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اوعىؿذ الثىعة الغكمُت على الخُاة الاحخماعُت بشيل عام وعلى اإلاإؾؿت 

ت  واإلاإؾؿت ألامىُت بشيل بشيل عام بشيل زاص، خُث أضبدذ اإلاإؾؿت الجؼاةٍغ

زاص مؿالبت بالخىُف مع هظه الخؿىعاث والخأكلم معها لىؿب عهاهاث هظا العطغ 

ت ومخماؾىت ولخدلُم ألا  مً اللىمي، هظا الخؿلع لً ًخأحى ئال بخىفير بيُت جدخُت كٍى

حؿاعض على اؾدثماع ما جدُده هظه ألازيرة مً زُاعاث حؿاعض في جىمُت وجأهُل اإلاىعص 

 ، وهؿب عهاهاث الجىصة الشاملت. البشغي الظي ٌعخبر عطب الخؿىع والخىمُت

ت الخضًثت التي حؿعى مً والتي حعخبر هظه ألازيرة مً أهم ألاهماؽ ؤلاص اٍع

غ أؾالُب  زاللها اإلاإؾؿاث بطفت عامت واإلاإؾؿت ألامىُت بطفت زاضت ئلى جؿٍى

ت وجدلُم عغباث وجؿلعاث اإلاجخمع وفلا  العمل وجدؿين أصاء اإلاىاعص البشٍغ

 وجيلفت.للمىاضفاث اإلاؿلىبت وبأكل ما ًمىً مً ججهض 

ت.الج ؛الغكمُت االخىىىلىحُ املفتاحيت:الكلماث    ىصة الشاملت؛ اإلاىاعص البشٍغ
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 مشكلت الذراست

ت واإلاعلىماجُت أو ما ٌؿمى الخ  أن ؾغعت جلضم الخىىىلىحُا الغكمُمً اإلا

بالظواء الاضؿىاعي، والخضفم غير اإلاؿبىق في اإلاعلىماث واإلاعاعف التي حؿدىض على صعاةم 

ت زاضت في  غ وجىمُت اإلاىاعص البشٍغ غغوعة  اإلاإؾؿت ألامىُتعكمُت بدخت ًجعل جؿٍى

مً أحل مؿاًغة هظه الثىعة الغكمُت واؾدثماعها أخؿً اؾدثماع في العملُت  ملخت

ت وهظا لً ًخأحى ئلى باهتهاج ؾُاؾاث واضخت  وفم مضزل الجىصة الشاملت الظي الخىمٍى

ت وهجاح اإلاإؾؿت وفي جدلُم ألاهضاف  كض ٌؿاهم بضعحت هبيرة في جىمُت اإلاىاعص البشٍغ

م  ب واؾخدضار وؾاةل الخلٍى ً والخضٍع اإلاغحىة، باإلغافت ئلى ابخياع ؾغق حضًضة للخيٍى

The digital revolution has been reflected on social life in general 

and on the institution in particular, as the Algerian institution in 

general and the security establishment in particular have become 

required to adapt to these developments and adapt to them to win 

the stakes of this age and to achieve national security. This 

aspiration will only come about by providing a strong and 

coherent infrastructure that helps to invest in the options offered 

by the latter to help in the development and qualification of the 

human resource, which is the nerve center of development and 

progress, and to win comprehensive quality bets. 

Which is considered the last of the most important modern 

administrative patterns through which institutions in general and 

the security establishment in particular seek to develop working 

methods, improve the performance of human resources, and 

achieve the desires and aspirations of society in accordance with 

the required specifications and with the least possible effort and 

cost. 

Keywords: digital technology; comprehensive quality; HR. 
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ب ت التي جخالءم وؾبُعت اإلاسغحاث التي جؿمذ وجطمُم البرامج الخضٍع ُت واإلاىاهج ؤلاصاٍع

 الحها اإلاإؾؿت.

لخبرػ ألابعاص الخلىُت  البدثُت تالىعكومً حملت هظه الاؾخلغاءاث حاءث هظه 

ُئت وبىاء ؤلاوؿان صازل والؿىؾُىلىحُت في اؾخسضام الخىىىلىحُا الغكمُت في عملُت ته

 .وفم مضزل الجىصة الشاملت اإلاإؾؿت

 وعلُه ًمىً ؾغح الدؿاؤالث آلاجُت: 

ت في عملُت  .1 ما هي ألاؾالُب الخلىُت اإلاخبعت مً ؾغف ئصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 جىمُت مىاعصها؟

ت؟ .2  ما هي اوعياؾاث الخىىىلىحُا الغكمُت على عملُت جىمُت اإلاىاعص البشٍغ

ئلى أي مضي ًمىً جؿبُم معاًير الجىصة الشاملت في جىمُت اإلاىاعص  .3

ت     باؾخسضام أؾالُب وزُاعاث الخىىىلىحُا الغكمُت؟البشٍغ

 أهميت الذراست 

جخجلى أهمُت هظه الضعاؾت مً أهمُت اإلاىغىع بدض طاجه الظي حؿعى ئلى 

ت في ظل -جىغُده مً زالٌ فهم وجدلُل البعض الؿىؾُى جلني لخىمُت اإلاىاعص البشٍغ

ت في الىكذ الغاهً، هظغا  البِئت الغكمُت، الظي ٌعخبر مً اإلاىغىعاث الخضًثت والخٍُى

لخأزيره اإلاباشغ واللىي في مجاٌ الخىمُت اإلاعغفُت والثلافُت والاحخماعُت للمىعص البشغي 

 .صازل اإلاإؾؿت وزاعحها

وعلُه فان هظه الضعاؾت جدىاغم وفم ما عهؼث علُه صعاةم الخؿىع اإلاعغفي 

العالمي والخسطظ  والاكخطاصي والاحخماعي الخالي لخخيامل وجىضمج في بىجلت اإلاجخمع

اإلاخيامل مع اإلاىظىمت العامت للمإؾؿاث، وعلى اإلاغوهت والفاعلُت في ؾغعت الاؾخجابت 

 إلالخػُاث وجؿىعاث الىاكع اإلادلي وؤلاكلُمي والضولي.
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 أهذاف الذراست 

جلىُت في عملُت جىمُت -هظه الضعاؾت مً زالٌ حؿاؤالتها ئلى فهم ألابعاص الؿىؾُى تهضف

ٍت وطلً باؾخسضام الخىىىلىحُا الغكمُت صازل اإلاإؾؿت ومعغفت اإلاىاعص البشغ 

ت وئبغاػ مضي اعجباؽ ألابعاص  اوعياؾاث هظه ألازيرة على اإلاىظىمت العامت للمىاعص البشٍغ

الخلىُت باإلاماعؾت الفعلُت مً زالٌ جدلُل الاوعياؾاث الؿىؾُىلىحُت على عملُت 

ت وطلً بيُت معغفت مُياهيزماث الاؾخسضام الغكمىت اإلاخبعت في عملُت جىمُت اإلاىاعص الب شٍغ

الىاعي واإلاسؿـ للخىىىلىحُا الغكمُت وجيؿُلها وئصماحها مع عىاضغ الخىمُت الخاضت 

 وفم معاًير الجىصة الشاملت. باإلاىعص البشغي 

 :وأهم مميزاتها أوال: في مفهوم التكىولوحيا الرقميت

 التكىولوحيا الرقميت:مفهوم  .1

اإلاخىفغة على ضعُض الاجطاالث واإلاعلىماث مً الهاجف والخلفاػ  هى خشض ول الخلىُاث

والىؾاةـ  CABELESواليابالث SATELITEوالخىاؾِب وألاكماع الطىاعُت والؿاجالًذ 

وغعها بخطغف أفغاص اإلاجخمع لإلفاصة مجها و في مىظىمت مضمجت  MULTIMIDIAاإلاخعضصة 

 .في خُاتهم العملُت والاحخماعُت

ول ألاحهؼة ؤلالىتروهُت عخاصا وبغمجُاث، التي  أنهالىحُا الغكمُت حعغف الخىىى خُث  

(، وغالبا ما 1،1جلىم بمعالجت اإلاعؿُاث بعض جغميزها أو حشفيرها ئلى ئشاعاث ئزىِىُت )

