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S 

 وقداملعلومات، لتسليم خدمات تكنولوجيا منوذج جديد  هي السحابة الرقمية

جذابة للشركات لنشر وتنفيذ اخلدمات واألعمال التجارية أصبحت السحابة منصة 

 (G2G)حكومة إىل حكومة من أو خدمات التعاون   (B2B)وفق نهج شركة لشركة

فيما  اصةخبو املخاوف املرتبطة بالسحابة الرقميةمن رغم وجود العديد و، إخل...

 قبولل شكلت توجها الرئيسية القضاياهذه أّن  إاّلالثقة، واخلصوصية و يتعلق باألمن

حتاول تسليط الضوء على مفاهيم  البحثية هذه الورقةوإّن السحابية،  نصاتامل

املؤسسة يف إدارة املواد البشرية، يف دراسة حالة  السحابة الرقمية، وكيف تنفذها

 .Gotomeetingتناولنا تطبيق 

: السحابة الرقمية، تكنولوجيا املعلومات، املوارد البشرية، الكلمات املفتاحية

 .Gotomeetingالتطبيقات الرقمية، تطبيق 

ABSTRACT 
Cloud computing is a new delivery model for IT services. The cloud 
has become an attractive platform for enterprises to deploy and 
execute their business services for business to business (B2B) and 
government to government (G2G) collaborations, etc. There are 
many concerns about cloud computing especially in terms of 
security, privacy and trust, These main issues have prevented 
businesses from fully accepting cloud platforms, this work paper 
tries to highlights on understanding of the cloud computing and 
how the Enterprises implement the cloud in Human Resource 
Management, in  case study, we addressed to gomeeting 
application. 
Keywords : cloud computing, information techenology, resource 
human, digital applications, Gotomeeting aps. 
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 لوجيا املعلومات حيث مّتوكبريا بتكن االشركات املعاصرة اهتمام أولت

على وظائف الشركة  وأثرهارة االهتمام بأبعادها التأكيد على ضرو

ة شديدة التغري بيئ عكس على فاعلية أنشطتها يف ظّلنالشيء الذي ي

اإلدارات فقد  أهم إحدىنافسة، وملا كانت إدارة املوارد البشرية املوتتسم ب

مبا يتوافق  أنشطتهاعملت عدة شركات على تطويرها وتنمية 

وقد انعكس التطور التكنولوجي والتقدم ، هاأهدافسرتاتيجياتها وحيقق او

يف االتصاالت على وظيفة املوارد البشرية اليت تطورت تقنياتها وحتولت 

من النهج التقليدي القائم على النهج احلديث القائم على استخدام 

تقنيات املعلومات اليت تساعد إدارة املوارد البشرية يف احلصول على 

أعماهلا بشكل مميز، مما يساعدها على رسم املعلومات املطلوبة ألداء 

 السياسة التنظيمية للشركة. 

ولتطوير أداء إدارة املوارد البشرية فقد اعتمدت الشركات على 

تكنولوجيا املعلومات بصفة عامة اليت مشلت األجهزة والربجميات والشبكات 

 والزيادة املطردة يف 0.2والويب  0.2الرقمية اليت تطورت بظهور الويب 

هذا توجهت الشركات الستخدام  سرعة االنرتنت للمستخدمني، يف ظّل

اليت كانت إحدى احللول اليت أتاحت  cloud computingالسحابة الرقمية  

املتطلبات اإللكرتونية بأقل التكاليف وباجلودة واملرونة عالية، وقد 

اعتربت احلوسبة السحابية النموذج املناسب الذي يقدم التطبيقات 

بيانات واملعلومات للشركة؛ كما يوفر خدمة ذاتية ومرونة يف تسيري وال

السحابة الرقمية تساعد يف العمل  إدارة املوارد البشرية، فضال عن أّن

وتوجيه األنشطة، وحتقيق التقارب الزماني اخلطط اليومي، ورسم 

االستقطاب واستخدامها يف تسيري عمليات التوظيف، التدريب والتكوين، 

الرقمية أو السحابة استخدمت احلوسبة بعة لليد العاملة، وكما واملتا

اإللكرتونية يف عدة شركات دولية كتكنولوجيا متقدمة تعمل على 

معاجلة ونقل وختزين املعلومات والبيانات على اخلوادم القابلة للمشاركة، 
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حبيث يكمن للفرد أن يعمل تطبيقاته يف أي مكان ويف أي وقت دون اخلوف 

 انها. من فقد

 Samsung ، Ford Motors ،Cocacolaالشركات العمالقة مثل  وجند أّن

عدة تطبيقات للسحابة الرقمية...سهلت التعامل والتواصل الفعال بني 

املوظفني داخل الشركة أو حتى يف الفروع الدولية، لذا مسيت تقنية 

ف الساحبة الرقمية بالتكنولوجيا العابرة للقارات، حيث وفرت التكالي

ولني من عقد اللقاءات، ؤواجلهد للتنقل املستمر بني الفروع، ومكنت املس

تسلم التقارير اليومية، مراقبة النشاط اليومي ملوظفني، فضال عن 

متكن املوظفني من العمل يف ساعات الراحة والعطل دون الذهاب للمكان 

 العمل. 

