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 حفظك هللا ..........أمي الغاليت 
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 الى جميع ألاصدقاء 

: خيرة ، أمينت، شهيناش  الى صدًقاحي  
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 الى شمالء الدزب املقبلين معي على الخخسج جخصص حسيير إستراجيجي دولي 

لى كل من ذكسهم قلبي ونساهم قلمي إ  

 اليهم جميعا أهدي برزة عملي وثمسة جهدي

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 شكر وعرفان 

  

 

الحمد والشكر هلل تبارك وتعالى على توفٌقه وفضله ،ومصداقا لقول رسول هللا صلى هللا علٌه 

سلم "من لم ٌشكر الناس لم ٌشكر هللا".و  

أتقدم بوافر الشكر واالمتنان الى استاذي الدكتور شهٌدة عبد هللا على كل الجهد والوقت الذي 

سخره لإلشراف على هذا البحث ،وعلى ما أوالنً به من توجٌهات ونصائح خالل مراحل إعداد 

 هذا العمل ،أسأل هللا أن ٌجزٌه عنً كل خٌر 

بالشكر الجزٌل لألساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة ،الذٌن تكرموا بقبول قراءة  كما أتوجه

 ومناقشة هذه المذكرة 

تحٌة إجالل وعرفان لألساتذة" جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس" على مرافقتهم الدائمة لنا وعلى 

 الجهد المبذول طٌلة مدة الدراسة . 
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 املقدّمة العاّمة :

 غسفذ البِئت الاكخصادًت الػاإلاُت غدة جؼىزاث ،وذلً بظب الخؼىز الري غسفخه اإلاإطظاث الاكخصادًتللد 

اث خالٌ جلً الفترة وذلً  والتي هي بمثابت الخلُت ألاطاطُت في اليشاغ  الاكخصاد بدُث اخخلفذ الىظٍس

لري او غىد الحاحت واألزشُف غاللها حمؼ اإلاػلىماث و اطخ اإلاظخخدمت في ىُفُت غً الوالسض ى   بػدم اإلاٌُى 

للمػلىماث أطاض ؤلادازة الحدًثت خُث مؼ مسوز الىكذ أصبدذ اإلاػالجت آلالُت ،بدفظ اإلاػلىماث فيها  لىمً

أهم الاججاهاث اإلاػاصسة في الخىىىلىحُا اإلاػلىماث جإهد همى الدوز الاطتراجُجي لىظم اإلاػلىماث في ئدازة 

ت .  اإلاىازد البشٍس

ت صغيرة وأصبدذ اإلاػلىماث حصء ال ًخجصأ مً وظُج ؤلادازة في اإلاإطظت  بفظل الخىىىلىحُا أصبذ الػالم كٍس

ت والىفاءاث وجلدًم مىخجاث ومىزدا  ت وجدغُم اللسازاث و حظُير مىازدها البشٍس هاما في جفػُل الػملُت ؤلاداٍز

ػت اإلاخغيرة في حمُؼ  حدًدة وجدظين حىدة ألاداء فاإلدازة الجدًدة أصبدذ حػخمد غلى اإلاػلىمت الظَس

هتهاء اإلاػلىماث الخاصت بالظلظلت مساخلها بدءا باإلاػلىمت اإلاخػللت بأذواق اإلاظتهلىين وكدزتهم الشسائُت وا

لت لػملُت ؤلاهخاج بدُث ًخخلف هىع الىظم اإلاظخخدمت في ؤلادازة ول غملُت مً غملُاث فمنها هظم  الؼٍى

اإلاػلىماث غملُت الخخؼُؽ و السكابت وهظم اإلاػلىماث في الػملُت الخىظُمُت و ؤلاشساف و الخىحُه و السكابت 

فػالت طخإدي الى جخفُع جيلفت ؤلاهخاج ومظاغفت مظخىي حىدة الظلػت  هره الىظم لى جم اطخغاللها بؼسق 

لرلً جبلىز لدًىا مػالم الاشيالُت مً خالٌ هرا  جدظين ألاداء الاكخصادي للمإطظت  ئلىمما ًإدي بالخالي 

 البدث واإلاخمثلت في ما ًلي :

 إدارة املوارد البشزية؟ ثحسين هظام املعلومات فيكيف يساهم  -

 الخالُت:ألاطئلت الفسغُت هلىم بؼسح  غنهالإلحابت لإلإلاام بيل حىاهب ئشيالُت البدث، ولدظهُل و 

  ىظام اإلاػلىماث؟ب هلصد ماذا 

  ت في اإلاإطظت ؟هي ما  وظُفت ومهام ئدازة اإلاىازد البشٍس

 ت ؟  هُف ٌظاهم هظام اإلاػلىماث في ئدازة اإلاىازد البشٍس

 الفسطُاث الخالُت:لإلحابت غلى الدظاؤالث ًمىً ػسح 

ت.  الاطخخدام الجُد لألهظمت اإلاػلىماث طُإدي ئلى دوز فػاٌ في ئدازة اإلاىازد البشٍس

ت في اإلاإطظت. د مً ئمياهُت اإلاىازد البشٍس  هظام اإلاػلىماث الحدًثت ًٍص

ت للخؼىزاث الاكخصادًت .  جسجبؽ هفاءة أهظمت اإلاػلىماث بمدي مىاهبت ئدازة اإلاىازد البشٍس
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 اختيار املوضوع:مبررات 

جم اخخُازها لهرا اإلاىطىع هظسا ألهمُخه في الػصس الري أصبدذ حػؼى فُه أهمُت هبيرة للمػلىمت وخاصت 

 :غىد اإلاىزد البشسي الري ٌػخبر أي مإطظت في مجاٌ وشاػها هما ًمىً خصس هره اإلابرزاث فُما ًلي

ت  - ادة كدزاجىا الفىٍس  .ًمثل مىطىع الدزاطت حصءا مً جخصص ي الري هدزطه جأمال في ٍش

ت.-  مُىلي الشخص ي إلاػسفت الدوز الري جلػبه أهظمت اإلاػلىماث لىظُفت ئدازة اإلاىازد البشٍس

ت.  الخػسف غل هُفُت اطخخدام اإلاإطظت ألهظمت اإلاػلىماث، و ئدازة مىازدها البشٍس

 البحث:أهمية 

مية البحث في قيمة املعلومة التي أصبحت  ثحتض ي أهمية كبيرة في عصزها الحالي خاصة مع ثكمن أه

 ثطور سلوكات املورد البشزي داخل املؤسسة ويمكن  ثلخيص هذه ألاهمية فيما يلي:

 ُت اللدزة الخىافظُت أهمُت هظام اإلاػلىماث وجأثيره غلى اكخصادًاث اإلاإطظت في جدظين السبدُت وجىم

 ث ألاحىز لللىي الػاملت في اإلاإطظت.وزفؼ مػدال 

 ت بصفت خاصت ًمىً ئ ن اطتهداف هظام اإلاػلىماث في اإلاإطظاث بصفت غامت و اإلاإطظاث الجصائٍس

اث أفظل . ت و جىحُه ألاداء البشسي هدى مظخٍى  ئخداثه بخفػُل همؽ ئدازة اإلاىازد البشٍس

  البحث:أدوات 

الفسطُاث مً صحتها أو غدم صحتها  اجبػىا  اإلاىهج الىصفي و اإلاىهج لإلحابت غلى ألاطئلت اإلاؼسوخت و اخخباز 

لجاهب الىظسي اغخمدها غلى اإلاىهج الىصفي الخدلُلي الخدلُلي  خُث جم ذلً فُما ًخص الجاهبين  فالبيظبت ل

ت في جدظين هظام اإلاػلىماث وهرا بالخىفُم مؼ الجاهب الري ٌظمذ لىا مدي مظاهمت ادازة اإلاىازد ا لبشٍس

ت غلى واكؼ اإلاإطظت اإلاخمثل  ها فُه اغخمادالخؼبُلي الري  غلى دزاطت خالت مً أحل اطلاغ الدزاطت الىظٍس

ت .في هُفُت جؼبُم هظام اإلاػلىماث و مدي مظاهم  ت ادازة اإلاىازد البشٍس

 حدود الدراسة : 

 الىلاغ الخالُت :مً أحل الاخاػت باشيالُت البدث و فهم حىاهبها اإلاخخلفت خددها مجاٌ دزاطدىا في 

 " الامىمت والؼفىلت" اللت خيرة والًت مظخغاهم.في : اإلاإطظت الاطدشفائُت اإلاخخصصت املجال املكاوي -
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:مً أحل الىصٌى الى الىخائج و اطخيخاحاث غلمُت جثبذ أو جىفي صحت الفسطُاث  املجال الزماوي -

ئلى   04/03/2019ة مً وذلً للفترة اإلامخدًىم  15ز الفترة الصمىُت جلدز ب فظلىا اخخُا

18/03/2019. 

 

 هيكل البحث: 

 إلإلاام باإلاىطىع بيل حىاهبه جم جلظُمه غلى الىدى الخالي :

هداف و أطاطُاث هظام اإلاػلىماث مً خُث "اإلافهىم و ألاهىاع و اإلايىهاث و ألا  الفصل ألاول: -

 ألاهمُت."

ت في اإلاإطظت. وظُفت ئدازة الفصل الثاوي: -  اإلاىازد البشٍس

 و دوز هظام اإلاػلىماث في اإلاإطظت  وهى مخصص للخػٍسف باإلاإطظت ثم الخؼسق ئلى الثالث: الفصل -

ت )جىظُف الُد مداولت مػسفت مدي  فػالُتها و حػسطىا فُه إلادي مظاهمت ئدازة اإلاىازد البشٍس

 الػاملت(.

 : الدراسات السابقة 

ادة فاغلُت بػىىان دوز هظام مػلىماث اإلا 2014"دزاطت غماد صفىن حلىد السوٍلي، -1 ت في ٍش ىازد البشٍس

.ً ت،حامػت مملىت البدٍس ت ،مرهسة ماحظخير في ئدازة اإلاىازد البشٍس  أداء ئدازة  اإلاىازد البشٍس

ت لىشازة  ادة فػالُت أداء ادازة اإلاىازد البشٍس ت في ٍش هدف البدث الى دزاطت دوز هظام اإلاػلىماث اإلاىازد البشٍس

ً ،وذلً في طىء بػع اإلاخغيراث الدًمىغسافُت مثل "الجيع ،الػمس ،اإلاإهل  الداخلُت بمملىت البدٍس

،الىظُفت،طىىاث الخبرة " ،وللد جظمً البدث أزبػت فصٌى ،الفصل ألاٌو جىاٌو أطلىب البدث 

خمثل مجخمؼ البدث الحالي في  ومىهجُخه،خُث جم اطخخدام اإلاىهج الىصفي الخدلُلي لىصف اإلاشيلت ،ٍو

ت لىشازة الداخلُت والبالغ غىدهم هدى حمُؼ الػاملين بادازة اإلاى  ،فسد،جيىهذ غُيذ البدث 618ازد البشٍس

ت لىشازة الداخلُت ،واطخخدم الباخث  217ألاطاطُت النهائُت مً  مً الػاملين والػاملين بادازة اإلاىازد البشٍس

دخىي غلى مخغيري البدث "هظم اإلاػلىماث  اإلاى  ت ٍو ت اطخبُان لىظم اإلاػلىماث اإلاىازد البشٍس ازد البشٍس

ت "بجاهب بػع اإلاخغيراث الدًمىغسافُت.  ،فاغلُت أداء ادازة اإلاىازد البشٍس

ت وأداء ادازة  أما الفصل الثاوي فلد جؼسق الباخث الى الجاهب الىظسي اإلاخػلم بىظم اإلاػلىماث اإلاىازد البشٍس

ت ومػسفت الػالكت بُنهما ، ثم جؼسق الباخث الى ذهس إلادت  ت في اإلاىازد البشٍس خُت غً ادازة اإلاىازد البشٍس جاٍز

ً وجؼىزها واوػياطاث الحيىمت ؤلالىتروهُت غليها .  وشازة الداخلُت بمملىت البدٍس
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أما الفصل الثالث فلد جىاٌو غسض لىخائج والبدث وجدلُلها ،وكد اطخخدم الباخث بػع الاطالُب 

ت ؤلاخصائُت اإلاىاطبت لفسطُاث البدث وحظاؤالجه وهي هما ًلي خظا ب اإلاخىطؼاث و ؤلاهدسافاث اإلاػُاٍز

ت .....الخ.  اإلاػُاٍز

ت غلى أداء الػاملين دزاطت خالت مإطظت ش ي  -2 دزاطت زحم خالد بػىىان أثس هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

وزكلت  ،زطالت ماحظخيرفي غلىم الدظُير، حامػت كاصدي مسباح 2011بظؼُف خالٌ   CHIALIغلي 

2011-2012 

ت بػملُت جلُُم أداء الػاملين في اإلاإطظت هدفذ هره الدزاط ت الى ابساش غالكت هظام اإلاػلىماث اإلاىازد البشٍس

دوزه في جدظين هره ألاخيرة ، هما هدفذ الدزاطت الى مداولت ؤلاػالع غلى واكؼ هظام اإلاػلىماث اإلاىازد 

ت ومدي  جأثيره غلى أداء الػاملين ،بدُث جىصل الؼا ت اإلاإطظاث الجصائٍس لب مً خالٌ هره الدزاطت البشٍس

ت في اإلاإطظت خُث  ت ًإدي الى الدظُير الفػاٌ للمىازد البشٍس الى أن اطخخدام هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

ٌظاهم بشيل فػاٌ في جدظين وزفؼ أداء الػاملين باإلاإطظت مً خالٌ الدظُير الىفء والفػاٌ للمىازد 

ت باإلطافت الى هفاءاث اللسازاث اإلاخخر ب ،التركُت ،الحىافص ،جلُُم البشٍس ة بشأهه اإلاخمثلت في كسازاث الخدٍز

ألاداء الري ًدلم السطا لدي الفسد مما ًىػىع اًجابُا غلى أداء ألافساد وهى ما ٌظاهم في جدلُم أهداف 

 اإلاىظمت.

