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 :ماضي مؤسسة اتصاالت الجزائر .1- 6

من خالل أدوات المنهج التاريخي التي تعطينا تصور لماضي الظاهرة المدروسة فإن 
الباحث استخدم النقد الداخلي والخارجي للوثائق التي لها صلة بماضي المؤسسة، والتي 
تمثلت هذه الوثائق في وثيقة إلكترونية صادرة عن موقع اتصاالت الجزائر 

(http://www.Algerietelecom.dz) اختصت بها مديرية الموارد البشرية  يوالت"DRH "
كما استعان الباحث بروايات المبحوثين وخاصة الذين عاصروا النظام القديم والنظام الجديد 

  ).الحالي(
وهي تاريخ  2000وقد تمثلت الحقبة التاريخية التي رجع إليها الباحث منذ سنة 

، وقبل انطالقها الفعلي في تطبيق انفصال المؤسسة عن البريد والمواصالت وإعادة هيكلتها
، وقد اهتم الباحث عند رجوعه إلى ماضي 2003النظام الرقمي الجديد الذي كان في سنة 

المؤسسة بكل ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية والطرق واألساليب التي تنتهجها إدارة الموارد 
ة وفاعلية األداء في ظل النظام البشرية في عملية تنمية مواردها، كما اهتم الباحث كذلك بكفاء

وتتبع هذه المسارات إلى غاية وقت التحقق الميداني الذي تم في ) التماثلي التناظري(القديم 
وهذا من أجل تكوين صورة عن ) الوضع الراهن(ومقارنته بالحاضر  2008ماي  27

لبشرية في السيناريوهات المحتملة التي ستكون عليها عملية التدريب الخاصة بالموارد ا
  .المستقبل

ومن خالل الوثائق والروايات المتحصل فإن ماضي المؤسسة فيما يتعلق بالموارد 
  :البشرية كان على النحو التالي

تابعة للبريد والمواصالت تحت  -والمقصود هنا مجال الدراسة-كانت المؤسسة  -
ظيف وصاية وزارة البريد والمواصالت، نظام التسيير فيها مركزي، تابعة للو

 ).حاليا(العمومي مهامها متداخلة مع بريد الجزائر 

والتي  (Analogique) كانت تعتمد في مهامها على األنظمة القديمة التناظري والتماثلي -
 .كانت تحوي على صعوبات كبيرة
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غير مرضية، حيث أن األعطاب واالضطرابات المترتبة عن العمل ) اإلنتاجية(الخدمة  -
 .العميل على الخدمةكانت تحول دون رضا 

حسب رواية أحد ) حلم بالنسبة للشركة(ة، كانت تمثل اإلنترنت غير موجود -
 .المسئولين

سنة، أي أن  45المتوسط العمري لديهم ) مجال الدراسة(الموارد البشرية المنتمية إلى  -
 .معظم الطاقات البشرية كهلة بالنسبة لفئة الشباب

 .شخصية والعالقات الخاصة بصفة كبيرةالتوظيف كان يعتمد على المراسالت ال -

 ).التدريب من أجل التدريب(نظام التدريب كان عشوائيا في حالة وجوده  -

 .كانت ضعيفة) الربحية، األداء، الجودة(نسبة التطور الخاصة بالمؤسسة  -

األعمال المنجزة كانت تتم بصعوبة كبيرة نظرا لعدم توافر التقنيات الحديثة الخاصة  -
 .بسير العمل

عدم وجود مستويات عليا من الكوادر الفنية وذلك لعدم وجود استثمارات وشراكات في  -
  .مجال االتصاالت والمعلومات الرقمية

فمن خالل هذه العناصر، والتي تعتبر كلها متداخلة فيما بينها في مجال تنمية وتطوير 
بها، وحسب رواية ، وحسب الوثيقة المستشهد )مجال الدراسة( الموارد البشرية الخاصة بـ

ومطابقة أقوالهم بما جاءت به ) )الحالي(القديم والجديد(مجتمع البحث الذين عاصروا النظامين 
الوثيقة ذلك بنقدها داخليا وخارجيا؛ فإن الباحث من خالل كل هذا يستشف أن ماضي 

فيها  المؤسسة فيما يتعلق بالتكنولوجيا التي كانت تحويها المؤسسة ومجال الموارد البشرية
داخل المؤسسة وعمليات التنمية والتدريب والتطوير التي كان يتلقاها ) موقع المورد البشري(

  .المورد داخل محيط المؤسسة، كانت بالمقارنة مع الوضع الحالي شبه ضعيفة
 

 :حاضر مؤسسة اتصاالت الجزائر .2- 6

) اسةمجال الدر(-بسكرة-من خالل دراسة حالة الوحدة العملية التصاالت الجزائر 
التي ُأستُعمل فيها المقابالت مع المسئولين، واستعمال مخطط المالحظة، والذي استعمله كأداة 
للتقرب إلى مجال الدراسة أكثر، باإلضافة إلى استخدام تحليل محتوى استجابات األفراد نحو 
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ة موضوع الدراسة، وبعد التحقق الميداني وتفريغ وتحليل البيانات، اتضح أن حاصر المؤسس
  :أو الوضع االبتدائي لها يتسم باآلتي

ُأعيد هيكلتها، حيث أصبحت شركة مستقلة بكيانها وبشخصيتها أن المؤسسة  -
 .(Société par action)االعتبارية، أي شركة ذات أسهم 

، جواب  (Mobilis)موبيليس: إلى فروع أخرى هي انقسمت عن المؤسسة األم -
(Djaweb)  واالتصاالت الفضائية(REVSAT). 

 .(...WLL, GAIA)أدخلت العديد من التكنولوجيات الرقمية الحديثة  -

 .وهي تقنية تختص بتثبيت خطوط اإلنترنت DSLأدخلت تقنية الـ  -

كما أصبح للمؤسسة دور في التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل توفير خدمات  -
ذا بفضل ما تتيحه االتصاالت السلكية والالسلكية بجودة أكبر عن السابق، وه

 .التكنولوجيا الرقمية من خيارات متعددة

ذلك بنافذة و"  Webא����"أصبح نظام استقطاب الموارد البشرية يتم عن طريق  -
مخصصة للتوظيف يتم من خاللها دراسة السير الذاتية، واختيار الموارد البشرية 

 .األكثر كفاءة

 .العمل بأكثر فعالية وتحكمسرعة اإلنجاز والتعامل مع األزمات المتعلقة  -

زيادة العروض من خدمات الهاتف واإلنترنت والهاتف النقال، وتيسير الحصول على  -
 .خدمات االتصال والمعلوماتية

االستخدام الواعي والمنظم للتدريب، والذي تسعى من خالله إدارة الموارد البشرية إلى  -
 .تأهيل المورد البشري على مستوى عالي من الجودة

خدام التكنولوجيا الرقمية في األعمال اإلدارية والتقنية، وذلك من أجل حسن تسيير است -
 .المساءلة والشفافية والسرعة والجودة في الخدمة

