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ملخص الدراسة
المواردأداءعلىالمعلوماتتكنولوجیااستخدامأثرعلىالتعرفإلىالدراسةھذهتھدف

األداءعلىذلكوأثر،البصرةنفطشركة–التطویروالتدریبقسمفيالتدریبوالبشریة
الوظیفي.

فيحالیاالمستخدمةالتدریبوالبشریةالمواردأنظمةعلىالتعرفإلىأیضاالدراسةوتھدف
التوجھفيكبیردورمنلھمالمااإللكترونیةالتعلیمیةالخدماتوأنظمةالتعلیمیة،المؤسسات

نحو استخدام التكنولوجیا في إدارة الموارد البشریة و التدریب .

بلغحیثاألكادیمیة،فيالمختلفةواألكادیمیةاإلداریةالمستویاتمنالدراسةمجتمعتكونوقد
كأداةفقرة73منمكوناستبیانالباحثواستخدمت.موظفةوموظف)72(نحوعددھم

للدراسة، والمنھج الوصفي التحلیلي لتحقیق أھداف الدراسة.

طبیعةعنالحدیثاألولالفصلتناولوقدومقدمة،فصولثالثةإلىالدراسةھذهقسمتوقد
الشبكاتعنللحدثوالتطرقالحدیث،المعلوماتتكنولوجیاومفھومالمعلوماتعصر

المعلوماتیة.

المعلومات"،عصرفيالتدریبوالبشریةالمواردمتطلبات"بموسومأالثانيالفصلوجاء
المواردمعلوماتنظمعنالحدیثوكذلكالبشریة،المواردإدارةماھیةعنفیھالحدیثوجاء

البشریة و التدریب ، والمھارات البشریة في عصر المعلومات.

التدریب:والبشریةالمواردأداءعلىالمعلوماتتكنولوجیااستخدامأثر"الثالثالفصلأما
القسمھذاعنفیھتحدثتفقد،البصرةنفطشركة–التطویروالتدریبقسمفيمیدانیةدراسة
الدراسةمنھجیةوضحتثمیقدمھا،التيوالخدماتفیھ،والوظیفيالتنظیميالھیكلوعن

الدراسةإلیھاتوصلتالتيالنتائجأھمإبرازفيالفصلھذاألختتمنتائجھا،وتفسیراإلحصائیة
والتوصیات المقترحة.
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Abstract

This study aims to identify the impact of the use of information technology on the
performance of human resources and training in the Basra Oil Company – Training
and Development Department, and the impact on job performance.

The study aims also to identify the human resources systems and training currently
used in educational institutions, systems and services, e-learning due to their
significant role in the trend towards the use of technology in the management of
human resources.

The study population consisted of administrative levels and various academic at
the academy, as many as (72) employees. The researcher used a questionnaire
consisting of 73 paragraphs as a tool for the study, analytical and descriptive
approach to achieve the objectives of the study.

This study has been divided into three chapters and author, the first chapter talking
about the nature of the information age and the concept of modern information
technology, and address of the event for information networks.

The Chapter II marked by a "human resource and training requirements in the
information age", came to talk about what a human resources management, as well
as talk about the human resources and traing information systems, and human skill
in the information age.

As for the third chapter, "The impact of the use of information technology on the
performance of human resources and training: a field study in the Training and
Development Department - Basra Oil Company, in which I talked about this
department and the organizational and functional structure in it, and the services it
provides, then explained the methodology of the statistical study and the
interpretation of its results. To conclude this chapter by highlighting the most
important findings of the study and the suggested recommendations.
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الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

المقدمة

تتعلق إدارة الموارد البشریة بمجموعة من السیاسات والممارسات المطلوبة لتنفیذ مختلف األنشطة المتعلقة بإدارة
الموارد البشریة والتي تحتاج إلیھا منظمة األعمال لممارسة وظائفھا في ظل البیئة المتغیرة للمنظمات ولألعمال.

وھي النشاط اإلداري المتعلق بتحدید احتیاجات المشروع من الموارد العاملة، والعمل على توفیرھا باألعداد
والكفایات التي تتناسب مع احتیاجات المشروع، والعمل على استخدام تلك الموارد استخداما فعاال في تحقیق أھداف

1اإلنتاجیة.الكفاءة

وتواجھ إدارة الموارد البشریة سواء في القطاع العام أو الخاص في العالم ككل تحدیات ھائلة وھي على مشارف
القرن الحادي والعشرین، الذي یعج بالتغیرات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتكنولوجیة والحضاریة، وھي

2ومعقدة.سریعةتغیرات

وقد شھدت اآلونة األخیرة تطورات سریعة وغیر مسبوقة في كافة مناحي الحیاة أبرز ھذه التطورات والتي میزت
وقتنا الحالي؛ ھي الدینامیكیة التي عرفھا المجال التكنولوجي خاصة تلك المتعلقة بمعالجة المعلومات وبثھا أو بما

أصبح یعرف ب ( تكنولوجیا المعلومات)، واالعتماد المتزاید والمكثف نحو استعمالھا وتوظیفھا بقوة في معظم
األنشطة البشریة والتي من المتوقع أن تفرض سیطرتھا لعقود الحقة.

والمحاسبةالتسویقوظائفوتحویل،ICTاالتصالوأسالیبالمعلوماتتكنولوجیاوتطوراالنترنتظھورومع
والعملیات المختلفة إلى أعمال إلكترونیة، ومع زیادة التحول التكنولوجي الرقمي للمنظمات، أصبح من الضروري

تحویل الوظائف والملفات الورقیة إلى ملفات إلكترونیة، وأصبحت العالقات بین الحكومة ومنظمات األعمال
الوجودإلىوظھر3واإلنترنت.والخارجیةالداخلیةالشبكاتطریقعنتتموالزبائنوالعاملینوالنقابات

مصطلحات جدیدة مثل اإلدارة اإللكترونیة

e-Management،اإللكترونیةاألعمالe-Business،اإللكترونيالتسویق

e-Marketing،إلكترونیاالبشریةالمواردإدارةe-HRM،اإللكترونياالستقطاب

e-Recruiting،اإللكترونيالتعلیمe-Learning،اإللكترونیةالحكومة

e-Government،التطور.بھذاكلھاتتعلقالتيالجدیدةالمسمیاتمنوالعدید

م.2008األردن،عمان،األولى،الطبعةوالتوزیع،للنشروائلداروالعشرین،الحاديالقرنفيالبشریةالمواردإدارةالصباغ،نعیموزھیردرة،الباريعبد.1

م.2008مصر،اإلسكندریة،الجامعیة،الداروالتطبیق،النظریةبیناإللكترونیةالحكومةالنجار،فرید.2