ت دزاطت خالت  بً الظػدي مدمد الجىاد -3 دزاطت بػىىان أثس أهظمت اإلاػلىماث في حظُير اإلاىازد البشٍس

-2014 وزكلت صادًت ،حامػت كاصدي مسباح، شسهت الىهسباء والغاش ،وزكلت ،مرهسة ماطتر في الػلىم الاكخ

ت في اإلاإطظت ومػسفت هدف 2015 ، هدفذ هره الدزاطت الى ابساش أثس اإلاػلىماث في حظُير اإلاىازد البشٍس

اث طير غمل اإلاإط ت ليل مظخٍى ظت غً خالتها الحالُت هظام اإلاػلىماث في جىفير اإلاػلىماث الظسوٍز

لت حظاغد غلى ؤلاحابت غلى  م ججمُؼ هره  اإلاػلىماث وخفظها وجدلُلها ووطػها بؼٍس والظابلت غً ػٍس

ت  أطئلت ئطتراججُت جىفُرًت مهمت،خُث جىصل الؼالب الى أن اطخخدام هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

إدي  ت في ٌظاهم في شيل فػاٌ في جدظين أداء الػاملين باإلاإطظت ٍو الى حظُير الفػاٌ للمىازد البشٍس

 اإلاإطظت.
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 الفصل ألاول   

 أساسياث هظام املعلوماث

 جمهيد

ؿهش مٌهىم اإلاللىماجُت خذًثا, هدُجت للٌِضة الهائلت في ٓم اإلاللىماث اإلالاصشة و ما جمثله مً 

ًهي حلخبر كامال مهما  وبزلٗ اإلاللىماث,جٕىىلىحُا مخؼىسة, حلمل كلى ججمُم وملالجت و هِل 

وأظاظُا في الخُاة الاُخصادًت و الاحخماكُت ألي مجخمم ملاصش.و جؤزش اإلاللىماجُت في أهماغ جٌٕير و 

كاداث حمُم ًئاث اإلاجخمم ًُما ًخللّ بتزوٍذ باإلالاسي و الخبراث ,التي جٌُذ في أداء ألاكما٘ و خل 

ٔا ا أو جؼبُُِا و ما هى اإلاشأل و اجخار الِشاساث كلى  ٔان هـٍش اث و البدث الللمي ,ظىاء  ًت اإلاعخٍى

إال جٌاكل مم اإلاللىماث ,و بلىسة لها , مً خُث الخجمُم و الخدلُل  و الاظخِشاء و اليشش ,ًِعخمذ 

ش البدىر و  ؤلاهخاحُتليها خصُلت اإلاللىماث اإلاخاخت و ًظٍُ إالباخث مً  و اإلاخمثلت في جِاٍس

 الذساظاث واإلاِاالث و الٕخب .

بدُث  اإلاللىماث التي جيخجها ألاهـمت حلذ مىسد أظاس ي مً مىاسد اإلاىـماث في مخخلٍ أشٖالها ًهي 

لُت ,خُث أن هزه  ت أو جمٍى اللمىد الٌِشي للِشاساث اإلاالُت ظىاء ُشاساث حشوُلُت أو اظدثماٍس

 ًم أداء اإلاىـمت وجدُِّ ميزة جىاًعُت.الِشاساث حعاهم في س 

ٔاآلحي :  خُث ُعمىا الٌصل ألا٘و الى زالزت مباخث وهي 

 اإلابدث ألا٘و : الاػاس اإلاٌاهمي لىـام اإلاللىماث .

 اإلابدث الثاوي : الاػاس الٌٕشي والىـم الخؼبُُِت

 اإلابدث الثالث: هـم اإلاللىماث اإلاداظبُت
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 املفاهيمي لىظام املعلوماثاملبحث ألاول : إلاطاز 

 املطلب ألاول :  هظسيت الىظم

ًمًٕ حلٍشٍ مصؼلر الىـام كلى أهه : مجمىكت مترابؼت ومخجاوعت مً اإلاىاسد واللىاصش مىه ألاًشاد,آلاالث 

,الخجهيزاث ,ألامىا٘ ,السجالث .........الخ,التي جخٌاكل مم بلظها البلع داخل اػاس ملين "خذود الىـام 

ىخذة واخذة هدى جدُِّ هذي أو مجمىكت مً ألاهذاي اللامت في ؿل الـشوي أو الُِىد البُئُت "وحلمل ٔ

 1اإلادُؼت .

خظمً هزا الخلٍشٍ طشوسة أن ٌشمل الىـام بصٌت كامت كلى مجمىكت مً:  ٍو

 الصٌاث والخصائص التي هزٓش منها:

  :املوازد Resources 

اإلاٖىهت له واإلاخمثلت في مجمىكت اإلاىاسد اإلاخاخت للىـام ,ًللى ظبُل البذ أن جخىاًش ألي هـام البيُت ألاظاظُت 

 اإلاثا٘ ,ًمًٕ جصيٍُ مىاسد هـام اإلاللىماث اإلاداظبي الى أسبلت مىاسد وهي :

 وحشمل ألاوساَ الٕخابُت واإلاؼبىكاث واإلاعدىذاث والسجالث والذًاجش وما شابه رلٗ املهماث: - 1

ليها الجاهب الالٕترووي الٖاجبت في الىـام الُذوي ًظاي إ الخاظبت وآلاالثوحشمل آلاالث  ألاحهصة: – 2

ُت ً الثاهىي ,ػابلاث العؼىس ,والىخذاث الؼًش  وأػشاًه اإلإملت له مثل وخذاث الخخٍض

داسة وحشوُل الىـام ًٌي الىـام اإلاداظبي الُذوي ًىحذ اإلاداظبين وهم ألاًشاد الِائمين كلى إ : ألافساد – 3

ّ مدللي ومصممي و الصشاًين وأمى والٕخبت ىظم إلى هزا الٌٍش البرامج  وواطعيالىـم ,اء اإلاخاصن ..........الخ ٍو

 ومشولي الخاظب في خالت اظخخذام الخاظب ؤلالٕترووي

,أو  والاخخُاػاثوهي ألامىا٘ اإلاخاخت للىـام اإلاداظبي مً مصادس راجُت مثل ألاسباح اإلادخجضة  ألاموال: – 4

ادة سأط اإلاا٘ . ادة أو ٍص  مً اإلاصادس خاسحُت مثل الاُتراض أو ٍص

  ألاهدافObjectives 

ًشجبؽ وحىد الىـام ,أي هـام ,بىحىد هذي ملين أو مجمىكت مً ألاهذاي ًشاد جدُِِها مً وحىد الىـام 

أنها مً أهم اللىامل اإلادذدة لٌُُٕت جيعُّ  ,ًأهذاي الىـام هي اإلابرس ألاظاس ي الظخمشاس وحىده ٓما

ٌُُت جىـُم وإداسة و اظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت له  ِت كمله ٓو وحشوُل اإلاىاسد اإلاخاخت للىـام هي التي جدذد ػٍش

ٔاث الصىاكُت و  والخيعُّ ًُما بُنها بما ًظمً جدُِّ هزه ألاهذاي ,ًمثال ًخمثل الهذي ألاظاس ي للشش

ت في اإلاجا٘  ٔل اإلاىاسد  اظخخذامألاكما٘ في جدُِّ أًظل معخىي ممًٕ مً ألاسباح ,لزلٗ ًخم الخجاٍس

ٔاث مً مىاسد ومهماث وآالث وأحهضة وأًشاد وأمىا٘ بدىـُم وجيعُّ ملين لخدُِّ أٓبر  اإلاخاخت لهزه الشش

ادة ممٕىت في اإلابُلاث بأُل الخٖالٍُ ممٕىت بما ًدِّ أًظل سبذ ممًٕ .  ٍص

                                                           
1
 .31،ص32،ص3008-3002شارع زكرٌاء غنٌم سابقا، اإلسكندرٌة، 48أحمد حسٌن علً حسٌن ،نظم المعلومات المحاسبٌة،الدار الجامعٌة .  
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  البيئت والحدودEnvironment and Boundries 

خٌاكل مم وخذاجه وهـمه ألاخشي  جخمثل بِئت الىـام في اإلاجا٘ اإلادُؽ بالىـام واإلاجخمم الزي ٌلمل ًُه ٍو

,أما خذود الىـام ًخخمثل في الخؼىغ اإلادذدة للىـام وجٌصله كً البِئت التي ٌلمل ًيها وبصٌت كامت ,هالبا 

ـام وبين خذوده ألهه ال ًمًٕ الِاػم للىِاغ التي ًيخهي كىذها ما ًصلب جدذًذ خذ ًاصل بين بِئت الى

ال أهه مً الىاخُت أخشي ,ال بذ مً وحىد خذود واضخت للىـام د وبذاًت البِئت التي ٌلمل ًيها إالىـام الخذو 

ٗ كادة ألنها هي التي جدذد أهىاق اإلاذخالث واإلاخشحاث التي جخذًّ بين الىـام وبين البِئت التي ٌلمل ًيها ,لزل

ما ًٌترض وحىد خذود واضخت للىـام جـهشه ٔىخذة مخميزة في البِئت التي ٌلمل ًيها ,وكادة ما ًخم جدذًذ 

خذود الىـام بالشحىق الى ألاهذاي التي ًشاد جدُِِها مً وحىده ,ًمثال هذي جدُِّ أًظل سبذ ممًٕ 

دعم لىحىد ٔل اإلاىاسد اإلاؼلىبت لخدُِّ هزا  ًجلل خذود الىـام ممثلت في ؤلاػاس أو الخيز الزي ٌعمذ ٍو

 الهذي .

 :املساحل و ألاعمال و العىاصسStage , Taskes and Elementes 

ت الىـام في أي كمل هـام مً خال٘ مجمىكت مدذودة ومىـمت مً اإلاشاخل جيخهي بخدُِّ  جِىم خٓش

ت اللمل في الىـام اإلاللىما ث مً خال٘ زالزت مشاخل ألاهذاي التي مً أحلها وحذ الىـام. ًمثال جِىم خٓش

أظاظُت وهي :مشخلت ججمُم البُاهاث "اإلاذخالث "ومشخلت حشوُل البُاهاث "اهخاج اإلاللىماث"ومشخلت ججمُم 

ش "اإلاخشحاث"  وجىصُل الخِاٍس

وجخظمً ٔل مشخلت مجمىكت مً ألاكما٘ أو ألاوشؼت التي ًجب الُِام بها إلجمام اإلاهام اإلاؼلىبت مً اإلاشخلت 

ال جخظمً مشخلت ججمُم البُاهاث في هـام اإلاللىماث ألاوشؼت الخاصت بدصش وحسجُل البُاهاث, اإلالُىت. ًمث

ل البُاهاث .ٓما جخظمً مشخلت الدشوُل ألاوشؼت الخاصت  جشميز وجصيٍُ البُاهاث, جذُُّ البُاهاث ,وجدٍى

خُص البُاهاث وأخيرا بخصيٍُ وجشجِب البُاهاث ,إحشاء اللملُاث الخعابُت و اإلاىؼُِت كلى البُاهاث ,وجل

نها واظترحاكها وجىصُلها الى اإلاعخخذمين  ش وجخٍض جخظمً مشخلت اإلاخشحاث ألاوشؼت الخاصت بخجمُم الخِاٍس

.هزا باإلطاًت الى مجمىكت مً ألاكما٘ الخاصت بىـام اإلاللىماث ٖٓل وهي اداسة البُاهاث وسُابت وأمً 

 1البُاهاث والخوزًت اللٕعُت .

ألادواث واإلاهماث وألاحهضة وألاشُاء ألاخشي التي جمًٕ مً الُِام باألكما٘ وألاوشؼت أما اللىاصش ًهي 

اإلاخخلٌت في ٔل مشخلت مً اإلاشاخل .ًمثال جخظمً اللىاصش في هـام اإلاللىماث اإلاعدىذاث التي جدخىي كلى 

ش التي جخظمً اإلاللىماث والتي جمثل اإلادشحاث  البُاهاث التي جمثل اإلاذخالث ألاظاظُت للىـام,والخِاٍس

ألاظاظُت للىـام ,باإلطاًت الى أحهضة آلاالث الٖاجبت والخاظبت والخاظباث ؤلالٕتروهُت وألاحضاء اإلإملت لها 

 وما الى رلٗ.