غي  " جيىن هظه ألاحهؼة خىاؾِب.  (2007)خمٍغ

 هما حعغف الخىىىلىحُا الغكمُت على أنها:

ً اإلاعلىماث في شيل حمُع أهىاع الخىىىلىحُا اإلاؿخسضم" ت في حشغُل وهلل وجسٍؼ

ئلىترووي، وحشمل جىىىلىحُاث الخؿاباث آلالُت ووؾاةل الاجطاٌ وشبياث الغبـ، 

 ()الىجاع: ب.ث ."وأحهؼة الفاهـ وغيرها مً اإلاعضاث التي حؿخسضم بشضة في الاجطاالث

  : وحعغف أًػا



ذ  رأسمال البشري داخل املؤسست ألامىيتالدور التكىولوحيا الرقميت في ججٍو  

 

229 

 

والتي  والغكمُت، واإلاطىعة، جُت،الطى الخـطٌى على اإلاعلىمـاث  هي اإلاعلىمـاثجىىىلىحُا "

و طلً باؾخسضام مجمىعت مً اإلاعـضاث  بثهــا،ازتزانها و وججهيزها و في هظ مضون  جيىن 

 (2001)الشامي:  ."اإلاُىغو الىتروهُت الخاؾبـت و الاجطالُت عً بعض

مىً أن وعغفها هظلً:   ٍو

آلالُت، وجىىىلىحُا  "هي هخاج مىاؾب للخالخم والخيامل بين ول مً جىىىلىحُا الخاؾباث

 (1994)الهاصي:  الاجطاٌ."

 هما ًلطض بالخىىىلىحُا الغكمُت: 

جها وحؿُيرها ألوؾع عضص مً ألافغاص  "لِـ فلـ هلل اإلاعلىماث ومعالجتها وجسٍؼ

ملً اللضعة على  واإلاإؾؿاث، وئهما الفغػ اإلاخىاضل بين مً ًىلض اإلاعلىماث )الابخياع( ٍو

 (2002)ؾالم:  ن مً هى مؿتهلً لها بمهاعاث مدضوصة."اؾخغاللها )اإلاهاعاث(، وبي

أن هىان اجفاق على أن  للخىىىلىحُا الغكمُت ًخطح مً بين الخعاٍعف الؿابلت

الخاؾباث، وؾاةـ  : ًمىً أن جلع غمً زالر فئاث عةِؿُت وهي الغكمُت،خىىىلىحُا ال

ً، الاجطاالث مىً أن وؿدشف هظلً أن الضعاةم التي ًلىم ع الخسٍؼ لى أؾاؾها ٍو

مجخمع اإلاعلىماث الظي ٌعخمض على أؾـ وزُاعاث الخىىىلىحُا الخضًثت، خُث أن 

لِـ ليىنها أشياال خضًثت لطالح –الخدىالث الخلىُت اإلادؿاععت التي هي مىغىع البدث 

فدؿب  وئهما إلاا ؾخفغػه هظه الخلىُاث مً جدىالث  –البشغ، وػٍاصة عفاهُتهم 

 ُت وؾلىهُت، خُث جىؿلم مً ألاشياٌ الخلىُت الخضًثتؾُيىلىحُت، وزلافُت واحخماع

للي ب
ُ
ت في الؿلىن والفىغ، لظلً فان هظه ؤلافغاػاث ال بض أن ج اللها على ظأهماؾا بشٍغ

 اإلاجخمع لخفغع زلافتها وكُمها وأزالكُاتها الجضًضة علُه.

وعلُه فان مً زالٌ هظه الخعاٍعف الؿابلت البض مً صعاؾت ظاهغة 

الغكمُت وآزاعها على اإلاجخمع بطفت عامت، وعلى اإلاإؾؿاث بطفت زاضت الخىىىلىحُا 

ومعغفت مالمدها وأشيالها وجىحهاتها ليي وؿخؿُع جدلُل أبعاصها وآزاعها بشيل زاص 

 على اإلاىعص البشغي صازل اإلاإؾؿت ألامىُت.
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وعلى هظا ألاؾاؽ فان الخىىىلىحُا الغكمُت ؾمدذ باالهدشاع الفعاٌ  

م: للمعلىماث صازل  (2007)العخُبي:  اإلاإؾؿت، وطلً عً ؾٍغ

الخأزير الخللاتي لخلىُت اإلاعلىماث مً زالٌ جطيُع أحهؼة ومعضاث وبغامج  -

 خضًثت وبشيل مؿخمغ ومخؿىع 

ت  - فعالُت الخىىىلىحُا الغكمُت في زضمت الىظاةف وألاوشؿت ؤلاصاٍع

ى اؾخجابت مع جؼاًض اإلاعلىماث التي جخضفم بشيل هاةل وضخم، ئغافت ئل

جؼاًض العاملين اإلاعخمضًً على اإلاعلىماث عً العاملين الظًً ال ٌعخمضون 

اصة فعالُت الخلىُت الغكمُت.  على اإلاعلىماث، مما أصي ئلى ٍػ

ئن الخلىُت الغكمُت خيز مً الخغيراث اإلاطاخبت لظهىع الخاؾب آلالي  -

 واؾخسضاماجه الىاؾعت في اإلاجاالث وافت.

ئلى عفع فعالُت الخعاون بين فغق العمل أن الخىىىلىحُا الغكمُت جإصي  -

اصة ؤلاهخاحُت. ؿهم في ٍػ  اإلاسخلفت مما ًضعم هفاءة الخضمت َو

ئطن فان زىعة اإلاعلىماث فخدذ آفاكا واؾعت للعثىع على عؤي حضًضة عجؼ عجها 

 الؿابلىن الفخلاصهم لخلً الخلىُاث فهي ملمذ مً مالمذ العطغ الخضًث واإلاميز.

لىحُا الغكمُت هى طلً الخضازل الثلافي الظي أفغػجه وفغة ئن أخض مالمذ الخىىى 

ت التي جملً ملىماث  وؾاةل الاجطاٌ، وؾغعتها، خُث اؾخؿاعذ الضٌو اللٍى

الخىىىلىحُا الخضًثت بأصواتها وزبراتها وميؿىحها الثلافي أن حغؼو الشعىب الػعُفت 

خػاعتها لخظوب في عىاضغ التي جفخلغ للىة الثلافت وأضالت الخفىير، وعوح الثلت بعىاضغ 

ت وحعِش مفخسغة على هىامش اإلاجخمعاث اإلاَعىإلِات.  الثلافاث اللٍى

أن الىمبُىجغ ؾُلىص العالم ئلى تهضًم بغج    Edward Haufخُث ًغي "ئصواعص هىف" 

ت، خُث ؾِخمىً مً زلم أحىاء الخفاهم  بابل اللغىي الظي ال ًؼاٌ عاةلا أمام البشٍغ

 (2002)ؾالم:  وجىلُض آلالت إلاعاعف ًظهل مجها ؤلاوؿان.بين ؤلاوؿان وآلالت، 

ت  وهظا ما ًضٌ على أن الخىىىلىحُا الغكمُت عملذ على جدؿُم ول العىاةم اللغٍى

والثلافُت واهضزغ معها مفهىم الخطىضُت، خُث أضخذ العىالم ولها طاةبت في بىجلت 
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ت في الخىاضل  واخضة وهي شبىت الاجطاالث التي وحض مً زاللها ول اإلاشترهين فحها الخٍغ

 والخفاعل الاحخماعي بشتى أهىاعه.