تكثيف العمليات التدريبية للموارد البشرية والسعي للمحافظة عليها، وذلك بإبرام  -
 .اتفاقيات مع مراكز تدريب عالمية
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في السابق في ظل النظام التماثلي القديم، وما ) ل الدراسةمجا(فمن خالل ما كان عليه 
  ).أثناء التحقق الميداني(أصبح عليه في الحاضر 

من حيث البنية ) مجال الدراسة(نالحظ أن هناك حركية في مسار نمو وتطور 
التكنولوجية ومن خالل الموارد البشرية التي عرفت تطورات متالحقة، بالمقارنة مع بيئة 

  .الجديدة العالميةالعمل 
ومنه يمكن لنا أن نعطي تصور لمستقبل المؤسسة فيما يخص مجال تنمية الموارد 
البشرية في ظل البيئة الرقمية واألهداف التي تسعى المؤسسة للوصول إليها، وما يؤخذ على 

ذر حيث تع. هذه المراحل التاريخية غياب األرقام اإلحصائية التي تُدقِّق هذا النمو والتطور
على الباحث الحصول على األرقام، وذلك لجهل المبحوثين األرقام التي تبين تطور ونمو 
المؤسسة على الصعيد التكنولوجي التقني وعلى الصعيد البشري الذي يختص بعملية التنمية 

  ).مجال الدراسة(والتطوير للموارد البشرية عبر مراحل إعادة هيكلة القطاع 
اكتفى بالوثيقة المشار إليها في السابق والرواية التي رواها ورغم هذا فإن الباحث 

المبحوثين أثناء التحقق الميداني، وعليه يمكن تصور حاضر المؤسسة حسب النسب 
المتحصل عليها بعد تفريغ البيانات والتعليق عليها من خالل خطوات بناء السيناريو 

  .المستقبلي
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  :خطوات إعداد السيناريوهات .3- 6

>Jوصف الوضع الراهن واالتجاهات العامة للسيناريو: خطوة األولىال .6-3-1 <
وتتمثل في مبادرة الباحث في وضع الصياغة األولى لمالمح السيناريو باستخدام 

والتفكير الكيفي  (Intuition)والتي قوامها الحدس ) الحدسية(الطريقة الالنظامية 
(Qualitative)  وذلك بقصد) الوصفيةالدراسة (دراسة الوضع الراهن وكذلك:  

في الوضع الراهن، وبيان نقاط القوة والضعف في استعراض العوامل األساسية   . أ
كل عامل، وكذلك تحديد االتجاهات العامة البازغة أو إرهاصات التغيير التي قد 
يكون أثرها محدودا، أو حتى غير محسوس في الوقت الراهن، ولكنها تنبئ 

 .بتحوالت مهمة في المستقبل

استخالص القضايا الرئيسة التي يتعين بحثها وإيجاد حلول لها في السيناريو،   . ب
مختصرة يحصر فيها  �ويمكن االستعانة ريثما يوصف الوضع الراهن بمصفوفة

العوامل الداخلية في السيناريو بدقة وتصنف طبقا لتوجهه، ثم يقَيم / جميع المجاالت
باع سريع عن طبيعة الوضع الراهن كل عامل من تلك العوامل، ثم يكَون انط

 .)01(واالتجاهات العامة للسيناريو، وهذا ما تبينه المصفوفة رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
�
��#�	�$�#"���! א�� �%&� Indexe Variables ع�א���(&)�"��$*�*#��	)	�+�,-#�.��/ Data Type.  

7?���	ن�א�=���1 >���1&���0;	�א�:�وא8*�7"�א��6*א���5-�
�ع�2�34.�#�%�0��1	����*+�:�وذ�+�D	�Cאن�ABא�א@
،	%�0��" …د�א������Mو�א���L�L1وB K	א��1�ص�وאI#*א��W?�2.�(�ع��"�2(�אع�א���	(	�� @�8�א&1�G��)4���0	Gو7
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  )االبتدائي(وضح الوضع الراهن ت :01مصفوفة رقم 
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  :تتكون هذه المصفوفة من أربع خانات رئيسية

والتي  ،البحث للسيناريو قيدالعناصر / تسجل فيها المجاالت: الخانة األولى  .أ 
تكون شاملة لكل الموضوعات، حيث إذا وع سيناريو لتطوير أساليب ض

التكنولوجيا الرقمية المستعملة في تنمية الموارد البشرية، فإن هذه الخانة تشمل 
المتبعة والتي من شأنها أن تتبع في العملية الوضع الراهن لألساليب الرئيسة 

�א���	(التدريبية  �א��X�%Yא�(W	م ،Uא����� �א�=�	د ،�KKK ( كذلك االلتزامات
الضرورية للمؤسسة وإدارة الموارد البشرية بشكل خاص، ثم القيود على 

 .التطوير الخاصة بهذه التقنيات، وأي اعتبارات أخرى

الوضع الراهن، وتنقسم إلى ثالثة أقسام من ناحية التوصيف  :الخانة الثانية  .ب 


F :يوه*_�_E�،FQ����E�،FR�=SE . حيث يوضع التقييم لكل مجال في

 .الخانة المحددة على حدا

@�F: االتجـاه العـام للتطوير، وينقسم إلى ثالثة أقسـام وهي :الخانة الثالثة  .ج 
*
��E�،FUS��E�،FUS��� KE . وذلك بهدف التوصيف الوضع الراهن

 .الذي سينطلق منه السيناريو" االبتدائي"

لعام المضاد، ويقصد به القوى المضادة التي تقاوم االتجاه ا :الخانة الرابعة  .د 
التطوير سواء كان ذلك العتبارات داخلية أو قيود خارجية، أو عدم امتالك 

@�Fالقدرة على التطويـر، وينقسم إلى ثالثة أقسـام من نـاحية التوصيـف 
*
��E�،FUS��E�،FUS��� KE. 

