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 أثر تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات على تنميه مهارات أداء الموارد البشريه

 دراسه تطبيقيه على شركات السياحه بمحافظه بورسعيد
 منى طلعت حسن عبد العال

 بمعهد سيناء العالي للدراسات النوعيه -مدرس بقسم الدراسات السياحيه

 الملخص معلومات المقالة         

 احيةالكلمات المفت

نظم تكنولوجيا 
الموارد  ؛ المعلومات
شركات  ؛البشريه 

 .السياحه

 (JAAUTH) 

، 3عدد  ،22المجلد 
 (،2022 يونيه،)

 .384-366ص 

هدف البحث الى التعرف على أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات على تنميه مهارات ي
وتطور تكنولوجيا الموارد البشريه وآثر ذلك على أدائهم الوظيفي ،ومع ظهور اإلنترنت 

المعلومات واألتصال وتنامي التحول التكنولوجي الرقمي للمنظمات أصبح من الضروري 
تحويل الوظائف والملفات الورقيه إلى ملفات إلكترونيه .حيث يقوم نظام معلومات الموارد 

ارد البشريه بجمع البيانات المتعلقه بهم ومعالجتها وانتاج معلومات دقيقه تساعد اداره المو 
البشريه على متابعه حركه العاملين من بدايه عملهم الى خروجهم من المؤسسه وكل ما 
يتعلق بهم داخليا مما يمكنها من اتخاذ قرارات اكثر كفاءه وفعاليه كقرار تقييم أدائهم . 
ولتحقيق أهداف البحث تم إجراء دراسه ميدانيه على عدد من شركات السياحه ببورسعيد 

على المنھج الوصفي ،تم من خالل تصميم استمارات استبيان وتوزيعها  اعتمدت الدراسة
على عينه عشوائيه من العاملين والمدراء بها وذلك لقياس أثر تطبيق نظم تكنولوجيا 

 المعلومات للموارد البشريه على تنميه مهاراتهم األدائيه .
على كفاءه وفعاليه  وقد توصلت الدراسه إلى ان لنظام تكنولوجيا المعلومات أثر مباشر

أداء الموارد البشريه ، وان استخدام تكنولوجيا المعلومات يساهم في تسهيل عمليات 
االتصال بين األقسام واالدارات المختلفه بشركات السياحه، كما اظهرت الدراسه ان 
استخدام تكنولوجيا المعلومات يساهم في توفير المعلومات الالزمه التخاذ القرارات في 

 ت المناسب.الوق
وأوصت الدراسه بمواكبه التغييرات المتسارعه في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 . في تنميه الموارد البشريه في الشركات السياحيه
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 مقدمه 
في الفترات اآلخيره حدثت تطورات سريعه كما شهدت قوه متزايده لتقنيات الحاسب وانخفاض في تكلفه المعدات 

هرت العديد من التطورات في مختلف المجاالت اإلداريه والصناعيه واإلقتصاديه  وهي نتاج والبرمجيات وظ
الدينامكيه التي عرفها المجال التكنولوجي خاصه تلك التي تتعلق بمعالجه المعلومات او ما يعرف بتكنولوجيا 

 المعلومات والتوجه نحو استعمالها وتوظيفها بقوه في معظم األنشطه البشريه .
ع ظهور اإلنترنت وتطور تكنولوجيا المعلومات وأساليب اإلتصال وتحويل الوظائف إلى أعمال إلكترونيه ومع وم

زياده التحول التكنولوجي الرقمي للمنظمات أصبح من الضروري تحويل الوظائف والملفات الورقيه إلى ملفات 
 ن طريق شبكات اإلنترنت . إلكترونيه وأصبحت العالقات بين الشركات والعاملين والزبائن تتم ع

وتتطلب إداره الموارد البشريه نظاما للمعلومات يمكنه أن يزود بالبيانات الحاليه والمستقبليه للموظفين في المنظمه 
معلومات وطرق التشغيل من أجل التخطيط والرقابه واتخاذ القرارات ويتطلب هذا النظام مجموعه من اإلجراءات وال

وتقييم البيانات واألفراد الذين يستخدمون المعلومات.لذلك أصبح اإلعتماد على نظم معلومات الموارد البشريه 
باعتبارها واحده من النظم القادره على جمع،ومعالجه،وتصنيف،وحفظ البيانات والمعلومات التي يحتاجها متخذو 

لبشريه من عمليه تخطيط الموارد البشريه،وعمليه تحليل الوظائف،وعمليه القرار،والقيام بكل وظائف الموارد ا
ام التعيين(،وعمليه التدريب،ونظام تقييم األداء،ونظ-اإلختيار-التوظيف)اإلستقطاب

 .التعويضات،والحوافز،والترقيات
والعصب الحقيقي ألي وتعد القوى البشريه أول ركائز البنيه األساسيه للمعلومات وهي األساس في عمليات التنميه 

منظمه والبد أن تكون الموارد البشريه مدربه على إستخدام التكنولوجيا الحديثه وأنظمه المعلومات خاصه في ظل 
استخدام تكنولوجيا المعلومات لمواكبه التقدم فهي المحرك الرئيسي والداعم للعمليات التنظيميه كما أنها تساهم في 

تخلق مشاركه العاملين في تصميم األعمال وتنفيذها مع التركيز على اإلنتاج  مرونه اإلجراءات وتسهيلها كما
والجوده .لذا كان الزام على الشركات تنميه مواردها البشريه من خالل توظيف واستغالل تكنولوجيا المعلومات لرفع 

نافسيه .لذا سعت المنظمات كفاءتها وتحسين مستوى أدائها وتحقيق رضا العاملين وتعزيز قدراتها وتحقيق الميزه الت
 إلدخال تكنولوجيا المعلومات الحديثه والعمل على تطويرها وتدريب الموظفين على إستخدامها .