 :خصائص التكىولوحيا الرقميت .2

ًغي زبراء ؤلاصاعة والخىظُم أن اإلاماعؾاث الفػلى في عطغ العىإلات ال جخدلم ئال 

 مً زالٌ ئصاعة مخؿىعة طاث معاًير مفخىخت وفي بِئت عكمُت افتراغُت عاكُت.

 مُت بجملت مً الخطاةظ، هىحؼها فُما ًلي:ولظلً جميزث الخىىىلىحُا الغك

 (2005)العالق: 

حؿهم الخىىىلىحُا الغكمُت في حعجُل الخؿى باججاه جدلُم اؾخمغاع اإلاماعؾاث 

الفػلى وغمانها، ماصامذ الخىىىلىحُا الغكمُت ألاؾلىب ألاهثر فاعلُت وهفاءة 

 لدؿُير العمل الافتراض ي مً خُث )الخسؿُـ، الخىفُظ والغكابت(.

الخىىىلىحُا الغكمُت لها اللضعة على جدلُم أعلى صعحاث ؾغعت الخساؾغ 

وعشاكت الخغهت واإلاغوهت العالُت، التي جخجؿض بخىفير أي ش يء وول ش يء، وفي 

لت.  أي وكذ وميان وبأًت ؾٍغ

جخمخع الخىىىلىحُا الغكمُت بساضُت اللضعة على جدؿين الفاعلُت الدشغُلُت، 

ألعقى الخلىُاث اإلاخاخت باليؿبت للمإؾؿت والعلٌى مً زالٌ الاؾدثماع ألامثل 

الغكمُت اإلاضعبت والخبيرة ئال أن الخىىىلىحُا الغكمُت بدىم ؾبُعتها اإلاخجضصة ال 

جإمً فلـ بخدؿين الفاعلُت الدشغُلُت، وئهما حؿعى حاهضة لخدلُم اإلايزة 

اث الفاعلُت الدشغُلُ ت الخىافؿُت اإلاؿخضامت، مً زالٌ جدلُم أعلى مؿخٍى

غير –وغمانها ملاعهت باإلاىافؿين، وهظا ال ًخدلم بؿهىلت في الىظام الؿابم 

 زطىضا عىضما ال جيىن اإلاىافؿت شضًضة. -الغكمي

هما ًمىً هظلً عضض مميزاث حضًضة للخىىىلىحُا الغكمُت وزاضت على 

 الجاهب الخلني واإلانهي خُث ًمىً جلخطحها فُما ًلي:
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لىحُا الغكمُت ًمىً أن ًيىن مؿخلبال أو الخفاعلُت: أي أن مؿخعمل الخىىى 

مغؾال في آن واخض، فاإلاشاعهين في عملُت الاجطاٌ ٌؿخؿُعىن جباصٌ ألاصواع، 

 وهى ما ٌؿمذ بسلم هىع مً الخفاعل بين ألاوشؿت.

الالجؼامىُت: وحعني ئمياهُت اؾخعماٌ الغؾالت في أي وكذ ًىاؾب اإلاؿخسضم، 

 ىظام في هفـ الىكذ.فاإلاشاعهين غير مؿالبين باؾخسضام ال

ت: وهي زاضُت حؿمذ باؾخلاللُت الخىىىلىحُا الغكمُت، فاإلهترهذ مثال  الالمغهٍؼ

ت عملها في ول ألاخىاٌ، فال ًمىً ألي حهت أن حعؿل ؤلاهترهذ  جخمخع باؾخمغاٍع

 على مؿخىي العالم بأهمله.

الطىع،  كابلُت الخىضُل: وحعني ئمياهُت الغبـ بين ألاحهؼة الاجطالُت اإلاخىىعت

 أي بغؼ الىظغ عً الشغهت أو البلض الظي جم فُه الطىع.

الشُىع والاهدشاع: وهى كابلُت هظه الخلىُاث للخىؾع لدشمل أهثر فأهثر 

مؿاخاث غير مدضوصة مً العالم، بدُث جىدؿب كىتها مً هظا الاهدشاع 

 اإلاجهجي لىمؿها اإلاغن.

 :(TQالجودة الشاملت )ومبادئ مفهوم  :ثاهيا

 الجودة الشاملت:مفهوم  .1

أصي الاهخمام اإلاتزاًض بخدؿين الجىصة ئلى الاهخلاٌ مً الترهيز على الؿلعت    

وأهمُت ئهخاحها بمىاضفاث جلبي عغباث اإلاؿتهلىين، ئلى اعخباع الجىصة ما هي ئال مدّطلت 

ض إلاسخلف وظاةف اإلاإؾؿت  ُّ لُت اإلاالُت، )ؤلاهخاحُت،لألصاء الج و هدُجت  (،الدؿٍى

ت و لالؾخغال  .الخىىىلىحُتٌ ألامثل إلاىاعصها و أضىلها اإلاالُت والبشٍغ

 الخىظُمُت،فالىظغة الخضًثت للجىصة حشخمل على ألابعاص الاؾتراجُجُت و      

ت، يُتاإلاالُت الخجاٍع ت مّماو  ، اإلاسغحاث الخيٍى أصي ئلى بغوػ ما ٌعغف بالجىصة  البشٍغ

و أن حؿُيرها ًّخم مً كبل  فلـ،ىخج ال باإلا الشاملت اإلاغجبؿت بجمُع وظاةف اإلاإؾؿت

ئلى أن مفهىم الؼبىن اضبذ واؾعا لِشمل  باإلغافت بالجىصة،حمُع ألافغاص ال اإلاسخطين 

 .   الؼبىن الضازلي و الخاعجي
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ف اإلاؿخمغ للمىخىحاث أو الخضماث مع ما ًيخظغه     ُّ ل الخى
ّ
ئّن الجىصة الشاملت جمث

م ف الؼبىن أو العمُل
ّ
، خُث جخمّيز وأؾالُب العملي وظاةف اإلاإؾؿت مً زالٌ الخدى

  :هماببعضًً 

 البعض الاكخطاصي اإلاغجبـ بخسفُؼ الخيالُف للخطٌى على الجىصة، -

 .وئعغاء العمالء وجدفيز العاملينالبعض الاحخماعي اإلاغجبـ بخعبئخه  -

 . أهميت الجودة الشاملت:2

 (2006 :)الغامضي آلاحي:ً في جىمجخمخع الجىصة الشاملت في اإلاإؾؿاث بأهمُت بالغت 

اصة ؤلاهخاحُت وجسفُؼ الخيلفت -  .ٍػ

 جدلُم عغا العمُل، وجلضًم أخؿً وأفػل الخضماث. -

اث، وجىمُت الشعىع بىخضة  - جدؿين عملُت الاجطاٌ بين مسخلف اإلاؿخٍى

 اإلاجمىعت وػٍاصة الثلت بين ألافغاص.

 صها.جدؿين وػٍاصة الؿمعت الؿُبت للمإؾؿت في هظغ عمالئها وأفغا -

 اخضار حغُير ئًجابي في ؾلىهُاث ألافغاص العاملت في اإلاإؾؿت ججاهها. -

م لألصاء بشيل مؿخمغ  -  جمىين العمالء مً اللُام بعملُت مغاحعت وجلٍى

مىهج شامل للخغُير بعُضا عً الىظام الخللُضي اإلاؿبم في شيل ئحغاءاث  -

 وكغاعاث.  

