سمح بتعدﻳل اﳌعلومات بصفة مستمرة ،و ذا ما ﻳؤدي إ
توف معلومات دور ة وحدﻳثة عﻦ اﻷداء ال شري ،مما ساعد ع ترشيد القرارات.
 -3-5نظام اﳌعﻠوﻣات و ﺗطو رالﻜفاءات) .بر ان ،2003 ،ص (15
ّ
عت ميدان تطو ر الكفاءات مﻦ أ م مسؤوليات إدارة اﳌوارد ال شرة ،ونظرا ﻷ ميته ف ناك مﻦ ﻳرى أن محور عمل
إدارة اﳌوارد ال شرة و تفج الطاقات ال شر ة ال امنة داخل التنظيم.
و رامج الت و ﻦ عت أ م مدخل مستعمل ذا ا ال ،وقد استفادت عملية الت و ﻦ مﻦ التطورات ا اصلة
مجال اﳌعلوماتية ،ف ناك العدﻳد مﻦ ال مجيات والتطبيقات اﳌتوفرة اﻵن م ا و تنمية قدرات العامل ن كنظام القيادة
والتحف  ،وتحدﻳد اﻷ داف وإدارة الوقت ،و رنامج  dimensions of leadershipاﳌتعلق بجوانب مختلفة مﻦ إدارة اﳌوارد
ال شرة ،و رنامج  decideلتطو رم ارات اتخاذ القرارات.
ّإن ّل اته ال امج ال سبق ذكر ا وال سنأ ي ع ذكر ا ﻳمكﻦ للتنظيم اﻻستفادة م ا وتوف ا لﻸفراد العامل ن
داخل التنظيم ع الشبكة الداخلية ) .ا اسم ،2005 ،ص (12
كما سمح الشب ات اﳌعلوماتية بالعمل ا ما وتخطي عقبات اﳌ ان والزمان ،و ذا ما مﻦ شأنه توسيع دائرة التعارف
وا ات وتبادل ا كما سمح الشب ات اﳌعلوماتية اليوم ،بتلقي برامج ت و ية ودروس عﻦ عد واﻻستفادة مﻦ خ ات اﻵخر ﻦ.
 -4-5نظام اﳌعﻠوﻣات و اﳌساراﳌ
سمح اليوم نظم اﳌعلومات ا وسبة بمتا عة اﳌسار اﳌ للعامل بطر قة س لة وأكيدة و دون ت اليف عالية ،عﻦ
طر ق الولوج إلك ونيا وانطﻼقا مﻦ ا اسوب إ قاعدة البيانات اﳌتاحة حول اﻷفراد العامل ن ﻳمكﻦ معرفة قدرات وكفاءات
ل عامل ،ومدى تطوره أدائه وعمله ،وما اﳌناصب واﻷدوارال تقلد ا داخل التنظيم طوال مشواره العل .
كما أن ناك عض التطبيقات اﳌعلوماتية للتقييم الذا ي وال سمح و ساعد اﻷفراد العامل ن بصياغة مسار م اﳌ
وا كم عليه ،فتتوفر اﻷسواق اﻵن مجموعة برامج ذا ا ال مثل:
Careerو ،career planning centerكما ناك كذلك عض التطبيقات ﻷنظمة خب ة ذا ا ال مثل  miramللتدقيق
إدارة اﳌوارد ال شرة ،ونظام  parysلل سي والت بؤ لﻸفراد ونظام  adequateل سي تحر ات وتنقﻼت العامل خﻼل اﳌسار
اﳌ .
كما ﻳمكﻦ ل اته اﻷنظمة اﳌسا مة والقيام ب:
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 الت و ﻦ :حيث ﻳمكﻦ لﻸنظمة ا ب ة اﳌسا مة
الت و ﻦ.

تفعيل وت شيط ا موعات ،التعليم ،إعداد وتحض مخططات

 تحليل الب ئة اﻻجتماعية داخل العمل.