السابق.المرجع.3
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المعتمدةالتقنیاتتطبیقویعني،e-HRMمصطلحالبشریةالمواردإدارةفيالتكنولوجیااستخدامعلىویطلق
1ووظائفھا.البشریةبالمواردالمرتبطةالنظمفيالویبعلى

خاللمندراستھمجتمعالباحثاختارتفقدالبشریة،المواردإدارةعلىالتكنولوجیاأثردراسةبغرضو
مجالفيامكانیةمنالقسمھذایمثلةلماالبصرةنفطشركة–التطویروالتدریبقسمفيمتمثلةالتعلیمقطاع

فيالجامعاتطلبةمنھائلعددتدریبوایضاالبصرةنفطشركةموظفيجمیعتدریبیخصالتدریب
التطوراتلیواكببھواالرتقاءالتعلیممستوىتطورفيأساسيبشكلیساھملكونھنظرا،سنویاالبصرة

المستجدة من خالل الكفاءات العلمیة متمثلة بالكادر الوظیفي من محاضرین  وأكادیمیین وإداریین.
أوال: مشكلة الدراسة

یمثل التدریب والذي یكون ھنا تابع الى الموارد البشریة في المؤسسة موردا مھما من أھم موارده، وأصال من
أھم األصول التي یمتلكھ حیث ال یمكن تحقیق أھداف المؤسسة دون التدریب الذي  یجب على المؤسسة أن

تسعى جاھدة لالھتمام بھ، واالستثمار في تنمیة مھاراتھا وكفاءاتھا لتكون قادرة على تحقیق أھداف المؤسسة
بفعالیة وتساعدھا في مواجھة التغیرات والتحدیات. لذلك أتت ھذه الدراسة لتجیب عن إشكالیة الدراسة التي

تتمثل في السؤال اآلتي: ما مدى تأثیر تكنولوجیا المعلومات على أداء الموارد البشریة في قسم التدریب و
التطویر في شركة نفط البصرة ؟

ثانیا: الفرضیات 
المستویاتلدىالتدریبوالبشریةالمواردإدارةفيالمعلوماتتكنولوجیاأھمیةوضوحیؤثر1

اإلداریة المختلفة ذو داللة إحصائیة في استخدام التكنولوجیا في إدارة الموارد البشریة و التدریب. 
استخدامفيإحصائیةداللةذوتأثیرااإللكترونیةاإلدارةإلىالتحولنحوالدراسةإدارةدعمیؤثر2

التكنولوجیا في إدارة الموارد البشریة و التدریب.
ذوتأثیرالبصرةنفطشركة–التطویروالتدریبقسمفيالمستمرالتعلیممراكزلدىتحتیةبنیةتوفریؤثر3 

داللة إحصائیة في استخدام التكنولوجیا في إدارة الموارد البشریة و التدریب.
التكنولوجیااستخدامفيإحصائیةداللةذوتأثیراإللكترونیةالتعلیمیةالخدماتتقدیمفيالدراسةنظامیؤثر-4 

في إدارة الموارد البشریة. 
اآلتیة:الشخصیةللمتغیراتتعزىالعینةأفراداستجابةفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجد5

•العمر
• الجنس 

• الحالة االجتماعیة
 • المؤھل العلمي

• الدرجة الوظیفیة 
• عدد سنوات الخبرة 
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• عدد الدورات التدریبیة

.م2006مصر،القاھرة،والتوزیع،للنشرالفاروقدارالعامري،خالدترجمةالبشریة،للموارداإللكترونیةاإلدارةمارکھام،وجیمسھوبكنز،برایان.1
ثالثا: متغیرات الدراسة

التدریبقسمفيالتدریبوالبشریةالمواردأداءعلىالمعلوماتتكنولوجیااستخدامواقعالتابع:المتغیر1
و التطویر – شركة نفط البصرة .

المستقلة:المتغیرات2 
• وضوح أھمیة تكنولوجیا المعلومات على أداء الموارد البشریة  و التدریب لدى المستویات اإلداریة

المختلفة.
• دعم إدارة الدراسة  نحو التحول إلى اإلدارة اإللكترونیة. 

• توفر بنیة تحتیة لدى مراكز التعلیم المستمر في قسم التدریب و التطویر – شركة نفط البصرة . 
• نظام التدریب في إدارة الموارد البشریة. 

• نظام التدریب في تقدیم الخدمات التعلیمیة اإللكترونیة.
رابعا: أھداف الدراسة 

الشائعةالمصطلحاتوبعضالمعلومات،تكنولوجیاموضوعتجاهالرؤىوتوضیحالغموض،استجالء1
والمتداولة حولھا كتكنولوجیا اإلعالم واالتصال، التكنولوجیات الجدیدة لإلعالم واالتصال، التقارب

التكنولوجي،
وعلینا. حولنامنالمعلوماتتكنولوجیاأثرتوكیفحولھ،تصوروتقدیمالحاليالوضعإلىاإلشارة 2 

التيالمتطلباتوماھيالمعلومات،عصرفيالتدریبوالبشریةالمواردطبیعةحولمقترحتصورتقدم3
ینبغي توفیرھا في ھذا المورد للنجاح في عصر المعلومات.

علىأثرتأنھاوكیفالتعلیمیةالمؤسساتفيالمعلوماتتكنولوجیااستخدامواقععنصورةإعطاء4 
األفراد العاملین داخلھا.

.التدریبوالبشریةالمواردإدارةفيالمعلوماتتكنولوجیاتطبیقمدىحولبالتوصیاتالخروج5 

خامسا: أھمیة الدراسة
للمھاراتمصدراتعدالتيالتعلیممؤسساتمنمؤسسةتتناولكونھامنالدراسةھذهأھمیةتنبع1 

والكفاءات التي ترفد المجتمع باحتیاجاتھ. 
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المعلوماتتكنولوجیااستخدامیخصفیماالحدیثةاإلداریةاألسالیبعلىالضوءالدراسةتركز-2 
e-HRM،المؤسساتعلىللتطبیقصالحكنموذجواعتبارھاالتعلیمیة،المؤسساتفياستخدامھاومدى

العامة والخاصة.
القطاعفيسواءعام،بشكلوتطورھاالمنظماتأداءكفاءةعلىالتأثیرفيالتكنولوجیاعاملأھمیة3 

العام أو الخاص.
یعودمماوظائفھا،كافةفيالمختلفةICTاستخدامخاللمنالتعلیمیةالمؤسساتوفاعلیةكفاءةزیادة4 

بالنفع على المؤسسة والمجتمع.
التعلیمیةالمؤسساتتواجھالتيوالتكنولوجیةالعلمیةالثورةومحاورعناصرعلىالوقوفأھمیة5 

وسیاساتإدارةعلىالقادمالقرنفيالتطوراتأھمكأحدتأثیراتھاومعرفةالیوم،عالمفيوالتربویة
والمساراتالمتعلقةالعملأنظمةوعلىالعلمي"،والبحثوالتدریب،التعلیم،البشریة:المواردإدارةوبرامج

الوظیفیة للقوى العاملة.
العلميوالبحثوالتدریبالتعلیممجاالتفيالحدیثةالتكنولوجیامجاالتمنوالتطبیقیةالعلمیةاالستفادة6 

المواردمننوعیةإلعداد،البصرةنفطشركة–التطویروالتدریبقسمفيفيالبشریةالمواردوإدارة
البشریة ذات مھارات وقدرات ابتكاریة قادرة على مواجھة تحدیات الثورة العلمیة والتكنولوجیة.