 الجودة الشاملت: مبادئ .2

اث للخعبير عً الجىصة الشاملت مً كبل بالغغم مً ازخالف اإلاطؿلخ

حمُعا على هفـ اإلاباصب، خُث جغهؼ على جدؿين الجىصة  ااجفلى الباخثين، ئال أنهم 

ظ:  جخلخظ في آلاحي:هلىة مدفؼة في وافت اإلاجاالث الىظُفُت والتي   (2008)الطٍى

اتها. -  الجىصة هي مؿإولُت الجمُع في اإلاإؾؿت بيل مؿخٍى

 ع اؾتراجُجي، وبالخالي جخؿلب زؿت اؾتراجُجُتالجىصة عباعة عً مىغى  -
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ًجب على حمُع الىظاةف في اإلاإؾؿت أن جغهؼ على جدؿين الجىصة  -

 اإلاؿخمغة، وهظا مً أحل جدلُم ألاهضاف الاؾتراجُجُت.

ً هى أؾاؽ غمان الجىة باؾخمغاع. - ب والخيٍى  الخضٍع

م  - ول مشاول اإلاإؾؿت مً هاخُت حعُير الجىصة الشاملت جدل وفم فٍغ

 العمل.

اؾخعماٌ آلُاث العض والاخطاء والىمظحت هى أخض أؾالُب ئعاصة جلُُم  -

 الجىصة الشاملت صازل اإلاإؾؿت.

ت ثالثا:  :مفهوم وظيفت وإدارة املوارد البشٍر

ت والعىاضغ  ت مغاصفا إلافاهُم أزغي: هي اللىي البشٍغ ٌعخبر مطؿلح اإلاىاعص البشٍغ

ت وعأؽ اإلااٌ البشغي والبشغ...، والبشغ هم ؤلاوؿان وأزىه ؤلاوؿان، وللض هغم  البشٍغ

" : ولقذ كرمىا بني آدم وحملىاهم في البر والبحر هللا ؾبداهه وحعالى ؤلاوؿان خُث ًلٌى

وهظا  (70 :)ؤلاؾغاء "ورزقىاهم مً الطيباث وفضلهم على كثير مً خلقىا جفضيال

مً عىاضغ ًفغع على أي مجخمع أو مإؾؿت أو ئصاعة أال حعامل ؤلاوؿان هعىطغ 

مت له واخترام هغامخه ومشاعغه  ؿَخغل، بل ًجب جىفير الخُاة الىٍغ ري وَُ
َ
شت ٌُ ؤلاهخاج، 

 (2007)أبى الىطغ:  وآعاةه...

ت هظهغ ما ًلي: فاث للمىاعص البشٍغ  (2007)أبى الىطغ:  ومً أهم الخعٍغ

إهض "   - ت هي اإلاىعص الىخُض الخلُلي، ٍو " Peter Drucker" "بيتر دركراإلاىاعص البشٍغ

: "ئن أي مىظمت لها مىعص واخض خلُلي هى ؤلاوؿان"  .طلً خُث ًلٌى

ت   - صولت أو مإؾؿت هي جلً  ألي-مصطفىأحمذ سيذ هما ٌشير –اإلاىاعص البشٍغ

ً على أصاء العمل والغاغبين في هظا ألاصاء بشيل حاص  اإلاجمىعاث مً ألافغاص اللاصٍع

ض وملتزم، وخُث ًخعين أن جخيامل وجخفاعل اللضع  ة مع الغغبت في ئؾاع ميسجم، وجٍؼ

غها  فغص الاؾخفاصة الفاعلت لهظه اإلاىاعص عىضما جخىفغ هظم جدؿين جطمُمها وجؿٍى

غ والطُاهت. ب والخلُُم والخؿٍى  بالخعلُم والازخُاع والخضٍع
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ت:  .1  مفهوم إدارة املوارد البشٍر

عَخمض علحها ٌُ ت مً أهم ؤلاصاعاث التي  في ئصاعة شإون اإلاىظفين،  حعخبر ئصاعة اإلاىاعص البشٍغ

والتي حعؿي في مدطلتها الهضف اإلايشىص مً هظه ؤلاصاعة للىضٌى ئلى ألاهضاف التي 

جدلُلها في ازخباع هىع اللىي العاملت الالػمت إلالء الشىاغغ الىظُفُت  مً أحلوغعذ 

اصة ئهخاحها. بها وئًجاص اإلاىار اإلاالةم لٍؼ  (2008)الىاللضة:  زم جضٍع

وظُفت ئصاعة اإلاىاعص   "Gary Deshlerحاري دٌسلر "ف ؤلاصاعة خضص وفي غىء وظاة

ً وجىمُت الىفاءاث، خُث جلىم هظه ؤلاصاعة بخدضًض  ت في كُامها بمؿإولُت جيٍى البشٍغ

هىعُت ألافغاص اإلاؿلىب حعُُجهم باإلاإؾؿت وهُفُت اؾخلؿاب ما ًلؼم اإلاإؾؿت مً 

لىظاةف الزخُاع أهفئهم، ووغع معاًير هفاءاث، وهُفُت اإلافاغلت بين اإلاخلضمين لشغل ا

لألصاء ًلتزم بها ول فغص باإلاإؾؿت، وجدضًض أفػل الؿغق التي ًمىً الاعخماص علحها في 

ميافأة أفغاص كىة العمل وجلُُم أصائهم، وجلضًم ما ًلؼم مً أوشؿت الىصح واإلاشىعة، 

ب والخىمُت.  (2007)أبى الىطغ:  باإلغافت ئلى الاهخمام بأوشؿت الخضٍع

ت جخػمً ألامىع  أن« Dale Hordدال هورد" "خُث ًغي " وظاةف ئصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 (2007)أبى الىطغ: الخالُت:

 العالكاث الطىاعُت -1

 اللىي العاملت -2

 الازخُاع والخعُين -3

ت -4 ب والخىمُت للمىاعص البشٍغ  الخضٍع

 الخـىافـؼ -5

ت. -6 م للمىاعص البشٍغ  الخلُُم والخلٍى

ت هي:ًغي أن  صالح الشىواويأما   (2007)أبى الىطغ:  وظاةف ئصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ت -1  جسؿُـ اإلاىاعص البشٍغ

 الاؾخلؿاب -2
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 الازخُاع والخعُين -3

غ -4 ب والخؿٍى  الخضٍع

 جىمُت اإلاؿاع الىظُفي -5

 ألاحىع والخىافؼ -6

 جلُُم ألاصاء -7

 جدؿين بِئت العمل -8

 الغعاًت وألامً. -9

 ت فُما ًلي:وفي غىء ما ؾبم ًمىً جدضًض غمً وظاةف ئصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ت -7  اؾخلؿاب وجىظُف اإلاىاعص البشٍغ

ت -8 غ وجىمُت اإلاىاعص البشٍغ  جؿٍى

ت -9  ععاًت اإلاىاعص البشٍغ

ت واإلادافظت علحها. -10  (2007)أبى الىطغ:  ضُاهت اإلاىاعص البشٍغ

ت في املؤسست: .2  أهميت املوارد البشٍر

ت أهمُت اؾتراجُجُت هبيرة لىجاح أي مإؾؿت، فال ًمىً أن ًخدلم  جمثل اإلاىاعص البشٍغ

الاؾخسضام ألامثل للمىاعص ألازغي ئطا واهذ اإلاإؾؿت جفخلغ ئلى ألافغاص طوي اإلاهاعاث 