 التدقيق اﳌوارد ال شر ة.
 -5-5نظم اﳌعﻠوﻣات واﻷجور )اﳌ افأة(:
فعﻦ طر ق ا اسوب أمكﻦ اليوم إعداد قوائم اﻷجور واﳌ افآت وحسا ا ظرف ظات ،عدما ان ﻳتطلب ذلك
وقتا طو ﻼ ،فال امج و التطبيقات اﳌعلوماتية اﳌتوفرة اليوم ساعد ع سرع عملية التقييم وجود ا.
ذا ا ال عمل ع حساب اﻷجور ،تقييم أداء ﻷفراد خاصة بال سبة
حيث ﻳوجد حاليا برامج متخصصة
للتنظيمات الك ى أو العمﻼقة  ،كما سا مت ذه النظم إضفاء طا ع العدالة منح اﳌ افآت مثل نظامsystème :
 d'attribution de performance Russelوالذي ﻳحتوي ع مجموعة برامج ساعد صنادﻳق التقاعد حساب التعو ضات
وغ ا.
 -6-5نظام اﳌعﻠوﻣات و اﻷﻣن الصﻨا .
ساعدت نا نظم اﳌعلومات سرعة بث اﳌعلومات عﻦ ا اطر ال ﻳتعرض ل ا العمال ن يجة اﻻستعمال ا طأ
للمواد الكيماو ة أو مواد معينة  ،حيث أصبح اليوم ممكنا توز ع آﻻف بل اﳌﻼﻳ ن مﻦ اﳌعلومات ودون ا اجة إ اﳌلصقات،
أي وقت و ّ
حيث توفر ذه اﳌعلومات قواعد بيانات ﻳمكﻦ للعامل اﻹطﻼع عل ا ّ
أي م ان مﻦ خﻼل الشب ات اﳌعلوماتية.
)ا داﻳة ،2008 ،ص (12
تجدر اﻹشارة نا إ أنه ا يل الرا ع مﻦ نظم ا اسوب واﳌعلومات ،ان شق العتاد و صاحب ال لمة العليا
مملكة تكنولوجيا اﳌعلومات ،و الوقت ذاته الذي انت عمل فيه العناصراﻷساسية لتكنولوجية اﳌعلومات )عتاد ،برمجيات،
شب ات( بصورة شبه مستقلة عﻦ عض ا البعض .ابتداء مﻦ ا يل ا امس وما عده مﻦ اندماج اته العناصر الثﻼثة
انتقلت السيادة مﻦ شق العتاد إ شق ال مجيات ،وأصبح مﻦ ﻳقبض ع زمام نظم ال مجيات و ا اكم بأمره ،و كذا
انزوت شركة "أي .ي.ام" رائدة قافلة العتاد لت ز شركة "ميكروسوفت" رائدة مس ة ال مجيات ،و ذا تبوأ العنصر الذ
موقعه ع قمة منظومة تكنولوجية اﳌعلومات مؤكدا بذلك ارتفاع الفكرعﻦ اﳌادة ،وأ مية اﳌعلومات كمورد تنموي ﻳفوق
أ ميته اﳌوارد اﳌادﻳة الطبيعية انت أو اﳌالية) .سليم ،2002 ،ص (23
 -7-5ﻣزايا نظم اﳌعﻠوﻣات إدارة اﳌوارد ال شر ﺔ:
لقد ان ﻻستخدام تكنولوجيا اﳌعلومات وتطبيقا ا أنظمة اﳌعلومات داخل التنظيم آثارا إﻳجابية ع مختلف نوا
العمل ،خاصة اﳌتعلقة بوظيفة اﳌوارد ال شر ة ترشيد والتحكم تدفق اﳌعلومات ،و ذا بدوره سيؤثرإﻳجابيا ع تنافسية
التنظيم حيث ساعد خلق القيمة ،و مكﻦ إبراز أ م اﻵثاراﻹﻳجابية النقاط التالية:

 تقليص اﻵجال و الوقت  :و ذا راجع بطبيعة ا ال إ السرعة ال ﻳتم ا معا ة اﳌعلومات عﻦ طر ق ا اسوب حيث
ظات قص ة جدا ،عوض اﳌعا ة التقليدﻳة ال انت تأخذ زمنا طو ﻼ وعمﻼ
ستطيع القيام بمﻼﻳ ن العمليات
شاقا ،حيث أمكﻦ اليوم اﻹطﻼع وإجراء العدﻳد مﻦ اﳌعا ات فيما ﻳخص ملفات العامل ن و تحر رالتقار رواﳌراسﻼت
وقت وج ) .السرطاوي ،2001 ،ص (12
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 التحكم الت اليف :لقد ساعدت تكنولوجيا اﳌعلومات بإدخال النمط اﻹلك و ي اﻷعمال اﻹدار ة ،بمع ّأن ل أو
ّ
جل اﻷ شطة اﻹدارة اليوم اﳌتعلقة باﳌوارد ال شر ة وغ ا ،أصبحت تتم ع شبكة دون ا اجة إ أوراق و ت اليف
الطبع وا فظ ،و ذا مﻦ شأنه اﳌسا مة مباشرة التحكم الت اليف والتقليل مﻦ اس ﻼك اﻷوراق وا وغ ا
مﻦ اﳌواد )ت اليف شر اﳌعلومة(.
 جودة القرارات :لقد ساعدت نظم اﳌعلومات ال شرة اليوم ع سرعة وجودة تداول اﳌعلومات ب ن اﻷفراد ،و ذا مﻦ
شأنه ضمان اتخاذ قرارات صائبة وفعالة خاصة تلك اﳌتعلقة باﻷفراد العامل ن داخل التنظيم ؛ فاﳌعلومة النافعة
تلك ال تتوفر الوقت واﳌ ان اﳌناسب وعند ال ص اﳌناسب ،و ذا مؤشرع جودة النظام وفعاليته داخل التنظيم
خاصة وظيفة حساسة وظيفة اﳌوارد ال شر ة) .البطانية ،2009 ،ص (23
 العمل ا ما  :و و مصط جدﻳد ظ ر حدﻳثا خاصة مع غزو تكنولوجيا اﳌعلومات عالم اﻷعمال ،وسيطرة نظم
اﳌعلومات ع محتوى اﻷ شطة داخل التنظيم ،و و ش إ  ":برامج تمكﻦ مجموعة مستخدم ن بالعمل ا ما
نفس اﳌشروع دون أن ﻳ ونوا مجتمع ن أومتواجدﻳﻦ ف ﻳائيا ،أي مجموعة الطرق واﻹجراءات و ال امج والب اﳌعلوماتية
سمح لﻸ اص اﳌنظم ن لنفس العمل أو ا توى الوظيفي بالعمل و أق كفاءة".
 تثم ن رأس اﳌال ال شري  :لقد وفرت نظم اﳌعلومات إم انيات غ مسبوقة لﻸفراد مجال تنمية وتثم ن القدرات
والكفاءات ال شرة  ،حيث أتاحت خدمات التعلم عﻦ عد ،الت و ﻦ عﻦ عد ،وذلك عﻦ طر ق الشب ات اﳌعلوماتية
و ذا ساعد شر اﳌعرفة واﳌعلومات لﻸفراد العامل ن .
 تدفق العمل :ﻻ ﻳوجد عرف محدد ل ذا اﳌف وم ا دﻳد ،الذي ظ رخاصة مع غزو تكنولوجيا اﳌعلومات و تطبيقا ا
عالم اﻷعمال خاصة نظم اﳌعلومات ا وسبة ،لكﻦ ﻳمكﻦ القول أ ا " برمجيات ﻹدارة مراحل العمل وقياس ا و يل ا
وت سيق ا ومراقب ا ،و ع ذلك ّأن اﻷ اص اﳌناسب ن ستلمون اﳌعلومات ال يحة الوقت ال يح ،ف و ﻳقدم
العون للموظف ن ع اختﻼف م و قبل تطبيقات متنوعة) .السرطاوي ،2001 ،ص (24
إذن ّ
فإن تدفق العمل و أحد التطبيقات ال ﻳر مﻦ خﻼل ا إتمام عمل اﻹدارة ،حيث تركز ل ا ود و اﻷ شطة
واﳌ ام ع ا وامل اﻹلك ونية ،ووظيفة إدارة اﳌوارد ال شرة مﻦ ب ن أ م العناصر الفاعلة داخل التنظيم و ال سا م
اس اتيجيا تحقيق اﻷ داف اﳌسطرة ،خاصة ّ
وأن عامل ا ﻳ ون مع ل أجزاء التنظيم ،ب ساطة ﻷ ا تتعامل مع مورد ﻻ
تخلو منه ّ
أي إدارة أو تنظيم ،و حقق تدفق العمل اﳌزاﻳا التالية:
 إم انية العمل ع وثيقة واحدة و زمﻦ واحد ،مﻦ طرف العدﻳد مﻦ اﻷ
التوز ع.

اص ،و ذا ﻳقلص مﻦ ت اليف الطبع و

 سرعة انتقال اﳌعلومة ب ن اﻷفراد.