 مشكله البحث 
تعد الموارد البشرية في شركات السياحه من أهم مواردها على اإلطالق، كما تعتبر األداة االستراتيجيه المرنة التي 

في ظل الظروف المتغيرة والمتسارعة وتعتبر من أهم األصول التي تمتلكها حيث ال تمكن الشركه من المنافسة 
يمكن تحقيق أهداف الشركه دون الموارد البشريه التي يجب على الشركه أن تسعى جاهده لإلهتمام بها، ومن ثم 

رات الموارد البشرية حرصت الشركات على إستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات لمساعدتها في اإلستثمارفي تنميه مها
وكفاءتها وتطورها وتحفيزها واستخدام كافة اآلليات واألساليب التي تحسن من مستوى أدائها لتكون قادره على تحقيق 

 أهداف الشركه بفاعليه وتساعدها في مواجهه التحديات،

https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .384 - 366(، ص2022، )يونيه 3، عدد 22المجلد  (JAAUTH) طلعت حسن                            مني  

 

368 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

داء الموارد البشريه في وتكمن مشكله الدراسه في معرفه مدى تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات في تنميه مهارات أ
 -شركات السياحه في بورسعيد  ومن هنا يٌأتي البحث لإلجابة على مشكله البحث والتي تتمثل في التساؤالت اآلتيه:

 ما هو واقع إستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات في شركات السياحه ببورسعيد؟ 
ت أداء الموارد البشريه في شركات السياحه ما مدى أثر تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات على تنميه مهارا -

 ببورسعيد؟
 أهميه البحث 

 إبراز أهميه  تكنولوجيا المعلومات في التأثير على كفاءه أداء شركات السياحه وتطورها .-
 إبراز أهميه تنميه الموارد البشريه . -
 بشريه في شركات السياحه .إبراز مدى تطبيق تكنولوجيا المعلومات وأثرها في تنميه مهارات الموارد ال -
اإلستفاده من مجاالت التكنولوجيا الحديثه في مجاالت التدريب وإداره الموارد البشريه بشركات السياحه في  -

 بورسعيد إلعداد موارد البشريه ذات مهارات وقدرات إبتكاريه قادره على مواجهه تحديات الثوره التكنولوجيه.
 أهداف البحث 

مدى إستعداد شركات السياحه في بورسعيد لتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات في إداره الموارد  إلقاء الضوء على -
 البشريه وتنميه مهاراتها .

 قياس أثر تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات على تنميه مهارات أداء الموارد البشريه في شركات السياحه ببورسعيد. -
 شركات السياحه ببورسعيد. تقييم نظام معلومات الموارد البشريه في-
الخروج بالتوصيات حول مدى تطبيق تكنولوجيا المعلومات في إداره الموارد البشريه في شركات السياحه  -

 والمقترحات المناسبه لتعزيز مستوى تطبيقه واإلنتفاع من مزاياه .
 فروض البحث 

يساهم بصفة كبيرة في توفير المعلومات من وجود أثرذودالله إحصائيه على أن نظام معلومات الموارد البشرية  -
 أجل تحقيق إدارة جيدة.

وجود أثرذودالله إحصائيه على أن إستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات في شركات السياحه في بورسعيد  -
 بالشكل الكافي يساعد على تطوير وتنميه مهارات أداء مواردها البشريه  .

ن نظام معلومات الموارد البشريه والذي يتضمن معلومات حول الموارد البشريه وجود أثرذودالله إحصائيه على أ -
 في المؤسسه يساعد في صناعه القرارات المختلفه الخاصه بالموارد البشريه .

وجود أثرذودالله إحصائيه على أن نظام معلومات الموارد البشريه يساعد على تحديد تكاليف الموارد  -
تهم،وتوزيعهم في الهيكل التنظيمي للمؤسسه،تنظيم أوقات العمل،الغياب،تكاليف البشريه،واستخراج بيانا

 األجوروغيرها من معلومات.
وجود أثرذودالله إحصائيه إلستخدام تطبيقات نظام معلومات الموارد البشريه والتي تشمل:تطبيقات  -

والتطوير المهني على أداء الموارد التوظيف،التخطيط للموارد البشريه،إداره األعمال وكذلك تطبيقات التدريب 
 البشريه.
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 منهجيه الدراسه 
 تم تصميم استمارة استبيان وتوزيعھا على عينة من المدراء والعاملين بشركات السياحه في بورسعيد .

 
 منهجيه البحث 

 األسس النظريه لنظم تكنولوجيا المعلومات . -أواًل:
 البشريه في ظل نظم تكنولوجيا المعلومات . مدخل لدراسه متطلبات إداره الموارد -ثانيًا :
دراسه ميدانيه آلثر تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات على تنميه مهارات أداء الموارد البشريه في شركات  -ثالثًا :

 السياحه في بورسعيد . 
 األسس النظريه لنظم تكنولوجيا المعلومات  -أواًل :

لتي أعطيت لتكنولوجيا المعلومات ثم نذكر خصائصها التي ميزتها سوف نتناول في هذا الجزءبعض التعريفات ا
 والتي كانت سببا في انتشارها واختراقها لمختلف مجاالت الحياه .

 تعريف تكنولوجيا المعلومات -
 تعد تكنولوجيا المعلومات نتاجًا مناسبًا للتالحم بين كل من تكنولوجيا الحاسبات األلية وتكنولوجيا االتصال. -
ما يمكن القول إنها دراسة وتصميم وتطوير أنظمة المعلومات خصوصا المرتبطة بعلوم الحاسوب بحيث ك -

تستخدم أحدث التقنيات في تحويل وتخزين وحماية ومعالجة ونقل واستعادة البيانات وتوفير مستوى جيد ألمان 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو المعلومات والشبكات وأنشاء الحمول للشركات المرتبطة بكافة نواحي الحياة 

 اجتماعية أو غير ذلك .
تكنولوجيا المعلومات تشير إلى الوسائل المستعمله إلنتاج،معالجه،تخزين،استرجاع،وإرسال المعلومه سواء كانت  -

 في شكل كالمي)صوتي( أو كتابي أو صوره .
التقاط ومعالجه،وتخزين واسترجاع،وإيصال تكنولوجيا المعلومات هي إستعمال التكنولوجيا الحديثه للقيام ب -

 المعلومات سواء في شكل معطيات رقميه،نص،صوت أو صوره .
 خصائص تكنولوجيا المعلومات 

 لقد تميزت تكنولوجيا المعلومات عن غيرها من التكنولوجيات األخرى بمجموعة من الخصائص، أهمها ما يلي:
 ماكن إلكترونيا متجاورة.تقليص الوقت: فالتكنولوجيا تجعل كل األ-1
تقليص المكان: تتيح وسائل التخزين التي تستوعب حجما هائال من المعلومات المخزنة والتي يمكن الوصول  -2

 إليها بيسر وسهولة.
 اقتسام المهام الفكرية مع األلة: نتيجة حدوث التفاعل والحوار بين الباحث والنظام. -3
 عا: وتلك هي وتيرة تطور منتجات تكنولوجيا المعلومات.قليلة التكلفة والسرعة في وقت م -4
الذكاء االصطناعي: أهم ما يميز تكنولوجيا المعلومات هو تطوير المعرفة وتقوية فرص تدريب المستخدمين  -5

 من أجل الشمولية والتحكم في عملية اإلنتاج.
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وجيا المعلومات من أجل تشكيل شبكات تدريب شبكات االتصال: تتوحد مجموعة التجهيزات المستندة على تكنول -6
االتصال، وهذا ما يزيد من تدفق المعلومات بين المستعملين والصناعيين، وكذلك منتجي اآلالت، ويسمح بتبادل 