ً على أصاء وظاةفهم اإلاؿلىبت مجهم.  (2007)أبى الىطغ:  واإلاإهلين واللاصٍع

ت وهُفُت  "Jeffrey Pfeiffer" "خُث ًىضح "حُفغي فُفغ أن أهمُت اإلاىاعص البشٍغ

، ألن اإلاىؿللاث ألازغي للخىافـ بضأث جفلض ميزتها مً ًىم ئصاعتها جؼصاص ًىما بعض ًىم

آلزغ، فأؾـ الىجاح والخىىىلىحُا اإلاؿخسضمت في ؤلاهخاج، وخطت الشغهت مً الؿىق، 

ل اإلادلُت ألاكل  وصعحت الخماًت التي كض جىفغها الضولت أو الاعخماص على مطاصع الخمٍى

 (2007)أبى الىطغ:  به في اإلااض ي.جيلفت، لم ٌعض لها هفـ الخأزير الظي واهذ جخمخع 
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هظا ما ًإهض بأن اإلاىاعص الثلُلت إلكامت اإلاإؾؿت لم حعض لها بالغ ألاهمُت بلضع ما جىلُه 

ت اإلاإهلت مً كُمت.  اإلاىاعص البشٍغ

ت صازل اإلاإؾؿت  أحمذ سيذ مصطفى"وعلى هظا ألاؾاؽ ًغضض " أهمُت اإلاىاعص البشٍغ

 (2007)أبى الىطغ:  مً زالٌ اإلاداوع الغةِؿت الخالُت:

ت أؾاؽ الاؾخلالٌ والىفىط الاكخطاصي. -  اإلاىاعص البشٍغ

ت أصاة جىافؿُت عاإلاُت. -  اإلاىاعص البشٍغ

بخِىغة جسفؼ فاجىعة الخىىىلىحُا اإلاؿخىعصة. -
ُ
 العلٌى اإلا

 العلٌى اإلاباصةت حعظم اللُمت اإلاػافت. -

اصة الطاصعاث. - ت الفاعلت أصاة لٍؼ  اإلاىاعص البشٍغ

ت  -  جىمل الثروة اللىمُت.اإلاىاص البشٍغ

 اؾخلؿاب العلٌى أضبذ ؾاخت للطغاع العالمي. -

إهض " ت هي مطضع الىجاح ألي مإؾؿت أو مجخمع، سيذ الهواري" ٍو أن اإلاىاعص البشٍغ

وطلً ئطا ما جم ئصاعتها بشيل حُض، ئن ؾبب الىجاح ال ًىمً في وحىص اإلاىاعص اإلاالُت، 

ت. ئن ؾ بب الىجاح هى في جلً اإلاىاعص التي ال جظهغ في ولىً ًىمً في ئصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 (2007)أبى الىطغ:  كىاةم اإلاغهؼ اإلاالي.

ت باستخذام التكىولوحيا الرقميت:رابعا:  ب املوارد البشٍر  جذٍر

ع على عىامل الغقي والخلضم الخػاعي في  جدؿابم مإؾؿاث العالم الُىم وبشيل ؾَغ

ب ئصعاوا مجها بضوعه الىبير في عقي وجلضم  شتى اإلاجاالث، وزطىضا في مجاٌ الخضٍع

اإلاىظمت، وحعخبر زىعة الخضٍعب ؤلالىترووي مً الثىعاث التي أخضزذ وؾُخدضر حغيراث 

ب، حعلذ اإلاإؾؿاث جىفم الىثير مً ألامىاٌ في مؿخلبلُت ئًجابُت في مجاٌ الخضٍع

ب الغكمي زالٌ ألاعىام  ؾبُل الاؾخفاصة مىه، ئط ًلضع حجم ؤلاهفاق العغبي على الخضٍع

( ملُىن صوالع زالٌ 60-50ملُىن صوالع، ومً اإلاخىكع أن ًغجفع ئلى ) 15الللُلت اإلااغُت بـ 

 ألاعىام اللاصمت.
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الغكمُت فان الخضٍعب ؤلالىترووي العغبي ال ًؼاٌ في  ومع الخلضم الهاةل في الخىىىلىحُا

ت  الخاحت مً الاؾخفاصة مً جلً الخلىُاث ختى ًمىً جدؿين مً كضعاث اإلاىاعص البشٍغ

 في اإلاإؾؿاث العغبُت وجىمُت اإلاؼاًا الخىافؿُت لالكخطاص بشيل عام.

ت في بىاء املىظومت الرقميت: .1  دور املوارد البشٍر

ت اإلادىع الغةِس ي في بىاء اإلاىظىمت الغكمُت لخدلُم الخىمُت  جمثل الخىمُت البشٍغ

الشاملت، مما ٌؿخلؼم ئعاصة الىظغ في بىاء اإلاىظىمت الغكمُت مً زالٌ ئًجاص آلُاث 

مالةمت للغبـ والخباصٌ والاوسجام مع اخخُاحاث اإلاؿخفُضًً عىض جلضًمه للخضماث أو 

هضف ًجب الترهيز على مفهىم ألاعماٌ همسغحاث نهاةُت للمإؾؿت، ولخدلُم هظا ال

ؤلاصاعة اإلاخياملت للبِىت اإلاعغفُت الخلىُت، والتي مدىعها جىفير اإلاعغفت وهىعُت الخبراث 

ت صازل الخىظُم، وطلً لخعظُم  وؤلامياهاث اإلااصًت الالػمت للىفاء بداحاث اإلاىاعص البشٍغ

 صوعها في جدلُم أهضافها.

ت لخدلُم الخىمُت الخلىُت مً وجخمثل ميىهاث اإلاىظىمت اإلاعغفُت اإلاخيا ملت للمىاعص البشٍغ

 (2003)الغغباوي:  العىاضغ الخالُت:

 الضعاؾاث الفىُت والاكخطاصًت هدى الخىحه لبىاء اإلاىظماث الغكمُت. -

غ ألاهظمت للمعلىماجُت والاجطالُت. -  البدىر وجؿٍى

 الخطمُم الهىضس ي لألحهؼة واإلاعضاث ؤلالىتروهُت. -

غ ألا  -  هظمت وآلالُاث والبرمجُاث وأهظمت العمل والدشغُل.ئضالح، ضُاهت، جؿٍى

زضماث معغفُت وفىُت )كُاؽ، جدلُل، مىاضفاث، معلىماث( جلضم إلاخسظي  -

 اللغاعاث ومخسظي ألاهظمت واإلاؿخفُضًً مً مجخمع الخىظُم.

ت العضًض مً الىُاهاث اإلاعغفُت لِؿهل  وحؿخلؼم اؾتراجُجُت جىمُت اإلاىاعص البشٍغ

ت بىضفها مدضصاث خاهمت الجساط كغاعاث أهثر فعالُت الاؾخسضام ألام ثل للمىاعص البشٍغ

خؿلب طلً ئوشاء هُان ًمثل  ٌعخمض علحها همضزالث أؾاؾُت في بىاء اإلاىظىمت الغكمُت ٍو

ت لغبـ مىظىمتها باخخُاحاث ومخؿلباث اإلاإؾؿت إلاىاهبت  هظام معلىماث للمىاعص البشٍغ
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ت، الخؿىع الخلني، ومىاحهت جدضًاث العط غ واإلاجاٌ ألاوؿب لخىمُت اإلاىاعص البشٍغ

الخسؿُـ اإلاىظم لللىي العاإلات في جىفير الىفاءاث اإلاىخجت مً أحل جىمُت مهاعاتها وػٍاصة 

كضعاتها للمؿاهمت في جدلُم الخىمُت الشاملت مً زالٌ مىظماث الخعلم ومغاهؼ ئعضاص 

ت وفلا للخسططاث اإلاسخلفت.  اليىاصع البشٍغ

ت ًخؿلب جدضًض الىُاهاث ألاؾاؾُت وجدضًض مالمذ ا لبىاء الغكمي إلصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 (2005)هاضف:  وهي:

 جدضًض ألاهضاف واإلاهام اإلاؿلىبت. -1

 بىاء كاعضة البُاهاث. -2

 اإلاضزالث واإلاسغحاث. -3

 اللُىص والبِئت. -4

 بِئت اإلالفاث واإلالاالث. -5

 البرمجُاث. -6

 أهظمت الدشغُل -7

 آلالُاث وألاحهؼة -8

 أهظمت الاجطاالث -9

 هظمت ؤلاحغاءاث.أ -10

 (2003)هاضف:  ولفاعلُت هظا الىظام مً الػغوعي الالتزام باإلاباصب الخالُت:

جأؾِـ كاعضة للبُاهاث حشمل وافت البُاهاث ألاؾاؾُت للعاملين )حعلُمُت،  -

زلافُت، وظُفُت ومهام( وهظا البُاهاث الشخطُت وما له ضلت باللىي العاملت 

 في اإلاجاٌ الخىظُمي.