بمعنى " �"نى عامل سالب، بمع" - "بمعنى عامل موجب، " +: "أما العالمات فهي
  .بمعنى ال يوجد" ��"عامل متوسط، 

  :وعليه ومن خالل هذه المصفوفة يمكن لنا أن نخرج بالعديد من االستنتاجات أهمها
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رة الحالية أو الوضع الراهن المتعلق بأساليب التكنولوجيا الرقمية المستعملة في أن القد *
الموارد البشرية من خالل مجاالتها تعتبر العملية التدريبية، ومردودية هذه على 

"���-�" +"، وهذا ما تبينه الخانة الخاصة بالوضع الراهن، وهي عملية جمع العالمات "
التي تبين أن العامل إيجابي حيث ورد في الخانة الثانية بعد عملية الجمع ظهور عامل 

عنى أن الوضع بم ،"����"، وعالمتي متوسط "- "واحد وأربع عالمات سالبة " +"موجب 
الراهن فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة والعالقة القائمة بينهما سلبية؛ وهذا ما بينته النتائج 

 .المتوصل إليها من خالل البيانات الكمية والكيفية في دراسة الحالة في الفصل السابق

 والتي تتضح في" +"وهذا بعد جمع عالمات " c4	+��"نالحظ أن القدرة على التطوير  *
، وعالمة واحدة "+"عالمات إيجابية ) 05(الجدول أن عملية الجمع هذه أفرزت خمسة 

، وهذا ما يبين أن القدرة على التطوير "��������"، وعالمة واحدة لغير موجود "-"سلبية 
إيجابية؛ وهذا ما استشفه الباحث من خالل التحقق الميداني، إذ هناك حركية وإن كانت 

رية بإدراج التدريب الرقمي الذي يقوم على دعائم بطيئة لتطوير الموارد البش
 .التكنولوجيا الرقمية الحديثة

بين الموارد البشرية والتكنولوجيا الرقمية تساير يتضح كذلك أن التوازنات الحالية  *
التطوير، وذلك ما بينه استقراء الوضع العالمي اليوم الذي يشهد تطورات غير مسبوقة 

مع البشري، وخاصة ما يتعلق بالفكر اإلداري الحديث، مست كل جوانب الحياة للمجت
وعليه يمكن تالفي العديد من السلبيات والتي من شأنها أن تعيق نمو وتطور الموارد 

المؤسسة في ظل نظام عالمي  البشرية، وهي النظم التقليدية التي ما زالت تسير وفقها
 .يمتاز بالتقلبات واالضطرابات على جميع األصعدة

أن القيود الداخلية والخارجية المضادة لعملية التطوير ضعيفة، وهذا ما بينه جمع نالحظ  *
والتي تتضح من خالل الجدول بأربع عالمات موجبة، وهذا يعني أن " +"العالمات 

القيود الداخلية والخارجية ضعيفة، وهذا ما بينه الوضع الحالي من خالل المناخ 
زيادة على ذلك توفر األمن واالستقرار الذي  الديمقراطي والذي ينعكس على مؤسستها

يبيح استقطاب االستثمارات والشراكات األجنبية واالستفادة من خبراتها في مجال 
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التطوير الخاص بالتكنولوجيا أو الموارد البشرية الذي يؤهلها أن تصل إلى مصاف 
لفة لصياغة الدول المتقدمة التي لها باع طويل في صناعة األساليب والتقنيات المخت

جملة من األنظمة الحديثة التي بينت نجاحاتها في مساقات عدة، باإلضافة إلى توفر 
األموال والموارد المادية التي من شأنها أن تقدم لهذه العالقة القائمة بين التكنولوجيا 
الرقمية والموارد البشرية ثبات واستقرار على اعتبار أنها ثنائية متكاملة تدير عجلة 

 .الذي ينعكس فضائها على المجتمع ككل ية والتطورالتنم

جدوى عملية التطوير ) واضع السيناريو(ومن جملة هذه المعطيات يتضح للباحث 
  .والعوائق التي قد تصطدم بها
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  .فهم ديناميكية النسق والقوى المحركة له: الثانيةة الخطو .2- 3- 6

األكثر تأثيرا في غيرها والقوى المحركة تهدف هذه الخطوة إلى اكتشاف المجاالت 
التي " التحول"في مسار السيناريو، بما يساعد على تخطيطه وتوجيهه، وتحقيق نقاط التأثير و

يجب وضع حلول لها من اآلن، وإيجاد مسارات أخرى للسيناريو، عند حدوثها فجأة في 
ى فرعية على تحديد مرحلة إدارته، ويمكن االستعانة بذلك بمصفوفة رئيسة وجداول أخر

ديناميكية النسق والقوى المحركة له، من اجل تأكيد الثقة في خطة التطوير بأركانها المختلفة، 
وتتم من خالل مصفوفتين لآلثار المقطعية توضح اإلمكانات الحالية؛ بمعنى الشق 

لقائمة بينهما، اإلستراتيجي، والثانية القيود على التطوير المتعلقة بمتغيرات الدراسة والعالقة ا
    ). 02(وهذا ما توضحه المصفوفة رقم 
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  ديناميكية النسق والقوى المحركة له: 02مصفوفة رقم 
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التطوير على المجاالت  مجاالت دف هذه المصفوفة إلى تحديد تأثير كل مجال منته
األخرى، وذلك من خالل حصر المجاالت المختلفة، وتصنيفها وكتابتها في الجدول أفقيا على 

ويتكرر كتابة تلك المجاالت بواسطة الحروف  (…,A, B, C)أن يأخذ كل مجال حرفا أبجديا 
  .فقط في الخانة الرأسية

إستراتيجية الفاعلين وتحليل أهدافهم وفق ومن خالل هذه المعطيات يمكن تحديد 
  :الخطوات التالية

تكوين جدول إستراتيجية الفاعلين، أي رصد خطط كل فاعل ودوافعه والقيود على   .أ 
حركته من خالل تحديد هدفه، والمشاكل التي يواجهها المسار؛ والوسائل التي 

األطراف  يتبعها لتخطيطها ثم يتحدد في الجدول نفسه التصرفات المؤثرة في
 .األخرى

 .حصر القضايا واألهداف التي تمثل معترك يتقابل فيه الفاعلون  .ب 

تحديد موقف كل فاعل من األهداف  المحددة وموافقتها ومبايناتها من أهدافه،   .ج 
ويمكن ذلك من خالل جدول يحوي محوره الرأسي الفاعلين و محوره األفقي 

التأثير الموجب، السالب أو عدم  األهداف المختلفة، ويكون التقييم من خالل تحديد
 .تأثير الفاعل في الهدف

موافقة أهداف الفاعلين أو مبايناتها تشير إلى احتماالت التحالف أو التصادم أثناء   .د 
 .مسار السيناريو

تحليل إستراتيجية الفاعلين بتقييم عالقات القوة وصياغة توصيات إستراتيجية منهم   .ه 
 .موارد المتاحة لهبما يتسق مع أولوياته وأهدافه وال

طرح أسئلة رئيسة في شأن المستقبل من أجل تكوين افتراضات حول االتجاهات   .و 
  .العامة واألحداث التي يشهدها تطور ميزان القوى بين الفاعلين في المستقبل
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يتم دراسة كل عامل في الجدول الرأسي، وتأثيره على باقي العوامل في الجدول 
) 02(إلى اثنين ) 00(صفر ضية متفق عليها تأخذ الدرجات من األفقي، وطبقا لحسابات ريا

  :كاآلتي
 .يشكل أهمية وتأثير قوي) 02(الرقم   .أ 

 .يشكل أهمية وتأثير متوسط) 01(الرقم   .ب 

 .ال يشكل أهمية أو تأثير) 00(الرقم   .ج 

ومن خالل هذا الجدول فإن المبررات التي يمكن إعطاؤها في وضع درجة معينة 
ومن خالل ) الوضع الراهن(مستمد من خالل ما توصل إليه الباحث في دراسة الحالة 