 المعلومات مع بقية النشاطات األخرى.
المشاركين في التفاعلية: أي أن المستعمل لهذه التكنولوجيا يمكن أن يكون مستقبل ومرسل في نفس الوقت، ف -7

 عملية االتصال يستطيعون تبادل األدوار وهو ما يسمح بخلق نوع من التفاعل بين األنشطة.
الالتزامنية: وتعني أمكانية استقبال الرسالة في أي وقت يناسب المستخدم، فالمشاركين غير مطالبين باستخدام  -8

 النظام في نفس الوقت.
لية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فاإلنترنت مثال تتمتع باستمرارية الالمركزية: وهي خاصية تسمح باستقال -9

 عملها في كل االحوال، فال يمكن ألي جهة أن تعطل االنترنت على مستوى العالم بأكمله.
قابلية التوصيل: وتعني أمكانية الربط بين األجهزة االتصالية المتنوعة الصنع، أي بغض النظر عن الشركة   -10

 بلد الذي تم فيه الصنع.أو ال
قابلية التحرك والحركية: أي أنه يمكن للمستخدم أن يستفيد من خدماتها أثناء تنقالته، أي من أي مكان عن  -11

 طريق وسائل أتصال كثيرة مثل الحاسب اآللي، الهاتف النقال .... وغيرها.
كتحويل الرسالة المسموعة الى رسالة قابلية التحويل: وهي إمكانية نقل المعلومات من وسيط إلى أخر،  -12

 مطبوعة أو مقروءة.
الالجماهيرية: وتعني إمكانية توجيه الرسالة الصوتية إلى فرد أو جماعة معينة بدل توجيهها بالضرورة إلى  -13

جماهير ضخمة، وهذا يعني إمكانية التحكم فيها حيث تصل مباشرة من المنتج إلى المستهلك كما أنها تسمح 
بين األنواع المختلفة لالتصاالت سواء من شخص واحد إلى شخص واحد، أو من جهة واحدة الى مجموعات، بالجمع 

 أو من الكل الى الكل أي من مجموعة الى مجموعة.
الشيوع واالنتشار: وهي قابلية هذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحات غير محدودة من العالم بحيث  -14

 االنتشار المنهجي لنمطها المرن.تكتسب قوتها من هذا 
العالمية والكونية: وهو المحيط الذي تنشط فيه هذه التكنولوجيا، حيث تأخذ المعلومات مسارات مختلفة ومعقدة  -15

تنتشر عبر مختلف مناطق العالم، وهي تسمح لرأس المال  بأن يتدفق إلكترونيا خاصه بالنظر إلى سهوله المعامالت 
 كها رأس المال المعلوماتي فيسمح لها بتخطي عائق المكان واالنتقال عبر الحدود الدولية.التجاريه التي يحر 

 الشبكات المعلوماتية
حدث التطور التكنولوجي طفرًة في حياة اإلنسان ونقله إلى مستوياٍت متقدمٍة بشكٍل سريٍع جدًا، ودخلت التكنولوجيا أ

إلى جميع مجاالت حياة اإلنسان وساهمت في تسهيل حياته وتيسيرها، كما أدى اكتشاف الشبكة العنكبوتية إلى 
الناس على اختالف أماكن وجودهم سواء كان هذا التواصل ربط مواقع العالم معًا وسّهل عملية التواصل فيما بين 

بالصوت أم الصورة، كما أّنه سهل تناقل المعلومات والبيانات فيما بينهم، ويتم هذا التواصل من خالل ما يعرف 
بالشبكة المعلوماتية الي تربط جهازي حاسوب أو أكثر بإحدى طرق االتصال المتوفرة، ويتم تبادل المعلومات 

 انات فيما بين هذه األجهزة .والبي
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 أهمية الشبكات المعلوماتية
 تستمد الشبكات المعلوماتية أهميتها، خاصة في عالم األعمال، من االيجابيات التي تمتلكها أهمها:

 تطوير تدفق المعلومات وتسهيل العالقة مع شركاء األعمال داخل المؤسسة وخارجها منها وإليها.-1
زيادة اإلنتاجية، بالعمل عن بعد والمشاركة في الموارد مما يسمح باستغالل موارد الشبكة تحسين سالسة العمل ل -2

 بالمؤسسة عند وبعد إنجازه األعمال التي ال تتطلب التأخير.
التواصل عن بعد فالشبكة تتيح إمكانية التواصل بين المستخدمين في مواقع مختلفة يستخدمون نظم التشغيل  -3

تلفة بل ولغات مختلفة، فاللقاءات عن بعد تسمح بالتخاطب االلي بين مجموعة المستخدمين المختلفة وبرامج مخ
 عوضا عن عقد االجتماعات بالطرق التقليدية، وتجنب تكاليف السفر واإلقامة ...الخ.

يمكن للمؤسسة من تجهيز طلبيات الموردين بعرض منتجاتها للعمالء عن طريق قوائم البيع بطريقة لم تكن  -4
 تاحة تقليديا من قبل.م
ربط مصادر الموارد البشرية المؤهلة )الجامعات، المعاهد، مراكز التدريب( مع سوق العمل، مما يتيح استغالل  -5

 الطاقات البشرية الكامنة في المجتمع من طرف المؤسسات.
المؤسسة بالحصول ضمان بث وتبادل المعلومات األساسية لمختلف التطبيقات داخل التنظيم، وتمكن أعضاء  -6

على معلومات من أي مكان متواجدين فيه، وتسمح بتبادل المعلومات المختلفة مع الشركاء الخارجين للمؤسسة، 
 زبائن، موردين ...الخ.

 إتاحة قاعدة بيانات، تحوي حجم هائل ومهم من المعلومات لتسيير عمل األنشطة كإدارة المبيعات وغيرها. -7
 ت المعلوماتيةالمخاطر التي تهدد شبكا

 يمكن تقسيم المخاطر التي تهدد أمن الشبكات المعلوماتية إلى صنفين هما:
 التي يقوم بها المخترقون عمدا قصد تعطيل عملها أهم هذه المخاطر: وهي المقصودةالتهديدات -1
 صناعة الفيروسات االلكترونية: وهي أكثر الجرائم انتشارًا وتأثيرًا في عالم الشبكات.-
ختراقات: وهي محاولة الدخول إلى الشبكة المعلوماتية من قبل شخص غير مصرح له بذلك، وقد يستغل في اال -

 هذا ثغرات نظام الحماية.
تعطيل األجهزة حيث يقوم مرتكبو هذا النوع من الجريمة االفتراضية بتعطيل أجهزة الشبكات المعلوماتية ونظمها  -

 جزئيا أو كليا.
جال من المخاطر: صناعة ونشر اإلباحية، التشهير وتشويه السمعة، المضايقة والمالحقة، كما يدخل في هذا الم -

 النصب واالحتيال.
التي تكون ع نتيجة عدم اتخاذ التدابير الوقائية، أو خارجة عن نطاق التحكم  وهي المقصودةالتهديدات غير  -2