 مطاصع مىاص اإلاعلىماث اإلاسؼهت في الىظام. أهمُت جىخُض -

 أهمُت جدضًث مطاصع مىاص اإلاعلىماث بطفت مخىاضلت. -
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 جىظُم عملُاث جضاٌو واؾترحاع مىاص اإلاعلىماث وخفظها. -

اللضعة على الاؾخجابت لخاحاث اإلاىظمت بضكت وؾغعت في جسؿُـ اإلاىاعص  -

ت خاغغا ومؿخلبال، إلاىاهبت اإلاخغيراث والظغوف الؿ  اعةت.البشٍغ

غ ومغاحعت وافت ألاهظمت وؤلاحغاءاث وعملُاث الدشغُل بطفت صوعٍت. -  جؿٍى

وجىاحه اإلاىظماث اإلاعاضغة مخؿلباث جؼاًض اإلاعلىماث وهمى مؿغص في أؾالُب اإلاعالجت 

ؤلالىتروهُت في أحهؼتها، والظي أصي للخدٌى هدى اإلاعالجت ؤلالىتروهُت في أوشؿتها 

ت، ومجها اإلاىاعص البشغ  ت الجساط كغاعاث ؤلاصاٍع ٍت، خُث أضبدذ جلً اإلاعلىماث غغوٍع

اؾتراجُجُت جخعلم بالخسؿُـ لبىاء مىظىمت عكمُت، مما ًخؿلب أن جيىن اإلاعلىماث 

صكُلت وشاملت وكُاؾُت وجدلُلُت جلبي اخخُاحاث مخسظي اللغاع مً زالٌ العالكاث 

ت حؼ ء حىهغي مً الىظام العام اإلاخباصلت في الخغُير الخلني باعخباع هظام اإلاىاعص البشٍغ

خيىن الىظام العام في  للمىظمت، أو هىظام فغعي له عالماث مخباصلت مع الىظام العام، ٍو

 (1998)الشُش:  اإلاىظماث اإلاخؿىعة مً زالزت هظم فغعُت هي:

 الىظام الفغعي لإلصاعة .1

 الىظام الفغعي للمعلىماث .2

 الىظام الفغعي للعملُاث. .3

ت هظام فغعي للىظام الىلي لإلصاعة، وجخفاعل الىظم الفغعُت فىظام ئصاعة اإلاىاعص البشٍغ

لخدلُم اؾتراجُجُت الخىمُت الخلىُت، مً زالٌ الخسؿُـ والخىظُف لبىاء زؿـ 

جخؿلبها ضُاغت الاؾتراجُجُاث وألاهضاف والؿُاؾاث وؤلاحغاءاث ووغع اإلاعاًير لخدلُم 

لت بجاهب ئعضاص البرامج الغاًاث اإلايشىصة، وجسؿُـ جدضًض اخخُاحاث اللىي العام

بُت التي جدىاؾب ومخؿلباث العمل في اإلاىظمت، هخدلُل العمالت اإلاؿلىبت، ملفاث  الخضٍع

ب والخىمُت، جدلُل ألاصاء وهظمه، الخيبإ اإلاؿخلبلي،  العاملين، الازخُاع،  الخلُُم، الخضٍع

مما ًغفع مً اهدؿاب اإلاهاعاث، جدلُل اججاهاث الخبراث الخىظُمُت، وغيرها مً اإلاهام 

 مؿخىي ألاصاء اليي للمىظمت.
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ولهظا اكخػذ الػغوعة اؾخسضام أهظمت اإلاعلىماث اإلاغجبؿت بالخىىىلىحُا الغكمُت ألن 

ّىِن اللىة، وبالخالي ًمىً اؾخسضامها هأصاة اؾتراجُجُت للخسؿُـ والخىظُم 
َ
ي

ُ
اإلاعغفت ج

ت بضوعها الفاعل في ج غ كضعاث اللىي البشٍغ غ أصاء ألاعماٌ، والغكابت وفي جؿٍى ؿٍى

وجلضًم الخضماث ئلىتروهُا عبر وؾاةل وأهظمت الخىىىلىحُا الغكمُت وجىىىلىحُا 

ت صازل  غ أهظمت معلىماث مىظمت وصكُلت للمىاعص البشٍغ
ْ
الاجطاالث اإلاخؿىعة، فَخَىف

غ والبلاء.  (2005)بهيـ:  اإلاىظمت ًدلم الخؿٍى

 :وفق معاًير الجودة الشاملت تارجباط التىميت الرقميت بتىميت املوارد البشٍر .2

)مجاهض:  جخجلى أهم اإلاشىالث التي جدض مً الاؾخفاصة مً الخىىىلىحُا الغكمُت في:

1998) 

 عضم الاهخمام بالبدىر العلمُت والخؿبُلُت -

 معىكاث جىمُت الخىىىلىحُا الغكمُت صازل الخىظُماث -

غ. - ل الخيىمي والخاص ألوشؿت البدىر والخؿٍى  غعف الخمٍى

ت الفجىة -  بين الخىىىلىحُا الغكمُت وجىمُت اإلاىاعص البشٍغ

 غعف آلُاث جفعُل الخضماث الغكمُت. -

ت في غىء اإلاخغيراث الخىىىلىحُت والاكخطاصًت  عىـ طلً أهمُت جىمُت اللىي البشٍغ َو

مع مغاعاة الضوع اإلاتراهم للمعغفت والخلىُت، وفي ملابل طلً جىاحه اإلاإؾؿاث مشىالث 

حُا الغكمُت التي لم جطل ئلى اإلاؿخىي اإلاؿلىب في اإلاىظماث، مما صعم مىظىمت الخىىىلى 

ػاص مً صاةغة الخسلف الخلني وجباؾإ اؾدُعاب الخىىىلىحُا الخضًثت، وبالخالي جضوي 

ت اإلاخاخت، مما أخضر جأزيراث  وغعف مؿخىي الاؾخسضام ألامثل للؿاكت الفىُت والبشٍغ

 ؾلبُت اوعىؿذ على مؿخىي ألاصاء.

غها الؾدُعاب وجلخض ي جىم ت وغع اؾتراجُجُاث لخىمُتها وجؿٍى ُت اإلاىاعص البشٍغ

ب وجىمُت مهاعاث وأصاء ألافغاص مً  الخىىىلىحُا اإلاخلضمت، وكض جىىعذ أؾالُب الخضٍع

زالٌ أهظمت جىىىلىحُت والخعلُم باألكماع الطىاعُت والخعلم عبر شبىت اإلاعلىماث 

عى  مً الىجاح أو الفشل ئلى  %70ص أهثر مً الضولُت والخعلم عً بعض هما ؾبم طهغه، َو
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ت خُث ًإهض "حُفغي فُفغ" " " في هخابه "جدلُم اإلايزة Giffri Fiverاإلاىاعص البشٍغ

الخىافؿُت مً زالٌ ألافغاص" بأن هثيرا مً اإلاىظماث أخضزذ مىاػهت هبيرة في 

ت اإلاؿخمغة في جلً  الخىىىلىحُا اإلاؿخسضمت صون ئخضار مىاػهت في جىمُت اإلاىاعص البشٍغ

 (2003)هاضف:  الخىىىلىحُا.