ية اإلجابة ما سبق ميكن طرح التساؤل اليت حتاول الورقة البحث يف ظّل

بتكار املرتبط بالسحابة الرقمية يف ما مدى أهمية االعليه: 

 حتقيق فعالية إدارة املوارد البشرية يف الشركة؟ 

 Cloud Computing Conceptsمفاهيم حول احلوسبة الرقمية: -1
نتشارا او توسعا تكنولوجيا املعلومات والباحثون يف جمال األكادمييونيتوقع  

حول العامل  cloud computingجيا احلوسبة السحابية متزايدا لتكنولو

املتزايد خلدمات اإلنرتنت،  االنتشارمع  خاصة ،املقبلةخالل السنوات 

، والتجارة االجتماعيالتواصل عرب مواقع املتداولة وتضاعف حجم البيانات 

؛ ويشري  smartوتطبيقات األجهزة الذكية، E commerce اإللكرتونية

احلوسبة السحابية اليت تنقسم إىل   cloud computingيزي املصطلح اإلجنل

، احلاسباتمبجال يرتبط " الذي computing "احلوسبةمصطلح إىل كلمتني، 

" وهو مصطلح أشار يف البداية إىل cloud والكلمة الثانية "السحابية

ها رسم أولي لسحابة يتم االنرتنت )خمططات الشبكات(، اليت عرفت على أّن

ا لنقل البيانات من مراكز البيانات إىل موقعها النهائي يف اجلانب استخدامه

.للسحابةاألخر 
(1)

ظهور احلوسبة السحابية كان بالتوازي  ّنإوميكن القول  

مع ظهور أول بيئة معاجلة متوازنة يف بداية التسعينيات حيث ظهرت 

ها تلت ثّم، Paralel Virtual Machine Pvm اآللة االفرتاضية املتوازنة
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اليت تعمل مع  Message Passing Interface MPI  الرسائل مكتبة واجهة

، وبدأ تطبيق املعاجلة املتوازنة مع املعامل Java لفة مثلتلغات برجمة خم

 األطراف، ثّم املغلقة املرتبطة بشبكة حملية حيث تتوفر املوثوقية بني كّل

ة واسعة تطورت الفكرة وتوسعت لتستفيد من حاسبات بعيدة يف شبك

فيما يسمي احلوسبة املوزعة، اليت ظهرت معها املصطلحات احلديثة 

 Volunteer، حوسبة التطوع Mobile Computingمثل احلوسبة املتنقلة 
Computing ، احلوسبة السحابيةCloud Computing ، الشبكيةواحلوسبةGrid 

Computing لف يف ، ومجيعها يقوم على فكرة احلوسبة املوزعة ولكنها ختت

طرق ربطها وتغطيتها.
(2)

  

األصل تعتمد يف اليت احلوسبة ها "ذلك النوع من تعرف السحابة الرقمية بأّن

، حيث تدعم هذه احلوسبة Internet-based Computingاإلنرتنت على 

الشخصية، احلواسب من خالل واملعلومات والربامج املصادر إمكانية مشاركة 

بيقات املختلفة من غري حاجة إىل فتسمح للمستفيد باستخدام التط

الشخصية ، فضاًل عن إمكانية إتاحة امللفات صيانتهاأو تنصيبها شرائها أو 

يف أي مكان حول العامل ويف أي وقت؛ من خالل أي جهاز للمستفيدين 

، يف (حاسب شخصي؛ حاسب حممول؛ آي فون؛ آي باد...)متصل باإلنرتنت 

"ته من تلك اخلدمةمقابل ما يدفعه املستخدم نظري إفاد
(3)

، كما عرف 

احلوسبة السحابية  NISTاملعهد األمريكي للمعايري والتكنولوجيا 

"منوذج يسمح بوصول الشبكة عند احلاجة وبصورة مالئمة إىل  هابأّن

، اخلوادم، الشبكات، مثل التشكيليةحزمة من املوارد واملصادر احلاسوبية 

متويلها وإطالقها بسرعة مع أقل  التخزين، التطبيقات واخلدمات اليت ميكن

حد جلهود اإلدارة املبذولة أو تفاعل ممولي اخلدمة".
(4)

 

ا هبأّنفقد عرف السحابة الرقمية  ITUتصاالت التقرير الدولي لالا أّم

"منوذج لتمكني مستعملي اخلدمات من النفاذ الشامل واملريح وحتت 

ة للتغيري اليت ميكن الطلب إىل جمموعة مشرتكة من موارد احلوسبة القابل

توفريها على وجه السرعة وإطالقها بأقل جهد إداري أو تدخل من 

،جانب مقدم اخلدمة"
(5)

ها وقد عرفت مكاوي السحابة الرقمية بأّن 
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وليس ، تستخدم خدمة يتم االشرتاك فيها عرب اإلنرتنتاليت احلوسبة "

اشرتاك  ها خدمةوألّن، كمنتج يتم شراؤه وتنصيبه على جهاز املستخدم

فهناك عدد كبري من الشركات اليت تقدّ م هذه اخلدمة ولكل شروطها 

"املختلفة وأنواعها املتعددة
(6)

، من خالل تعاريف السابقة، ميكن استنتاج 

 العديد من اخلصائص للسحابة الرقمية: 