 :الليود 

خأزش بها ,باإلطاًت الى وحىد خذود  ؤزش ٍو مًٕ أن ًخٌاكل ملها ٍو خُث أن الىـام ٌلمل في بِئت ملُىت ٍو

له ُٕٓان معخِل كً البِئت اإلادُؼت به ,ارن ال ًمًٕ للىـام جدذًذ أهذاًه للىـام جدذد وحىده وجٌص

بصىسة مؼلِت بعبب وحىد بلع الُِىد اإلاٌشوطت كلى جدُِّ هزه ألاهذاي وجد٘ى دون جدُِِها بصىسة 

                                                           
1
     31أحمد حسٌن علً حسٌن ،المرجع سبق ذكره ،ص .  
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ذ جشحم ُُىد الىـام الى أظباب مً داخل الىـام أو الى أظباب مً خاسج الىـام .ًمً أمثلت  مؼلِت .ُو

ت للىـام ,باإلطاًت إلى أن خذود الىـام هٌعه جمثل  ألاظباب الذاخلُت ,هذسة اإلاىاسد اإلاالُت أو الٌىُت أو البشٍش

ُُذ كلُه ألنها هي اإلادذدة اشٖله وحجمه .أما ألاظباب الخاسحُت ًِذ جٖىن أظباب ُاهىهُت أو ؿشوي جٌشطها 

ن بذجم الؼلب كلى مىخجاجه وظلىْ الىـم البِئت اإلادُؼت بالىـام ,ًمثال ًخُِذ حجم مبُلاث الىـام اإلالي

ألاخشي اإلاىاًعت لهزا الىـام وما في رلٗ ,أًظا جخُِذ اداسة وحشوُل الِىي اللاملت في الىـام بِىاهين اللمل 

 العائذة في اإلاجخمم واللىائذ والِىاهين الخٖىمُت وما شابه رلٗ.

 :الىظم الفسعيتSubsystems 

مً الىـم الٌشكُت لها هٌغ خصائص الىـام ألاظاس ي ولٕنها حلمل  هالبا ما ًخٖىن الىـام مً مجمىكت

ٓىـم معخِلت ومخخصصت في كمل أو وؿٌُت ملُىت حعاهم في جدُِّ أهذاي الىـام ألاظاس ي ٖٓل.ًمثال, 

"أن الىـام ألاظاس ي للىخذة الاُخصادًت في اإلاجا٘ ألاكما٘ ًخٖىن مً زالزت هـم ًشكُت  1-1ًـهش الشٖل"

داسي وهـام الدشوُل وهـام اإلاللىماث. ٔل هـام مً هزه الىـم الٌشكُت ٌشخمل بذوسه كلى وهي:الخىـُم ؤلا 

أن الىـام اإلاللىماث  2- 1مجمىكت مً الىـم الٌشكُت التي حشخمل بذوسها كلى هـم ًشكُت أخشي ًمثال

مىكت مً ًخٖىن مً مجمىكت الىـم الٌشكُت منها هـام اإلاللىماث اإلاداظبي الزي ٌشخمل بذوسه كلى مج

م "  1"1الىـم الٌشكُت :الشٖل ُس
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  .31. أحمد حسٌن علً حسٌن، المرجع سبق ذكره ، ص
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 1": الوحدة الاكخصادًت في املجال ألاعمال كىظام1الشكل زكم" 

 

 
 
 
 
 
 
 

 البٌئة :    المالك      الدائنون                الجهات الحكومٌة       الصناعة 

 
 

 اإلاخشحاث اإلاىاسد

 مىخجاث اإلاىاسد واإلاهماث

 خذماث الخجهيزاث 

 مللىماث ألاًشاد 

 ألامىا٘

  

 البِئت :       اللمالء         اإلاىسدًً      الجهاث الخٖىمُت      الجمهىس 

 

  

 .14،ص2004،2003شكسياء ،إلاسكىدزيت،شازع   44أحمد حسين علي،هظم املعلوماث املحاسبيت،الداز الجامعيت، املصدز:

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .38. أحمد حسٌن علً حسٌن ، المرجع سبق ذكره ،ص 

 التنظٌم "نظام فرعً"              

 األرباح

تعظٌم األرباح، تقدٌم أفضل خدمة 

 للعمالء.....الخ

 نظام المعلومات "نظام فرعً"          

 نظام التشغٌل "نظام فرعً"            
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 ": الىظم الفسعيت لىظام املعلوماث إلادازيت02الشكل  زكم"

 

 

 

 

 

 

 

 14،ص2004-2003سكىدزيت إلا شازع شكسياء،  44أحمد حسين علي ،هظم املعلوماث املحاسبيت ،الداز الجامعيت ،:  املصدز

    

عاكذ الخدذًذ الىاضر للىـم  الٌشكُت كلى جدذًذ الهُٖل ألاظاس ي للىـام باإلطاًت الى اًجاد ُىىاث َو

لالجصاالث ممثلت في اإلالامالث بين الىـم الٌشكُت وما ًترجب كً رلٗ مً جذًّ للمىاسد بين هزا الىـم 

ابت وجُُِم ألا  يز كملُاث الُش داء ,وبزلٗ ٌعهل إداسة و حشوُل الىـام ألاظاس ي ٖٓل باإلطاًت الى إمٖاهُت جٓش

 كلى أحضاء ملُىت مً الىـام.

 :السكابت Controls 

مً الخصائص ألاظاظُت للىـام بصٌت كامت وللىـام في مجا٘ ألاكما٘ بصٌت خاصت طشوسة وحىد مجمىكت 

مً الِىاكذ وؤلاحشاءاث اإلالُىت للخدٕم في ظير اللمل في الىـم الٌشكُت بما ًظمً أن حلمل ٔلها هدى جدُِّ 

ابت ماولت" وتهذي ُألاهذاي اللامت للىـ ابت أًظا إلى آدام ألاظاس ي "ُس شاي ألاخؼاء ىاكذ وإحشاءاث الُش

ابت مٕدشٌت "باإلطاًت إلى جُُِم ألاداء  والاهدشاًاث ابت مصدخت "داخل  واجخار"ُس الِشاساث الخصخُدُت "ُس

ابت داخ لالت للُش ظُؤدي بالظشوسة ل الىـام اإلالين الىـم وال شٗ أن كذم وحىد ُىاكذ وإحشاءاث مدٕمت ًو

 1لى ًشل هزا الىـام أو الى كذم ُذسجه كلى جدُِّ أهذاًه .إ

 

 

 

                                                           
1

 34ً حسٌن، المرجع سبق ذكره، ص، . أحمد حسٌن عل

 نظام المعلومات اإلداري

 نظام المعلومات التسوٌقً

 

 نظام معلومات األفراد نظام المعلومات المحاسبً نظام المعلومات اإلنتاجً

الحسابات  

 المدنٌة   
 الحسابات 

 الدائنة     

المحاسبة عن 

 األصول الثابتة 

نظام األستاذ 

 العام      

 نظام        

 المخزون         
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  :مسخخدمي الىظامUsers 

وهم ألاًشاد أو الهُئاث أو الىخذاث التي حعخِبل وحعخخذم مخشحاث الىـام إما لإلظخخذام النهائي او 

م" اإلاعخخذمين الخاسحُين  " أن هىاْ مجمىكت كٍشظت م1ًٓمذخالث لىـام أخش ًٕما ًـهش في الشٖل ُس

الذاخلُت إلاخشحاث  الاظخخذاماثلى بِئت اإلادُؼت بها ,هزا باإلطاًت إإلاخشحاث الىخذة الاُخصادًت في ال

ت هدُجت  اكخماداالىـم الٌشكُت ًمثال حلخمذ ؤلاداسة  ٓبيرا كلى مخشحاث هـام اإلاللىماث اإلاداظبي في ملًش

ضها اإلاالي با الاُخصادًتأوشؼت الىخذة  لى بُاهاث الخٖالٍُ التي حعاكذ كلى حعلير اإلاىخجاث إلطاًت إومٓش

 1وجُُِم ألاداء ووطم الخؼؽ واإلاىاصهاث .

 Classification of Systemsجصييفاث الىظم  املطلب الثاوي:

ًمًٕ جصيٍُ الىـام كلى أظاط خاصُت أو أٓثر في هزا الىـام .ًمثال ًخم جصيٍُ الىـم كلى أظاط وشأتها 

ػبُلُت وهـم صىاكُت ,جصىٍ كلى أظاط كالُتها بالبِئت اإلادُؼت بها الى هـم مٌخىخت وهـم مولِت الى هـم 

وجصىٍ كلى أظاط هُٖلها ألاظاس ي الى هـم بعُؼت وهـم ملِذة وجصىٍ كلى أظاط دسحت الخأٓذ إلى هـم  

 مدذدة و هـم اخخمالُت هزٓشه ًُما ًلي :

 :الىظم الطبيعيت والصىاعيت Naturel Systemes and Humamnade Systems 

ٌلشي الىـام الؼبُعي بأهه الىـام الزي ال دخل لإلوعان في وحىده بل هى مً صىم هللا ظبداهه وحلالى  -

 وألامؼاس........الخ وألانهاس  مثل ؤلاوعان هٌعه ومثل الٖىن والشمغ والِمش 

وألاظباب التي سخشها هللا له. ومً أما الىـام الصىاعي ًهى مً صىم ؤلاوعان باظخخذام اإلاىاسد واللىاصش 

ٔاث والهُئاث والخلاوهُاث والجاملاث واإلاعدشٌُاث .....الخ,وبؼبُلت الخا٘ ال  أمثلت الىـم الصىاكُت الشش

لى مً عي .لزلٗ ًدخاج الىـام الصىاعي إٌلمل الىـام الصىاعي بزاجه جلِائُا ٓما هى الخا٘ في الىـام الؼبُ

ششي  ذًشه َو ىٌزه ٍو ٌلشي خالُا بذساظت  كلى حشوُله لٖي ٌعخمش هزا الىـام في الىحىد وهى ماًصممه ٍو

 الىـم .

 :الىظم املفخوحت واملغللت Open Systems and Closed Systems  

ًخأزش وال ًؤزش بها وال جىحذ بُنهما أي خذود   الىـام اإلاولّ:هى الىـام اإلاٌص٘ى كً البِئت اإلادُؼت ال -

ت مثل الىـام الزسي اإلا  خٌاكل الُٕماوي اإلالضو٘مشتٓر

ٖىن له كالُت معخمشة  - ؤزش بها ,ٍو أما الىـام اإلاٌخىح : ًهى الىـام الزي ًخٌاكل مم البِئت اإلادُؼت ًخأزش ٍو

 2ملها مثل هـم اإلاىـمت اإلاخخلٌت 

  

                                                           
1
 .31المرجع سبق ذكره ،ص،أحمد حسٌن علً حسٌن، .  

2
 .38،ص3001النجار فاٌز ،نظم المعلومات اإلدارٌة ،جامعة اإلسراء ،الطبعة الثانٌة ،.  
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 :الىظم املحسوست واملجسدة 

مثل :هـم الخاظىب الؼبُلُت أو الصىاكُت اإلادعىظت  جخٖىن الىـم اإلادعىظت مً مجمىكت مً اللىاصش 

وحعمى أًظا بالىـم اإلاادًت .أما الىـم اإلاجشدة ًهي الىـم التي ال ًمًٕ إلاعها ,إهما ًٖىن جصىسها كِلُا مثل 

ت اليعبُت  هـام اللذ و الىـٍش

 :الىظم الثابخت والىظم املخغيرة 

مًٕ ال - خيبؤ بذُت الىـام الثابذ هى الىـام الزي كمل طمً آلُاث مدذدة ظلٌا وبشٖل شبه مؼلّ ,ٍو

ه معخِبال   الىـام الٖىوي ,هـام البرهامج الخاظىبي . مثل:ظلٓى

ّ آلُت ملُىت زابخت وبشٖل معخمش, - ه  أما الىـام اإلاخوير ًهى الىـام الزي ٌلمل ًو وال ًمًٕ الخيبؤ بعلٓى

ت واإلاالُت والاحخماكُت: مثلمعخِبال بشٖل خخمي   الىـم ؤلاداٍس

  الاحخماعيت:الىظم الفكسيت والىظم 

ت بأن حمُم كىاصشها مً اإلاٌاهُم و مً ألامثلت كليها: -  الىـم الٌلعٌُت العائذة . جخميز الىـم الٌٍٕش

أما الىـم الاحخماكُت ًهي الىـم التي جشبؽ العلْى ؤلاوعاوي بالجماكت و مً ألامثلت كليها الخجملاث  -

 1اإلاخخلٌت الىجاس ؤلاوعاهُت

 

 والىظم الخطبيليت املبحث الثاوي: إلاطاز الفكسي 

 املطلب ألاول: هظام املعلوماث "املكوهاث والوظائف"

ٍ خ٘ى هـام اإلاللىماث ومً أهمها هزٓش ما ًلي :  لِذ حلذدث الخلاٍس

حلٍشٍ "هـام اإلاللىماث"بأهه رلٗ الىـام الزي ًخظمً مجمىكت مخجاوعت ومترابؼت مً ًمًٕ  -1

ابت البُاهاث بوشض إهخاج وجىصُل ألاكما٘ واللىاصش واإلاىاسد جِىم بخجمُم وحشوُل و  إداسة و ُس

 مللىماث مٌُذة إلاعخخذمي الِشاساث مً خال٘ شبٕت مً ُىىاث وخؼىغ الاجصا٘

ير اإلاللىماث و خذماث اإلاللىماث  لطفيكشي  -2 هـام اإلاللىماث : بأنها جلٗ الىـم التي تهذي الى جًى

جب أؿً جخظمً هـام اإلاللىماث هـامين حضئُين كلى الاُل ألا٘و ًىصب كلى ججمُم  اليعبُت ,ٍو

ير خذماث اإلاللىماث   2الىـام للمللىماث والثاوي لخًى

اسة كً مٖىهاث مجخملت ومشجبؼت وحلمل مم حلٍشٍ هـام اإلاللىماث بأهه كب LOUDONاحمل  -3

ابت  نها وملالجتها لذكم كملُت صىم الِشاساث والخيعُّ والُش بلظها البلع لجمم اإلاللىماث وجخٍض

ين واللاملين في  والخدلُل كلى معخىي اإلاىـمت ,بدُث جصبذ واضخت لإلداسة ٓما حعاكذ ؤلاداٍس

 3ل اإلاشأل واظدُلاب اإلاىطىق الصلبجدلُ

                                                           
1
 .31ذكره ،ص،النجار فاٌز، المرجع سبق .   