وجدلُم اإلايزة الخىافؿُت في اإلاىظماث لخدؿين ألاصاء وعفع الىفاءة ؤلاهخاحُت وزفؼ 

 الخيلفت وحىصة الخضمت مً زالٌ عضة مداوع أؾاؾُت:

ت. -  حشجُع عملُت الخعلُم لضعم جىمُت وعفع مؿخىي ألاصاء للمىاعص البشٍغ

واإلاداواة وأهظمت الضعم واإلاؿاهضة  (AI)اؾخسضام أهظمت الظواء الاضؿىاعي  -

واؾخسضام ألالعاب وغيرها مً أؾالُب الخىىىلىحُا  (EX)وألاهظمت الخبيرة 

( في بىجلت مشترهت لخلضًم ةالغكمُت وؤلالىتروهُت الاجطالُت )الىؾاةـ اإلاخعضص

ض مً الخبراث واإلاماعؾاث  بُت وزلافُت وحعلُمُت الهدؿاب اإلاٍؼ زضماث جضٍع

 (1998)عبض الخمُض:  الخُت.والخجاعب 

وحؿدثمغ اإلاىظماث الظهُت الؿاكت الظهىُت ؤلابضاعُت في الغضض والخدلُل والاؾخلغاء 

غها باؾخمغاع وئعاصة هىضؾتها  ت ومداولت جىمُتها وجؿٍى والبدث عً الىفاءاث البشٍغ

ت والخلىُت اإلاخؿىعة،  لػمان حىصة ألاصاء والخض مً معىكاث اؾدثماع اإلاىاعص البشٍغ

غ  وجدلم ؤلاصاعة الظهُت ألاهضاف الاؾتراجُجُت مً زالٌ عملُاث البدث والخؿٍى

لت  ت بؿٍغ هأؾاؽ للعمل هدى جدلُم الخىاػن بين الخىمُت الخلىُت والخىمُت البشٍغ

 مىظمت مخىاضلت.

ت فغضت اهضماج  ب واإلاماعؾت والخدفيز للمىاعص البشٍغ دُذ الازخُاع والخأهُل والخضٍع ٍو

عت، فلض خضر حغير اإلاىظماث مع ال خىىىلىحُا الغكمُت في عطغ اإلاعغفت والخغيراث الؿَغ

ت، فلض وشغ  حظعي لفلؿفت وكُم ومماعؾاث ؤلاصاعة الؾُما ما ًخعلم باإلاىاعص البشٍغ

يي "بُتر صعاهغ اثPeter Drucker"" عالم ؤلاصاعة ألامٍغ  " ملاال بعىىان "زطاةظ الىظٍغ

مبيُت على اإلاعغفت لضي ألافغاص اإلاماعؾين الجضًضة" وأن جلً الؿماث أو الخطاةظ 

للعمل، والتي جمىجهم مً العمل والؿُؿغة والخدلُل والخىحُه والخسؿُـ بأهفؿهم 

 .ولِـ مً زالٌ حعلُماث مً الغؤؾاء
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 :جالاستيتا

ؼ الخىمُت اإلاؿخضامت والضًملغاؾُت  ًىؿىي مجخمع اإلاعلىماث على ئمياهاث هاةلت لخعٍؼ

الخىم الؿضًض، والتي جخيامل ولها غمً مُياهيزماث الخىمُت والشفافُت واإلاؿاةلت و 

ت  .وفم معاًير الجىصة الشاملت الخاضت باإلاىاعص البشٍغ

ئن اإلاعغفت واإلاعلىماث اإلاعؼػة بأؾالُب وهظم الخلىُاث الغكمُت حشيل أهثر مً 

أي وكذ مض ى اإلاىابع ألاؾاؾُت للغفاه والخلضم، فهي مفخاح الىجاح، وال جخدلم 

 .ث مىظماث ألاعماٌ ئال باالؾدثماع فحها والخعامل معهاؾمىخا

والخىىىلىحُا الغكمُت اإلاخؿىعة التي أضبدذ غغوعة ال غنى عجها في ظل الاهفخاح على 

العالم والخاحت ئلى ئكامت جىخل عغبي، وضُاغت اؾتراجُجُت ومشاعهت عغبُت فعالت في 

على أمل  لىعكت البدثُتاظه وهظا ما جمذ معالجخه في ه مجخمع اإلاعلىماث العالمي.

اًجاص عالكت كاةمت بين ما جدُده أصواث الخىىىلىحُا الغكمُت مً زُاعاث وبغامج 

اإلاىهجُت واإلاعغفُت،  الضعاؾتومعلىماث ومً زبراث ومً أخضار، مً زالٌ مؿاكاث 

ت  والتي جم مً زاللها الخىضل ئلى ضُاغت بعؼ الىخاةج فُما ًخعلم بدىمُت اإلاىاعص البشٍغ

ت بين ف دت وكٍى ي ظل البِئت الغكمُت الخاضلت في العالم الُىم ومداولت ئًجاص عالكت ضٍغ

 الىعكت البدثُت.اإلاخغيراث التي واهذ جمثل مىغىع 

 التوصياث:

في غىء ما أؾفغث عىه هظه الىعكت البدثُت مً هخاةج ًمىً اؾخسالص عضص مً 

الغكمُت لخىمُت اإلاىاعص  حؿهم في جفعُل الخىىىلىحُا شأنها أنالخىضُاث التي مً 

ت وفم الخعُير الشامل للجىصة باإلاإؾؿت ألامىُت بالجؼاةغ بشيل عام ومً أهم  البشٍغ

 جلً الخىضُاث هي: 

بُت في  - أن ًخم الاعخماص على الخلىُت الغكمُت في عؾم اخخُاحاث العملُت الخضٍع

 الجهاػ ألامني.

ت بىاؾؿت - بُت للمىاعص البشٍغ الخلىُاث الغكمُت في  أن ًخم جطمُم صوعاث جضٍع

ا بشيل جؼامني للغفع مً مؿخىي أصائها  الجهاػ ألامني صازلُا وزاعحُا وؾِباٍع
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وفعالُتها إلاا ًمىجها مً اؾدثماع معؿُاث الخؿىعاث الخلىُت الخضًثت في وافت 

 اإلاجاالث.

ت مإهلت كاصعة على اللُام بمهام ومؿإولُاث وأوشؿت  - اؾخلؿاب وىاصع بشٍغ

ت على مؿخىي مً الىفاءة والفاعلُت في غىء الخلضم ئصاعة اإلاىاعص ا لبشٍغ

 العلمي والخؿىع الخلني.