السحابة الرقمية هي تكنولوجيا تقوم باستخدام مصادر احلوسبة  -

واملعاجلة عن طريق االنرتنت، حبيث تقدم من  والتخزين اخلاصة باحلاسب

 مزودي خدمة االنرتنت على شكل تطبيقات وخدمات؛

من مشاكل تقنيات املعلومات  %02السحابة الرقمية تساعد على حل  -

وتزيد كفاءتها؛ كما توفر تكاليف البنية التحتية، خاصة للشركات 

-Outم سنويا، حيث تستخدم نظا %02الصغرية اليت قد تصل إىل 

Sourcing  الذي صمم خصيصا ملوديل احلوسبة الذي يتيح هلا االستخدام

 األمثل للبنية التحتية؛

احلوسبة السحابية فكرة مطورة تتماشي مع متطلبات العصر،  -

 اواسع اتساعد على إقامة بينة حتتية بتكلفة منخفضة، كما توفر نطاق

لصاحب البيانات للشركات واملنظمات، حيث توفر العديد من الفوائد 

واملستخدمني، وتعمل على تأمني البيانات واخلدمات، واملرونة وكفاءة 

 التكلفة للمستخدم.  

  Characteristics of cloud computing الرقمية:احلوسبة خصائص -2

ما نوجز أهمها فيتوجد العديد من اخلصائص للحوسبة الرقمية اليت 

يلي:
(7)

  

خلدمة  providerعلى املزود :  On-demandخدمة حتت الطلب-2-1

 يف الوقت الذي حيتاج هلا.   userداحلوسبة الرقمية تقدميها للمستفي
آخر يف جانب هناك : Pay-per-useاالستخدام الدفع مقابل -2-2

، أي Billing Modelالسحابة الرقمية يقوم على تطبيق منوذج الفواتري 

الرقمية، لذا فهو ليس  املستفيد يدفع فقط مقابل استخدام احلوسبة أّن

، license of softwareحباجة إىل استثمار كبري، أو تراخيص الربامج 
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وميكن للمستفيد استئجار خدمات السحابة الرقمية بطريقة سريعة 

 وفعالة.

: يقوم مزود Maintenance and upgradingالتطوير والصيانة -2-3

ا إذا ، أّمupdateا وحتديثه  Maintainsخدمة السحابة الرقمية بصيانتها

فعلى املستفيد  Hardwareأو أجهزة   Softwareاخلدمة برجميات كان مصدر 

 أن يقوم بعمليات الصيانة واإلصالح. 

العمليات احلاسوبية : حجم Rapid elasticityالسريعة املرونة -2-4

، جيب أن يتوافق network Bandwidthالرتددي للشبكات ، والنطاق والتخزين

 ملستفيد.  مع طلب ا

خصائص أخرى  NISTوالتكنولوجيا وقد حدد املعهد األمريكي للمعايري 

للحوسبة السحابية نذكر منها:
(8) 

  

خمتلفة مثل  Platformعرب قنوات ومنصات  الوصول الواسع للشبكات -

واألجهزة العادية  Mobileاهلاتف احملمول ، Tabletاحملمول، واللوحى الكمبيوتر 

 ؛ Workstationاملختلفة 

دين ياملستفحاجات واهتمامات اليت تليب  Resource Pooling املوارد حزم-

 املتخلفة؛

حيث توجد أدوات لقياس استخدام  Measured Service قياس اخلدمة -

 املوارد ووسائط التخزين والتطبيقات وعدد املستفيدين.

 Types of Cloud Services  بتكار احلوسبة الرقمية:امناذج -3

ك ثالثة مناذج رئيسة ميكن أن تصنف خدمات احلوسبة السحابية من هنا

 :خالهلا
حيث يتم  :Softwar as a Service (SaaS) الربجميات كخدمة-3-1

، هنا ال يقوم تقديم حزمة من الربامج اليت ميكن الوصول هلا عرب الويب

املستفيد بالشراء والصيانة والتطوير بل فقط عليه استخدام تلك 

 ت، ويقوم مزود اخلدمة بتوفري وسائط التخزين، ويعرب منوذجاملنتجا

(SaaS)  و برجميات مت الرتخيص الستخدامها بناء على أعن أي تطبيقات

طلب املستفيد،
(9)

 (.20واملوضحة يف الشكل رقم ) 
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   (SaaS). الربجميات كخدمة(: منوذج 11)الشكل رقم 

 

  4shareمثلاملعلومات  ينختزع وموقاإللكرتوني الربيد اخلدمة ومن أمثلة تلك 

املستفيد الضمانات  أرادل باجملان وبال ضمان، لكن إذا معتو slideshare و

يشرتك بتلك اخلدمات مببلغ قد يكون  أنوالتأمني وحقوق امللكية فالبد 

 االشرتاكجدا، حيث يصل مبلغ  ، ويكون املبلغ قليالاأو سنوي اشهري

ا.دوالر سنوي 21إىل  Yahoo mail يف
(10)