2
 .01، ص 3001السٌد لطفً أمٌن، مراجعة وتدقٌق نظم المعلومات اإلدارٌة، الدار الجامعٌة، القاهرة ،.  

3. Laudon kenneth,loudon jane 2006Management iformation system Ninth edition pearson Education 
U.S.A ,2006,P33 
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 اث السئيسيت لىظام املعلوماث :املكوه 

 " املدخالثInput: "  ًهي كباسة كً اإلاٌشداث واإلالؼُاث التي جىصٍ ألاخذار واإلاخشحاث والتي جذخل طم

 الىـام

 " املخسحاثOutput: " و هي جمثل الىخائج التي ٌلمل الىـام كلى الىصلت إليها 

 " املعالجتPorcessing: "  هي كباسة كً الجاهب الٌني مً الىـام وهي مجمىكت مً اللملُاث الخعابُت التي

 بوشض الىص٘ى الى اإلاخشحاث ججشي كلى اإلاذخالث 

 " السكابتControling: "  هي مجمىكت مً ؤلاحشاءاث والِىاكذ تهذي الى جدُِّ مً أن الىخائج النهائُت التي

 اإلاىطىكت معبِاجم الىص٘ى اليها جخماش ى مم ألاهذاي والخؼؽ 

  " الخغرًت العكسيتFeed Back:"  ير إداسة إسشادًت ألوشؼت الىـام وحلمل كلى جُُِم هخائج تهذي إلى جًى

ٔان هىاْ كُىب في أهذاي الىـام  1كمل الىـام وجصخُذ ألاهذاي إر 

 

 مكوهاث هظام املعلوماث: "3الشكل زكم "

ابتا البِئت اإلادُؼت  لُش

 معخخذمى

 اإلاللىماث

 

 الخوزًت اللٕعُت

 11ص – 2003  -كاسم عبد السشاق ،هظم املعلوماث املحاسبيت ،الطبعت ألاولى  :ة املصدز

 :وظائف هظام املعلوماث 

 ألي هـام مللىماث مجمىكت مً اإلاهام ًمًٕ خصشها بصىسة كامت في أسبم مهام هي :

 ججمُم البُاهاث - 1

 ملالجت البُاهاث - 2

ابت كلى البُاهاث "بما في رلٗ مً إحشاءاث ألامً والخماًت " - 3  الُش

 جىلُذ اإلاللىماث و إوشائها. - 4

                                                           
1

 .31-34، ص 3002حاسبٌة، الطبعة األولى، . قاسم عبد الرزاق، نظم المعلومات الم

3مذخالث  4ملالجت  5مخشحاث    

5 
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جخٖىن مهمت ججمُم البُاهاث مً ؤلاحشاءاث والخؼىاث :مثل الخلشي كلى البُاهاث : ججميع البياهاث

ٔاهذ اإلالاملت ؤلاُخصادًت هي إهخاج ؤلاُخصادًت  اإلاشجبؼت باإلالامالث  ُاظها وحسجُلها كلى اإلاعدىذاث ًئن  ُو

ٌُُت جىٌُز هزا الُِاط باللذ أو بالىصن أو  ظللت ما ًُجب الخلشي كلى هزه العللت ووخذة ُُاظه ٓو

بالُٕل أو بُِاط ألاػىا٘ أو اإلاعاًاث ,زم حسجُل هزه الُِاظاث في همارج اإلاعدىذاث التي ظبّ جصمُمها 

زا الوشض ,بلذ رالٗ جشاحم هزه البُاهاث وجصدر أخؼاء الُِاط أو أخؼاء الدسجُل إن وحذث وإر جم له

لها الى مشآض حشوُل البُاهاث وفي  ججمُم هزه البُاهاث في مىاػّ بلُذة كً مشآض الدشوُل ًُلضم هِلها وجدٍى

اث الخذًثت ُذ ًخم الخلشي كلى خالت إظخخذام جٕىىلىحُا  جصيُم مخِذمت ومخٖاملت مم جٕىىلىحُا اإلاللىم

ً والدشوُل ؤلالٕترووي للبُاهاث مً خال٘  ُاظها وحسجُلها الٕتروهُا الى مىاُم الخخٍض وخذاث ؤلاهخاج الخام ُو

 الاجصاالث العلُٕت و الالظلُٕت أو ألاُماس الصىاكُت .

 معالجت البياهاث:

ل اإلاذخالث ممثلت في البُاهاث  الخام الى ًِصذ بلملُت اإلالالجت الاحشاءاث والخؼىاث الىاحب جىٌُزها ل خدٍى

ُما ًلي بلع هزه ؤلاحشاءاث :  مىخج نهائي هى اإلاللىماث ًو

  اث أو باإلهخاج جِعُم البُاهاث اإلاجملت الى أُعام مدذدة مِذما :مثل بُاهاث خاصت باإلابُلاث أو باإلاشتًر

 أو بشؤون اللاملين

  ى بؼاُاث   ظاكاث ً أخشي مثل جٌَش وها في معدىذاث أخشي أو وظائؽ جخٍض وسخ أو هِل البُاهاث أو جٌَش

ى اإلابُلاث في ًىمُت اإلابُلاث  اللمل التي أداها ٔل كامل في ٓشىي الشواجب وألاحىس لللما٘ ٖٓل أو جٌَش

 1.أو في ٓشىي البُم الخاصت بٖل سحل بُم 

  ب البُاهاث أو جىـُمها ب اإلابُلاث خعب ألاصىاي اإلاباكت أو خعب جبٍى ػبِا للملاًير ملُىت مثل :جبٍى

 اإلاىاػّ الجوشاًُت لٖل صىٍ.

  ًججمُم البُاهاث راث الؼبُلت الىاخذة بلظها مم البلع مثل : ججمُم بُاهاث ٓمُاث اإلاخضون م

ي الٕمُت اإلاخاخت ألاصىاي اإلادشابهت واإلاىحىدة في مخاصن مخخلٌت أو مىاػّ مخخلٌت للخص٘ى كلى إحمال

خ ملين أو مىؼِت ملُىت .  مً ٔل صىٍ مً أصىاي البظاكت اإلاىحىدة في اإلاخاصن في جاٍس

  دمج البُاهاث بلظها البلع مثل دمج ُىائم ألاصىاي اإلابُلت مم ُىائم أظلاس هزه ألاصىاي مً أحل

الجمم  خخلٌت مثال اللملُاث الخعابُت اإلاخعاب ُُمت ألاصىاي اإلابُلت "أي ُُمت اإلابُلاث ",جىٌُز 

 والؼشح والظشب والِعمت .

  ِّاللملُاث اإلاىؼُِت مثل : اظخخشاج البُاهاث ألآبر مً أو أُل مً أو حعاوي ُُم ملُىت أو جلٗ التي جد

 .ششوػا ملُىت واحشاء اإلاِاسهاث  اإلاؼلىبت 

 م احمالي اإلابُلاث خال٘ الُىم بىصٌت ملخصا لجم ُم اللملُاث جلخُص البُاهاث مثل الخص٘ى كلى ُس

البُم خال٘ الُىم أو اطاًت احمالي اإلابُلاث الُىم كلى مجمىق  مبُلاث ألاًام العابِت للخص٘ى كلى 

                                                           
1
،عمان  3و3د، نضال الرمحً ،زٌاد عبد الحلٌم الذٌبة ،نظم المعلومات المحاسبٌة ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ،الطبعة .  

 .33-30، ص 3033،3038



 أساسياث هظام املعلوماث الفصل ألاول 

 

 16 

الشصُذ الترآمي للمبُلاث خال٘ ًترة صمىُت ملُىت ,احشاء الخدلُالث الالصمت مثل جدلُل اججاه اإلابُلاث 

 ٖٓل أو خعب ألاصىاي اإلاباكت

 مساكبت البياهاث: - 3

مشاُبت البُاهاث وؿٌُخين أظاظِخين ألاولى خشاظت البُاهاث وخماًتها بىصٌها اخذي أص٘ى اإلايشأة جخظمً 

ِت  خم ملالجتها بؼٍش ٔاملت ٍو والثاهُت الخأٓذ مً أن البُاهاث التي ًخم الاخخٌاؾ بها هي بُاهاث صخُدت و

اث كالُت مً صخُدت وهىاْ اللذًذ مً ألاظالُب وؤلاحشاءاث التي ُذ حعخخذم مً أحل جدُِّ  معخٍى

ابت كلى البُاهاث ومً هزه ألاظالُب كلى ظبُل اإلاثا٘ مؼابِت البُاهاث التي أدخلذ الى  ألامً والخماًت والُش

 الخاظىب مم السجالث ألاصلُت التي حملذ ًيها البُاهاث بلذ الخأٓذ مً ظالمتها ومشاحلتها .

 إهخاج املعلوماث: -2

الخؼىاث وؤلاحشاءاث الالصمت اجباكها إلالالجت البُاهاث واظخيخاج  حشمل مهمت اهخاج اإلاللىماث كلى جلٗ

ش الى معخخذميها  ش كنها وجىصُل هزه الخِاٍس  1اإلاللىماث منها و اكذاد الخِاٍس

 

 املطلب الثاوي : أسس هظم املعلوماث 

 :2أهواع هظم املعلوماث إلادازيت 

,وهـم HORISONحعخخذم إلاعاكذة وؿٌُت ملُىت مً وؿائٍ اإلاىـمت مثل  هظم املعلوماث الوظيفيت:  -أ 

ت .  اإلاللىماث البشٍش

هي هـم مللىماث مخجاوعت ومخٖاملت حعاكذ ؤلاداسة الللُا للمىـمت في  هظم املعلوماث إلاستراججيت : -ب 

ت اإلاشجبؼت باإلاىـمت .  صىم الِشاساث ؤلاداٍس

ظاي إلى  كلى الخاظىب واإلاخميزة بعشكتها في معاكذة الىؿائٍ  ٍت اإلاشجٕضةأهىاق هـم اإلاللىماث ؤلاداس ٍو

ت و هي :  ؤلاداٍس

ٔاء الزي ًِىم به  :"Expert System"ESالىظم الخبيرة  – 1 وهي ألاداء الزي حلمل به آلالت بىاظؼت الز

 اللىصش البششي, وجخميز بالتزوٍذ بالخبراث اإلادذودة, وسًم معخىي اإلاشوهت ؤلاهخاحُت.

 " :Office Automation System"OAS هظم أجمخت املكاجب أو هظم إعداد املكاجب آليا  – 2

                                                           
1
 . 33-33د، نضال الرمحً ،زٌاد عبد الحلٌم الذٌبة ، المرجع سبق ذكره ،ص .  

2
.عماد صفوك جلود الروٌلً، نظم معلومات الموارد البشرٌة فً زٌادة فاعلٌة أداء ادارة الموارد البشرٌة، ماجستٌر،جامعة العلوم  

 .21االدارٌة، مملكة البحرٌن، ص 
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خُث ًخم اظخخذام الخِىُت الخذًثت باليعبت لألحهضة والبرامج إلجمام الاكما٘ الُىمُت التي ٌلمل بها الٌشد 

 إلهجاص اللمل بذُت وأُص ى ظشكت ,وهىحض ألاحهضة اإلإخبُت في آلاحي :

ذ ؤلالٕتر نها بىاظؼت الخاظىب ,وإسظا٘ الشظائل داخل اإلاىـمت وخاسحها .البًر ش وجخٍض  ووي ليشش الخِاٍس

كشض الىصىص الٕخابُت كلى شاشت الخاظىب إلالالجت الٖلماث وجيعُّ الىصىص بىاظؼت البرمجُاث 

ش وػباكتها .  ,واظترحاكها إلكذاد اإلازٓشاث والخِاٍس

 لخاظىب ًخم خٌف واظترحاق حذ٘و اإلاىاكُذ .بىاظؼت شبٕت ا: الترجيب إلالكترووي للمواعيد 

 :د الصوحي ذ الصىحي, خُث أن ألا٘و ٌلخمذ كلى  البًر ذ ؤلالٕترووي والبًر هىاْ أوحه حشابه بين البًر

 الٕخابت في هِل الشظائل أما الثاوي ًِعخخذم الصىث في وشش الشظائل.