سادسا: الدراسات السابقة
البشریةالمواردعلىوآثارھاوالتكنولوجیاالعلمیةالتطوراتموضوعوالباحثینالكتابمنالعدیدتناولفقد

فيالبشریةالمواردبإداراتالعملنظمعلىأوواألعمالالحكومیةوالمنظماتالدولمستوىعلىسواء
والدولیة"االقتصادیةالعالقاتتطویرفيودورھاالتكنولوجیةالثورة"بعنواندراسةالمنظمات.ھذه

البشریةالتنمیةبینوالعالقةاالقتصادي،التطورفيودورھاتعریفھاحیثمنالتكنولوجیةالثورةتناولت
ومؤشرات الفجوة التقنیة في البلدان العربیة. وخلصت الدراسة إلى:

Digitalالرقميالعالمإن1  Worldاألعمالنحوالعالمشھدهالذيالتحولخاللمنواقعةحقیقةأصبح
اإللكترونیة، واالعتماد على الوسائل التكنولوجیة الحدیثة.

نمطوالدةإلىأدىالمعاصرةالتكنولوجیةالعلمیةالثورةخاللنشأالذيالجدیدالرقميالعالمإن2 
اقتصادي أطلق علیھ االقتصاد المعرفي.

الحدیثة-االتصالبوسائلیتعلقفیماخصوصا-المعاصرةالتكنولوجیةالعلمیةالثورةمنتجاتإن3 
ربطت العالم ببعضھ البعض.

والمؤسسات.الدولبینوالمشاركةالتعاونعلىمتزایدبشكلیعتمدالعلميالبحثأصبحلقد4 
منالصراعشكلتحولعلىتؤكدالمعطیاتجمیعخاللومنالمعاصرة،التكنولوجیةالثورةإن5 

فيالبشريالعنصرعلىالتكنولوجیا"انعكاساتبعنواندراسةالمعلوماتیة.الحربإلىالتقلیدیةالحرب
فيالتكنولوجیةالتطوراتأحدثتھاالتيالمتغیراتأھمخاللھامنالباحثاستعرضالعربیة"المنظمات
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منمجموعةوطرحالمتغیرات،لھذهوالمستقبلیةالحالیةاآلثاروتحدیداألخیرة،العشرینالسنوات
التساؤالت تمثل محاور موضوعیة للتأمل والتحلیل لدى المدیرین العرب.

البشریةالمواردتنمیةإعاقةعلىوأثرھاالمعاصرة،التكنولوجیةالعلمیةالثورةتحدیات"بعنواندراسة
إدارةسیاساتصیاغةفيتساعدالتيللمعطیاتالتوصلإلىھدفتالمتحدة"،العربیةاإلماراتبدولة

التفاعلعلىالقدرةاستیعابمنتمكنھاالتيالمتحدة،العربیةاإلماراتدولةفيالبشریةالمواردوتنمیة
النتائجلھذهاإلیجابیةالنواحيوتعظیمالمعاصرة،والتكنولوجیةالعلمیةللثورةاالقتصادیةالنتائجمعالمستمر

ومقاومة اآلثار السلبیة مع الحفاظ على ھویة المجتمع وقیمھ األصیلة.
وقد خلصت الدارسة إلى مجموعة من النتائج من أھمھا:

كلیةتشرین،جامعةالسوریة،العربیةالجمھوریةمنشورة،غیرماجستیررسالةاالقتصادیة،العالقاتتطویرفيودورھاالمعاصرةالتكنولوجیةالثورةغدیر،باسم.1
م.2004االقتصاد،

للبالدوالزراعیةوالصناعیةالتجاریةالغرفاتحاداقتصادیة،آفاقمجلةالعربیة،المنظماتفيالبشريالعنصرعلىالتكنولوجیاانعكاساتمصطفی،سیدأحمد.2 
العربیةاإلماراتبدولةالبشریةالمواردإعاقةعلىوأثرھاالمعاصرة،والتكنولوجیةالعلمیةالثورةتحدیاتصالح،حسینغادة.115.3-96صم،1996العربیة،
م.2003التجارة،كلیةشمس،عینجامعةالقاھرة،منشورة،غیرماجستیررسالةالمتحدة،

تجاهالمتحدةالعربیةاإلماراتلدولةاالستراتیجيالفكرجانبمنأھملتالتيالمعطیاتمنالعدیدھناك1
تنمیة الموارد البشریة ضمن خطط التنمیة التي تم تنفیذھا منذ قیام الدولة.

قدرةعلىذلكانعكاسثمومنوالتطویروالبحوثوالتقنیةبالتعلیمالمتعلقةالسیاساتاستجابةعدم-2 
الدولة في مواجھة اآلثار المترتبة على الثورة العلمیة والتكنولوجیة عالمیا ومحلیة.

معبالتفاعلالمرتبطةالعناصرتضمنیھامعالبشریةالمواردتنمیةسیاساتصیاغةإعادةضرورة3 
وأثرهوالمعلوماتاالتصاالتتكنولوجیاأدواتاستخدام"مستوىبعنواندراسةالعلمیة.الثورةمعطیات

مستوىالدراسةاستكشفتحیثالعامة"،المساھمةاألردنیةالصناعیةالشركاتفيالتنظیمياألداءعلى
واألداءاألدواتھذهبینماالعالقةوحللتاألردنیة،الصناعیةالشركاتفيICTأدواتاستخدام

التنظیمي.
لألعمالالكليواألداء،ICTأدواتاستخداممستوىبینإیجابیةارتباطعالقةوجودإلىالدراسةوتوصلت

منكانتوصیاتبجملةالدراسةوأوصتالواحد.الفریقبروحوالعملاالنترنتاستخداممستوىوبین
أھمھا:

العملیات. أداءوتسریعتسھیلعلىأثرمنلھلماالتنظیمیةالوحداتبینICTأدواتاستخدامتفعیل1
المواردأھممنباعتبارھاوالزبائنالموردینمعبالتعاملاإلنترنتلشبكاتاألمثلاالستغالل2

اإلستراتیجیة المنخفضة التكالیف كمصدر رئیسي لتحقیق میزة تنافسیة.
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األجھزةھذهوإمكانیاتطاقاتمناالستفادةوبینالمتطورةالحاسوبأجھزةامتالكبینالمواءمة3 
للموارداستثمارأنھعلىامتالكھامنالرئیسيالھدفلتحقیقاألعمالأداءفيالقصوىطاقتھاباستغالل

ولیس امتالكا لألثاث الفاخر. أما ما یخص الدراسات األجنبیة فنذكر منھا:
1_ "Influence of Internet and Information technology on Work and Human
Resource Management", Peter Baloh, Peter Trkman,
www.informingscience.org , 2003.