  
متثل برجميات  :platforms as a service (PAAS) املنصات كخدمة-3-2

موجهة للمصممني واملطورين واملربجمني اليت ميكن من خالهلا بناء قواعد 

 بيانات لعمل الشركة، وتصميم مواقع خاصة بالشركة، وختتص املنصات

Platforms امج بتحديث الربامج وأدوات التشغيل، كما تقوم بتطوير بر

متخصصة للعمل )برامج حماسبية، برامج املبيعات...(،
(11)

فضال عن أنها  

ختتص بتشكيل البيئة االفرتاضية لطلبات العمالء أو املستفيدين، ومن 

أمثلتها الواجهات اخلدمية كالفيسبوك، حمركات البحث، خدمات املؤمترات، 

حسب التفضيالت وهي منصة تتيح إضافة  Google App وخدمات

 .21بة؛ وميكن توضيحها من خالل الشكل الرغ

 (PAAS). (: منوذج املنصات كخدمة12الشكل رقم )
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 :Infrastructure as a service (IAAS) البينة التحتية اخلدمة-3-3

يعتمد هذا النموذج على توفري األجهزة والبنية التحتية، وبدال من شراء 

البيانات ميكن دفع تكلفة اخلوادم، والربجميات، واملساحات اخلاصة مبركز 

استخدام هذه املصادر كخدمة مستقلة متاما، ويتم وصف اخلدمة عادة 

 على أساس املنفعة احلوسبية وكم املصادر املستخدمة، ومن أمثلة منوذج

IAAS خدمات األمازون Amazon web services  حيث يستضيف مواقع

اخلدمات التخزين أو حسب طلب املستفيد سواء اخلدمات االنرتنت ويقدم هلا 

على التعامالت ، وتأمني Backup التفاعلية وإعداد النسخ االحتياطية

الرقمية، وخدمات املكتبات هذا كثريا مع ويتماشى املالية املوقع وخصوصا 

 Avairy لتعديل الصور وإتاحتها وختزينها، كما يقوم موقع Pixlr موقع

إلعداد  Jaycut علتحرير الصوت والصورة وبه مكتبة صوتية، وموق

وحترير األفالم ووضع نصوص على الفيديو.
(12)

وميكن ذكر بعض  

 .22، يف اجلدول رقم للحوسبة السحابيةالثالثة النماذج 

 النماذج الثالثة للحوسبة السحابية. (:11اجلدول رقم )

Microsoft office communications 

office, Netsuite Zoho work online , 

workday Saleforce.com. 

SOFTWARE SAAS 

Windows Azure Platform, Live 

services  facebook Platform, 

Force.com, Suitflex  Sun calorina , 

Google engine 

PLATFORM PAAS 
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Amazone elastic compute cloud,  

Amazone dynamo,  

Appnexus, bluelock, emulabe, gogrid, 

google big table, google file system, 

HP Ilo  

INFRASTRUCTURE  IAAS 

 cloud computing’s applicationsتطبيقات السحابة الرقمية: -4

Google drive -1-4 :هي خدمة ختزين سحابية Cloud Storage Service 

االستفادة  Users حيث ميكن املستخدم، Google Doc من حزمة خدمات

املوسيقى، والفيديو، كلها  والصور، ،تخزين املستنداتجمانا ل GB 21 من

أجهزة احلاسب، األجهزة احملمولة وتوافق مع أنها ت ، كمايف مكان واحد

مثل الكومبيوتر، أداة واحدة على التغيري  اتبإجراءحيث إّن القيام 

على باقي األجهزة  ، سوف تظهر تلقائيااجلهاز اللوحي، اهلواتف الذكية

وميكن الوصول إليها يف أي وقت ويف  Google Drive املثبت عليها خدمات

أي مكان.
(13)

 

Thinkfree-2–4 : يوفر مكانا مركزيا إلدارة السجالت تطبيق مكتيب

حيث يتيح ، Microsoft office لشبكة، مثل تطبيقخارج اداخل و

وباإلضافة ، والعروض التقدمييةوجداول البيانات املستندات إنشاء للمستخدم 

 Excelو Word مع امللفات اليت مت إنشاؤها معه تتوافق ملفاتإىل ذلك، 

.PowerPointو
(14) 

4-3-Go meeting : تطبيق سحابي يستخدم لعقد االجتماعات على

مستوى الشركات أو لألفراد حيث تستضيف شبكة االنرتنت االجتماع، 

وميكن لألفراد اجملتمعني )حمليا أو دوليا( تبادل الوثائق، عرض التقارير، 

قع، كما ميكنهم تقاسم سطح املكتب الرقمي وميكن ألي عضو تبادل املوا

 يف االجتماع حتميل امللفات من جهاز العضو اآلخر، يتوافق تطبيق

Gomeeting   مع أجهزة احلاسب، اهلواتف الذكية، ما مييز هذا النوع من

نه جماني مبجرد حتمليه، لكن يف الغالب الشركات تدفع مبالغ أالتطبيقات 

.ول على االجتماعات املغلقة وضمان السريةمن أجل احلص
(15)
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4-4-Neevia: 1999 هي شركة تطوير الربجميات أنشئت يف ديسمرب 

 Pdf مجيع برجمياتها تهتم بتحويل مجيع ملفات إىل صيغة بفلوريدا،

خصوصا يف بيئة األعمال احلديثة اليت ظهرت احلاجة اهلائلة لتحويل 

تركيز الشركات على احملافظة على خصوصا بعد  Pdf حمتوى األعمال إىل

تأمني، واهتم املوقع بالوثائق املعلومات السرية يف اجملال القانوني واملالي وال

لكرتونية،اال
(16)

وقدم العديد من املنتجات للشركات تساعدها يف حتويل  

 ملفاتها واحملافظة عليها ومن تلك املنتجات مثال: 

برنامج إلكرتوني يقوم بتحويل مجيع الوثائق  :docuPrinter LTمنتج  -

حبيث  pdf صيغة إىل Word, Excel, PowerPoint اإللكرتونية بصيغة

 حيافظ الشركة على مجيع وثائقها من التغيري والتزوير.  