الاهخمام بخفعُل جؿبُم زُاعاث وأصواث الخىىىلىحُا الغكمُت في وافت وشاؾاث  -

ت في الجهاػ ألامني.  ئصاعة اإلاىاعص البشٍغ

أن جىلي اللُاصاث ألامىُت في الجهاػ ألامني أهمُت كطىي بخفعُل جؿبُم  -

ىىلىحُا الغكمُت في أوشؿت ألاحهؼة ألامىُت للغفع مً هفاءاث اإلاىاعص الخى

ت في جلً ألاحهؼة وغمان بلاءها وعغاها.  البشٍغ

بُت الىتروهُت في مجاٌ حعلم  - ت في الجهاػ ألامني بضوعاث جضٍع الخاق اإلاىاعص البشٍغ

اللغاث في الضازل والخاعج بىضفها عامال مهما في جىظُف الخلىُت الغكمُت 

ا إلاماعؾت اإلاهام اإلاىىؾت باإلاىاعص جى  ظُفا ؾلُما واعخباعها شغؾا مهما وغغوٍع

ت جلىُا.  البشٍغ

ب اإلاؿخمغ بىاؾؿت الخىىىلىحُا   - أن جدبنى ألاحهؼة ألامىُت ؾُاؾت الخضٍع

وجىظُفها بىفاءة وفاعلُت باصاعة  االغكمُت والىظم آلالُت الالىتروهُت الؾدُعابه

ت ألامىُت.  اإلاىاعص البشٍغ

 ئمت املراحع:قا

غي،  .1 ، صوع الخلىُاث الخضًثت في جىمُت الضٌو الطاعضةهىع خمٍغ

http://olom.info/ib3/ikonbord.html ،24/12/2007 14:31، الؿاعت. 

، جىىىلىحُا الاجطاٌ الغكمي، على الغابـ: خؿً عغا الىجاع .2

http://esmaat.3abber.com/post/231157 ش  بضون جاٍع



ذ  رأسمال البشري داخل املؤسست ألامىيتالدور التكىولوحيا الرقميت في ججٍو  

 

245 

 

ىؾىعت العغبُت إلاطؿلخاث علىم اإلاىخباث اإلاأخمض مدمض الشامي ،  .3

 2001 مطغ، اإلاىخبت ألاواصًمُت، ،للاهغةلت امج،واإلاعلىماث والخاؾباث

 .569ص

غ الخعلُم في مدمض مدمض الهاصي،  .4 هدى جىظُف جىىىلىحُا اإلاعلىماث لخؿٍى

، أبدار اإلاإجمغ العالمي الثاوي لىظم اإلاعلىماث وجىىىلىحُا الخاؾباث، مطغ

 .153، ضفدت 1994صٌؿمبر  15-13اصًمُت، اللاهغة، مطغ اإلاىخبت ألاو

، صعاؾت في هظم اإلاعلىماث العطغ الغكني وزىعة اإلاعلىماثمدمض ضالح ؾالم،  .5

 2002جدضًث اإلاجخمع، عين للضعاؾاث والبدىر ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت، ص. ب.

 14ضفدت 

ضفدت  ، مغحع ؾبم طهغه،العطغ الغكني وزىعة اإلاعلىماثمدمض ضالح ؾالم،  .6

16. 

عؼة بيذ مدمض الغامضي، جؿبُم مفهىم ئصاعة الجىصة الشاملت في اإلاىخباث  .7

ؼ بجضة،  الجامعُت، صعاؾت جؿبُلُت على العاملين بمىخباث اإلالً عبض العٍؼ

 .54، ص 2006الؿعىصًت ولُت العلىم الاكخطاصًت وؤلاصاعة، 

ظ، وآزغون، ئصاعة الجىصة اإلاع .8 ظ، غالب حلُل ضٍى اضغة، عاجب حلُل ضٍى

 . 54، 53، ص ص 2008صاع الُاػوعي لليشغ والخىػَع، عمان، ألاعصن، 

، مغهؼ ؤلاماعاث ؤلاصاعة الغكمُت اإلاجاالث والخؿبُلاثبشير عباؽ العالق،  .9

، ضفدت/ 2005للضعاؾاث والبدىر ؤلاؾتراجُجُت، ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة، 

20-21 

 70ؾىعة ؤلاؾغاء آلاًت  .10

ت الاججاهاث اإلاعاضغةئمضخذ مدمض أبى الىطغ،  .11 ، صاعة وجىمُت اإلاىاعص البشٍغ

 .30، ضفدت 2007مجمىعت الىُل العغبُت، مطغ، 

 .31هفـ اإلاغحع، ضفدت  .12
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تؾاهغ مدمىص الىاللضة،  .13 ، صاع الثلافت لليشغ جىمُت وئصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 .14، ضفدت 2008والخىػَع، عمان، ألاعصن، 

ت الاججاهاث اإلاعاضغةئصاعة وجىمُت اإلاىاعص مدمض أبى الىطغ،  .14 ، مغحع البشٍغ

 .66ؾبم طهغه، ضفدت 

 .67هفـ اإلاغحع ، ضفدت  .15

 .32هفـ اإلاغحع ، ضفدت  .16

ت الاججاهاث اإلاعاضغةمدمض أبى الىطغ،  .17 ، مغحع ئصاعة وجىمُت اإلاىاعص البشٍغ

 .32ؾبم طهغه، ضفدت 

 .34هفـ ا إلاغحع، ضفدت  .18

 .34هفـ اإلاغحع، ضفدت  .19

، ولُت الضعاؾاث علىماث آلالُت في اإلاجاٌ ألامنيهظم اإلاخماوي الؿُض الغغباوي،  .20

 .193، ضفدت 2003العلُا، اللاهغة، مطغ، 

ئعاصة هىضؾت مىظىمت ئصاعة ؤلاعماٌ في اإلاىظماث أخمض مطؿفى هاضف،  .21

الخىظُمُت الخللُضًت إلاىاهبت ألاهظمت والخلىُاث الفاةلت مً مىظىع جىىىلىحُا 

ب والخىمُت، كمُتاإلاعلىماث والاجطاالث في اإلاىظماث الغ  ، مجلت ولُت الخضٍع

 .255-247، ضفدت/2005، اللاهغة، مطغ، 12عضص 

أهمُت بىاء مىظىماث جىىىلىحُت لخىمُت اإلاىاعص أخمض مطؿفى هاضف،  .22

غها في مىظماث الشغؾت اإلاعاضغة ت وجؿٍى ب البشٍغ ، مجلت ولُت الخضٍع

 328-327، ضفدت/2003، اللاهغة، مطغ، 09والخىمُت، العضص 

صوع هظم وجىىىلىحُا اإلاعلىماث في حؿُير وفعالُت عبض هللا الشُش،  عطمذ .23

، صاع الجهػت العغبُت للؿبع واليشغ والخىػَع، اللاهغة، مطغ، العمل ؤلاصاعي 

 .118، ضفدت1998
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هدى عؤٍت مؿخلبلُت لخفعُل اؾخسضام الخاؾب مدمض عبض الخمُض بهيـ،  .24

، 2005لُا، اللاهغة، مطغ، ، ولُت الضعاؾاث العآلالي بمغاهؼ وأكؿام الشغؾت

 .48ضفدت 

الخؿىع الخلني وأزغه على أعماٌ الضوعٍاث بمغاهؼ علي ئؾماعُل مجاهض،  .25

، ولُت الضعاؾاث العلُا، أواصًمُت الشغؾت، اللاهغة، مطغ، وأكؿام الشغؾت

 .56، ضفدت 1998

أهمُت بىاء مىظىماث جىىىلىحُت لخىمُت اإلاىاعص أخمض مطؿفى هاضف،  .26

ت وجؿٍى ، مغحع ؾبم طهغه، ضفدت غها في مىظماث الشغؾت اإلاعاضغةالبشٍغ

333. 

مإجمغ الخؿىع الخلني وفعالُت العملُت ًىؾف شمـ الضًً عبض الخمُض،  .22

ب الخاؾىبُت الشبىُت بُت، خلاةب الخضٍع ، ؤلاصاعة العامت لشغؾت أبى الخضٍع

  .85، ضفدت 1998ظبي، أبى ظبي، ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة، 