 باظخخذام الخاظىب وملخِاجه وهى مً ٌعاكذ في ػباكت الٕخب كلى وزُِت واخذة : الىاشس املكخبي

 أخذر البرامج

 :حعخخذم لشبؽ مجمىكت مً ألاشخاص في أمآً مخلذدة بىاظؼت أدواث  الاحخماعاث السمعيت

 1الاجصا٘ العملُت الهاجٍ

 : خصائص هظم املعلوماث إلادازيت 

ت بمجمىكت مً أبشص  2008خذد ٔل مً الصبان واإلاصباح   ها ماًلي :خصائص لىـم اإلاللىماث ؤلاداٍس

ت وهـام ملالجت البُاهاث -1  اللالُت بين هـم اإلاللىماث ؤلاداٍس

 هىكُت الِشاساث التي جذكمها -2

ً ,ورلٗ كلى الىدى الخالي : -3  ألاظالُب اإلاخخلٌت لخِذًم اإلاللىماث للمذًٍش

 .ت  أن هـام ملالجت البُاهاث ًذكم هـام اإلاللىماث ؤلاداٍس

  ت ًُلخبر مً ألادواث ٌلخبر هـام ملالجت البُاهاث مشجبؼا باألوشؼت الدشوُلُت أما هـام اإلاللىماث ؤلاداٍس

ت خُث ًىحذ لذكم أوشؼت إجخار ؤلاد الِشاساث و خاصت اإلابرمجت منها واإلاخٕشسة واإلاٌهىمت ,وهي ُشاساث اٍس

اث ؤلاداسة الىظؼى .  جٖىن كادة شائلت كىذ معخٍى

  في شٖل جِاس ً ت للمذًٍش ت مشجبؼت بالِشاساث ًِذم هـام اإلاللىماث ؤلاداٍس ٍش جدخىي كلى مللىماث اداٍس

 اإلاشاد اجخارها

  ش ٓما أن هـام اإلاللىماث ٌعمذ باالظخذكاء الٌىسي والجضئي للمللىماث دون الخاحت للشض جِاٍس

 احمالُت ,ًاإلاذًش ًمًٕ أن ٌعخذعي مللىمت ملُىت مشجبؼت بِشاس ملين ًشهب في اجخاره.

  حسب املسخوياث إلادازيت:أهواع الىظم املعلوماث إلادازيت 

هـم اإلاللىماث التي جخذم اإلاىـماث وجىـُماتها اإلادعلعلت الهشمُت  "2005صىٍ ٔل مً ُىذًلجي والجىابي "

ا أظاظُين هما:  في اججاهين اث الخىـُمُت ألاسبلت اإلادعلعلت إداٍس الىـم التي جخذم ٔل معخىي مً اإلاعخٍى

                                                           
1
 40ىد الشوٍلي, اإلاشحم ظبّ رٓشه, ص  كماد صٌْى حل.  
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اث ,زم الىـم الشمىلُت التي جخلامل مم هزه ا اث إلاعخٍى بدُث جِعم هـم اإلاللىماث كلى أظاط اإلاعخٍى

ٔاآلحي: اث ألاكلى   الخىـُمُت ألاظاظُت التي جِذم الذكم لها ,ابخذاء مً اإلاعخىي ألادوى ,صلىدا الى اإلاعخٍى

 الىظم ألازبعت التي جخدم املسخوياث الخىظيميت: - أ

 "Operational level Systemsهظم مسخوى العملياث "الدشغيلي " -1

شخمل كلى إداسة كملُاجه وجذكم هزه الىـم اإلاذساء  ت اإلاىـمت ,َو ًمثل هزا الىـام الِاكذة ألاظاظُت لخٓش

ت واللملُاث للمىـمت .  الدشوُلُين بىاظؼت خٌف ومخابلت ألاوشؼت ألاولٍى

 "Knowledge level Systemsهظم املسخوى املعسفي"  -2

عاكذ اإلاىـمت كلى آدشاي  وجىـُم وجٖامل البُاهاث واإلاللىمٌشخمل كلى اللاملين في مجاالث  ت ,َو اث واإلالًش

ت الجذًذة في ألاكما٘ ,ومشاُبت اوعاب اللمل الىسقي .  1اإلالًش

 "Management level Systemsهظم املسخوى إلادازي " -3

ٌشخمل كلى اداساث اإلاىـمت الىظؼى ,وهي مصممت لخذمت اإلاشاُبت والخدٕم واجخار الِشاساث وألاوشؼت 

ت إلاذساء ؤلاداساث الىظؼى .  ؤلاداٍس

 "Stratégique level systemsهظام املسخوى إلاستراجيجي " -4

شمل ؤلاداساث  لت الاحل ,َو حعاكذ هزه الىـم ؤلاداسة الللُا في جىحُه اإلاىاطُم ؤلاظتراجُجُت وؤلاججاهاث ػٍى

 الللُا ,أو اداساث اللمل ؤلاظتراجُجي في اإلاىـمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .80. عماد صفوك جلود،المرجع سبق ذكره،ص 
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 هظم املعلوماث املحاسبيتاملبحث الثالث: 

 هبرة عً الىظام املعلوماث املحاسبي املطلب ألاول:

 :ماهيت الىظام املعلوماث املحاسبي 

  ت والزي جم بجمم وجصيٍُ ملالجت اللملُاث اإلاالُت ٌلشي كلى أهه أخذ اإلاٖىهاث الىـام اإلاللىماث ؤلاداٍس

خٖىن هزا  لها الى مللىماث وجىصُلها الى ألاػشاي اإلاخخلٌت راث اللالُت مً أحل جششُذ ُشساتها ,ٍو وجدٍى

 1الىـام مً ألاشخاص ,ؤلاحشاءاث وجٕىىلىحُا اإلاللىماث 

 ى أهه "هُٖل مخٖامل داخل اإلاؤظعت ؤلاُخصادًت ًِىم باظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت وألاحضاء ٓما ٌلشي كل

ل البُاهاث ؤلاُخصادًت الى مللىماث مداظبُت بهذي اشباق اخخُاحاث اإلاعخخذمين  ألاخشي لخدٍى

 2اإلاخخلٌين مً اإلاللىماث "

  لشي بأهه كباسة كً مجمىكت مً اإلاٖىهاث مثل :الىظائل آلالُت وألا وساَ واإلاعدىذاث واإلاجالث َو

ش وألاًشاد وؤلاحشاءاث التي جخٖامل مم بلظها البلع لخدُِّ هذي اإلالالجت للبُاهاث اإلاالُت كً  والخِاٍس

لها الى مللىماث مداظبُت مثل ُائمت الذخل ,ميزان اإلاشاحلت  ب والخلخُص لخدٍى ّ الدسجُل والخبٍى ػٍش

 3أة التي جدخىي هزا الىـام .واإلايزاهُت والتي جذكم ُشاساث اإلاذساء اإلايش

  ٘ٓما ٌلشي بأهه الجضء ألاظاس ي والهام مً هـام اإلاللىماث ؤلاداسي في الىخذة الاُخصادًت في مجا

زم  ؤلاُخصادًتالألكما٘ الزي ًِىم بدصش وججمُم البُاهاث اإلاالُت مً مصادس خاسج و داخل الىخذة 

لها الى مللىماث ما لُت مٌُذة إلاعخخذمي هزه اإلاللىماث خاسج وداخل ًِىم بدشوُل هزه البُاهاث وجدٍى

 4الىخذة ؤلاُخصادًت .

 Accounting Information System AISهظام املعلوماث املحاسبي: 

ً وملالجت البُاهاث إلهخاج اإلاللىماث لصاوعي الِشاس حعاكذهم في اجخار  هى هـام ًِىم بجمم وحسجُل وجخٍض

 الشٖل الخالي:الِشاساث اإلاىاظبت, وهى مىضر في 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

       30،ص3002سى،أصل المحاسبة الحدٌثة ،الجزء األول ،دار التسوق للنشر والتوزٌع ،عمان األردن ،. ٌاسٌن أحمد عٌ
2
السٌد عبد المقصور دٌدان ،كمال الدٌن مصطفى الدهراوي ناصر نور الدٌن عبد اللطٌف ،أساسٌات نظم المعلومات المحاسبٌة ،اإلسكندرٌة . 

 .10-11،ص3001،مصر،
3
 .11،ص3003،نظم المعلومات المحاسبٌة ،دار وائل األردن ، محمد ٌوسف حفناوي.  

4
 .81،ص3008-3002أحمد حسٌن علً حسٌن ،نظم المعلومات المحاسبٌة ،الدار الجامعٌة للنشر والتوزٌع ،اإلسكندرٌة ،.  
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 :هظام املعلوماث املحاسبي ًحول البياهاث الى معلوماث مفيدة في اجخاذ اللساز"4الشكل زكم"

 

 

 

 

 

 13ص 2004-2003والخوشيع ،إلاسكىدزيت ،: أحمد حسين علي حسين هىظم املعلوماث املحاسبيت،الداز الجامعيت لليشس  املصدز

 : العىاصس ألاساسيت لىظام املعلوماث املحاسبي 

ت التي جِىم باظخخذام هزا الىـام وجؤدي كلُه وؿائٍ مخخلٌت - 1  اإلاصادس البشٍش

ت و ألاوجىماجُُٕت التي حعخخذم في ججمُم ,وملالجت ,وخٌف اإلاللىماث خ٘ى  - 2 الخللُماث وؤلاحشاءاث الُذٍو

 أوشؼت اإلاىـمت.

 البُاهاث خ٘ى اإلاىـمت وأظلىب كملها . - 3

 البرامج اإلاعخخذمت في ملالجت بُاهاث اإلاىـمت . - 4

بيُت الخٕىىلىحُا اإلاللىماث ألاظاظُت والتي حشمل أحهضة الٕمبُىجش, وشبٕت الاجصاالث التي ججمم  – 5

 وجدٌف وحلالج البُاهاث واإلاللىماث.

 ًِغ ألامً والتي جظمً أمً البُاهاث في هـام اإلاللىماث اإلاداظبي.الخذُُّ الذاخلي ومِا – 6

 وهزه اللىاصش العخت جمًٕ هـام اإلاللىماث اإلاداظبي مً دكم وؿائٍ اللمل اإلاهمت و منها:

 حمم وخٌف اإلاللىماث كً وشاػاث ومصادس شخصُت اإلاىـمت . -1

ل البُاهاث الى مللىماث مٌُذة لصاوعي الِشاس,وهزا ًمًٕ   -2 ابت وجُُِم جدٍى الاداسة مً الخخؼُؽ ,والُش

 اليشاػاث واإلاصادس واإلاىؿٌين .

جِذًم مشاُبت ًلالت ودُُِت للمداًـت كلت أص٘ى اإلاىـمت بما في رلٗ البُاهاث للخأٓذ مً جىاًشها كىذ  -3

مًٕ أن ٌلخمذ كليها.    1الخاحت ٍو

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 38-32-33. د.نضال محمد الرمحً ،زٌاد عبد الحلٌم الذٌبة ،نظم المعلومات المحاسبٌة،المرجع سبق ذكره ،ص 
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 املطلب الثاوي : خصائص وسماث هظام املعلوماث املحاسبي :

ا في اإلايشأة اإلاخىاحذ ًيها  شث ججلله هـاما مللىماجُا خٍُى هـام اإلاللىماث ًخميز بلذة خصائص ار ما جًى

 " .لها في هزه اإلايشأة خعب "خٌىاوي  بدُث ًٖىن مؤدًا لىؿٌُخه التي ػىس ألح

 : ٌئا هي  ًئن الخصائص التي جؤهل هـام اإلاللىماث اإلاداظبي ألن ًٖىن ًلاال ٓو

م اإلاللىماث اإلاداظبي دسحت كالُت مً الذُت والعشكت في ملالجت البُاهاث اإلاالُت ًجب أن ًدِّ هـا -1

لها إلاللىماث مداظبُت  وجدٍى

ذ اإلاالئم  -2 ت وفي الُى ُشاس اخخُاس بذًل مً البذائل  الجخارأن ًضود ؤلاداسة باإلاللىماث اإلاداظبُت الظشوٍس

شة لإلداسة  اإلاخًى

ابت والخُُِم ألوشؼت اإلايشـأة الاُخصادًتأن ًضود ؤلاداسة باإلاللىماث الالصمت لخد -3  ُِّ الُش

ل  -4 أن ًضود ؤلاداسة باإلاللىماث الالصمت إلاعاكذتها في وؿٌُتها اإلاهمت وهي الخخؼُؽ الِصير واإلاخىظؽ والؼٍى

 ألاحل ألكما٘ اإلايشأة اإلاعخِبلُت

لا ودُُِا في اظترحاق اإلاللىماث الٕمُت والىؿٌُُت اإلاخضهت في ُىاكذ  -5 ه ورلٗ كىذ الخاحت بُاهاجأن ًٖىن ظَش

 لُهإ

شه لُخالئم  -6  1مم الخويراث الؼاسئت كلى اإلايشأةأن ًخصٍ باإلاشوهت الٖاًُت كىذما ًخؼلب ألامش جدذًثه وجؼٍى

 :مميزاث هظم املعلوماث املحاسبي 

ت الزي جدذزىا كىه  – 1 هىاْ مً ًشي ان هـام اإلاللىماث اإلاداظبُت  هى حضء مً هـام اإلاللىماث ؤلاداٍس

خُت بوشض إكذاد  ظابِا ,كلى إكخباس أن هـام اإلاللىماث اإلاداظبُت يهخم بُِاط اإلاللىماث اإلاداظبُت الخاٍس

ت بٖل اإلا للىماث الالصمت لإلداسة ,بوشض جدُِّ الِىائم للجهاث الخاسحُت بِىما يهخم هـام اإلاللىماث ؤلاداٍس

ؤلاظخخذام ألامثل للمىاسد اإلاخاخت للىخذة ؤلاُخصادًت  وكلُه ًان رلٗ ًمًٕ أن ًىظم مٌهىم هـام 

ت لِشمل ٔل هـم اإلاللىماث بالىخذة ؤلاُخصادًت بما ًيها هـام اإلاللىماث اإلاداظبُت.   2اإلاللىماث ؤلاداٍس

شي  – 2 ٔان Vaassenٍو ظائذا مىز الخمعِىاث مً الِشن اإلااض ي إال أهه ال ٌلذ صخُدا في  أن هزا الشأي 

له اإلاىاظب داخل الىخذة ؤلاُخصادًت ٓما  ذ الخاطش ,ًىـام اإلاللىماث اإلاداظبُت ُذ خصل كلى مُى الُى

معبِا ,وهى ًمثل هـاما ًشكُا أظاظُا طمً الىـام الٕلي اإلاخمثل بالىخذة  "1"مىضر في الشٖل 

 3الاُخصادًت ٖٓل 

ى أن الىـشة الخذًثت خ٘ى الىـام اإلاللىماث اإلاداظبُت هى أهه لم ٌلذ ُاصشا كلى ؤلاهخمام بخِذًم إطاًت إل

خُت ًِؽ ,وإهما ا مخذ لِشمل أهىاكا أخشي مً اإلاللىماث مثل اإلاللىماث الخالُت "الخاصت اإلاللىماث الخاٍس

ابُت "........الخ  بلملُاث الدشوُلُت والُش

ت والصىاكُت وهيرها " هىاْ مً ًشي أن هـام خه اإلاششوكاث الخجاٍس  اإلاللىماث اإلاداظبُت هى أُذم هـام كًش

يزة ألاظاظُت باليعبت لىـم اإلاللىماث ألاخشي في الىخذة ؤلاُخصادًت  وهـام اإلاللىماث   -"وأهه ًمثل الٓش

ت بصٌت خاصت إهؼالُا مً آلاحي"  " Glautir &Underdown ؤلاداٍس

                                                           
1
 11-14. حفناوي محمد ٌوسف ،نظم المعلومات المحاسبٌة ،دار وائل للنشر ،األردن ،ص 

2
 .81الدهراوي كمال الدٌن مصطفى ،محمد ،نظم المعلومات المحاسبٌة ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر ،اإلسكندرٌة ،ص.  