ئق برنامج إلكرتوني يقوم أيضا بتحويل الوثا :docuPrinter pro منتج -

 ,PDF, EPS, PostScript وثائق بصيغةإىل  Word, Excel, PowerPoint بصيغة

TEXT, JPEG, TIFF, PCL-XL  وكلها صيغ رقمية مشفرة تستخدمها

الشركات احمللية والدولية إلرسال الوثائق وامللفات دون اخلوف من تعرض 

 مواقعها اإللكرتونية والربيد لالخرتاق.

4-5-Dropbox :دمات التخزين السحابيهو برنامج خ cloud storage  

الشخصي، يساعد على ختزين البيانات، امللفات، الصور، يتيح الربنامج 

ه يتيح العمل املتواصل، حيث ما مييز الربنامج أّن، 15GB سعة ختزين أوىل

تستخدمه الشركات لتخزين البيانات والوثائق على أجهزة الشركة، 

 املنزل وعلى اهلواتف الذكية، وعند ويفتح املوظف حساب على جهازه يف

نقل البيانات على جهاز الشركة تنتقل إىل باقي األجهزة تلقائيا، 

املوظفني العمل يف كل مكان دون احلاجة إىل اجلهاز الشخصي ويستطيع 

.يف الشركة
(17)

 

 Scope Of نطاق السحابة الرقمية يف إدارة املوارد البشرية:-5

Cloud Computing In HRM 

السحابية من قبل العديد من الشركات  تستخدم احلوسبة الوقت احلالي،  يف

لتعزيز رحبيتها وكذلك حتقيق االستدامة يف عصر الثورة التكنولوجية، اليت 

من خالهلا القدرة احلاسوبية للشركة مفتاح لتوليد ميزة  تأصبح

http://www.neevia.com/products/dplt/
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، فنموذج احلوسبة السحابية يعزز Competitive Advantage تنافسية

لتخزين ومعاجلة البيانات وانتقال املعلومات بني وظائف الشركة،  فرصة

حلول مبتكرة تساعد البشرية لتحقيق وقد مت تطبيقه على وظيفة املوارد 

وإدارة ختطيط القوى  Performance Measurement يف قياس األداء

واالحتفاظ بهم من أجل ، Management Workforce Planningالعاملة 

عموما بأنها  HRM لشركة؛ وتعرف إدارة املوارد البشريةحتسني أداء ا

االسرتاتيجية األهداف خلدمة للموظفني أقصى أداء حتقيق إىل تهدف "وظيفة 

لصاحب العمل"،
(18)

من خالل التعريف ميكن القول إّن هدف إدارة  

املوارد البشرية باملقام األول يتعلق بكيفية إدارة األفراد داخل الشركات 

لتحقيق  policies and systems ز على السياسات والنظممع الرتكي

مع التكنولوجيا أصبحت تتفاعل سرتاتيجية؛ هذه األهداف اليت هداف االاأل

الرقمية )االنرتنت( لتحقيق خيارات تقدم فوائد متفاوتة من حيث 

الكفاءة، وتوافر، والتدرجية، وسرعة النشر، وكلها مزايا توفرها أنظمة 

يت تشكل مزيج من الربجميات والتقنيات اليت توفر عدة إدارة سحابة ال

خدمات منها:
(19)

  

عبارة عن قاعدة  Cloud Service Portal بوابة سحابة اخلدمة: -

من وإىل اإلدارة العليا أو املسؤول املشرف، األوامر رقمية الستقبال وإرسال 

ة، فرتسل التقارير املالية، وخطط اإلنتاج، واالسرتاتيجية التسويقي

فضال عن املهام الرئيسية إلدارة املوارد البشرية من توظيف وتكوين 

واستقطاب، وتسيري األجور، من مزاياها سحابة اخلدمة أنها توفر الوقت 

 والتكلفة وسرعة التنفيذ.

عد إرسال التقارير عرب بوابة ب Resource Manager إدارة املوارد: -

ارد اإللكرتوني ورصد مجيع خدمة السحابة، حيث يسمح نظام إدارة املو

األنشطة للموظفني على مستوى الشركة ويتم تقييم أداء املوظفني من 

(، Passwordالسر كلمة) للنشاط Digital code خالل الشفرة الرقمية

ويتم متابعة املوظفني من اإلدارة العليا عن طريق نظم التسيري الرقمي 

 وتصحيح األخطاء وحتسني أدائهم.  
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مبرحلة بالتكوين  وتسمى  Configuration Management تكوين:إدارة ال -

الوظيفي على  اليت تهدف إىل ختفيف العبءالداخلي للمتابعة واملراقبة 

 املوظفني أثناء اخلدمة السحابية. 