 فيه أهم هذه التهديدات ينتج عن:
 الفيضانات الحرائق.. الخ( الكوارث الطبيعية )العواصف -
 عطب أحد مكونات الشبكة أو خطأ في تنفيذ أحد البرامج المشغلة للحواسيب أو الشبكة. -
 خطاء فني ناتج عن سوء تصرف أو سوء تقدير من طرف الساهرين على الشبكات ونظم المعلومات. -
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 المعلومات  مدخل لدراسه متطلبات إداره الموارد البشريه في ظل نظم تكنولوجيا -ثانيًا :
يتوقف نجاح المنظمة على قدرتھا على االستفادة من مواردھا البشرية؛ نظرًا ألنھا  مفهوم إداره الموارد البشريه  أ()

من ُيسند إليھا تنفيذ استراتيجية المنظمة وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة حيث يعد المورد البشري من أھم الموارد 
لك، تطلب األمر وجود إدارة متخصصة ترسم األھداف، وتضع االستراتيجيات،وتوظف في المنظمات الحديثة،ولذ

 السياسات المتعلقة بالموارد البشرية؛ ُأطلق عليھا "إدارة الموارد البشرية"
مكن تعريف إدارة الموارد البشرية على أنھا "األنشطة المبذولة لجذب وتطوير والحفاظ على العمالة الفعالة داخل ي

 . المنظمة
"فن اجتذاب العاملين واختيارھم وتعينھم وتنمية قدراتھم وتطور مھاراتھم وتھيئة الظروف التنظيمية من حيث الكم 

 والكيف الستخراج أفضل ما فيھم من طاقات"
تنطوي إداره العنصر البشري على تلك النشاطات المصممه لتوفير القوي العامله حسب التخصصات المطلوبه في 

 .من بلوغ أهدافها بكفاءه  وفاعليهالمحافظه على تلك الكفاءات وتنميتها وتحفيزها بما يمكن المنظمه  المنشآت وكذلك
( على أنه "عملية أو نشاط تعمل  2000أكد تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )  مفهوم تنمية الموارد البشرية

دف هذه العملية أو النشاط على أساس المعرفة، والخبرة، واإلنتاجية، والرضا، في المدى القريب أو البعيد، وتسته
 تحقيق منافع لألفراد، أو الجماعات، أو الفريق، أو المنظمة، أو المجتمع، أو حتى على مستوى اإلنسانية"

 أهداف تنمية الموارد البشرية
 يمكن أن نحدد األهداف المتحققة من تنمية الموارد البشرية بالتالي

 غيرات التي تحدث حوله بشكل إيجابي وفعال.بناء إنسان قادر على مواجهة الحياة والت -1
تعليم الفرد على إتقان مهارات االتصال الفعال وذلك من اجل إثراء تواصل الفرد بالمجتمع بشكل أخالقي  -2

 ومؤثر يعبر فيه الفرد عن نفسه ويتولد شيء من االرتياح بينه وبين أسرته وأصدقائه وزمالء العمل وقائديه.
وفنون التعامل وكيفية تعامله مع فريق العمل ومع قائد الفريق ويجب أن يتفهم الفرد انه مهما تعليمة مهارات  -3

كان دوره صغيرا إال انه سيكون مؤثرا إذا ما قام به على النحو األمثل وعمل على إظهار إبداعاته الخالقة به. فهو 
 قائد المهمة التي يقوم بها مهما صغرت.

ية الوقت وتدريبه على مها رات أو فنون إدارة الوقت وتعليمة كيفية استغالل طاقاته تعليم اإلنسان قيمة وأهم -4
 ومواهبه ووضع أهداف لحياته.

 كيفية التعامل مع المشكالت التي تواجه الفرد بشكل إيجابي، وفعال والبحث عن المخارج والحلول. -5
 الشروط الواجب توافرها لتنمية وتطوير الموارد البشرية

 ار تنمية الموارد البشرية أحد مسئوليات اإلدارة العليا بالمنظمة.اعتب-1
 تعتبر التنمية الذاتية لكل فرد أحد شروط نجاح التنمية الوظيفية. -2
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 يجب ربط الترقية بتقييم األداء والنتائج لكل فرد ولكل وظيفة. -3
واالستعدادات ودرجة تحمل ضغوط العمل يجب احترام الفروق الفردية بين العاملين من حيث القدرات والرغبات  -4

 والقدرة على التعلم.
 يجب تخطيط  ومراقبة برامج تنمية الموارد البشرية. -5
 يجب تحقيق التفاعل بين التعليم والتدريب مع التعلم. -6
 يجب أن يركز التدريب، على العمل والوظيفة في حين أن التعليم يجب أن يركز على قد ا رت الفرد. -7
 ط التدريب والتطوير بواجبات الوظيفة وخالل أدائها.رب -8
 تحديد المهارات الالزمة ألداء كل وظيفة المها ارت السلوكية اإلدارية الفنية وغيرها . -9

 قبول التحدي الالزم لتحديث كل وظيفة بصفة مستمرة. -10
 )ج( نظم معلومات الموارد البشريه 
اعل مجموعه الموارد المختلفه من األشخاص والبيانات والعمليات وتكنولوجيا نظام معلومات الموارد البشريه هو تف

المعلومات لتطوير وتحسين أداء ودعم إحتياجات متخذي القرار سواء لإلدارين أو المستخدمين للنظام إلمدادهم 
ى معلومات ثم بالمعلومات في الوقت المناسب ، حيث يقوم نظام معلومات الموارد البشريه بتحويل البيانات إل

تقارير بالمعلومات للمستخدمين مثل سجالت العاملين واإلمتيازات والتعويضات وعالقات العاملين والتدريب ووظائف 
 المرتبات واألجور .

النظام الذي ينطوي على عمليه جمع  -ومن هذا المنطلق يمكن تعريف نظام معلومات الموارد البشريه على أنه :
يانات الخاصه بالموارد البشريه وتحويلها إلى مراكز صناعه القرارات ألغراض التخطيط للموارد وتنظيم وتحليل الب

 البشريه في الوقت المناسب .
كما يعرف بأنه عباره عن نظام مصمم تكنولوجيًا لدعم ومسانده اإلداره في إداره الموارد البشريه في المؤسسه كإداره 

تدريب والتطوير والتحفيز وتقويم األداء والمحافظه عليهم وتحديث بياناتهم أنشطه اإلستقطاب وتوصيف الوظائف وال
بإستمرار في كافه المستويات اإلداريه من خالل الدعم في تخطيط القوى البشريه للمستوى اإلستيراتيجي ودعم 

التشغيلي والمسانده قرارات المدراء وتحليل الموقع والتنقل للمستوى الفني وتوثيق وحفظ وترتيب الموظفين للمستوى 
 في إنجاز كافه عمليات األفراد في المؤسسه .