3
.Vaasen,E.H.J ,Accounting information System :A.managerial Approch ,john,wiley & Sons LTD ,England,2002,p8 
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اإلاداظبُت هى وخذه الزي ًمًٕ ؤلاداسة و الجهاث ألاخشي اإلالىُت مً الخص٘ى كلى  ن هـام اإلاللىماثإ  -أ 

 . الاُخصادًتصىسة وصٌُت "مخٖاملت" و صخُدت كً الىخذة 

ّ مجمىكت مً ُىىاث حلخبر خلِاث  -ب  ًخصل هـام اإلاللىماث اإلاداظبُت بويره مً الىـم اإلاللىماث كً ػٍش

ومعخخذمي هزه اإلاللىماث وجدشٖل في مجمىكها معاساث الىـام  وصل بين مصادس الخص٘ى كلى اإلاللىماث

 الشامل للمللىماث.

لى خذ ما مً الصخت ,وجىحُه الخلشي كلى أخذار اإلاعخِبل جِشب إًمًٕ هـام اإلاللىماث اإلاداظبُت مً  -ج 

ش أظالُب  الاظخخذاماإلاىاسد الىادسة هدى  ش اإلاِاًِغ التي حعاكذ كلى جؼٍى ابتألامثل ٓما أهه ًًى  1 .الُش

 : مساهمت هظم املعلوماث املحاسبيت في جحليم أهداف املىظمت 

الجذًذ أو اإلالاد  ISٌعخؼُم هـام اإلاللىماث اإلاداظبُت في اإلاىـمت جِذًم كذد مً اإلاعاهماث أو اللىائذ 

ِذم خذماث حذًذة ومبخٕشة للضبائً ,ومً هزه اإلاعاهماث ما ًمىًٕ ُُاظه  ججذًذه ًىـم ألاكما٘ آلُا  ٍو

والبلع ًصلب ُُاظه ًاللىائذ التي ًمًٕ ُُاظها جخمثل في جخٌُع الخٖالٍُ التي جخدملها اإلاىـمت ,أما 

ُُت للمىـمت وظملتها ومً زم جدعين الشبدُت التي ًصلب ُُاظها ًلها مشدود اًجابي كلى الُِمت العى 

ٔالخالي: مًٕ جدذًذ هزه اإلاىاًم   وجدُِّ اإلايزة الخىاًعُت ٍو

 جِلُل ألاخؼاء - 1

ادة اإلاشوهت  -2  ٍص

ادة ظشكت اليشاغ -- 3  ٍص

ت - 4 ابت ؤلاداٍس  جدعين الخخؼُؽ والُش

 ًخذ أظىاَ حذًذة وصٍادة اإلابُلاث - 5

 اإلايزة الخىاًعُت- 6

ادة اإلاشوهت الخىـُمُت - 7  ٍص

اث اإلاىؿٌين - 8 ادة ملىٍى  ٍص

 و مً ألاهذاي ألاظاظُت هزٓش ماًلي :

 ش حذوي إوشا ّ ء هـام مللىماث مداظبي مبني كلى اجٍِش ظخخذام ملذاث وأحهضة خذًثت ,ورلٗ كً ػٍش

شاء الىـام ججمُم اإلاىاًم الصاًُت اإلاِذسة إلاعخخذمي اإلاللىماث  ومِابلتها بالخٖلٌت الشأظمالُت إلو

 الجذًذ

  ذ ًخؼلب ُعم ملين مثال مللىماث ش حذوي إوشاء حوُير في خاصُت مً خصائص الىـام الخالي ,ُو جٍِش

 2تلى جٖلٌت مظاًت البذ وأن جِابلها مىٌلت مظاًُل أٓثر ,ومثل هزا الخوُير ًؤدي إبذسحت جٌظ

 

 

                                                           
1
 Glautier MWN & underdown B,Accouting theory and practice ,pitman publiching ,london ,1977,p21-22  

2
عخير,ٔلُت الللىم مىزسي ًديى الذاًت ,أزش اظخخذام هـم اإلاللىماث اإلاداظبُت كلى حىدة البُاهاث اإلاالُت في ُؼاق الخذماث في ُؼاق هضة ,ماح. 

 .38 ,ص2009الخجاسة ,حاملت اظالمُت ,هضة ,



 أساسياث هظام املعلوماث الفصل ألاول 

 

 23 

 خاجمت الفصل ألاول:

ًهى ٌلمل كلى جِلُل اإلاؤظعت بصٌخه مىخجا للمللىماث,  إن هـام اإلاللىماث ًللب دوسا هاما وخعاط داخل

ً في البدث كً اإلاللىماث,وجدلُلها ,ٓما ٌععى هـام اإلاللىماث في جخٌُع  ذ والجهذ الزي ًبزله اإلاذًٍش الُى

 كذد اإلاشأل وجىـُم ؤلاحشاءاث إر ٌلخبر ُاكذة الجخار الِشاساث.
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 دازة املىازد البشسيت في املؤسستوظيفت إ الفصل الثاوي :

 جمهيد:

ن جدلُم الخميز في ؤصاء اإلاىكمت لً ٌؿىض الى مجغص امخالهها اإلاىاعص الؿبُهُت ؤو اإلاالُت ؤو الخىىىلىحُا إ

ت التي جملً اللضعة  فدؿب ،بل ٌؿىض في اإلالام ألاٌو الى كضعتها نلى جىفير هىنُاث زاضت مً اإلاىاعص البشٍغ

نلى حهكُم الاؾخفاصة مً هظه اإلاىاعص ،ولضًه اللضعة نلى اؾدُهاب اإلافاهُم وألافياع الجضًضة التي حؿانض نلى 

 اؾخغالٌ اإلايزاث ومىاحهت الخدضًاث التي افغغها الكغوف البُئُت اإلادُؿت باإلاىكمت

لت التي ا ت في هجاح مىكماتها اما ًخىكف نلى مضي هفاءة الؿٍغ ن مضي الظي حؿاهم فُه اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ت ًمىً ؤن حؿانض اإلاىكمت في مىاحهت جدضًاث اإلاحؿير نلحها هظه اإلاىاعص ،فهملُت إ ىافؿت صاعة اإلاىاعص البشٍغ

م إ  الىمى والخؿىع.ًجاص بِئت مىكمت جمىً مىاعصها مً وزلم اللُمت وطلً نً ؾٍغ

 نلى الىدى آلاحي:باخث زالزت م الفطل الى مً زالٌ طلً كؿمىا 

 نمىمُاث خٌى إ: تاإلابدث ألاٌو                                            صاعة اإلاىاعص البشٍغ

  :تدضًاث وملىماث هجاح إالخاإلابدث الشاوي  صاعة اإلاىاعص البشٍغ

  تاإلاهلىماث وإاإلابدث الشالث:  الهالكت بين هكم  صاعة اإلاىاعص البشٍغ
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 دازة املىازد البشسيتعمىمياث خىل إاملبدث ألاول : 

 املطلب ألاول : الخطىز الخازيخي إلدازة املىازد البشسيت واستراججياتها

 ت بهضة مغاخل هظهغها نلى الىدى آلاحي: :مساخل جطىز إدازة املىازد البشسيت  للض مغث إصاعة اإلاىاعص البشٍغ

  أوال : املسخلت الخلليدًت

ً جاًلىع : الىمىذج الخلليدي -1 ضٍع قهغ في بضاًت اللغن الحالي في مضعؾت ؤلاصاعة الهلمُت مً كبل الهالم "فٍغ

الىلاباث اإلاهىُت التي عهؼث نلى ألاحىع وكض "والظي وان ًغهؼ نلى الاهخاحُت ،خُث قهغ في هظه الفترة شُىم 

اصة الاهخاحُت وهكام اإلايافأث والهلىباث لخدؿً ألاصاء.  ابخضم جاًلىع نضة  ؾغق لٍؼ

و هظلً قهغث اإلاضعؾت البيروكغاؾُت مً كبل الهالم "ماهـ فُبر"خُث وغو احغاءاث جخهلم بؿبُهت ؤصاء 

لظي ٌؿانض نلى هجاح الخىكُم وهظلً خضص الطالخُاث الهمل وبين ؤن الاجطاٌ الغؾمي في الخىكُم هى ا

 واإلاؿؤولُاث غمً الؿلم الهغمي للخىكُم هما عهؼ نلى الاؾخسضام الىفء لألفغاص الهاملين .

 مجها : أسبابللض للى الىمىطج الخللُضي في جلً اإلاغخلت هجاخا لهضة 

والهىامل ألاؾاؾُت والاحخمانُت والاكخطاصًت كلت اإلاخغيراث والهىامل الخاعحُت التي ؤزغث نلى اإلاىكماث  - ؤ

 لهضم جضزل الضولت .

 الاؾخلغاع  بالهمل وكبٌى قغوف الهمل مهما وان هىنها . - ب

إال ؤن هىان عصوص فهل ؾلبُت كض قهغث ججاه ؤلاصاعة البيروكغاؾُت واؾخلؼم ألامغ اؾخدضار ؤكؿام لالهخمام 

 الظي ؤصي الى قهىع همىطج الهالكاث الاوؿاهُت . باألفغاص إلبلائهم في الهملُت الاهخاحُت ،ألامغ 

 همىذج العالكاث إلاوساهيت: -2

قهغ هظا الىمىطج مً زالٌ الضعاؾاث وألابدار التي كام بها "الشىن ماًى "وحمانخه في حامهت هاعفغص في 

مل ،مشل كامىا بهضة ججاعب لخدلُل ؤزغ البِئت واإلاخغيراث فحها ،نلى اهخاحُت الها 7297مطىو هىزىعن نام 

 ججغبت ؤلاغاءة وفتراث الغاخت وغيرها وهخجذ نً الضعاؾاث هىزىعن ألامىع الخالُت:

اصة الاهخاج لم جىً بؿبب الهىامل البِئت اإلاخغيرة واهما  ألن ؤلاصاعة تهخم بالهاملين وجغاعي عغباتهم  - ؤ ؤن ٍػ

 وشهىعهم .