تناولت ھذه الدراسة التي أجریت في سلوفینیا، أثر االنترنت وتكنولوجیا المعلومات في حیاتنا، كیفیة
االتصال والتعلم والعمل، كیفیة تغییر االنترنت وتكنولوجیا المعلومات لنمط حیاة اإلنسان االجتماعیة

وطریقة تفكیره وأثر ذلك التغییر على العمل وإدارة الموارد البشریة.
وتوصلت الدراسة إلى أن االنترنت وتكنولوجیا المعلومات یستخدمان بشكل كبیر في المجاالت اآلتیة:

خاللمنالعملمثل،ICTواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاتطوربفعلنشأتجدیدةعملأنماط1 
الموجھة.والمشاریع)،Teleworkingبعد(عنالمنزل

وتحفیزھم.الموظفینوتطویرلتدریبICTاستخدام2
العولمة.نحووتوجھھاالمنظماتعملبیئةتغییر3
التفویض.وزیادةالمنظماتفيالقیادةنمطتغییر4
الھیكلي.والتسطحالعاملةالقوىحجمتخفیضنحوالتوجھنتیجةالمنظماتھیكلیةتغییر5
.للموظفینواالختیاراالستقطابلعملیاتواسعاستخدام6
العمل.وإجراءاتاألفرادوظائفتغییر7
الموظفین.علىوالرقابةالسیطرةطرقتغییر8

المجلةالعامة،المساھمةاألردنیةالصناعیةالشركاتفيالتنظیمياألداءعلىوأثرهوالمعلوماتاالتصاالتتكنولوجیاأدواتاستخداممستوىالجدایة،محمد.1
م.2،2008العدد،4المجلداألعمال،إدارةفياألردنیة

یأتي:بماالدراسةوأوصتالمعرفة.واستغاللالمعلوماتإدارةطرقتغییر9
• إجراء المزید من الدراسات والبحوث حول ھذا الموضوع، خاصة أن الدراسة لم تشمل

.ICTتطورنتیجةالناشئةالتغییرجوانبكل
المنظمةكفاءةلزیادةواسعبشكلواستغاللھICTبسببالناتجالتغییرإھمالعدم•

تنافسیةمیزةلتحقیقICTثورةمنالناتجالتغییراستغالل.العمل.وبیئةالمنظماتفيجدیدتوجھباعتباره
للمنظمة وخلق فرص عمل جدیدة ضمن بیئة سریعة التغییر.
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2_ "the Contribution of e-HRM to HRM Effectiveness: Results from a
Quantitative Study in Dutch Ministry" Huub Ruel, Tanya Bondarouk, Mandy
Van Der Velde, employee relation Vol.(29), Issue(3), pp 280-291 , 2007.

eالبشریة-المواردإدارةفيالمعلوماتتكنولوجیامساھمةمدىقیاسالدراسةتناولت HRMكفاءةفي
عملیةكانتوھلھولندهفيالداخلیةوزارةعلىأجریتكمیةدراسةخاللمنالبشریة،المواردأداء

إدارةفيالمعلوماتلتكنولوجیاالفعليالتطبیقأنإلىالدراسةوتوصلتال.أمللوزارةمفیدةالتحول
eالبشریة-الموارد HRMالبشریة.المواردأداءبكفاءةمرتبطة

المواردإدارةفيالمعلوماتتكنولوجیاتطبیقاتجودةأنإلىالباحثتوصلاالنحدارتحلیلخاللومن
المواردإستراتیجیةكفاءةفيأھمیةاألكثرالتفسیريالعاملھيوالمضمونالمحتوىحیثمنالبشریة
فيالمعلوماتتكنولوجیاكفاءةبقیاسالمتعلقةالكمیةالبحوثمنالمزیدبإجراءالدراسةوأوصتالبشریة.

إدارة الموارد البشریة، وبإدخال المزید من المتغیرات النموذج الذي توصل إلیھ الباحث.

المعلوماتعصرفيالبشریةالمواردمتطلباتالثاني:الفصل

النموأجلمنالمنظماتطرفمنتبذلالتيالجھودكلإنالبشریةالمواردإدارة:ماھیةاألولالمبحث
الجھازھذاوأھدافھم،عمالھابانشغاالتتھتمفعالةإدارةلدیھاتوجدلمإنمجدیةغیرومحدودةتبقىوالتطور
األساسیة؟وظائفھاوماھياإلدارة؟ھذهھيفماالبشریة،المواردبإدارةحدیثاتسمیتھعلىأصطلحاإلداري

إدارةتعریف:أوالالبشریةالمواردإدارةمفھوماألول:المطلبالتنظیم؟...داخلودورھاأھمیتھاھيوما
الموارد البشریة

لقد أعطیت إلدارة الموارد البشریة عدة تعریفات والتي سنوردھا على النحو اآلتي:
حسبالعاملةالقوىلتوفیرالمصممةالنشاطاتتلكعلىالبشريالعنصرإدارة"تنطوياألول:التعریف

المنظمةیمكنبماوتحفیزھاوتنمیتھاالكفاءاتتلكعلىالمحافظةوكذلكالمنشآت،فيالمطلوبةالتخصصات
1وفاعلیة".بكفاءةأھدافھابلوغمن

للمواردوالفعالاألمثلاالستخدامبشؤونالبشریةالمواردإدارةتختصالواسعمعناهفيالثاني:"التعریف
أحدیمثلإدارينشاطأنھاكماأھدافھا،األخیرةھذهتحققحتىللمنظمةالتنظیمیةالمستویاتبجمیعالبشریة

والمحافظةالعاملةالقوىمنالمنظمةاحتیاجاتبتوفیرتھتمفھيالضیقمعناھافيأمااألعمال،إدارةفروع
علیھا وتنمیة قدراتھا ورغبتھا على العمل بما یساعد على تدریب قوة عمل راضیة ومنتجة"
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علىتوزیعھاوكیفیةللمنظمةالالزمةالقدراتإعدادبكیفیةتھتمالتيالوظیفةتلك"ھيالثالث:التعریف2.
جراءتستحقھبماوتعویضھا،القدراتلھذهوالتوجیھاإلشرافثمومناألخیرةھذهداخلالمناصبمختلف

قیامھا بما أنیط إلیھا من واجبات ووظائف"
داخلوعالقاتھممجموعات،أوكأفرادبالناسیھتمالذياإلدارةمنالجانبذلكبأنھا"كذلك:تعرفكما3.

