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الجهات الحكومية والخاصة تسعى لتعزيز تكنولوجيا االتصاالت دراسة: "

 "والمعلومات في مكان العمل

ت االتصاالا تكنولوجيأهمية على  يقرون الدراسةفي  الجهات المشاركة من 85%

 مكان العملالمعلومات في و

 

 ICDLالعربية" ) -دي أل  مؤخراً عن مؤسسة "أي سيصدرت أشارت دراسة  – 2015ديسمبر،  االمارات،

Arabia ،) الجهة المسؤولة عن نشر مهارات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات واالستخدام اآلمن لإلنترنت

 االتصاالتتكنولوجيا مهارات وتحسين أهمية تطوير إلى   في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر،

منطقة. في الالعمل  ألصحابباعتبارها مطلباً متنامياً  في القطاعين العام والخاص لدى الموظفين المعلوماتو

العمل إلى توظيف األشخاص األكفاء في مجال  أصحابيسعى  توجه جديد، حيثكما كشفت الدراسة عن 

من أجل  ينالموظفإضافية لهؤالء تدريبية وأيضاً رغبتهم في تقديم دورات   المعلوماتو تكنولوجيا االتصاالت

هيئة حكومية وشركة  500االستبيان شارك في و .المعلوماتو تكنولوجيا االتصاالتتهم في مجال ازيادة مهار

 من مختلفالموارد البشرية رؤساء أقسام الشركات و أصحاب ، بما في ذلكالمنطقةمن مختلف أنحاء  ةخاص

 الشرق األوسط. مؤسسات القطاعين العام والخاص في منطقة

العمل في المنطقة يسعون إلى توظيف األشخاص ذوي المهارات والذي يمكنهم  أصحابتشير الدراسة إلى أن و

 للتغيرات التقنية واتجاهات السوق.استجابة تحسين أدائهم  من
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وخدمة أن كافة مجاالت العمل، بما في ذلك العمل اإلداري  استطلعت آراؤهمن مم %85ما يقارب وأفاد 

مجموعة من المهارات في مجال  ، تتطلبوالتسويق واإلدارة األعمالالمبيعات وتطوير العمليات ووالعمالء 

المشاريع وإعداد التقارير واالستخدام اآلمن  وإدارةالعمل الجماعي ك المعلوماتو تكنولوجيا االتصاالت

 النصوصالتسويق الرقمي ومعالجة . وفي حين أن مهارات مثل بيانات وشبكات التواصل االجتماعيلل

غلبية الموظفين يجيدون المهارات فإن أ ،العمل أصحابتحظى بطلب كبير من قبل  اإللكترونيوالتعاون 

 األساسية كإعداد العروض التقديمية ومعالجة النصوص ومهارات شبكات التواصل االجتماعي.

ظفيهم من موتدريب وتعليم مالئمة لفكرة تقديم برامج على  مقبلون العمل في الشرق األوسط  أصحابمعظم و

عن  في االستبيان ونالمشاركر معظم . وعب  بات المؤسسة والسوقلوفقاً لمتط هممهاراتتطوير وتحسين أجل 

إخضاع موظفيهم لبرامج تدريبية في مجاالت تخطيط المشاريع وإعداد العروض التقديمية  إلىحاجتهم 

ا هميتها في تنفيذ المهام اليومية. كمأل نظراً تكنولوجيا المعلومات  أمنوالجداول الحسابية ومعالجة النصوص و

 بارواعت  ،التواصل والتخطيطكروح العمل الجماعي ومهارات الشخصية إلى أهمية المهارات االستبيان أشار 

ن العمل بأنه م أصحابوأخيراً، يرى  .ألي منصب ضمن بيئة العمل ةساسياأل مهاراتمن الوالتحليل  المرونة

 تكنولوجيا االتصاالت مستوًى جيد من المهارة في مجالدون الصعب اكتساب هذه المهارات الشخصية 

 .المعلوماتو

ً  منطقة الشرق األوسطتشهد العربية: " –سي دي أل  قال جميل عزو، مدير عام مؤسسة "أيو في  نمواً قويا

في  تتبني أحدث التكنولوجياجزء كبير من هذا التقدم ناجم عن تحرك الشركات نحو مختلف القطاعات، و

ويأتي إلى جانب ذلك ضرورة أن تكون الموارد البشرية بارعة في تبني واستخدام هذه  .العمل أماكن

إلى اج والتي تحت المعلوماتو تكنولوجيا االتصاالتومن هنا يتزايد االهتمام بمهارات  جديدة،التكنولوجيات ال

ً لتطور التكنولوجيا ً في نجاح تنفيذ االلتزامات ألنها  تحديث وتطوير وفقا . لوظيفيةاتعتبر عنصراً جوهريا

درات قوتنمي من بتقديم أحدث الدورات والبرامج التدريبية التي تعزز  ناالتزام يؤكد هذا االستبيان علىو

هذه في مل سوق العالمتطورة باستمرار ل المعلوماتو تكنولوجيا االتصاالتلتلبية متطلبات الموارد البشرية 

 ."المنطقة

 -نتهىا-