 متا عة سر ان العمل ،ومعرفة نقاط ا لل العمل ،و ذا ساعد ع معرفة و تحدﻳد اﻻحتياجات التدر ية.
 اته التقنية تتطلب أساسا جودة وفاعلية نظم اﳌعلومات مختلف مستو ات اﻹدارة واﳌصا ؛ وتوفركفاءات شرة
قادرة ع التحكم تطبيقات تكنولوجيا اﳌعلومات داخل التنظيم .حيث بي ت الدراسات ّأن العوامل اﻹ سانية أك
العوائق تطو رعمل اﻹدارة ،و ل ست العوائق التقنية الس ب.
 -8-5دورﺗﻜﻨولوجيا اﳌعﻠوﻣات ﺗطو ر وﺗﻨميﺔ اﳌوارد ال شر ﺔ:
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لقد أصبح ﻳحظى تطو ر اﻷداء ال شري بأ مية كب ة وقتنا ا ا خاصة مع اﳌنافسة الشرسة ال ﻳفعل ا قطاع
اﻷعمال ،لذا ّ
فإن الس يل الوحيد ّ
ﻷي تنظيم للبقاء و العمل ع تطو ركفاءاته ال شر ة اﳌتاحة وال امنة داخله.
و ذا ا ال سا مت تكنولوجيا اﳌعلومات مسا مة فعالة ،ح أصبح ﻳدرج ضمﻦ اﳌؤشرات الفاعلة عملية
التنمية ال شر ة درجة اﻹتاحة والتحكم اته التكنولوجيا) .الزادات ،2014 ،ص (23
ّإن العملية الت و ية عت الس يل اﻷمثل لغرض رفع وتنمية قدرات اﻷفراد ،وقد سا مت تكنولوجيا اﳌعلومات نا
ذا
مسا مة عظيمة .لذا سوف نأ ي آخر ذا البحث عﻦ اﻻ ع اسات اﻹﻳجابية ال أحدث ا تكنولوجيا اﳌعلومات
ا ال ،و ذا مﻦ خﻼل ثﻼث مراحل :
 أتاحت شبكة اﻻن نت إم انية معرفة عناصرالتحليل اﻹس اتي بصورة ﻳمكﻦ مﻦ خﻼل ا تحدﻳد عناصرالقوة ومواج ة
مواطﻦ الضعف عﻦ طرق الت و ﻦ بما ستجيب للتوج ات ا دﻳدة.
 أتاحت شبكة اﻻن نت إم انية تحدﻳد التغ ات ا ارجية ،والتعرف ع الفرص وال دﻳدات ال تتعرض ل ا ،و صورة
ﻳمكﻦ مﻦ خﻼل ا تحدﻳد ا دﻳد مﻦ اﻻحتياجات مع اﻻستفادة مﻦ الفرص وتفادي ا اطر.

 أتاحت شبكة اﻻن نت إم انية ت بع إجراءات العمليات ا تلفة ،وتحدﻳد نقاط اﻻختناق وأسبا ا ،و ناتجة عﻦ نقص
ا ة واﳌ ارة ،و ذا ما ﻳمكﻦ مﻦ التحدﻳد الدقيق ل اته اﻻحتياجات.
أ .التخطيط لﻼحتياجات :و تلعب نا كذلك تكنولوجيا اﳌعلومات دورا حيو ا و ذا مﻦ خﻼل:
ّ أن شبكة اﻻن نت ت يح للمدﻳرﻦ اﳌسؤول ن عﻦ العملية الت و ية معرفة برامج وخطط عمل اﻹنتاج ل افة اﻹدارات
اﻷخرى ،و ذا ﻳمكﻦ وضع خطط واقعية لتنفيذ ال امج) .قندﻳل  ،2007 ،ص (12
 ت يح عض برامج ا اسبات وضع خطط مسبقة للعملية الت و ية أو اﳌساعدة ذلك.