تحلیلاالتیة:الوظائفتشملوھيالتنظیم،كفاءةفيالمساھمةاألفرادبھایستطیعالتيالطرقوكذلكالتنظیم،
التنظیم، تخطیط القوى العاملة، التدریب والتنمیة اإلداریة،

العالقات الصناعیة، مكافأة وتعویض العاملین، وتقدیم الخدمات االجتماعیة والصحیة، ثم أخیرا المعلومات
1بالعاملین".الخاصةوالسجالت

بالنظر إلى التعریفات السابقة یمكن استنتاج مجموعة المھام األتیة التي یجب على إدارة الموارد البشریة
القیام بھا:

المنشآت.متطلباتلمقابلةالمطلوبةبالكفاءاتالمنظمةتعبئةضمان1
العاملة.القوىمنالمنظمةباحتیاجاتالتنبؤاتوضع2
.تنفیذھاعلىواإلشرافالعاملةللقوىالخططوضع3
المنافع،األجور،المكافآت،بالتوظیف،المتعلقةواللوائحواألنظمةالسیاساتاقتراح4

صحة، سالمة العاملین، وبرامج التدریب وتقییم العاملین.
للعاملین.مرضوعملللتوظیفعادلةوشروطظروفتوفیر5
والتنافس.التوظیففيالمواردنظامعلىقائمةعادلةأسستطبیق6
العمل.نظمفيالحاصلةللتطوراتتستجیبلكيوتنمیتھاالعاملةالقوىوتدریبصیانة7
وتلبیتھا.واتجاھاتھمالعاملینرغباتعلىبالتعرفوالتنظیمالفردمصالحبینالتكاملتحقیق8

ثانیا : أھداف إدارة الموارد البشریة
إن اإلدارة الموارد البشریة أھداف متعددة لكنھا تھدف كلھا إلى تنمیة قدرات األفراد وتطویرھم باستمرار

بحیث تلبي احتیاجاتھم ورغباتھم وكذلك احتیاجات المنظمة، وعموما یمكن تقسیم أھداف إدارة الموارد
3المنظمة.وأھدافالعاملین،أھدافاالجتماعیة،األھدافھي:أھدافثالثةإلىالبشریة

إنتاجیةوأكثرھااألعمالأحسنلھمتجدبأناألفرادمساعدةفياألھدافھذهتتمثلاالجتماعیة:األھداف)1
وربحیة مما یجعلھم سعداء یشعرون بالحماس نحو العمل إلى جانب رفع معنویاتھم وإقبالھم إلى العمل برضا

المجتمع.وشغف، وكل ھذا من أجل تحقیق الرفاھیة العامة لألفراد في
في:وتتمثلالعاملینأھداف)2

• العمل على تقدیم وترقیة األفراد في إطار ظروف بإتقان وفعالیة وھذا ما یرفع من دخلھم عمل منشطة
تحفزھم على أداء العمل
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• انتھاج سیاسات موضوعیة تحد من استنزاف الطاقات البشریة وتحاشي الإلنسانیة في معاملة األفراد
العاملین.

في:وتتمثلالمنظمةأھداف)3
• جلب أفراد أكفاء تتوفر فیھم جمیع المؤھالت الالزمة وذلك عن طریق االختیار والتعیین

حسب المعاییر الموضوعة.
• االستفادة القصوى من الجھود البشریة عن طریق تدریبھا وتطویرھا بإجراء فترات

تدریبیة وذلك لتجدید الخبرة والمعرفة التي تتماشى مع تطور نظام المؤسسة.
• العمل على زیادة رغبة العاملین على بذل الجھد والتفاني وإدماج أھدافھا مع أھدافھم

الخلق تعاون مشترك، وذلك یأتي بالتوزیع العادل لألجور والمكافآت والعمل على إعطاء كافة الضمانات
عند التقاعد أو المرض.

ثالثا : األھمیة المتزایدة إلدارة الموارد البشریة
ھناك جملة من األسباب أتت إلى إبراز األھمیة البالغة للعنصر البشري داخل التنظیم، وبالتالي توفیر لھ

الجھاز اإلداري المتخصص قصد تلبیة حاجاتھ وتحقیق طموحاتھ بما یساعد على تعظیم منافع كل من
اإلدارة والفرد على حد سواء أھم ھذه األسباب ھي:

|03ص،2001(األردن،عمان،التوزیع،وللنشرزھراندارالبشریة،المواردإدارةهللا،نصرحنا.1

والمعرفةاقتصادفياالندماجفرصوالبشریةالتنمیةحولاألولالدوليالملتقيالمھارات،الكفاءاتخدمةفيالمعارفتسییروالبشریةالمواردإدارة،مفتاحصالح.2
.12ص،2004مارس10-9ورقلة،جامعة،االقتصادیةالعلوموالحقوقكلیةالبشریة،الكفاءات

الجزائریة"،المؤسساتاالقتصادیة:حالةالمؤسساتفيالبشریةالموارددورتطورزھرة،"بومحمد.3

یشترطبماالصناعیةالعمالةحجمكبروبالتاليالحدیث،العصرفيتمالذيالصناعيوالتطورالتوسع)1
فیھا من مواصفات وما تحتاجھ من تدریب وإعداد؛ یجعل من العسیر التفریط في القوى العاملة التي تم

استقدامھا وتدریبھا وضرورة المحافظة علیھا من خالل نظم وإجراءات مستمرة تقوم على تنفیذھا إدارة
متخصصة مسؤولة.
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أصبحتحیثالعاملةالقوىخصائصتغیرإلىأدىبماالعاملینبینوالثقافةالتعلیممستویاتارتفاع)2
أكثر وعیا من ذي قبل، مما تطلب وجود خبراء ومتخصصین في إدارة القوى العاملة، ووسائل حدیثة أكثر

مناسبة للتعامل مع ھذه النوعیات الحدیثة من العاملین.
یتطلبمماالتكالیف،منومتزایدةعالیةنسبةتمثلاألجورأصبحتحیثاإلنساني،العملتكلفةارتفاع)3

األمر وجود إدارة متخصصة تعمل على االھتمام بھذا المورد وتفجیر طاقاتھ الكامنة لتغطیة ھذه التكالیف.
التنظیماتعلىفرضالتدخلھذاالعمالیة،والعالقاتاألعمالمجالفيالحكوميالتدخلنطاقاتساع)4

بمختلف أشكالھا وأحجامھ، توفیر إدارة فعالة تعمل على تطبیق مختلف اللوائح والتشریعات المتعلقة باألفراد.