تهدف إىل االستفادة من التكنولوجيا الرقمية خدمات السحابة  وعموما فإّن

لشركة، وقد ساعدت يف ظهور وتطور يف تقديم خدمات املوارد البشرية يف ا

تعتمد على الويب يف  اليت  E-HRةمفاهيم اإلدارة املوارد البشرية االلكرتوني

إدارة أنشطتها يف أي وقت وأي مكان، ومن وظائف إدارة املوارد البشرية 

اليت تعتمد على السحابة الرقمية جند:
(20)

  

  :Human resource Planningختطيط املوارد البشرية  -

 يف املساعدة يف بناء قواعد البيانات-السحابة–تساعد تكنولوجيا الرقمية 

databases  اليت ترتبط بسجالت العاملني بالشركة ومتطلبات كل قسم

من األقسام، فضال تكوين نظام معلومات املوارد البشرية ميكن من 

حول املوظفني، اليت ال  store voluminous data ختزين بيانات ضخمة

اعد فقط يف حتديد مواقعهم ومؤهالتهم بل متكن من قياس أدائهم تس

 وحتديد مقدرتهم على شغل الوظيفة.

 E- Administrationاإلدارة اإللكرتونية:  -
متنح تقنيات السحابة الرقمية إدارة املوارد البشرية اآلليات حلفظ وحتديث 

وظفني، سجالت املوظفني ومجع املعلومات اهلامة املتعلقة بأمساء امل

والربيد اإللكرتوني، لتفعيل الوظيفية مؤهالتهم، مستوى التكوين، رتبهم 

وظيفة عملية االتصال والتفاعل عرب الشبكات اإللكرتونية، كما تقوم 

البشرية بتأهيل املوظفني وحتديد استحقاقات التعويض واخلربة املوارد 

لبيانات عن طريق الشبكة الرقمية، وحتفظ هذه البيانات يف قاعدة ا

 املركزية السرتدادها يف أي وقت وكلما لزم األمر. 

  E- Recruitmentالتوظيف اإللكرتوني:  -

تقوم إدارة املوارد البشرية يف الشركات العاملية باالعتماد على مواقع 

 للعرض الوظائف الشاغرة وخدمات التوظيف على النت 1.2للويب 

Online recruitment ،كلفة للشركة، فضال عن حيث توفر الوقت والت
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 , ,Linkdin,   careers.total املواقعاستقطاب الكفاءات، وجند من تلك 

jobboom الربجميات هذه املواقع توفر خدمات السحابة الرقمية املتعلقة ب

 . SAAS كخدمة

 Training and Development  :التدريب والتنمية -

 E-learning اإللكرتونيرافق التطور التكنولوجيا ظهور مفاهيم التعلم 

والتدريب عن بعد، وكلها وسائل تهدف لتمكني القوى العاملة باملهارات 

واملعرفة اليت حتتاجها ملواكبة السوق املتغرية، وتتميز برامج التدريب 

والتعليم اإللكرتوني بالسرعة والكفاءة، حيث ميكن ألي موظف االستفادة 

ية وكفاءة ومن أي مكان يف من دورات تدريبية يف مكان العمل بفعال

 العامل دون احلاجة لتحمل التكاليف أو التنقل للمراكز التدريبية. 

 Gotomeetingمنوذج سحابة إدارة االجتماعات -6
مواقع الويب استضافة متثل خدمة  Gotomeeting السحابة الرقمية ملوقع

ية للشركات خصوصا املتعلق منها بإدارة االجتماعات والدورات التكوين

من طرف قسم اخلدمات املوقع و وق  ئعقد املؤمترات الرقمية، أنش ىوحت

 يف شهر جويلية، Citrix in Santa Barbara, California الرقمية لشركة

ويتيح املوقع خدمات سحابة متنوعة متثل برامج وتطبيقات ، 0222

مع الكومبيوتر، اللوحات الرقمية، اهلواتف الذكية، كما يوفر  فقتتوا

 لعقد وإدارة االجتماعات، Gotomeeting وقع عدة خدمات رقمية مثلامل

GoToMyPC  ونقل وحتويل املعلومات املوظفني لتقاسم صفحة املكتب مع

ملوقع ف اأضاخدمة سحابية إلدارة املؤمترات، كما  GoToAssist وامللفات،

 سنة GoToTraining وخدمة 6002نة س GoToWebinar خدمات

1222.
(21)

: وميكن شرح تلك اخلدمات على النحو التالي 
(22)

 

- GoToMeeting: عبارة عن تطبيق رقمي application  يتم تثبيته على

هزة الرقمية، لعقد االجتماعات غري حمدود على الشبكة مجيع األج

عضو، يتمكنون  62الرقمية، ويصل عدد املشاركني يف االجتماعات إىل 

 share من تبادل املعلومات والبيانات بتقنية تبادل الشاشة بنقرة واحدة

your screen with just a click ، كما يتيح التطبيق االتصال وجها لوجه

http://en.wikipedia.org/wiki/GoToAssist
http://en.wikipedia.org/wiki/GoToTraining
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ويتم االتصال عن طريق برتوكول  HD يات الفيديوعن طريق تقن