 وتحقق نظم معلومات الموارد البشريه العديد من المزايا أهمها 
 تخزين واسترجاع المعلومات ومعالجتها بالسرعه الممكنه . -
 تقليص التعامل بالسجالت اليدويه والمعامالت الورقيه . -
 التخزين والتحليل المؤديه إلى سرعه ودقه عمليه صناعه القرارات . السرعه في إنجاز عمليات -
تحقيق العالقه الجيده والفهم المتبادل بين اإلداره والعمال عن طريق توفير المعلومات المختلفه حول أنشطه  -

 العاملين في المؤسسه وخاصه المعلومات المتعلقه بتقييم األداء .
 ريه وظائف نظم معلومات الموارد البش
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حصر وتسجيل التوقعات الوظيفيه ورصدها في شكل بيانات أو معلومات وحقائق تفصيليه وإجماليه من خالل -
 إنشاء ملفات عامه مركزيه وملفات تفصيليه فرديه خاصه بكل موظف وملفات عن األحداث واألنشطه السابقه .

إلستخدامها في المجاالت المختلفه إلداره الموارد  مراجعه وتصنيف وتحليل البيانات والمعلومات والحقائق تمهيدا -
 البشريه .

تقديم تقارير إداريه بصوره يسهل فهمها وتفسيرها بما يحقق الفائده بالنسبه لألغراض التي سيتم إستخدام البيانات  -
انات التنبوء الخاصه والمعلومات فيها لدعم قرارات المسئولين عن إداره الموارد البشريه وذلك باإلستناد إلى ملفات بي

بتقدير إحتياجات المؤسسه المستقبليه أو توقعات اإلتجاهات المستقبليه باإلعتماد على ملف جداول وبرامج عمل 
 إداره الموارد البشريه .

 متطلبات تطبيق نظم المعلومات اإللكترونية للموارد البشرية  
كترونية للموارد البشرية، تتمثل في المتطلبات اإلدارية توجد العديد من المتطلبات لتطبيق نظم المعلومات اإلل

والبشرية والتنظيمية والفنية. كذلك متطلبات اجتماعية ونفسية ومالية، وغيرھا. ھذا ويمكن إيجاز تلك المتطلبات 
 على النحو التالي:

ق األساليب العلمية تتمثل في: تدعيم اإلدارة العليا للموارد البشرية لتطبي المتطلبات اإلدارية والبشرية .1
 الحديثة للموارد البشرية وطرق اختيارھم وترقيتھم، واألجور والمكافآت، وتدريب وتقييم العاملين.

ايجاد ھياكل تنظيمية تتوافق مع التقدم التكنولوجي واالستفادة من  المتطلبات التنظيمية )الھيكل التنظيمى( .2
 ي السلطة والمسؤلية .التطبيقات الجديدة، إلغاء كل تعارض وازدواجية ف

توفير األجھزة واآلالت الالزمة لتشغيل النظام، توفير األفراد ذوي  المھارات والخبرات  المتطلبات الفنية .3
 الفنية، وتصميم نظام متكامل للصيانة والسالمة، وسرية البيانات والمعلومات بالنظام .

وح الفريق، وتنمية اتجاھات األفراد  نحو تطبيق العمل بر تشجيع  لمتطلبات االجتماعية والنفسية للعاملينا .4
لى التعلم ومعرفة تكنولوجيا المعلومات، ودعم مھارات العاملين لتوفير أفكار جديدة، وزيادة قدرة العاملين ع

 .كل ما ھو جديد
حيث توفير وقت كاف لعملية إعداد وتصميم النظام، العمل على تخفيض  التكاليف،  المتطلبات المالية .5

ستخدام األمثل لألفراد العاملين على تشغيل نظام معلومات الموارد البشرية، تدريب العاملين، وتوفير اال
 الجھد المبذول في مراحل عمل المنظمة .

حيث إعادة صياغة المفاھيم التقليدية  المعلوماتية والرؤية التكنولوجيةالمتطلبات الالزمة لتكوين الثقافة  .6
امل مع البيانات، وأساليب العمل، وغيرھا، ويتم ذلك من خالل ربط تقنية لدى الموظف حول طرق التع

المعلومات بكل من أھداف واحتياجات المستويات اإلدارية التخاذ القرارات، وتغير أسلوب تفكير الموظفين 
 .لتعامل مع أساليب العمل الجديدةل

 على تنمية أداء الموارد البشرية ثر تكنولوجيا المعلوماتأ
ّد تكنولوجيا المعلومات اليوم، من أهم أسباب تحفيز المنظمات التي تسعى للتميز وخوض المنافسة الفعالة؛ إذ ُتع

تزيد كفاءة وفعالية اإلنتاج للوصول إلى مخرجات مرضية ومطابقة ألهداف هذه المنظمات؛ إذ تعّد تكنولوجيا 
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االت التي من أهمها؛ رفع كفاءة األداء الوظيفي، المعلومات أداة يمكن من خاللها خلق الفرص في العديد من المج
وتحسين نوعية القرارات اإلدارية، وعليه سيكون استغالل القوى العاملة في أعلى درجاته، فإن العالقة بين تكنولوجيا 

 ت، واألداء الوظيفي هي كاآلتيالمعلوما
شرية تزامًنا مع تخفيف الكثير من األعمال الروتينية، أحدثت تكنولوجيا المعلومات، تحسًنا كبيراً في أداء الموارد الب-

 مّما أدى إلى إنجاز األعمال بسرعة وكفاءة ودقة عالية، باإلضافة إلى خفض التكاليف عموًما.
قللت تكنولوجيا المعلومات من أعباء الوظائف الروتينية الخاصة بالمدراء، وصانعي القرار في المنظمات،  -

 ت للتخطيط ورسم السياسات.فمنحهم المزيد من الوق
أثرت تكنولوجيا المعلومات على الجانب المعنوي للعاملين عموًما؛ إذ أصبح بمقدورهم الوصول للمعلومات التي  -

 تخدم وظائفهم بسهولة وُيسر، وكذلك أصبح لهم دورًا فاعاًل في المساهمة في صنع القرار.
زيادة الدور التنافسي، مّما دفعهم للبحث والتطوير، وبالتالي  أدى وجود تكنولوجيا للمعلومات في المنظمات، إلى -

 زيادة خبرات العاملين القائمين على هذه األبحاث، وتنمية قدراتهم الفردية.
حسنت تكنولوجيا المعلومات من البيئة التنظيمية للمنظمة عموما، أي أن العملية اإلدارية برمتها، أصبحت ُتبنى  -

 ظومة المعلوماتية في المنظمات.وُتفعل بناًء على المن
ساهمت تكنولوجيا المعلومات في  رفد المنظمات بمعارف ومواد تعليمية، يسهل الوصول إليها، سواء كانت  -

موجودة على شبكاتها الداخلية أو الشبكات العالمية، وبالتالي عززت قدرة المنظمة في صياغة أهدافها وتحقيقها 
 اء والنمو واالستمرار.على المدى البعيد، وضمان البق

ساهمت تكنولوجيا المعلومات في استغالل مواد المنظمة البشرية، لتوليد مخرجات دقيقة خالية من التفاوت فيها،  -
 مّما أدى إلى تقليل التباين في األداء الخاص بالسلع أو الخدمات المقدمة.