كوروناجائحةظلفياإللكترونيالتدریب:رابعا
عانتإذمنھا،التربویةسیماالالعالمبقاعشتىفيالحیاةمناحيشتىعلىالثقیلةبظاللھاكوروناجائحةألقت

والذيالتعلمیةالتعلیمیةالعملیةمدخالتعلىأثرمماأشھر،ستةعنتزیدلمدةالتاماإلغالقمنالمدارس
والسبلالبدائلوإیجادجدیدمنحىاتباعإلىالحاجةظھرتھناومنمخرجاتھا،جودةعلىسلباًانعكسبدوره
مؤقتكحلاإللكترونيالتعلیمإلىالحكوماتفلجأتالتعلیمیة،العملیةاستمرارعلىالمحافظةشأنھامنالتي
لتلبیةوالطالبالمعلمینقدراتوتنمیةتدریبأھمیةإلىالحاجةبرزتھناومنالوجاھي،التعلیمعن

تلعبإذالحاسوبیة،والبرامجالتطبیقاتمعالتعاملفيخبراتھمصقلأجلمناإللكتروني؛التعلیممتطلبات
استحالةظلوفيالمعلمین.لدىالمعرفیةالفجواتسدفيكبیراًدوراًمھنیاًالمعلمینوتنمیةتدریببرامج

كانكورونا،جائحةعلینافرضتھالذيااللزاميالصحيالحجروتداعیاتالتقلیدي،التدریبعلىاالعتماد
ذاتھ،الوقتفيوفعالةبدیلةوسائلإیجادإلىیتوجھواأنالتعلیمیةالمسیرةاستمرارعلىالقائمینعلىلزاماً

فظھر التدریب اإللكتروني كحل بدیل لھذه المعضلة.

بإمكانحیثالتربویة،كوادرھالتطویراإللكترونيالتدریبإلىاألخیرةاآلونةفيالدولمنالعدیدتتجھ
فياختباریتلوھااإلیضاحیة،والوسائلوبالصوربالفیدیومطعمةكاملةتدریبیةدورةفيینخرطأنالمعلم
علىیحصلأنیستطیعوبالتاليعلیھ،حصلالذيالتدریبيالمحتوىمنتمكنھمدىلمعرفةالدورةنھایة

)2015:2(العطار،التدریبیةالدورةتلكباجتیازشھادة

ویمكن القول بأن مفھوم التدریب اإللكتروني یعد الردیف لعدة مفاھیم منھا التدریب عن بعد، التدریب الرقمي،
التدریب عبر الشبكات، جمیعھا تعد مترادفات متشابھة لنفس المصطلح الذي أصبح یمثل ضرورة من

اإللكترونيالتدریبعنتمخضتالتيالنواتجمنكانوقد،19كوفیدعلینافرضتھاالتيالضروریات
وارتبطت بھ ارتباطاً وثیقاً ال سیما في ظل ھذه األزمة الراھنة التي یعیشھا العالم ظھور مصطلح المعلم

الرقمي، إذ كشفت جائحة كورونا وما نتج عنھا من ظروف الحجر المنزلي االجباري عن شغف كبیر لدى
المعلمین ورغبة شدیدة في التعلم والتدریب عن بعد لتلبیة متطلبات ھذا المصطلح.
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بعملیةیرتبطفیماالراھنةالتقنیةالتكنولوجیةالمستجداتمواكبةأشكال أحداإللكترونيالتدریبیمثل وإذ
المتدرب،إنجازمعدالتتزایدفيیسھمالتدریبعملیةفياإلنترنتعلىاالعتمادأنحیثالتدریب،

,Singer&Greenbowe(المھنیةوشخصیتھاتجاھاتھمنویطور 2001 : 525.(
والشبكةالحوسبةوتطبیقاتتقنیاتتوظیفإلىتسعىالمختلفةاإللكترونيالتدریبمنصاتأنونجدكما

وجودإلىتستندالتيالتقلیديالتدریببیئاتفيتتمالتيالتدریبیةالعملیةدعمفيوغیرھاالمعلوماتیة
التدریبویعرفالمرجوة.النتائجأفضلوتحقیقالتكالیفوبأقلوالزمانالمكاننفسفيالمتدربین

الوسائلتوظیفخاللمنللمعلمتقدمالتيالتدریبیةوالبرامجاألنشطة“كلأنھ:علىاإللكتروني
التدریبفيیرغبمعلملكلالتدریبیةاالحتیاجاتلتلبیةوذلكالمتاحة،واالتصالیةوالمعلوماتیةالتكنولوجیة

بھدفمسبقاً،ومخططةمنظمةبصورةاألنشطةھذهوتتمتخصص،أيوفيمكانأيومنوقتأيفي
).2011:263(وھبة،عملھ”مجالفيالمعلمأداءكفاءةرفع

الفرق بین التدریب اإللكتروني والتعلیم اإللكترونياوال :

إذالتربویة،الجوانبفياإللكترونيالتعلمتقنیةتطبیقمنأساساًینبثقاإللكترونيالتدریببأنالقولیمكن
نظامأيفياألساسیةاألموریتطلبكالھماحیثاإللكترونیةالتعلمبیئةخاللمنبینھمافرقیوجدالأنھ

واضحبشكلالفرقیتجسدبینماوالدخول،التسجیلوآلیةاالفتراضیةالفصولنظاموكذلكإلكترونيتعلم
مرتبطاإللكترونيالتعلیمأنحیثالمتدربین،أوالطالبعلىاإللكترونيالتعلیمتطبیقآلیةفيوجلي

فصلیةواختباراتطالبویوجدمدرسونیوجدحیثوالجامعة)(المدرسةالتعلیمیةالمنشأةبمسمى
وحضور ممیز وغیرھا.