 االنرتنت واهلاتف، وميكن للموظفني الدخول لالجتماع عن طريق أجهزة

 . iPad, iPhone or Android device، والكومبيوتر

-GoToWebinar :  التطبيق على عقد الندوات واملؤمترات من يساعد

ي، من مزاياه أنه شخص للتفاعل الرقم 0000مكان واحد، وميكن دعوة 

يوفر تكاليف السفر والتنقل وتعتمد الشركات املتعددة اجلنسيات للعقد 

يف دقائق دون  webinar املؤمترات من موقع الشركة األم؛ ويتم إنشاء

احلاجة إىل املعرفة الكافية بتكنولوجيا املعلومات، يستطيع احملاضر أو 

ف املوظفني سواء مدير الشركة تقديم عرض على الشبكة الرقمية آلال

 عن طريق أجهزة الكومبيوتر أو األجهزة الرقمية الذكية.

- GoToTraining : يتيح التطبيق برنامج التدريب عرب اإلنرتنت، كما

 يساعد وظيفة املوارد البشرية على عقد دورات تدريبية تفاعلية

interactive training  للموظفني، ويكمن أن تستقطب الدورات أكثر من

موظف، من مزايا التطبيق أن الدورات التكوينية اليت يستفيد منها  122

املوظفني تكون يف مكاتب عملهم دون احلاجة للمراكز تكوين، وقد 

ساعد هذا التطبيق العديد من الشركات لتوفري الوقت وتكاليف السفر 

وذلك ألنه يعتمد على نقل الدورات والربامج التدريبية عن طريق 

 ني. االنرتنت للموظف

 :  Gotomeeting  تكوين السحابة الرقمية-7

الرقمي إىل جمموعة من اخلطوات  االجتماعحيتاج املدير أو املسري قبل عقد 

فيمكن ، Gotomeeting خدمة سحابة عرب االجتماعاليت تساعد يف إدارة 

 األجهزةاليت تتاح على خدمات من عدة  االستفادةبعد التسجيل يف املوقع 

وتوجد خطوات أو اهلواتف الذكية،  حيلكومبيوتر اللوالعادية أو ا

:Gotomeeting لتكوين االجتماع من خالل تطبيق
(23)

 

جمانية، لكن جيب   Gotomeeting خدمات موقعّد تع :التسجيل يف املوقع-

سم، مة التسجيل، وتقديم مجيع املعلومات االدد من اخليعلى املستف
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يل جأو فرد(، وبعد عملية التسل، الرقم السري، الوظيفة )شركة يمياال

 يف املوقع تتاح مجيع اخلدمات. 

الربنامج حتميل  اخلدمةمن املستفيد  جيب على: Gotomeeting حتميل خدمة-

على اجلهاز ليتمكن من الدخول التلقائي خلدمة السحابة وإدارة 

 . االجتماعات

بعد الدخول  هذه اخلطوة تأتي Creating Meetings :خلق االجتماع-

على التطبيق، حيث يقوم املستفيد يف دقائق فتح خيارات االجتماع على 

 ديراملللموظفني، ويستطيع  إشعاراتالشبكة الرقمية من خالل إرسال 

ق تظهر يبعد فتح التطبواء أو كضيوف؛ ضدعوة عدة أشخاص كأع

 Meet جتماع يذهب املدير إىلالنافذة اليت تضم عدة أوامر، وللبدء باال

Now  ثم إىل Start  انظر  .ينوقوم بعدها بإدخال أمساء املوظفني املدعيو(

 (20امللحق 

ومباشرة،  بسيطةطريقة هي    Schedule a Meeting :جتماعجدولة اال-

ويقوم املوظفني  Schedule a Meeting مرحيث يذهب املستفيد لأل

جتماع مثل برنامج االجتماع، تاريخ االجتماع بإدخال معلومات اال

ية والنهاية(، وملزيد من األمان يقوم املدير بوضع االجتماع يف )البدا

ي موظف أالغرفة السرية من خالل الرقم السري حبيث ال يستطيع 

الرقمية إذا مل تكن لدي الرقم السري. )انظر  االجتماعالدخول لغرفة 

 (20امللحق 

 عندما يبدأ املدير يف إدارة  Conducting Meetings :قيادة االجتماع-

مثل تقاسم الشاشة، عرض اخلصائص جمموعة من  أمامهيكون  االجتماع

صور املوظفني احلاضرين، منح التدخالت لألعضاء، حتويل املكاملات 

إىل عدد أقل،  احتاجفني، عزل املوظفني يف حال ظالصوتية لباقي املو

. جتماعهذه اخلصائص غري متوفرة لباقي األعضاء فقط ملدير اال

 (20)امللحق 
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  Gotomeeting تطبيق يساعد  Desktop Viewing: سطح املكتب رضع-