في األسواق المحلية والعالمية، فمنحت مواردها ساعدت تكنولوجيا المعلومات في زيادة الفرص المتاحة للمنظمات  -
البشرية القدرة على التأقلم مع هذه الفرص، وزيادة خبراتهم. فرضت تكنولوجيا المعلومات وجود برامج تدريبية، ترفع 

 قدرة العاملين باستمرار؛ إذ ُتعد البرامج التدريبية في عصر المعلومات؛ استثمارًا وليس تكلفة.
تحكم في التكنولوجيا مؤشرًا عالمًيا لعملية التنمية البشرية، مّما حفز المنظمات التي تسعى إلى أصبحت درجة ال -

، تطويرمجالها، من خالل البرامج التدريبية المكثفة، وضعها ضمن تقييم األداء الخاص بالعاملين في المنظمة
 .وبمستوياتهم ومراكزهم المختلفة

في شركات  نظم تكنولوجيا المعلومات على تنميه مهارات أداء الموارد البشريه دراسه ميدانيه آلثر تطبيق -ثالثاً :
  السياحه في بورسعيد

( شركة سياحه تم استرداد  10اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي، حيث تم إعداد استبيان وتوزيعھ على عدد ) 
بيان تم توزيعھا على مديري شركات السياحه ( استمارة است 10جميع استمارات االستبيان والتي تمثلت في عدد ) 

في بورسعيد للوقوف على مدى تھيئة الشركات وتوافر اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لتطبيق نظم المعلومات 
( استمارة استبيان تم توزيعھا على بعض العاملين داخل شركات  25اإللكترونية للموارد البشرية، فضاًل عن عدد ) 
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بورسعيد للوقوف على مدى تھيئة العاملين واستعدادھم لمعرفة والتعامل مع نظم المعلومات الموارد البشرية السياحه ب
 اإللكترونية، من خالل التحليل اإلحصائى البسيط للعينات.

 
 

 مديري شركات السياحه ببورسعيد استمارة استبيان موجھه إلى  -أواًل :
 د البشرية؟ھل يتوافر بالشركة قسم خاص بالموار  -1

 (1جدول )
 النسبه  % التكرار توافر قسم خاص للموارد البشريه م

 70 7 نعم 1

 30 3 ال 2

 100 10 اإلجمالي 

( من اجمالي العينة محل الدراسة تحتوي على قسم للموارد البشرية مما يساعد  %70يتضح من جدول أن نسبة ) 
( من اجمالي العينة محل الدراسة ال تحتوي  %30بينما )  على تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية بالشركة،

 على قسم خاص للموارد البشرية .
 هل لدى سيادتكم معرفه واضحه لمفھوم نظم تكنولوجيا المعلومات للموارد البشرية ؟-2

 (2جدول )
 

 النسبه  % التكرار وضوح مفهوم نظم تكنولوجيا المعلومات م

 60 6 نعم 1

 40 4 ال 2

 100 10 لياإلجما 

( من إجمالي مديرين الشركات السياحيه لديهم إدراك ومعرفه واضحه بمفهوم %60يتضح من الجدول أن نسبه )
( من المديرين ليس لديهم معرفه لمفهوم نظم المعلومات %40نظم تكنولوجيا المعلومات للموارد البشريه، بينما نسبه )

 للموارد البشريه .
 وجيا المعلومات في خفض معدالت النزاع والصراع داخل العمل ؟هل يساهم إستخدام تكنول -3

 (3جدول )
 النسبه % التكرار خفض معدالت الصراع داخل العمل 

 70 7 نعم 1

 30 3 ال 2
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 100 10 اإلجمالي 

( من إجمالي المديرين يرى أن إستخدام تكنولوجيا المعلومات داخل الشركات %70يتضح من الجدول أن نسبه )
 ( ال يرى ذلك .%30على خفض النزاعات والصراعات بين العاملين بالشركه، بينما نسبه ) يساعد

هل ترى سيادتك أن إستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات يساهم في زياده معرفه الموارد البشريه بمهام  -4
 عملهم؟
 (4جدول )

تطبيق تكنولوجيا المعلومات يساهم في زياده معرفه الموارد البشريه  

 مهامهمب

 النسبه  % التكرار

 90 9 نعم 1

 10 1 ال 2

 100 10 اإلجمالي 

( من المديرين يوافق على أن تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات يساهم في زياده %90يتضح من الجدول أن نسبه )
 ( فقط منهم ال يوافق .%10معرفه الموارد البشريه بمهام عملهم، بينما )

 إنخفاض نسبه األخطاء في العمل ؟ خدام نظم تكنولوجيا المعلومات يساهم فيهل ترى سيادتك أن إست -5
 ( 5جدول )

النسبه   التكرار نظم تكنولوجيا المعلومات تساهم في  إنخفاض نسبه األخطاء في العمل 

% 

 60 6 نعم 1

 40 4 ال 2

 100 10 اإلجمالي 

ن إستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات يساهم في ( من إجمالي المديرين يرى أ%60يتضح من الجدول أن نسبه )
 ( ال يوافق على ذلك .%40إنخفاض نسبه األخطاء في العمل، بينما نسبه )

 هل إستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات يساهم في تسهيل عمليه الرقابه والمتابعه ؟ -6
 (6جدول )

نظم تكنولوجيا المعلومات يساهم في تسهيل عمليه الرقابه  

 ابعهوالمت

 النسبه  % التكرار

 80 8 نعم 1

 20 2 ال 2

 100 10 اإلجمالي 
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( من إجنالي المديرين يوافق على أن إستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات يساهم %80يتضح من الجدول أن نسبه )
 ( منهم ال يرى ذلك .%20في تسهيل عمليه الرقابه والمتابعه،بينما )

 
 اإلختبارات اإللكترونيه في عمليه التوظيف ؟هل يتم إستخدام المقابالت و  -7

 (7جدول )
 النسبه % التكرار إستخدام المقابالت واإلختبارات اإللكترونيه في عمليه التوظيف 

 10 1 نعم 1

 90 9 ال 2

 100 10 اإلجمالي 

ختبارات اإللكترونيه ( من إجمالي المديرين أكدوا أنه ال يتم إستخدام المقابالت واإل%90يتضح من الجدول أن نسبه )
 ( من الشركات من تطبقها %1في عمليه التوظيف،بينما نسبه )

 هل يتم تقييم أداء الموظفين بالشركه من خالل نظم تكنولوجيا المعلومات ؟  -8
 (8جدول )

 النسبه  % التكرار تقييم أداء الموظفين بالشركه من خالل نظم تكنولوجيا المعلومات 

 % 0 صفر نعم 1

 100 10 ال 2

 100 10 اإلجمالي 

(  بما يساوى إجمالي العينه ال يستخدمون نظم تكنولوجيا المعلومات في %100يتضح من الجدول أن بنسبه )
 تقييم أداء الموظفين .