الدرجات خالل التقصي الميداني، وبجمع االستقصاءات والمالحظات التي استعملها الباحث 
صر التطوير على بعضها بصفة عامة والتي تمثلت في فإن حصيلة التأثير األفقي تمثل عنا

"\)C)@و" א"U)وC، حيث بينت المعطيات الكمية والكيفية في دراسة الحالة أن "א�]�*�א[�
والتي احتلت  %43.48االنترنت هي المستعملة أكثر في عملية التدريب والتي جاءت بنسبة 

مستخدمة في العملية التدريبية، وهي نتيجة بهذه النسبة صدارة الترتيب في سلم التقنيات ال
البريد اإللكتروني، حيث ال يمكن استخدام البريد االلكتروني بدون إنترنت، منطقية الستعمال 

وقد بلغت االنترنت والبريد اإللكتروني في مصفوفة ديناميكية النسق والقوى المحركة له 
  .العناصر األخرىخمس درجات، بمعنى أنه عنصر نشط في تأثيره على ) 05(

أما حصيلة الخانات الرأسية فتمثل أسبقيات التطوير حيث كلما زاد الرقم زادت 
�א��*���"وقد بلغ عنصر . متطلبات التطوير X<و" ��א"�	�?���א@  )06(ستة " א�&	��	�

أي من . عناه أن هذه العناصر عناصر سلبية، بمعنى زيادة متطلبات تطويرها، وهذا مدرجات
  .أسبقيات التطوير نظرا الحتاللها أعلى درجة على الخانة الرأسيةأولويات 

للوضعية الحالية لتنمية ) تأثير العناصر(وبنفس الكيفية يمكن استخراج المجموع النشط 
�א���� ���"الموارد البشرية القائمة على التكنولوجيا الرقمية، حيث احتلت  א[
�אGא�

����W�عشرة، وعلى مستوى المجموع السلبي ) 10(ي أعلى الدرجات المتمثلة ف" وא��
  . عشرة درجات) 10(بأعلى درجة المتمثلة في  "א�&	G$"فقد جاءت  )أسبقيات التطوير(
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وباستعراضنا للجداول نجد أن أسبقيات التطوير في اإلمكانات الحالية فيما يخص 
عملية إنشاء وتجهيز التكنولوجيا الرقمية المستعملة في العملية التدريبية ينبغي أن توجه 

مراكز تدريب عالية الجودة، باإلضافة إلى استقطاب االستثمارات فيما يتعلق بالتقنيات 
الرقمية، وذلك لمواكبة التطور الحضاري الذي يشهد العالم اليوم، وهذه المجاالت هي التي 

ؤثر جموع درجات رأسي أكبر، كذلك يتضح أن االنترنت والبريد اإللكتروني يحازت على م
، وذلك الرتباطها بجميع المجاالت بحكم أن اإلنترنت هي النافذة على المجاالت األخرى

الوحيدة والسريعة على العالم، وما يحويه من تطور وتقدم ونمو، ومن خالل حسن استغاللها 
  . يمكن للمجاالت األخرى أن تكون أكثر فاعلية
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  اآلثار اإلجمالية للمجاالت المؤثرة: 03رقم  مصفوفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

<íéÖ^£]<l^Þ^ÓÚý]

<^éqçÖçßÓj×Ö

<íéÛÎ†Ö]

<»<í×ÛÃjŠ¹]

íéfè…‚jÖ]<íé×ÛÃÖ]� �

 אh	ل�אIول 
 U)	?ل�א�	hא 

06  � �  � �  � �� �� �

05� �a b  � �  � �� �� �
04� �� �  � �  � �� �f� �
� �i�	?ل�א�	hא� �  j+ل�א��א	hא� �

03� �d� �  � �      e� �
02� �� �  � �  � �� �  

01� �� �  � �  � �c� �� �
� �01� �02  03� �  04� �05� �06� �

<íéÃ•çÖ]

<íéÖ^£]

<íéÛßjÖ

<�…]ç¹]

íè†�fÖ]<

<î×Â<íÛñ^ÏÖ]

<^éqçÖçßÓjÖ]

íéÛÎ†Ö]< <

 אh	ل�אIول 
 � �� �� �U)	?ل�א�	hא � �

10  � �  � �  � �� �� �K� �� �� �� �

09� �  I  � �  � �� �� �� �� �� �� �

08� �� �  � �  � �� �� �� �J� �� �� �

07� �� �� �� �  � �� �� �� �� �� �� �

06� �� �  � �        L    � �� �

� �i�	?ل�א�	hא� �� �j+ل�א��א	hא� �

05� �� �  � �
  � �� �� �� �G� �� �� �

04� �� �  � �  � �� �� �� �� �� �h� �

03� �� �  � �
  � �� �� �� �� �� �� �

02� �� �  � �
  � �� �� �� �� �� �� �

01� �� �  � �
  � �� �� �� �� �� �� �

� �01� �02  03� �04  05� �� �06� �07� �08� �09� �10� �



‘†b�Ûa@Ý—ÐÛa 


�	�א���������� א����א���������������א��א�د�א������������א��

 

 
 

 221 

يا الرقمية، فيما يخص الوضعية الحالية لتنمية الموارد البشرية القائمة على التكنولوج
والجودة والتي تعتبر انعكاسا مباشرا لعمليات  "א�&	G$"فينبغي أن توجه الجهود إلى تحسين 

�وא���� ��"التنمية، كما أن تأثير  ����W�א��� يؤثر سلبا أو إيجابا على عمليات  "א[
�אGא�
التنمية، فالبد من خالل هذا أن توجه الجهود إلى تطوير وتحسين النظم اإلدارية والتسييرية 

شرية، كذلك فإن هذا العامل هو الذي يؤثر على للنهوض بعملية التطوير الخاصة بالموارد الب
  .المجاالت األخرى

والميزة الرئيسة من هذا التحليل أنه يؤدي في النهاية إلى ترتيب متغيرات مسار 
السيناريو وفقا لآلثار المباشرة وغير المباشرة، وينجز وفق منهجية واضحة المعالم، وهو ما 

ستة ) 06(والمتمثلة في  المصمم على أعلى الدرجات المتحصل )02(بينته المصفوفة رقم 
  .درجات

من أربع مناطق يسجل فيها العوامل طبقا للدرجات  )03(تتكون المصفوفة رقم 
المتحصل عليها أفقيا ورأسيا في مصفوفة ديناميكية النسق والقوى المحركة له، حيث أن 

ن إجمالي الدرجات الحاصل عليها رأسيا هي فإ (B, A) "א�]�*�א[�Cو(U"و "א@(C(\"عامل 
�وא�������W"و  "א�&	G$"وعامل  )05(خمسة  �א���� �� فإن إجمالي  (K, H) "א[
�אGא�

في  (K, H)و  (B, A)عشرة درجات، فتوضع عالمة ) 10(الدرجات الحاصل عليها رأسيا هي 
  .وهكذا بالنسبة للعوامل األخرى... المكان البياني للمصفوفة

  :خالل داللة المصفوفة يتضح ما يليمن 

فيما يتعلق باإلمكانات الحالية للتكنولوجيا الرقمية المستعملة في العملية التدريبية  -1
 :فإن

كما -يقعان في المجـال األول، وهذا يعني  (B, A)اإلنترنت والبريد اإللكتروني 
أن اإلنترنت والبريد اإللكتروني  -ذكرنا في السابق بالنسبة للتأثير النشط وأسبقيات التطوير

 .يؤثران تأثيرا قويا في غيرهما من العوامل، لكن تأثير العوامل األخرى فيهما ضعيف
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يعني أنها تؤثر تأثيرا قويا في غيرها تقع في المجال الثاني، وهذا  (F) واتفاقيات االستثمار
تقع  (D)وأنظمة التشغيل وتنفيذ البرامج . من العوامل وتأثير العوامل األخرى فيها قويا كذلك

في المجال الثالث بمعنى أنها تؤثر تأثيرا ضعيفا في غيرها العوامل غير أن تأثير العوامل 
فإنها يقعان في  (E)التدريب  ومراكز  (C)أما التقويم اإللكتروني. األخرى فيه ضعيف كذلك

المجال الرابع، ومعنى ذلك أن تأثيرهما تأثير ضعيف في غيرهما من العوامل، لكن تأثير 
 .العوامل األخرى فيهما قويا

أما فيما يتعلق بالوضعية الحالية لتنمية الموارد البشرية القائمة على التكنولوجيا  -2
 :الرقمية فإن

يقع في المجال األول، وهذا يعني أن المعرفة والرضا  (I)المعرفة والرضا الوظيفي 
. ها من العوامل، لكن تأثير العوامل األخرى فيها ضعيفالوظيفي تؤثر تأثيرا قويا في غير

والمسائلة  (K) ةواإلجراءات التنظيمية والتسييري (J)والعالقات االجتماعية وروح الجماعة 
وهذا يعني أنهم يؤثرون تأثيرا قويا في غيرهم من  يقعون في المجال الثاني، (L)والشفافية 

يقعان في  (H)والكفاءة  (G)أما األداء  .األخرى فيهم قوي كذلك لالعوامل، وتأثير العوام
ومعنى ذلك أن تأثيرهما تأثير ضعيف في غيرهما من العوامل، لكن تأثير المجال الرابع، 

  .العوامل األخرى فيهما قويا
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  اآلثار اإلجمالية للمجاالت المؤثرة: 20جدول رقم 

  

الحالية للتكنولوجيا الرقمية أسبقيات التطوير فيما يخص اإلمكانات : 04 مصفوفة رقم

  المستعملة في العملية التدريبية
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0,66  �	�?���א�&	��	��א@ �òrÛbrÛa@ @

2,5  U)وC@òÈia‹Ûa א�]�*�א[� @

03  dא�]א��A�&�א���!����و����W)2� �ò�ßb©a@ @

05 \)C)]א  ò�†b�Ûa@ @
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  اآلثار اإلجمالية للمجاالت المؤثرة: 21  رقم جدول 

  

أسبقيات التطوير فيما يخص الوضعية الحالية لتنمية الموارد البشرية : 05مصفوفة رقم 

 القائمة على التكنولوجيا الرقمية

 

 

 

  

  

  

  

  

بأسبقيات التطوير يوضح جدول األثر اإلجمالي لكل مجال في المصفوفة الخروج  -
 .من واقع تأثير المجاالت على بعضها

<íéÖ^£]<íéÃ•çÖ]

<�…]ç¹]<íéÛßjÖ

<íÛñ^ÏÖ]<íè†�fÖ]

<^éqçÖçßÓjÖ]<î×Â

íéÛÎ†Ö]� �

GدאIא� �$G	& א�

א�=���0
�	Sوא��
U&���א�� �

��	�e=א�
���#	��
א@

�א�a	#�و�وج� �

א[
�אGא��
�����W�א��
�وא���� �� �

��������G	א��
و����
�א��&	��0 �

0,63 0,4 4,5  01� �1,43� �0,86� �

êÖ^¶ý]<†mù]< <Ù^{{{�]< <íéÏf‰ù]< <

0,4 
$G	&�א� �¶ëþa@ @

0,63  GدאIא� �òîãbrÛa@ @

�א��	���Gوא��&	��0  0,86 �òrÛbrÛa@ @

01  �#	�aو�وج�א���#	��
�א�=�e	��א@ �òÈia‹Ûa@ @

�א[
�אGא��א��������Wوא���� ��  1,43 �ò�ßb©a@ @

4,5 U&���א��	Sא�=���0وא��� �ò�†b�Ûa@ @



‘†b�Ûa@Ý—ÐÛa 


�	�א���������� א����א���������������א��א�د�א������������א��

 

 
 

 225 

اآلثار اإلجمالية هي البيانات نفسها في جدول المصفوفة  البيانات الرئيسية في هذه -
 .في خانة اإلمكانات الحاليةللمجاالت المؤثرة 

ديناميكية النسق  02المصفوفة رقم األرقام الواردة هي حصيلة قسمة األرقام في  -
، بحيث يقسم المجموع النشط في الخانة الرأسية على نظيره والقوى المحركة

المجموع السلبي في الخانة األفقية، يالحظ أنه كلما كانت حصيلة القسمة أصغر فإن 
 .المجال يأخذ األسبقية في التطوير

تيب األصغر هذه المصفوفة من جدول األثر اإلجمالي لكل مجال، وبتربيانات  تبنى -
 .صغر الدرجة الحاصل عليها العامل الرقميفاألكبر تتحدد األسبقية ب
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  .تحديد الخيارات والسيناريوهات البديلة: الثالثةالخطوة  .3- 3- 6

تهدف هذه الخطوة إلى حصر الخيارات المختلفة، في كل مجال من مجاالت التأثير 
معرفة العوامل الرئيسة في وضع لبنات التي كانت قد درست في الخطوة السابقة، وتتيح 

  .السيناريوهات البديلة

  :حصر القضايا المهمة لبناء السيناريو *

المجاالت الواردة في مصفوفة اآلثار اإلجمالية بيانات هذا الجدول تستقى من  -
 .للمجاالت المؤثرة واألسبقيات الواردة من مصفوفة أسبقيات التطوير

ما كان عددها، وكذلك اإلجراءات الرئيسة تدرج جميع األهداف والقضايا مه -
 .لتحقيق تلك األهداف

تكمن أهمية هذا الجدول في أن مجاالته هي التي ستكون إحدى عناصر  -
السيناريو من خالل جدول القوة الفاعلة واألهداف ومصفوفة العالقة ما بين 