ثانیا : أھداف التدریب اإللكتروني

البشریةمواردھاتنمیةفيالتقلیدیةالطرقلتعدیلالمؤسساتمساعدةفياإللكترونيالتدریبأھدافوتتمثل
التدریب،أثناءالمعاصرةالتقنیاتباستخدامالمعرفةمجتمعفيأكبرإلنتاجیةالمتدربینتھیئةیتموبحیث

التحدیثمواكبةإلىاإللكترونيالتدریبویھدفكماالعمل،سوقفيفعالةبصورةلتوظیفھاوإعدادھم
باستمراربذلكللقیامومیسرةمرنةفرصفیتیحوأسالیبھاومحتواھاوتصمیمھاالتدریبمناھجفيالمتسارع
).2010:3(الموسوي،االفتراضیةالتدریبیةالبیئاتباستخدام

ثالثا :مبررات التدریب اإللكتروني

فقدكورونا،جائحةعلینافرضتھاالتيالمنزليالحجرظروفاإللكترونيالتدریبمبرراتأھممنولعل
عملیاتفياألمثلاالستثمارساعاتھایستثمروأنبدالكانالتيالطویلةالفراغأوقاتأمامنفسھالمعلموجد

سھلتالتيالذكیة؛الھواتفوأجھزةاإلنترنتشبكاتتوفرظلفيسیماالالذات،وتطویرالمستمرالتعلم
االنفتاح على العالم والحصول على المعلومات.
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البرمجیاتفيلذاتھالمعلمتطویرإلىالحاجةالمعلمعلىفرضتالحاليالعصرمتغیراتأنونجدكما
والتقنیاتاألدواتاستخداممنوالتمكناإللكتروني،التعلممتطلباتلتلبیةالحاسوبمعبالتعاملالخاصة
منالطالبوبینبینھفعالتواصلوتحقیقوجھأكملعلىالمعلومةإیصالمنالمعلمیتمكنلكيالحدیثة

خالل بیئة إلكترونیة جاذبة.

الفصل الثالث
نتائج الدراسة وتفسیرھا

أوال: تحلیل فقرات الدراسة
األتي:النحولعلىوكانتالدراسةفقراتتحلیلفيExcelاإلكسیلنظامباستخدامالباحثقام
إلكترونیةالتدریبوالبشریةالمواردإدارةأھمیةوضوحاألولالمجالیناقشاألولالمجالفقراتتحلیل)1

:ادناهفيموضحھوكمافقرة،)16(منویتكونالمختلفة،المستویاتلدى

)1(شكل

المواردإدارةفيالمعلوماتتكنولوجیااستخدامأھمیة(وضوحاألولالمجاللفقراتالكلیةاإلجاباتنسبة
(الفقراتلجمیعالحسابيالمتوسطبلغ-سبق:مماویالحظ)المختلفةالمستویاتلدىالتدریبوالبشریة

أھمیةوضوحعلىالدراسةعینةمنموافقةعلىذلكویدل)،3(الحیادیةدرجةمنأكبروھو)،3.83
كلھاالفقرات_المختلفة.المستویاتلدىالتدریبوالبشریةالمواردإدارةفيالمعلوماتتكنولوجیااستخدام
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وفوقإحصائیامقبولةالنتائجكلإنحیث،كبیرةبدرجةعلیھاالعینةأفرادموافقةیعنيوھذا،ایجابیةكانت
المواردإدارةفيالتكنولوجیاوسائلاستخدام"یحققفقرةفينسبةأعلىكانت-).3(الحسابيالمتوسط
كانتبینما،4.11لھاالحسابيالمتوسطبلغإذالبشریة"،المواردإدارةأنشطةتنفیذفيالتدریبوالبشریة

كفاءةزیادةفيالتدریبوالبشریةالمواردإدارةفيالتكنولوجیاوسائلتوفر"یساھمفقرةفينسبةأقل
الموظف" إذ بلغ المتوسط الحسابي لھا

%.4فبلغت)2(للدرجةإجابةنسبةأقلبینما%،53بلغتإذ)4(للدرجةكلیةإجابةنسبةأعلىكانت-.3.54
نسبة.أيعلى)1(الدرجةتحصلولم

اإلدارةإلىالتحولنحوالمدرسةإدارة(دعمالثانيالمجاللفقراتالكلیةاإلجاباتنسبة)2(شكل

اإللكترونیة)

اإلدارةإلىالتحولنحوالبصرةنفطشركةإدارةدعمعلىالدراسةعینةمنموافقةیوجد-سبق:مماویتضح
إدارةدعمتوفریساعد-).3(الحیادیةدرجةعنیزیدوھو)3.96(الحسابيالمتوسطبلغوقداإللكترونیة،

شركة نفط البصرة  نحو التحول إلى اإلدارة اإللكترونیة.
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موظفيكافةبینباتجاھینمفتوحةاتصالكقناةاإللكترونيالبریدیستعمل"فقرةفينسبةأعلىكانت
للتحولتنظیمیةمعارضةتوجد"الفقرةفيكانتنسبةأقلبینما،4.28لھاالحسابيالمتوسطوبلغالمدرسة"

بلغتإذ4للدرجةكانتكلیةإجابةنسبةأعلى_.3.58الحسابيالمتوسطبلغإذاإللكترونیة"،اإلدارةإلى
نسبة.أيعلى)1(اإلجابةتحصلولم%،1وبلغت)2(للدرجةكانتاإلجابةأقلبینما%،62

ویتضحالمستمر)التعلیممراكزلدىتحتیةبنیة(توفرالثالثالمجاللفقراتالكلیةاإلجاباتنسبة)3(شكل
وتعدالمستمر،التعلیممراكزلديتحتیةبنیةتوفیرعلىالدراسةعینةمنموافقةیوجد-سبق:ماخاللمن

تجاوز-التامة.الموافقةعلىدلتوھي)5(درجاتھابلغتإذموافقةالفقراتأكثر)1،11،13(الفقرات
4.49.الفقراتلجمیعالحسابيالمتوسطبلغإذ)،3(الدرجةللفقراتالحسابيالمتوسط

مابلغتإذ)5(للدرجةكانتإجابةنسبةأعلى.4.00بلغتإذ)3،6،9(للفقراتكانحسابيمتوسطأقل_
للدرجةالكلیةاإلجابةنسبةبینما%،48نسبتھاوكانتالثانيالترتیبفي)4(الدرجةحلتبینما%،50نسبتھ

%.2فكانت)3(
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ومماالتدریبوالبشریةالمواردإدارةفيالمدرسةنظامالرابعالمجاللفقراتالكلیةاإلجاباتنسبة)4(شكل
البصرةنفطشركةنظامطبیعةأنعلىالمجاللھذاالنتائجمننستدل_اآلتیة:النتائجإلىالتوصلیمكنناسبق
إلكترونیةالبشریةالمواردإدارةإلىالتحولعملیةعلىمؤشرایعتبرالتدریبوالبشریةالمواردإدارةفي

الفقرتان_البشریة.المواردإدارةوظائفبعضفيالمعلوماتتكنولوجیاوسائلاستخدامحیثمنوذلك
متوسطھماوكان)14،2(الفقرتانتلتھانسبة،أعلىوھو،4.64لھماالحسابيالمتوسطكان)15،16(

4.54الحسابي

3.64.الحسابيمتوسطھاوكان)5(للفقرةكانتالنسبأقلبینما.