 هل يتم تحديد اإلحتياجات التدريبيه للموارد البشريه بإستخدام وسائل التدريب اإللكترونيه ؟ -9
 (9جدول )

 النسبه  % التكرار ياجات التدريبيهتحديد اإلحت 

 10 1 نعم 1

 90 9 ال 2

 100 10 اإلجمالي 

( من إجمالي العينه يستخدمون وسائل التدريب اإللكترونيه في تحديد اإلحتياجات %10يتضح من الجدول أن نسبه )
 ( ال يطبقونها .%90التدريبيه للعاملين ،بينما نسبه )
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 بمواصفات مناسبه لتدريب الموارد البشريه عليها لتمكنهم من أداء أعمالهم؟  هل توفرالشركه أجهزه حاسب -10
 ( 10جدول ) 

توفر أجهزه حاسب بمواصفات مناسبه تمكن الموارد البشريه  

 من أداء أعمالهم

 النسبه  % التكرار

 20 2 نعم 1

 80 8 ال 2

 100 10 اإلجمالي 

دد الشركات محل الدراسة ال يتوفر لديھم الميزانية االالزمة ( من إجمالى ع %80يتضح من الجدول أن نسبه)  
( من إجمالي عدد الشركات محل الدراسة  %20لتدريب العاملين وشراء أجھزة الحاسب األلي الالزمة لذلك، بينما ) 

 مالية الكافية لتدريب العاملين .يتوافر لديھا ال
 شركة ثانيًا : استمارة االستقصاء الخاصة بالعاملين بال

 هل إستخدام وسائل التكنولوجيا المعلومات في إداره الموارد البشريه يحقق مرونه أكبر في العمل ؟ -11
 (11جدول )

 النسبه % التكرار وسائل التكنولوجيا المعلومات يحقق مرونه أكبر في العمل 

 88 22 نعم 1

 12 3 ال 2

 100 25 اإلجمالي 

من العاملين يؤيدون أن إستخدام وسائل التكنولوجيا المعلومات في إداره ( %88يتضح من الجدول أن نسبه )
 ( منهم ال يؤيدون ذلك .%12الموارد البشريه يحقق مرونه أكبر في العمل، بينما )

تسهيل عمليات اإلتصال بين األقسام واإلدارات  هل يساهم إستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في -12
 المختلفه بالشركه ؟

 (12ول ) جد
إستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في تسهيل عمليات اإلتصال  

 بين األقسام واإلدارات المختلفه بالشركه ؟

 النسبه % التكرار

 96 24 نعم 1

 4 1 ال 2
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 100 25 اإلجمالي 

هم جدا في ( من العاملين يؤكدون أن إستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات تسا%96يتضح من الجدول أن نسبه )
 ( ال يرون ذلك .%4تسهيل عمليات اإلتصال بين األقسام واإلدارات المختلفه بالشركه،بينما )

 هل يساهم إستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الشفافيه بالعمل ؟ -13
 (13جدول )

 النسبه  % التكرار مساهمه نظم المعلومات في تحقيق الشفافيه بالعمل 

 96 24 نعم 1

 4 1 ال 2

 100 25 اإلجمالي 

( من العاملين أكدوا أن نظم تكنولوجيا المعلومات تساهم في تحقيق الشفافيه %96يتضح من الجدول أن نسبه )
 ( من العاملين ال يرون ذلك .%4بالعمل، بينما نسبه )

 خاصه بالموظفين؟هل يؤدي إستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات إلي سرعه ودقه الحصول عن المعلومات ال -14
 (14جدول )

 النسبه % التكرار سرعه ودقه الحصول عن المعلومات الخاصه بالموظفين 

 80 20 نعم 1

 20 5 ال 2

 100 25 اإلجمالي 

( من العاملين يؤيدون أن إستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات يساهم في  سرعه %80يتضح من الجدول أن نسبه )
  يؤيدون ذلك ( منهم ال%20بينما )الخاصه بالموظفين،  ودقه الحصول عن المعلومات

 تهتم الشركه بتحديث مواصفات األجهزه التقنيه حسب  متطلبات العمل وتطوره ؟ -15
 (15جدول )

بتحديث مواصفات األجهزه التقنيه حسب  متطلبات العمل  

 وتطوره

 النسبه  % التكرار

 8 7 نعم 1

 92 23 ال 2

 100 25 اإلجمالي 

( من العاملين أكدوا أن الشركه ال تهتم بتحديث مواصفات األجهزه التقنيه حسب %92تضح من الجدول أن نسبه )ي
 ( من العاملين أكدت أن شركاتهم تهتم بتحديث مواصفات األجهزه التقنيه.%8متطلبات العمل وتطوره،بينما )
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 ھل تشعر بالرضا إتجاه دور إدارة الموارد البشرية ؟ -16
 (16جدول ) 

 النسبه  % التكرار مدى رضا العاملين بالشركه 

 20 5 نعم 1

 80 20 ال 2

 100 25 اإلجمالي 

( من العاملين %80( من العاملين راضين عن دور إدارة الموارد البشرية لديھم، أما)  %20يتضح من جدول أن ) 
اب  ذلك: عدم االھتمام بمستوى التدريب غير راضين عن دور إدارة الموارد البشرية لديھم موضحين أن من أھم أسب

للعاملين، عدم االھتمام بالعاملين أثناء فترة العمل أو بعد اإلنتھاء من العمل، ضعف الصلة بين العاملين ورؤساء 
الشركات، عدم اھتمام المديرين بما يقدمه العاملين من مقترحات، عدم االھتمام بوجود البرامج الحديثة لسھولة 

المعلومات المطلوبة بطريقة سھلة وفي الوقت المطلوب، عدم إعطاء العاملين األجور المناسبة لطبيعة الوصول إلى 
 أعمالھم.