 .الفاعلية واألهداف
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  موقف الفاعلية من األهداف: 06  رقم مصفوفة

<Í]‚âù]

^è^–ÏÖ]< <
íŠéñ†Ö]<l]ð]†qý]< <

†èçŞjÖ]<Ù^¥< <
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1� J א�د�א�������א��s+ون�	א��=K 
2� J א���-����"�8*$�א��1אعK 
3� J ���0	�א��� �

  :ييتضح لنا من خالل هذه المصفوفة ما يل

بمعنى  (A)تحصر جميع القوى الفاعلة المؤثرة على التطوير، ويرمز لها بالرمز  .1
)Acteur وفي دراستنا هذه تم وضع القوى التي يراها الباحث مؤثرة على ) فاعل

 :التطوير والتي قد تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على متغيرات الدراسة وهي

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

���� 
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            (A1)         الشراكة متعددة الجنسيات *

    (A2)تعميم الشبكات الداخلية والخارجية *

                             (A3)                      البيروقراطية *

                             (A4)                            الصراع *

         (A5)     تجارب المؤسسة اإللكترونية  *

                           (A6)                       بـدريـالت *
 

 But( بمعنى (B)ا بالرمز ـويرمز له ،واألهداف السابقةيتم حصر جميع القضايا  .2
 :وهي حسب متغيرات الدراسة متمثلة في) هدف

 (B1)        توسيع نطاق التفاعل الشبكي *

 (B2) التواصل مع مدربين على مستوى النطاق العالمي *

 (B3)      اتفاقيات استثمار مع دول لها األسبقية *

 (B4)        سياسات تنظيمية حديثة وعالمية *

 (B5)         التعاون بين الموارد البشرية *

  (B6)        التقليل من المعامالت الورقية *
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  العالقة بين الفاعلين واألهداف: 07مصفوفة رقم 

<<<<<<<<<Í‚�]< <

ØÂ^ËÖ]< <
B1 B2  B3  B4  B5  B6  

A1< <+1  +1  +1  0  0  0  

A2< <+1  +1  0  0  +1  +1  

A3< <-1  -1  -1  0  0  -1  

A4< <0  0  0  -1  -1  0  

A5< <+1  +1  +1  +1  0  +1  

A6< <+1  +1  0  0  +1  0  

êe^«ý]<ÅçÛ�]< <04  04  02  01  02  02  

�×ŠÖ]<ÅçÛ�]< <01  01  01  01  01  01  

Ñ…^{ËÖ]< <03  03  01  00  01  01  

والتواصل  (B1)يستنتج من المصفوفة المبينة أعاله أن توزيع نطاق التفاعل الشبكي 
وذلك بالدرجة " c4	+�	"يمثالن قرارا  (B2)مع مدربين على مستوى النطاق العالمي 

: والتي تتمثل في (B6)، (B5)، (B3)وهي أكبر من  ثالث درجات )03( المتحصل عليها وهي
اتفاقيات استثمار مع دول لها األسبقية، التعاون بين الموارد البشرية، التقليل من المعامالت 

د والرفض، والتي تمثل سياسات تعادل في التأيي (B4)الورقية على التوالي، بينما تلقى 
  .التي تبين التعادل في الرأي )00(تنظيمية حديثة وعالمية والتي مثلتها درجة صفر 

مع العلم أنه لم تبين لنا هذه المصفوفة المعارضة المطلقة والمتمثلة في الدرجات 
التركيب  السالبة، وهذا يبين أن كل األهداف والفاعلين تتكامل فيما بينها دون اإلخالل في

  .العام



‘†b�Ûa@Ý—ÐÛa 


�	�א���������� א����א���������������א��א�د�א������������א��

 

 
 

 230 

  لبنات السيناريو: 08مصفوفة رقم 
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المصفوفة إلى حصر جميع البدائل الممكنة للعوامل المختلفة التي سبق تهدف هذه 
  .بحثها والخروج بنتائج وأسبقيات لتطويرها


=&��" ،"U	�p: "تفرض هذه المصفوفة ثالثة احتماالت لكل عامل�� )Q����"( ،
":p	���."  

 .المتفائل هو توقع تطور العالقة بين متغيرات الدراسة إلى الحسن أو األفضل - 

لمرجعي هو توقع استمرار الوضع الراهن في المستقبل دون إحداث أي تغيير ا - 
 .ملموس

  .المتشائم هو توقع انهيار وسقوط الوضع إلى السيئ - 

يعطى رقم فرعي لكل احتمال ألن هذه األرقام هي التي ستستخدم في مصفوفة الحد 
  .مهما كانت قيمته األعلى للسيناريوهات البديلة، والتي البد فيها عدم إهمال أي عنصر
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  .فرز السيناريوهات البديلة واختيار عدد محدود منها: الرابعةالخطوة  .4- 3- 6

تهدف هذه الخطوة إلى تقليص عدد السيناريوهات وانتقاء عدد محدود منها، يستوفي 
  :اآلتي

 .أن يكون من السيناريوهات الممكنة  .أ 

 .أن تكون السيناريوهات متمايزة تمايزا واضحا  .ب 

 .في كل سيناريو درجة عالية من االتساق الداخلي أن يتحقق  .ج 

  :وهناك طريقتان لهذا التقليص

تعتمد على المناقشة واستعمال الخيال والحدس في سيناريوهات محدودة : األولى
غير المتسقة، واإلبقاء على المتمايزة منها، ثم  السيناريوهاتنسبيا، وذلك بعد استبعاد 

  .تصفيتها مرة أخرى الختيار ما بين اثنين أو ثالثة منها

تعتمد على إجراء تحليل متسق في حالة وجود عدد كبير من السيناريوهات، : الثانية
وذلك من خالل تكوين جدول يوضح فيه العوامل الشارحة للمجاالت التي قد يأخذها أي 

 ��e|"ي المستقبل، وإيجاد العالقة بينهما، ويعالج الحاسب اآللي باستخدام برنامج عامل ف
Matlab"  تحسب كل الخيارات الممكنة نظريا ثم تُختار من بينها السيناريوهات التي تتصف

  .بأعلى درجة ممكنة من االتساق

البحث وقد اختار الباحث في هذا السياق الطريقة األولى، وذلك لتماشيها وطبيعة 
  .الكيفي الذي مثَّلت انطالقة الباحث االبتدائية
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  .الحد األعلى للسيناريوهات البديلة: 09 مصفوفة رقم
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Äe]†Ö]< <1< <2  3  3  2  3  