)3(الدرجةبینما%،31وبلغت)5(الدرجةتلتھا%،41بلغتإذ)،4(للدرجةكانتكلیةإجاباتنسبةأعلى_
%.15بلغت
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التعلیمیةالخدماتتقدیمفيالتدریبنظامالخامسالمجاللفقراتالكلیةاإلجاباتنسبة)5(شكل

نظامأنعلىالمجالھذانتائجمننستدل_اآلتیة:النتائجإلىالتوصلیمكنماسبقعلىوبناءاإللكترونیة
التحولعملیةعلىیؤثراإللكترونیةالتعلیمیةالخدماتیقدیمالبصرةنفطشركةفيالتطویروالتدریبقسم

إلى استخدام تكنولوجیا المعلومات في إدارة الموارد البشریة و التدریب ،

إدارةبإدراكذلكالباحثویعلل.القسموظائفبعضفيالمعلوماتتكنولوجیاوسائلاستخدامحیثمنوذلك
علىاإلیجابيوأثرھاالممكنةالوسائلبمختلفالموظفلدىالمعرفةاكتسابأھمیةالتطویروالتدریبقسم
قیدالتطویروالتدریبقسمفيإلكترونیةتعلیمیةخدماتیوجدأنھاعالهمنالشكلیتضح_الموظف.أداء

لدىاإللكترونيالتعلیملمفھوموضوحویوجداإللكترونیة،التعلیمیةللخدماتعامتوجھیوجدحیثالدراسة،
المتوسطوكان،4.60)17(للفقرةالحسابيالمتوسطبلغ_).1،2،3(الفقراتمنذلكاتضحوقدالموظف
%،53بلغتإذ)،4(للدرجةكانتكلیةإجاباتنسبةأعلى-.3.18بلغإذمتوسط،أقل)12(للفقرةالحسابي

بینما%.3بنسبة)2(الدرجةوأقلھا%،13بنسبةثالثا)5(الدرجةحلتبینما%،24وبلغت)3(الدرجةتلتھا
نسبة.أيعلىتحصللم)1(الدرجة
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النتائج والتوصیات

المقترحةالتوصیاتثمإلیھا،توصلتالتيالنتائجأھمالدراسةمناألخیرالجزءھذافيالباحثیستعرض
بناء على تلك النتائج.

التحلیالتمنبعنایةمختارةمجموعةواستخدامالدراسة،ألداةالمختلفةاإلحصائیةالتحلیالتإجراءفبعد
الباحث،أجرتھاالتيالعدیدةالمقابالتخاللومنومشكلتھا،الدراسةأھمیةمعتتفقدقیقةنتائجعلىللحصول

تم التوصل إلى النتائج اآلتیة:

والبشریةالمواردإدارةفيالمعلوماتتكنولوجیااستخداماألھمیةالدراسةعینةلدىوضوحھناك-1
التدریب ، وإدراك تام من قبلھم لفوائدھا المتعددة.

البشریةالمواردإدارةفيالمعلوماتتكنولوجیااستخدامإلىالتحولعملیةالبصرةنفطشركةإدارةتدعم-2
و التدریب

للتحولعملیاكافیةتعتبربالدراسةالبصرةنفطشركةفيالمستمرالتعلیممراكزلدىتحتیةبنیةتتوفر-3
ازدیادبسببذلكالباحثویعلل،التدریبوالبشریةالمواردإدارةفيالمعلوماتتكنولوجیااستخدامإلى

االعتماد بشكل كبیر على استخدام التقنیات المعاصرة في كافة مجاالت العمل.

علىتأثیرلھاإللكترونیةالتعلیمیةالخدماتتقدیمفيالبصرةنفطشركةفيالتطویروالتدریبقسمیقوم–4
والتعلماالتصالوالتطویر،التدریبمجاالتفيوخاصةاإللكترونیةالبشریةالمواردإدارةوظائف

اإللكتروني.

الفئة(الشخصیةالمتغیراتإلىتعزىالعینةأفراداستجابةفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال-5
الجنساالجتماعیة،الحالةالوظیفي،المسمى،الوظیفةفئة،الخدمةسنواتعدد،العلميالمؤھل،العمریة

بسبب وجود تقارب بین مواصفات أفراد العینة.

عصرفيالنظاميللتعلیممھمرافدوھيالحالي،العصرواقعھياإللكترونیة،التعلیمةالخدمات-6
إدارةأنشطةبعضفيواسعبشكلمزایاھامناالستفادةویمكنالمعلومات،وثورةاإلنترنتتكنولوجیا

الموارد البشریة كالتعلم اإللكتروني والتدریب عن بعد.

إلكترونیةتعلیمیةخدماتبالدراسةالمعنيالبصرةنفطشركةفيالتطویروالتدریبقسملدىیوجد-7
المرئیةالمؤتمراتخدمةالتفاعلیة،المرئیةالمؤتمراتخدمةیوجدحیثواألدوات،الوسائلحیثمنمتفاوتة،

وخدمة الفیدیو عبر اإلنترنت.
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التوصیات

تعزیزفيالمجالھذامناالستفادةآملالدراسةنتائجعلىالمعتمدةالتوصیاتمنجملةیليفیماالباحثیقدم
التوجھ نحو استخدام تكنولوجیا المعلومات في إدارة الموارد البشریة و التدریب ، وھذه التوصیات ھي:

تكنولوجیااستخدامنحووالعمليالرسميبالتوجھالبصرةنفطشركةفيالتطویروالتدریبقسمإدارةقیام1
المعلومات في إدارة الموارد البشریة و التدریب .

تكنولوجیااستخدامإلىالتغییرعملیةفيألھمیتھاالمستمرالتعلیملمراكزالمقدمالماليالدعمتوفیر2
المعلومات في إدارة الموارد البشریة و التدریب .

وأدواتالبشریةالمواردإدارةفيالمعلوماتتكنولوجیااستخداممجالفيالمتسارعةالتغیراتمواكبة3
ICTووسائل البشریةالمواردإدارةووظائفأنشطةفياإللكترونیةالتعلیمیةالخدماتمناالستفادة4

كالتدریب والتعلم عن بعد، حیث أن اإلمكانیات متوفرة ولكن ال تستغل في ھذا المجال بالنسبة للموظف.

المالیةالنفقاتتقلیلفيكبیربشكلیساھممما،الورقیةمنبدالالداخلیةاإللكترونیةالمراسالتاعتماد5
اإلداریة ، وسرعة إنجاز العمل.

شركةإدارةوعلىالموظفیفیدواسعمجالوھوالحالي،العصرسماتأحدھوبعدعنوالتدریبالتعلم6
نفط البصرة  على ھذا المجال بشكل أوسع مما و موجود حالیا .

كاملبشكلحالیاموجودماھوربطعلىوالعمل،المحوسبةاإلداریةالمعلوماتأنظمةبینالتكاملتحقیق7
كبدایة للتحول التدریجي إلى استخدام تكنولوجیا المعلومات في إدارة الموارد البشریة و التدریب .
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