 هل تقوم الشركه بعقد دورات تدريبيه للعاملين ؟ -17
 (17جدول ) 

 النسبه  % التكرار عقد دورات تدريبيه 

 12 3 نعم 1

 88 22 ال 2

 100 25 اإلجمالي 

( من العاملين أن الشركات  %12( أكدوا عدم عقد الشركة دورات، بينما أكد )  %88ن ) يتضح من جدول أ 
تعقد دورات تدريبية مختلفة للعاملين سواء أكانت ھذه الدورات داخل الشركات أو خارجها. كما أوضحت النتائج أن 

 البوربوينت( . –الورد  -ھذه الدورات عن تعلم برامج األوفيس ) األكسل
  العامه للدراسه النتائج 

 لنظام تكنولوجيا المعلومات أثر مباشر على كفاءه وفعاليه أداء الموارد البشريه .-1
هناك وضوح لدى عينه الدراسه ألهميه استخدام تكنولوجيا المعلومات في اداره تنميه الموارد البشريه بشركات  -2

 السياحه.
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عمليات االتصال بين األقسام واالدارات المختلفه بشركات  استخدام تكنولوجيا المعلومات يساهم في تسهيل -3 
 السياحه.

 استخدام تكنولوجيا المعلومات يساهم في توفير المعلومات الالزمه التخاذ القرارات في الوقت المناسب. -4 
 عدم ادراك بعض مدراء شركات السياحه لمفھوم نظم معلومات اإللكترونية للموارد البشرية. -5
 ود الدورات التدريبية الالزمة الستيعاب العاملين للتغيرات الحديثة مثل نظم المعلومات اإللكترونية.عدم وج -6

 التوصيات 
أوصت الدراسه بمواكبه التغييرات المتسارعه في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في تنميه الموارد البشريه -1

 في الشركات السياحيه . 
 اسبة من األجھزة والبرامج الالزمة لتطبيق نظم معلومات الموارد البشرية.توفير األعداد المن -2
العمل على توفير عدد من المستشارين ذوى الخبرة في تطبيق نظم المعلومات اإللكترونية للموارد البشرية داخل  -3

 الشركة. 
بورسعيد كل ما تحتاجه ضروره االهتمام بأن تتضمن نظم معلومات الموارد البشريه في شركات السياحه ب -4

 الموارد البشريه فيما يتعلق بتدريب الموظفين وتأهيلهم .
العمل على تزويد نظم معلومات الموارد البشريه في شركات السياحه ببورسعيد كافه المعلومات عن سوق  -5

 عليها . العمل الخارجي والمعلومات عن المدربين والمعلومات عن الدورات التي سوف يتم تدريب الموظفين
التركيز على معايير اختيار وتعيين الموارد البشريه وتوفير التدريب لهم وتقديم الحوافز ووضع قواعد لتقييم  -6

 أدائهم .
 المراجع العربيه 

شر والتوزيع،الطبعه سسه الوراق للنالحسنيه،سليم إبراهيم،نظم المعلومات اإلداريه.عمان،مؤ  -
 .1998األولى.

، 1السامراني،إيمان و الزغبي،هيثم،نظم المعلومات اإلداريه،دار الصفا للنشر والتوزيع،عمان،األردن،ط -
2004 

 2004الشرمان،زيان محمد،مقدمه في نظم المعلومات اإلداريه،دار الصفا للنشر والتوزيع،عمان،األردن، -
. جامعة  1الكبيسي، عامر خضير، التدريب اإلداري والمهني رؤية معاصرة للقرن الحادي والعشرين. ط  -

 2010نايف للعلوم األمنية. الرياض، السعودية.
وظيفي،المكتبة العصرية، المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح )بدون(: نظم المعلومات اإلدارية مدخل إداري  -

 .الدقھلية
 . 2008الهيتي،خالد،إداره الموارد البشريه مدخل إستيراتيجي،عمان،دار وائل للنشر،الطبعه الثالثه، -
الرب، سيد محمد ،إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجى لتعظيم  القدرات التنافسية، بدون، كلية جاد  -

 2009 -2008التجارة ، جامعة اإلسماعلية،
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بو زهره،محمد،تطور دور الموارد البشريه في المؤسسات اإلقتصاديه:حاله المؤسسات الجزاسريه،الملتقى  -
نميه البشريه وفرص اإلندماج في إقتصاد المعرفه والكفاءات البشريه،كليه الحقوق الدولي األول حول الت

 . 2004والعلوم اإلقتصاديه، جامعه ورقله،الجزائر،مارس 
 2000الدول العربية". بيروت، لبنان.تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج إدارة الحكم في  -
حبيب، ألبرت سيف،"تنمية الموارد البشرية." المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وديوان الخدمة المدنية  -

األردني والجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة المصري (مؤتمر: إدارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام: 
 .2011ديات: دون مجلد ،دون عدد،الواقع والتطلعات والتح

  2001حنا نصر هللا،إداره الموارد البشريه،دار زهران للنشر والتوزيع،عمان،األردن، -
سليمان، سيد سليمان ،العالقة بين جودة ممارسات إدارة الموارد البشرية واألداء التنظيمى، مجلة المحاسبة  -

 2011، القاھرة، 78تجارة، جامعة القاھرة، العدد واإلدارة والتامين، كلية ال
 2004، 1عباس،سهيله محمد،إداره الموارد البشريه،مدخل إستيراتيجي،دار وائل للنشر،عمان،األردن،ط -
عبد الباري دره،وزهير نعيم الصباغ،إداره الموارد البشريه في القرن الحادي والعشرين،دار وائل للنشر  -

 . 2008دن،والتوزيع،الطبعه األولى،عمان،األر 
 . 2008فريد النجار.الحكومه اإللكترونيه بين النظريه والتطبيق،الدار الجامعيه،اإلسكندريه،مصر، -
تسيير المعارف في خدمه الكفاءات والمهارات،الملتقى الدولي األول مفتاح،صالح،إداره الموارد البشريه و  -

حول التنميه البشريه وفرص اإلندماج في إقتصاد المعرفه والكفاءات البشريه،كليه الحقوق والعلوم 
 2004اإلقتصاديه، جامعه ورقله،الجزائر،مارس 
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The research aims to identify the impact of the use of 

information technology on the development of human 

resources skills and its impact on their job performance, 

With the advent of the Internet, the development of 

information and communication technology and the growing 

digital technological transformation of organizations, it has 

become necessary to convert jobs and paper files into 

electronic files. 

To achieve the objectives of the research, a field study was 

conducted on a number of tourism companies in Port Said by 

distributing survey forms to a random sample of their 

employees and managers in order to measure the impact of 

the application of information technology systems for human 

resources on the development of their performance skills. The 

obtained data were analyzed statistically using the SPSS 

statistical program to answer study questions. 

The study concluded that the information technology system 

has a direct impact on the efficiency and effectiveness of 

human resources performance. The study also showed that the 

use of information technology contributes to providing the 

information needed to make decisions in a timely manner. 

The study recommended keeping pace with the rapid changes 

in the use of information technology in the development of 

human resources in tourism companies. The necessity of 

paying attention that the human resources information 

systems in the tourism companies in Port Said include all that 

the human resources need in terms of training and qualifying 

employees. 
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