 ت يح إم انات الوسيط الذ ي إم انية التخطيط الدﻳنامي ي لل امج التدر ية ،بصورة مناسبة مع الواقع ا .
ب .تحدﻳد أسلوب و متطلبات التنفيذ :حيث ت يح الشبكة العاﳌية اﻻن نت إم انية التعرف ع ال امج التدر ية اﳌتاحة
عاﳌيا وخطط تنفيذ اته ال امج و أساليب تنفيذ ا وت لف ا ،بحيث ﻳتمكﻦ اﳌسؤول مﻦ تحدﻳد اﻷسلوب اﻷمثل للتنفيذ،
ومتطلبات ذه ال امج.
ج .إعداد ا توى :عت إعداد محتوى العملية الت و ية أمرا غاﻳة اﻷ مية ،لذا ﻳ ب وضع ال امج الت و ية و مواد ا
التعليمية عناﻳة شدﻳدة بحيث تناسب ال دف مﻦ العملية ،وكذلك مستوى اﻷفراد اﳌ ون ن ،و تكنولوجيا اﳌعلومات
ساعدت ع ذلك مﻦ خﻼل:
ّ إن الشبكة العاﳌية سمحت بإثراء وإعداد ا توى ،وذلك باﻻستفادة مﻦ النماذج اﳌتاحة ع الشبكة ،ف ناك اﻵن
العدﻳد مﻦ ال امج اﳌعلوماتية ال سمح بإثراء العملية الت و ية.
ّ إن الغرض مﻦ تصميم ذه ال امج و توف محتوى عل أ ادﻳ عمل ع تنمية قدرات اﻷفراد العامل ن سواء
القيادﻳة م ا أو اتخاذ القرارأو التفك اﻹس اتي .
 كما تت امل شبكة اﳌعلومات الداخلية اﻻن نت إتاحة ل ا تو ات السابقة ال تم تنفيذ ا ،وفكر اﳌؤسسة
اﳌك سب خﻼل ف ة عمل الشبكة ،وكذا فكر عناصر ا ة ومؤ ﻼ م بما ﻳحقق سرعة بناء ا توى .فعﻦ طرق
الشبكة أمكﻦ الولوج السر ع لقاعدة اﳌعطيات اﳌتوفرة داخل التنظيم واﻹطﻼع ع افة ال امج ال سطرت ،وكيف
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أ ا طبقت ،وكذلك معرفة النتائج ال حقق ا اته ال امج و ل حسنة فيقتدي ا أم أ ا سلبية فيعمل اﳌشرف
ع العملية الت و ية ع تفاد ا ،و ذا سيؤدي إ إثراء وتثم ن العملية الت و ية شكﻼ ومضمونا) .قندﻳل ،2007 ،
ص (23
د .مرحلة التقييم  :لقد سا مت تكنولوجيا اﳌعلومات إثراء و سر ع مرحلة تقييم العملية الت و ية حيث ﻳمكﻦ أن نلمس
ذلك مﻦ خﻼل ثﻼث نقاط:

 ت يح تكنولوجيا اﳌعلومات إم انية التقييم اﳌستمر لكفاءة العملية الت و ية مﻦ خﻼل التفاعل ب ن اﳌستخدم و
ال نامج الت و بصورة املة ﻳمكﻦ مﻦ خﻼل ا تحدﻳد نقاط القوة ونقاط الضعف) .الشا ع ،2005 ،ص (12
 ت يح برامج الت و ﻦ الذكية إم انية ت بع اﳌت ون جميع حاﻻت الت و ﻦ ول س فقط أثناء مرحلة التقييم.

 ت يح إم انية شب ات العمل الداخلية اﻻن نت استخدام أساليب تدفق العمل إم انية تدفق العمل قبل العملية
الت و ية و عد ا ﳌعرفة القيمة الفعلية للعملية ول س النظرة فقط.
 -6خاﺗمﺔ
لقد أوجدت تكنولوجيا اﳌعلومات نمطا جدﻳدا ﳌتطلبات العملية الت و ية أﻻ و و النمط القائم ع اﳌعرفة؛
فالكفاءات ال شر ة اليوم لم عد تلك ال تتحكم اﻷمور التقنية للعمل فقط بل بالعكس عمل النموذج الت و ع
تطو ر اﳌ ا ات الفكرة والذ نية أك لدى اﻷفراد ،خاصة ّ
وأن أغلب اﳌ ام التقنية الروتي ية داخل التنظيم قد ّ
تم
ر
إسناد ا بصفة ت اد ت ون لية لﻶلة .كما أوجدت تكنولوجيا اﳌعلومات أساليب جدﻳدة للقيام بالعملية الت و ية ،فأصبحنا
سمع بالواقع اﻻف ا  ،الت و ﻦ عﻦ عد ،التعلم عﻦ عد..ا  ،ل ذه اﻷنماط ا دﻳدة الت و ﻦ أثب ت جدار ا خاصة
الدول اﳌتقدمة عند تطبيق ا خاصة وأ ا أساليب تفاعلية .كما خلقت نمطا جدﻳدا للمنظمات أو ال يآت اﳌشرفة ع
العملية الت و ية فأصبحنا سمع بمؤسسات بﻼ حدود ،فمقر ا و حدود ا الشبكة تمنح ش ادات عالية ا ودة ومع ف
ا عاﳌيا.
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