 ين ألافغاص في الهمل وبشيل حماعي.ؤن هىان حهاون ب - ب

 1اإلاجمىناث الػاغؿت ؤزغ هبير في ؤلاهخاج .وان ألزغ  - ث

ت لضي ألافغاص . - ر  2وان ؤهمُت هبيرة للهالكاث ؤلاوؿاهُت الجُضة ولىخل اعجفام في الىاخُت اإلاهىٍى

 ؤما ما ًدفؼ ألافغاص للهمل لِـ بفهل الهامل الاكخطاصي وخضه وإهما الهامل الاحخماعي ؤًػا . - ج

                                                           
 

1
. د.علي محمد ربابعة، إدارة الموارد البشرية ،تخصص نظم المعلومات اإلدارية،الطبعة األولى ،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان 

 32،ص3004،
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 ت صياهت ألافساد ::  جطىز خسكيت وميكاهيكياملسخلت الثاهيت

هاث وكىاهين جخهلم باألفغاص  في بضاًت الشالزُيُاث حغيرث هشير مً الهىامل الؿُاؾُت والتي ؤصث الى قهىع حشَغ

الهاملين هخدضًض ؾاناث الهمل وألاحىع والازخُاع والخهُين وهكام الحىافؼ وغيرها .هما جبلىع صوع الضولت في 

إلغافت الى الىلاباث اإلاهىُت التي قهغث في هظه الفترة والتي وان لها نملُت جىضُف الىقُفت وجدلُل الهمل با

اصة ألاحىع وخل مشاول الهماٌ وجدؿين قغوفهم .  ألازغ ألاهبر في اإلافاوغاث بِذ الهاملين وؤعباب الهمل لٍؼ

 املسخلت الثالثت: خاحاث ألافساد في البيئت املخغيرة :

ىاث خؿب خاحت اإلاىكماث ،ؤما في الؿخِىاث للض جىؾهذ وقائف اصاعة ألافغاص في الخمؿِ

والؿبهُىاث فلض ؤصث الكغوف الاكخطاصًت اإلاخغيرة والخىىىلىحُت اإلاخؿىعة الى حغير في خاحت 

ت والظي ًخطف بالخطائظ الخالُت :  اإلاىكماث وكُم ألافغاص خُث قهغ همىطج اإلاىاص البشٍغ

 جدضر ومداولت الؿُؿغة نلحها .قهىع صوع هبير إلصاعة ألافغاص في جىكو الخغيراث التي  -7

هاث اإلاخهللت بالغفاهُت واإلاخهللت بالخضماث الصحُت وألامً الطىاعي -9  قهىع الدشَغ

 الاهخمام بالخسططاث اإلاسخلفت في اصاعة ألافغاص -3

 الترهيز نلى الجىاهب الاحخمانُت لألفغاص الهاملين -4

غ الاهخاج -5  الترهيز نلى صوافو خاحاث ألافغاص لخؿٍى

غ ؾغق  -6 جبام الؿغق ا قهغ حلُا في ازخباعاث الظواء وإالازخُاع والخهُين نلى ؤؾـ نلمُت همجؿٍى

م ألاصاء.  1ؤلاخطائُت في جلٍى

 : مفاَيم خىل ادازة املىازد البشسيت 

ت اإلاخهللت بالهالكاث الاوؿاهُت صازل اإلاىكمت . -7  طلً الجؼء مً الىقُفت الاصاٍع

ؼ وجيامل وعناًت ألافغاص هي جسؿُـ وجىكُم وجىحُه وعكابت نملُاث ازخُا -9 ع وحهُين وجىمُت وحهٍى

 والحفاف نلحهم بغغع الاؾهام في جدلُم ؤهضاف الخىكُم اإلالغعة

لت جدلم للمىكمت ؤهضافها  -3 هي فً الحطٌى نلى اللىي الهاملت اإلاخسططت وجىمُتها والحفاف نلحها بؿٍغ

 ووقائفها بإكص ى هفاءة و بإكص ى صعحت مً الاكخطاصًت

ًخم بمىحبه الحطٌى نلى ألافغاص للمىكمت بالىم والىىم اإلاىاؾبين وبما ًسضم ؤغغاع  هي اليشاؽ الظي -4

جهلهم ًبظلىن ؤهبر كضع ممىً مً ؾاكتهم وحهىصهم إلهجاخها في جدلُم  غغبهم في البلاء، ٍو اإلاىكمت ٍو

 ؤهضافها

ت: هي الهملُت اإلاغجبؿت بالهىطغ البشغي في اإلاىكماث مً خُث ا -5 لبدث نً مطاصع إصاعة اإلاىاعص البشٍغ

بها ،وتهُئت اإلاىار الاوؿاوي اإلاالئم الظي مً شإهه ؤن ًضفو ألافغاص الى  ت وازخُاع تهُئتها وجضٍع اللىي البشٍغ

 بظٌ حهىصهم في ؾبُل جدلُم ؤهضاف اإلاىكمت 
                                                           

1
 .30ذكره،صنفس المرجع سبق . د.علي محمد ربابعة،  
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 تراججياث إدازة املىازد البشسيت:اس 

 :غ ألافغاص  أَدافها ت فهالت وجؿٍى ت هى جؼوٍض اإلاىكمت بمىاعص بشٍغ إن الهضف ألاؾاس ي إلصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ىبشم مً هظا الهضف مجمىنت مً ألاهضاف: غا ًلبي عغباتهم واخخُاحاث اإلاىكمت، ٍو  جؿٍى

 :ىع ؤي جؿبُم ؤهضاف اإلاجخمو بدشغُل ألافغاص خؿب كضعاتهم مو ما ٌؿمذ بالخؿ ألاَداف الاحخماعيت

ذ لهم وخماًتهم مً ألازؿاع هاث وكىاهين الهمل والهماٌ وزلم حى مٍغ  والىمى ؾبلا لدشَغ

 : ؤي جؤصي وقُفتها بشيل مترابـ مو بلُت الفغوم في اإلاىكمت وجلضًم الىصح  ألاَداف الخىظيميت

 وؤلاعشاص فُما ًخهلم بشؤون ألافغاص في اإلاىكمت

 : ت بالىقائف الخاضت بها واإلاخهللت باألفغاص الهاملين في  ألاَداف الىظيفيت كُام اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 اإلاىكمت وفلا لحاحاتهم

 : ؤي اشبام عغباث وخاحاث ألافغاص وىنهم نىطغا مهما في الهملُت ؤلاهخاحُت . ألاَداف الاوساهيت 

 :أَميتها 

ت هابو مً امياهُإن ؤهمُت وحىص إ ت مؿاهمتها في هجاح اإلاىكمت مً زالٌ جدلُم صاعة فهالت للمىاعص البشٍغ

 والتي جخمشل ؤؾاؾا في :الهضًض مً اإلاؼاًا الاكخطاصًت 

 ت كاصعة ومؤهلت نلى اؾخلؿاب ؤفػل الهاملين لشغل إ ن وحىص زبراث مخسططت في اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ض مً اهخاحُت اإلاى هؼػ الىقائف الشاغغة زم الحفاف نلى هظه الهىاضغ ؾيًز مً مغهؼها كمت َو

ل الاكخطاصي وؤ  1عباخها في ألاحل الؿٍى

 ت ؾانض في إ ن كضعة اإلاىكمت نلى جىفير مىار جىكُمي ضالح للهمل مً زالٌ جبني بغامج للمىاعص البشٍغ

ض  ضفههم الى بظٌ اإلاٍؼ ض مً  جدفيز الهاملين ٍو مً كضعاتهم ًىهىـ مً صون شً نلى عغاهم وهظا ؾيًز

اصة فهالإ  .ُت اإلاىكمت هيلهخاحُتهم ومً زم ٍػ

 ب إ ن اإلاهالجت الصحُدت والهاصلت إلاشاول مدخملت في مجاالث الازخُاع والخهُين وجلُُم ألاصاء والخضٍع

 والتركُاث جىفغ جيالُف مدخملت هاحمت مً ؾغنت صوعان الهمل وجضوي مهضالث ألاصاء واهسفاع ؤلاهخاحُت

 ت جىفغ نلى اإلايشأث جإ يالُف باهكت في كػاًا كاهىهُت فض ًلجإ الحها ن ؤلاصاعة الىاجحت للمىاعص البشٍغ

 الهاملين ،الؾُما في خاالث الفطل ،ؤو نضم مىذ الهالوة ؤو الخجاوػ في التركُاث .

 

 

                                                           
1
  .35.د.علي محمد ربابعة، المرجع سبق ذكره ،ص 
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 املطلب الثاوي : وظائف ادازة املىازد البشسيت

ت في اإلاىكمت نلى الهضًض مً الىقائف واليشاؾاث ،بشيل  ًىؿىي وشاؽ ومماعؾاث اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ت ،ٌغؿي مجاالث الخىقُف والهمل في اإلاىكماث نلى ازخالف ؤهىانها  مجمىنها فغنا مً فغوم اإلاهغفت الاصاٍع

شمل اؾاع نملها نل الهضًض مً الىقائف هظهغها نلى الىدى آلاحي :  ،َو

 وظيفت جكىيً املىازد البشسيت: -1

ؾلؿت مً ألانماٌ جلىم مً  هي وشاؽ عئِس ي ًخيىن مً ؤوشؿت فغنُت مخياملت ومترابؿت ،ٌشيل مجمىنها

ت باألوشؿت الخالُت :  زاللها اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 جصميم وجدليل العمل: - أ

ٌهمل هظا اليشاؽ ؤو الىقُفت نلى جدضًض واحباث ومؿؤولُاث وقائف اإلاىكمت واإلاىاضفاث والشغوؽ 

 الىاحب جىافغها في مً ؾىف ٌشغلها ؤو ٌهين فحها .

 جخطيط املىازد البشسيت: - ب

جغي ًلىم  ت في اإلاؿخلبل ،مً خُث انضاصها وهىنُتها ٍو هظا اليشاؽ بخلضًغ خاحت اإلاىكمت مً اإلاىاعص البشٍغ

 طلً في غىء هخائج جطمُم وجدلُل الهمل.

 اسخلطاب املىازد البشسيت: - ح

ت في ؾىق الهمل للخلضم  في غىء اليشاؾين الؿابلين ًلىم هظا اليشاؽ بهملُت جغغُب وحظب للمىاعص البشٍغ

 1لخىقُف في اإلاىكمتوؾلب ا

 اخخياز وحعيين املىازد البشسيت: - خ

ًلىم هظا اليشاؽ باهخلاء افػل اإلاخلضمين مً ؾالبي الخىقُف في اإلاىكمت ممً حغي اؾخلؿابهم وطلً 

باؾخسضام مهاًير ازخُاع وغهها جطمُم وجدلُل الهمل ،وحهُُجهم في الىقائف الشاغغة اإلاخىافلت مو 

 مىاضفاتهم .

 الخؤَيل: -ٌ

با ؤولُا ، مً ؤحل ٌه ت الجضًضة التي جم ازخُاعها وحهُُجها جضٍع ب اإلاىاعص البشٍغ مل هظا اليشاؽ نلى جضٍع

 جمىُجها مً مباشغة ؤنمالها بشيل حُض مىظ البضاًت .

ت نملُت مخياملت تهضف بشيل ؤؾاس ي  ً اإلاىاعص البشٍغ في غىء ما جلضم ًمىً اللىٌ بإن وقُفت ؤو نملُت جيٍى

 ل اإلاخلضمين للهمل واؾدىاص ألنماٌ لهم هما ًخطح مً الشيل آلاحي :الى اهخلاء ؤفػ

 

                                                           
1
 .26،ص 3006. عمر وصفي عقيلي، إدارة الموارد البشرية المعاصرة: بعد استراتيجي،دار وائل للنشر،الطبعة األولى،عمان األردن، 
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 1الترابط والخكامل بين اوشطت وظيفت الخكىيً : "5الشكل زكم"

  

 

 

 

 

 

 

 

 16،ص2005املصدز : عمس وصفي عليلي ،إدازة املىازد البشسيت :بعد استراجيجي ،داز وائل لليشس ،الطبعت ألاولى ،عمان ،ألازدن ،

 وظيفت الخعىيضاث: -2

ت مً زالٌ هظه الىقُفت الغئِؿُت ،بخطمُم نضص مً ألاهكمت التي نلى ؤؾاؾها  جلىم إصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ت التي حهمل في اإلاىكمت ، وطلً وفم ؤؾـ وكىانض مىغىنُت ججغي  ػاث وميافأث للمىاعص البشٍغ وغو حهٍى

 وناصلت ، و حشمل هظه ألاهكمت ماًلي :

 هظام جلييم الىظائف: - أ

ت ،لخدضًض كُمت و ؤهمُت ول وقُفت مً  وقائف اإلاىكمت ، وطلً في  هي نملُت جلىم بها إصاعة اإلاىاعص البشٍغ

وجدلُل الهمل ، التي جىضح حجم مؿؤولُاث وضهىباث الىقائف ومىاضفاث شاغلحها،  غىء هخائج جطمُم

ؼ اإلاالي اإلاباشغ الظي حؿخدله ول وقُفت والظي ًخلاغاه  خُث نلى ؤؾاؽ هخائج الخلُُم ًدضص الخهٍى

 شاغلها.

 هظام الخعىيض املباشس: - ب

ت ،ٌشمل نلى م هاًير ًخم نلى ؤؾاؾها صفو عواجب و هى هُيل للغواجب وألاحىع جطممه اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

جغي جطمُم هظا الهُيل ووغو مهاًيره في غىء الىخائج التي ًخىضل الحها جلُُم  ت ،ٍو ؤحىع اإلاىاعص البشٍغ

 الىقائف.

                                                           
1
 .27عمر وصفي عقيلي، المرجع سبق ذكره، ص  . 