حتميل و لتقديم العروضوذلك  حضورلل سطح املكتب على تقاسم

  االجتماع. أعضاءالتعاون بني مجيع تاحة إو وطرح طرق التدريب، امللفات

ميكن للموظفني املشاركني : HDFaces Group Video استخدام خاصية-

اليت تتيح رؤية  HDFaces Group Video ام تقنيةيف االجتماع باستخد

مريا عالية التقنية، وتستخدمها الشركات عادة ااألعضاء عن طريق ك

فيها أو توجيهات مداخلة عند عقد اجتماعات موسعة يكون للمدير 

ضمن خدمات السحابة الرقمية  HDFaces للموظفني، وتدخل خدمة

 (24)امللحق  .Gotomeeting اجملانية لتطبيق

نقلة نوعية يف نهج إىل إحداث سعى الشركات ت ّنإيف األخري ميكن القول 

ينبغي وظفيها، لذا خدمات تليب االحتياجات املتغرية مل عملها لتقديم

ألنها موثوقة وقابلة للتحكم ومعتمدة،  ة الرقميةاالستفادة من السحاب

 تيحفضال عن أنها تلكونها بسيطة ومنخفضة التكلفة السحابة، وكذلك 

حرية االختيار واالندماج  عطياليت تاملتكاملة احللول اهلندسية العديد من 

 وحتقيق الفعالية اإلدارية واإلنتاجية.

8 

قبل ظهور السحابة الرقمية وانتشار استخدامها كتقنية حديثة      

وظائف الشركات السلعية  حتقيق العالقة التكاملية بنيإلدارة األعمال و

وتطبيقات برجميات تعتمد على  الشركات سواء، كانت تلكعلى حد  واخلدمية

بقدر ما كانت عمليات روتينية الرقمية ال تعكس التطور احلاصل يف البيئة 

بطيئة، كثرية التعقيد خاصة عند نقل املعلومات والبيانات، اليت مل يتم 

بعد توجه الشركات حنو  وهلا ونقلها من قسم ألخر إاّلاحتديث عمليات تد

د التكنولوجيا احلديثة كمورد يساعد يف حتقيق التميز السوقي، اعتما

 األنشطةآلية تستخدمها لتقليل التكاليف وتسريع أنه فضال عن 

 اليت تنعكس على حصة الشركة ومبيعاتها، وألّن اإلنتاجيةوالعمليات 

وظيفة املوارد البشرية تشكل حمور اهتمام الشركات فقد دجمت بعض 

تكوين الستقطاب واالتوظيف والت اإدارة عمليبة يف اتقنيات السح
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وحيقق الرضي  العماللق تواصل فعال يضمن والء ، باإلضافة خلتدريبالو

، وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج نستعرضها ميا وظيفيال

 يلي:  

السحابة الرقمية تشكل تكنولوجيا حديثة مرتبطة أساسا بعلوم  -

لشبكات اإللكرتونية، تساعد يف نقل وتبادل احلاسب وتقنيات االتصال وا

املعلومات، مت تطويعها يف العديد من القطاعات الصناعية، اإلنتاجية، 

اخلدمية والتعليمية والصحية بهدف حتسني جودة تلك األنشطة وضمان 

 الكفاءة والفعالية؛ 

ة البنيطاقة استيعابية مرنة على مستوى  الرقمية وفر السحابةت -

سواء على تتيح وصوال واتصاال أسرع من ي شركة، كما التحتية أل

الشبكة الرقمية أو داخل الشركة من خالل نظام االتصال الداخلي، 

ختزين التطبيقات املعبأة بالبيانات على األجهزة  فضال عن أنها تعمل على

 لية والدولية لتسهيل الوصول إليها؛احمل

جتعل الوصول إىل البيانات أمرا  املرونة اليت حلوسبة الرقميةما مييز ا إّن -

فال حاجة  ،متاحا من أي مكان ويف أي وقت عن طريق شبكة اإلنرتنت

باستمرار مرة أو محل وسائط التخزين  كّلاحلاسوب الستخدام نفس 

 ؛للوصول إىل البيانات

النشاط، القدرة على التوسع  رقميةمتتلك السحابة اليف الشركات،  -

وظائف، إدارة العالقات بني املوظفني، ختزين حتويل املعلومات، ربط ال

استمرارية األرشيف وحفظ املعلومات الالزمة، وكلها خدمات تضمن 

 تطوير السلع واخلدمات اليت تقدمها الشركات؛تقديم اخلدمة وإمكانية 

وصول إىل من خالل تطبيقات السحابة الرقمية تستطيع الشركات ال -

)موظفني، موردين، الفعال جبميع األطراف  االتصالمن خالل العاملية الشبكة 

 ، كما أّنتوفري نفقات رأس املالمنافسني(، فضال عن ختفيض التكاليف و

 الذي تبحث عنه الشركات؛ األمن واالمتثالالسحابة توفر 
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يف جانب املوارد البشرية، تساعد السحابة الرقمية يف تسيري عمليات  -

رات العاملني، رعاية دعم املوظفني، مهاوتنمية ، البشريةاستقطاب املوارد 

 تسهيل عملية التعني؛

كنموذج إلدارة وتسيري االجتماعات،  Gotomeeting يساعد تطبيق -

 يف العامل، بهدف متعددة متتلك فروعا والذي تعتمد عليه عادة شركات

، وتوفري التكاليف إتاحة بياناتها جلميع الفروع من خالل سحابة التخزين

 اإلضافية. 
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