‹Ú^¤]< <2< <3  1  2  3  2  

Œ�^ŠÖ]< <3< <1  2  1  1  1  

Äe^ŠÖ]< <1< <1  1  2  2  1  

àÚ^nÖ]< <2< <2  2  3  1  2  

Ä‰^jÖ]< <3< <3  3  1  3  3  

†�^ÃÖ]< <1< <2  2  2  3  1  

†�Â<ë�^£]< <2< <1  1  1  1  3  

†�Â<êÞ^nÖ]< <3< <3  3  3  2  2  

<oÖ^nÖ]†�Â< <1< <3  2  3  3  3  

†�Â<Äe]†Ö]< <2< <2  3  1  2  2  

†�Â<‹Ú^¤]< <3< <1  1  2  1  1  

†�Â<Œ�^ŠÖ]< <1< <3  1  1  2  3  

†�Â<Äe^ŠÖ]< <2< <2  2  2  1  2  

†�Â<àÚ^nÖ]< <3< <1  3  3  3  1  
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في هذه المصفوفة توزع أرقام احتماالت العوامل عشوائيا، بحيث ال تتكرر في أكثر  -
 .من سيناريو

من السيناريوهات، وهي التي يتم تحليلها وتصفيتها نخرج من هذا الجدول بعدد كبير  -
 :إلى ثالثة سيناريوهات

يمثل الحد األقصى للتفاعالت واإلجراءات في المجاالت : السيناريو األول  .أ 
 .المختلفة المكونة لمتغيرات الدراسة

يمثل الحد الوسط للتفاعالت واإلجراءات أو امتداد الحال : السيناريو الثاني  .ب 
 .في الوضع الراهن على ما هو عليه

يمثل الحد األدنى للتفاعالت واإلجراءات المتعلقة بمتغيرات : السيناريو الثالث  .ج 
 .الدراسة التي تؤول إلى السقوط أو االنهيار
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  .كتابة السيناريوهات المختلفة: الخامسةالخطوة  .5- 3- 6

  :تسعى هذه الخطوة إلى ما يلي

المعلومات، باإلضافة إلى عوامل أو استفاء مدخالت السيناريوهات المختارة من  -
 .تفاصيل معينة أو بدمج تطورات مستقبلية أخرى في تلك السيناريوهات

لكل األطراف المعنية بالتطورات التي يشتمل عليها  فعل المحتملةالتعرف على ردود  -
 .كل سيناريو

سرد كل سيناريو سردا يشتمل على الشروط االبتدائية التي بني عليها والمسار  -
لمستقبلي بمحدداته المختلفة والوضع المستقبلي النهائي في نهاية فترة الدراسة ا

 .والجدول التالي يوضح السيناريوهات البديلة المتوصل إليها. المستقبلية
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  يوضح فرز السيناريوهات: 22جدول رقم 

<çè…^ßéŠÖ]

Ùæù]< <

< <

A 

 - �	 �R=SKא@��?�	����Z	ل��m����א���

 - �
�	�א�������א(=*אم�א��*������ Kא��	p:�#-,�א��
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 Kא��6*אم�+�א��A�&���d#	����אa�د$ - 

 Kא(=*אم�א��&	���0وx!�	ن�א���+�� - 

 - j��אل�وא���X=)@אK� �

B  

 - �	 �R=SKא@��?�	����Z	ل��m����א���

 - �,-#�:p	א����
�	�א������א(=*אم�א��*������ Kא��


�	��א@�1	@��א������ - ���� א(=*אم�א���א>����Z	ل�א[#eم�و�

 K+�א��A�&���dא���	(	��+���وאS~�אM*��"�א��=�	ل - 

 Kא�=���+{
�אGא��א�� و��א���xא��و����� - 

 - :�W��0אد�دא`��א��Iא�s+����0	�א��1אع�وא��K� �
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�	��א@�1	@��א������ - ���� א(=*אم�א���א>����Z	ل�א[#eم�و�
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 - ����#	�aא�fون�و�و	د$�א��=	�Xא�����#	�aא�fون�و�و	د$�א��=	�Xא�����#	�aא�fون�و�و	د$�א��=	�Xא�����#	�aא�fون�و�و	د$�א��=	�Xא�:�W�א��:�W�א��:�W�א��:�W�א��KKKK� �� �� �� �

B  

 - �	 v�K} �א[
�אGא��א���Z�,-#�����W	ل��m����א���

 - � nK*ود����*����א��א�د�א�������و}�	������^�א[(&	ق�#-,�א��*��

 - ��-n��	)	 Kא�=���+{�

 K+�א��A�&���dא���	(	��+���وאS~�אM*��"�א��=�	ل - 

 - ����W�א�=�-���א���� ���وא������m�����W�א�=�-���א���� ���وא������m�����W�א�=�-���א���� ���وא������m�����W�א�=�-���א���� ���وא������m�KKKK 

 - j��אل�وא���X=)@אK� �

C  

 - �	 v�K} �א[
�אGא��א���Z�,-#�����W	ل��m����א���

 - � nK*ود����*����א��א�د�א�������و}�	������^�א[(&	ق�#-,�א��*��


�	��א@�1	@��א������ - ���� א(=*אم�א���א>����Z	ل�א[#eم�و�
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 - :�W��0אد�دא`��א��Iא�s+����0	�א��1אع�وא��K� �
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<çè…^ßéŠÖ]

oÖ^nÖ]< <
  

 m��X�X=�K����א���	��א��6-&� - 


�	�א�������>�	�و(�#	 - ����?��Rא��*����א��	p:�#-,�א���K 

 Kא���m	|�א��?�	�א����jدول�;	�2��������אh	ل - 

 KKKKא@>�&	�G+	�]א��dאM	�����=	��aא���	(	�א@>�&	�G+	�]א��dאM	�����=	��aא���	(	�א@>�&	�G+	�]א��dאM	�����=	��aא���	(	�א@>�&	�G+	�]א��dאM	�����=	��aא���	(	� - 

 Kא�=���+{
�אGא��א�� و��א���xא��و����� - 

 - �fون�و�و	د$�א��=	�Xא��fون�و�و	د$�א��=	�Xא��fون�و�و	د$�א��=	�Xא��fون�و�و	د$�א��=	�Xא�:�W�א������#	�aא:�W�א������#	�aא:�W�א������#	�aא:�W�א������#	�aאKKKK� �

من خالل هذا الجدول يمكن كتابة السيناريوهات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في 
  :ظل التكنولوجيا الرقمية كاآلتي

  jÚ{�{ñ^{Ü: السيناريو األول -

"���&�<�R=S�34��	�א��� ���mل��	Z����	�?����qد.��R=Sא@

�	�א������������L*��"�א���m	|�و(�#���א��*����א��	p:�#-,�א���.Aوא��،���

�א��� �א������ �א@�1	ل 	�
�����و� �א�=-��	� �Z	ل �� �وא��=	ون א���א>�
�A�&���dא��������6*م�+�א��$��mא�������
Iא��	�	m�	+��	���-���"�א@�8
��qد.��34א(=*אم�א��&	��0،�وx!�	ن�א���+��،�وABא����Iא�אABد$،�و�aא����	#

��	�	����j
�א����.��34א@(=Xאل�وא�������jא ��7��qد.�+	���د*������W��

�Q�nم���א����*%�)�.Aא��،U
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 êÃq†ÚE¼‰çjÚD>: الثانيالسيناريو  -
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�א�=�-��� ��0ص "�� �-���� �وא�� �אh	ل، �ABא �� �א���א>� 	%+� U�v�
�א�������+���`	ص،� �وא��א�د ���q�	+� �א��=-�� �وא���� �� ����W�א��

fون�و�و	د$�א��=	د.��34ز�q��"א��ABא�د�א�������دא`���و�א��^*���#	�aא
�,����� �א�=-��	� �و�*�0 ����א�= ��A!א��� ���	=0� U�	��	+و� ،:�W�א��

  " #-,��	��UB#-��5א�ن
� �

� J السيناريو الثالث :ËjÚ{ñ^{Ø  
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����#2-,�2�)�א���,-#�:p	א���Uא��������א��������"�א��	���8א�
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�אh	ل �� �����2�G	&�<@א� �#*م ���qא�� �4دא�$ ,-#� :�L��� .Aوא�� ،

�و������ �و+{دא�$ �א�=��  �+� �א��=-�� �א���	(	� �a	=�� ���	Mא� dא�[�	+
�א 34� ��qد.� �א[
�אGא� �ABو� �א������، �#"�א��א�د 	�c�*�� U-6��

�	Bא�د�و�� ���qא�� f	�&)א� :�� �א��و�����، ��xא�� و��א� ��W)Iא
�fو�� �و����� �א��=	ون �� *�X�� �2ن 5)v�� "�� .Aوא�� �א�=	�، ,-#� א������
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  .تحليل نتائج السيناريوهات: السادسةالخطوة  .6- 3- 6

عملية تحليلية الستخالص القضايا الموضوعية أو المنهجية التي تخضع للتحليل  وهي
أو التطوير في الخطوات السابقة من عملية تحليل السيناريوهات؛ كل سيناريو وإمكاناته التي 
تجعله مفضال على سواه، وهو السيناريو الذي سوف يشكل مالمح اإلستراتيجية أو الخطة 

  .لتزام بها عند وضع السيناريو المفضل موضع التطبيقطويلة المدى الواجب اال

وعليه يمكن أن نحلل هذه السيناريوهات على عدة أسس المتداخلة فيما بينها، على 
اعتبار أن هذه السيناريوهات عبارة عن رؤى تنبؤية لما ستصل إليها المنظمة في عملية 

  :جيا الرقمية حيثتدريب وتنمية مواردها البشرية باستخدام خيارات التكنولو

تبرز أهمية التدريب الرقمي من منطلق التقدم العلمي والتكنولوجي لطبيعة العصر 
الحالي، ومن األهمية التي تَميز بها اإلعالم اآللي وشبكة االنترنت من خالل نشر الوعي 

  .والتكنولوجيا الحديثة للحد من نسبة األمية التكنولوجيةالمعلوماتي وتعزيز المعرفة 

حيث يتميز هذا العصر بالتفجر المعرفي والثورة الرقمية التي أثرت على جميع 
مناحي الحياة، األمر الذي أدى إلى حصول تحوالت تنظيمية ووظيفية في العملية التدريبية 

  :يمكن عرضها على النحو التالي

تي التحول من التدريب بطريقة االستقبال السلبي إلى التدريب عن طريق التوجيه الذا -
 .الذي يعتمد على المهارة والمبادرة

القدرة على التدريب من المنزل أو العمل دون الحاجة إلى االنتقال لمكان التدريب  -
األمر الذي يزيل العوائق المكانية التي قد تصادف المتدربين وتحول دون التحاقهم 

 .بالبرامج التدريبية

الملقن والمراقب إلى الموجه سقوط األنساق التدريبية المغلقة وتحول المدرب من  -
 .والقائد
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التحول من منهج جامد في التدريب إلى منهج مرن يسمح للمتدربين أن يتقدموا  -
بسرعات مختلفة كل حسب قدرته، وبالتالي فإن التدريب يراعي مبدأ الفروق الفردية 

 بين المتدربين 

أساليب المشاركة الفعالة التحول من األساليب التقليدية في تقديم البرامج التدريبية إلى  -
 .باستخدام شبكة الشبكات في العملية التدريبية واألنشطة الخالقة االبتكارية

التحول من خشية التقنيات التعليمية إلى المزيد من دمج التقنيات الحديثة في العملية  -
 .التدريبية

وبالتالي فإن عدم التجاوب مع هذه المعطيات والعمل بها، فإن الوضع سيؤول إلى 
السيناريو المرجعي أو المتشائم إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه دون السعي نحو 
تطبيق سياسة تنموية شاملة تمس كل جوانب المنظمة انطالقا من تنمية وتطوير المورد 

ية ومحورها، حيث يتميز هذا العصر بوجود مجموعة من البشري الذي يعتبر أداة التنم
إلى  -إذا ما اتُخذت تدابير وقائية سريعة–القضايا والتحديات التي تشير إلى فجوات قد تؤدي 

لقصور في مواجهة متطلبات التنمية، وخاصة في مجال التدريب في عصر الضعف وا
  .تجدد المعلوماتيتطلب من المورد البشري بأن يكون دائم التدريب نظرا ل

تحقيق طموحاتها وتحقيق التطلعات المرجوة ) مجال الدراسة(وحتى تبلغ المؤسسة 
يجب عليها مواجهة التحديات بأسلوب التخطيط العلمي، وتوفير آليات واضحة لتذليل العقبات 

  .التي تعترضها في ضوء رؤية استشرافية تعالج الوضع الراهن، وتركز على المستقبل
الك التكنولوجيا الرقمية المتقدمة وتوطينها لم يعد ترفا أو رفاهية علمية، حيث أن امت

وإنما صار عنصرا حاسما في تحديد القدرات والتنافسية والتقويم السيادي للدول على 
  .المستوى العام

، والذي أصدره برنامج األمم المتحدة 1999وقد بين تقرير التنمية البشرية لعام 

�	�א��������S"�82*�א��	��)�א����*`������	س�א�=�����o2~�א��": اإلنمائي����6*אم�א��

  ."وא������
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الوثيق باإلنتاج واالقتصاد، فإن وألهمية التكنولوجيا والبحث العلمي وارتباطهما 
مثال في التشكيل الوزاري األخير جعلت تنمية التكنولوجيا الرقمية جزءا من مهام " �2	(�	"

  .لذلك أنشأت وزارة االقتصاد والتكنولوجياوزارة االقتصاد، 
ومن جملة هذه المعطيات، فإنه البد من انتهاج سياسة واضحة المعالم في تطبيق أهم 
السيناريوهات التي تتماشى وإمكانات المؤسسة والتصرف السريع حيال السيناريوهات 

المنتمية للمنظمة، العكسية؛ التي من شأنها أن تحد من مستوى نمو وتطور الموارد البشرية 
     .      وبالتالي اإلنقاص من اإلنتاجية والركون نحو الزوال

               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