 تصميم وتحليل

 العمل

المواردتخطيط    

 البشرية

 االستقطاب

 التدريب  األولي

 االختيار والتعيين

 الفرد المناسب في

 المهام المناسب
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 هظام املكافآث املاليت: -ج

خدضص ط ت ،إلزابت مً ٌهمل بجض ووشاؽ وهفاءة ،ٍو لً مً هى هكام للخدفيز اإلاالي حهضه اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ؼ اإلاالي اإلاباشغ . هخبر هظا الىكام صنما لىكام الخهٍى ت ،َو  زالٌ هخائج جلُُم ؤصاء اإلاىاعص  البشٍغ

 هظام املصاًا الىظيفيت:  - د

ؼ غير اإلاباشغ،وهى هكام للخدفيز غير اإلاالي نلى شيل زضماث مخىىنت ٌؿخفُض مجها  ؿمُه بهػهم بالخهٍى َو

 ث نلى ؾبُل اإلاشاٌ : الخإمين الطحي ،الػمان الاحخماعي .........الخ.ول مً ٌهمل في اإلاىكمت ،ومً هظه الخضما

 هظام جلييم ألاداء:  -ٌ

ت في  هى مجمىنت مً ألاؾـ واللىانض والػىابـ التي حؿخسضم مً ؤحل جلُُم ؤصاء وهفاءة اإلاىاعص البشٍغ

ؼ وميافإة اإلاجضًً.  الهمل، خُث في غىء هخائج الخلُُم ًجغي حهٍى

ًمىً اللىٌ ؤن الىقائف اإلاىضحت ؤناله هي وقائف مترابؿت ومخياملت حؿعى حمُهها الى  في غىء ما جلضم

ت والشيل آلاحي ًىضح  ػاث اإلاىاعص البشٍغ جدلُم غاًت عئِؿُت هي : جىفير الهضالت واإلاىغىنُت في صفو حهٍى

 1طلً:

 الترابط والخكامل بين أوشطت وظيفت الخعىيضاث: "6" زكم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18،ص2005ألاولى،عمان،ألازدن،عمس وصفي عليلي،إدازة املىازد البشسيت املعاصسة:بعد استراجيجي ،داز وائل لليشس،الطبعت املصدز : 

                                                           
1
 .28، صنفس المرجع سبق ذكره. عمر وصفي عقيلي،   

 تقييم الوظائف

 التعويض المالي

 المباشر

 المكافآت تقييم األداء

 المالية

 العدالة الموضوعية

 في دفع التعويضات

 المزايا الوظيفية

 اإلضافية
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 جدزيب وجىميت املىازد البشسيت: -3

ت نمل طاث  حشمل هظه الىقُفت نلى وشاؾين فغنُين ًىمالن بهػهما ،ويهضفان الى حهل اإلاىاعص البشٍغ

 هفاءة وؤصاء نالي اإلاؿخىي ومخميز ، لخلبُت مؿالب جدلُم اؾتراججُت اإلاىكمت وؤهضافها ،وجخيىن مً وقُفخين :

 والخدزب:الخعلم  - أ

ت ،في غىء جلُُم ؤصائها ٌهمل نلى  مهالجت حىاهب الػهف في  ٌؿعى هظا اليشاؽ إلى إهؿاب اإلاىاعص البشٍغ

غ ؤصاء هظه اإلاىاعص وجمىُجها مما هى مؿلىب مجها  ت حىاهب اللىة فُه ، في مؿعى إلى جؿٍى ألاصاء ، وجضنُم وجلٍى

 1مً مهام في الىكذ الحاغغ .

 :الخىميت - ب

ت اإلاؿخلبلي مً ؤحل حهلها مؤهلت وكاصعة نلى مماعؾت  ٌؿعى هظا اليشاؽ إلى جىمُت ؤصاء اإلاىاعص البشٍغ

وقائف ؤنلى مؿخىي في اإلاؿخلبل، وجؼوٍضها بشيل مؿخمغ بيل حضًض في مجاالث اإلاهغفت وجمىُجها مً 

 الخغيراث التي جضزل نلى اإلاىكمت.الخىُف مو 

 صياهت املىازد البشسيت: -4

ت جخيىن وق  ُفت الطُاهت مً وشاؾين مخياملين يهضفان الى جىفير الؿالمت والصحت للمىاعص البشٍغ

  السالمتجىفير: 

ت مً خىاصر و إضاباث الهمل ،التي  ت مشترهت لحماًت اإلاىاعص البشٍغ وطلً مً زالٌ جطمُم بغامج فىُت اصاٍع

 كض جخهغع لها ؤزىاء مماعؾتها ألنمالها .

 جىفير الصحت: 

ت مً ألامغاع الىاججت نً ؾبُهت و طلً مً  زالٌ جطمُم بغامج صحُت ؾبُت بُئُت، جدمي اإلاىاعص البشٍغ

 الهمل ومىازه اإلااصي.

 عالكاث املىازد البشسيت : -5

 حشمل هظه الىقُفت نلى وشاؾين فغنُين ؤؾاؾُين هما:

 دمج املىازد البشسيت : - أ

ت في الهمل وشاؽ ًخم مً زالله جطمُم بغامج حشخمل نلى ؾبل مً ؤحل جفهُل  مشاعهت اإلاىاعص البشٍغ

واجساط اللغاعاث ، وجىفير الغناًت الاحخمانُت ، و اإلاهاملت ؤلاوؿاهُت الؿُبت لهم وخل الطغاناث الخىكُمُت 

التي جيشإ بُجهم في فغق الهمل، ؤو بُجهم وبين إصاعة اإلاىكمت ، وهظا وله لخدلُم الىالء و الاهخماء لضيها ججاه 

 فحها .اإلاىكمت التي حهمل 
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 .:2. عمر وصفي عقيلي، المرجع سبق ذكره ،ص  
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 عالكاث العمل: - ب

ت مو الىلاباث ، خُث جلىم هظه الاصاعة هُابت  ًمشل هظا اليشاؽ نالكت اإلاىكمت مً زالٌ اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

نً ؤصحاب اإلاىكمت بالخفاوع مهها فُما ًسخظ بشؤون الهمل والخىقُف وإبغام اجفاكُاث مهها 

 ً.بالخطىص طل

 1 مخخلف وظائف وأوشطت ادازة املىازد البشسيتالترابط والخكامل بين  ":7الشكل زكم"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23ص ،2005عمس وصفي عليلي،إدازة املىازد البشسيت،بعد استراجيجي،داز وائل لليشس،الطبعت ألاولى،عمان،ألازدن،املصدز :
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 .34نفس المرجع سبق ذكره،ص،. عمر وصفي عقيلي،  

 صيانة الموارد 

 البشرية      

 تصميم وتحليل العمل 

تخطيط الموارد 

 البشرية      

 االستقطاب       

 االختيار والتعيين    

 تقييم األداء    

 التعويضات    

 تقييم الوظائف 

 التدريب والتنمية   
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 املبدث الثاوي : الخددًاث وملىماث هجاح ادازة املىازد البشسيت

 1البشسيتالخددًاث التي واحهت ادازة املىازد  املطلب ألاول :

 :إن الؿىق الهالمي ؤضبذ ًخؿلب اجلان حُض للمهىت ومهاعاث حُضة في ؤصاء  الخددًاث الدوليت والعامليت

 ألافغاص

 :"ت صوع ؤؾاس ي في جدلُم الىىنُت في الخطيُو  الخددًاث الىىعيت "الجىدة ؤضبذ إلصاعة اإلاىاعص البشٍغ

اإلاىاؾبت لألفغاص الهاملين مً ؤحل جدلُم عغباث  وألاصاء و الابخياع وؤلابضام ،وهظا ًخم مً زالٌ الكغوف

 الهمالء وجدلُم الىخائج الجُضة في الهمل واؾخسضام ؤفػل الخبراث والىضٌى الى ؤفػل كغاع ممىً .

 مً خُث الخغيراث في ؾىق الهمل والهُاول الاكخطاصًت و مهاعاث الهاملين :الخددًاث الاحخماعيت 

 :ي الخغير في الهُاول الخىكُمُت واؾخسضام فغص الهمل وػٍاصة جؤزغ في مض الخددًاث الخكىىلىحيت

غ اإلاؿخمغ.  اإلاهاعاث اإلاخىىنت واللضعة نلى الخؿٍى

 2املطلب الثاوي: ملىماث هجاح إدازة املىازد البشسيت 

ت مغجبـ بخىافغ وجفانل نىامل نضًضة، ممىً إصعاحها غمً اإلاهاصلت الخالُت:  إن هجاح إصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 

 

 

 وفُما ًلي نغع إلاسخلف الهىامل :

 مخطلباث داعمت للىجاح : -1

م كُاصة مخجاوبت وملتزمت وصانمت ومىاهبت للىجاح  ت نً ؾٍغ ًخدلم صنم اإلاىكماث لىجاح اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ت .  وفُما ًلي نغع إلاسخلف ؤوحه اللُاصة التي حؿانض في جدلُم الىجاح إلصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 كيادة مخجاوبت مع خاحاث ومسخلصماث إدازة املىازد البشسيت : - أ

هاث واللىاهين ، وزاضت نلى الطهُضًً  للض ؤضبذ الخجاوب غغوعة خخمُت ، ؾىاء ؤحى هدُجت الدشَغ

هدُجت لخغير هكغة وخاحاث ألافغاص واعجفام مؿخىاهم الشلافي ، وفي جىكُم الاكخطاصي والاحخماعي ، ؤو 

ضفىفهم ، ؤو هدُجت لألوغام الاكخطاصًت الطهبت والخدضًاث التي شهضتها اإلاىكماث وما عافم مً خضة 

                                                           
1

 34،ص 3004.علي محمد ربابعة،ادارة الموارد البشرية،دار صفاء للنشر والتوزيع،الطبعة األولى،
2
 .85-76، ص 3003العربية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، حسن إبراهيم بلوط، إدارة الموارد البشرية من منظور اجتماعي، دار النهضة.  

منظمات داعمة للنجاح + مدراء  –نجاح ادارة الموارد البشرية 

 ناجحون + افراد ناجحون                      
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ت الىفإة، اللاصعة نلى مىاحهت وضض الخىافـ ؤو ألؾباب ؤزغي، ول هظ ه الخىافـ الهالمي خٌى  اإلاىاعص البشٍغ

 ألاؾباب كض فغغذ نلى اللُاصة اإلاىكماث الهمل نلى جدؿين مدُـ الهمل والخجاوب مو خاحاث ألافغاص .

 كيادة داعمت لىجاح ألافساد : - ب

اث  وطلً مً زالٌ انؿاء ألافغاص الهاملين فغص اإلاشاعهت الياملت في اللغاعاث التي جخسظ في وافت اإلاؿخٍى

ت للمىكمت .  ؤلاصاٍع

 خددًد مؤشساث الىجاح وملاًيسه ومساكبت املدزاء في جدليم ذلك :كيادة ملتزمت ب  -ج

فاللُاصة الىاجحت جبضؤ بمغاكبت ؤصاء اإلاضعاء ومداؾبتهم نلى هخائجه كبل مغاكبت ومداؾبت ألافغاص ،فئؾتراججُت 

ىماث اللُاصة اإلالتزمت بالىجاح ًجب اقً جغهؼ نلى الغبـ بين ألافغاص والؿلىن ، مً زالٌ اؾخهمالها اإلاهل

ت ههمؼة وضل بين ملاًِـ ألاصاء وملاًِـ الؿلىن .  الاصاٍع

 كيادة مىاكبت للخددًاث الحاضسة و املسخلبليت : - ذ

لطض بها جلً اللُاصة التي جباصع الى جبني ول ما ٌؿانض نل غ خُاة ألافغاص وؤصائهم، إٍو ن مً خُث ى جؿٍى

خُث اشغاههم في اللغاعاث الهامت وما ًدبهها مً  جؼوٍضهم باألفياع واإلاهلىماث والخىىىلىحُا الجضًضة ، ؤو مً

 هخائج اًجابُت ، وزاضت نلى ضهُض اللغاعاث .

 مدزاء هاجحىن: -2

ت اإلاهغفت الىمُت والىىنُت في ؤن واخض ، وطلً لللُام  بإنباء  وقائف  ٌؿخضعي نمل مضعاء اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ت ، فاإلاهغفت الىمُت، جسخظ  بمهغفت الهمىمُاث التي حهبر بشيل ؤو بأزغ نً الىقائف إصاعة اإلاىاعص البشٍغ

اإلاىحىصة واإلاغاهؼ ؤو اإلاغاجب الىقُفُت اإلاسططت لها، ونً الشغوؽ اإلاخهللت بخلبُت خاحاث هظه الىقائف 

ومجها ملء الشىاغغ ، ؤما اإلاهغفت الىىنُت فترهؼ نلى هىنُت الىقائف والشغوؽ اإلاخطل بها ، وزطىضُت هظه 

ً نلى جىلحها ، ومشاٌ طلً فئن مهغفت نضص الهاملين في اإلاىكمت ونضص الىقائف وجدض ًض هىنُت الافغاص اللاصٍع

با نىـ طلً فئن  الىقائف الحالُت ونضص شاغلحها حهخبر مً ألامىع البضيهُت الهامت التي ٌهغفها اإلاضعاء جلٍغ

" ؤو بهضص ألاشخاص اإلاخىكو  الخيبؤ اإلاؿخلبلي بهضص الىقائف اإلاؿخدضزت " ؤو التي ؾىف جخىكف نً الهمل

ت  جىقُفهم ؤو ؤولئً اإلاخىكو هللهم إلى ميان آزغ ، فهي ناصة عهً ؤمىع نضة ، وجخؿلب مهضالث حبًر

واخطائُت إلاهغفتها ؤي بمهنى ؤصق جخؿلب نلىم صكُلت للخيبؤ بها ، فملُاؽ الىجاح للمهغفت الىمُت اط جسخلف 

اإلاهغفخان الىمُت والىىنُت جىمالن بهػهما ، إغافت إلى طلً نً ملاًِـ هجاح للمهغفت الىىنُت، إط واهذ 

فان الخلُُم اإلاىغىعي ًسخلف بملاًِؿه نً الخلُُم الظاحي لألصاء، فاألٌو ًخؿلب مهلىماث همُت نً اهخاج 

ألافغاص ومهلىماث ؤزغي  مدضصة نجهم ، بِىما الشاوي ًبلى عهىا بدىم وهؼاهت اإلالُم ، مً هىا فئن الخلُُم 

 1غىعي لألصاء ؤؾهل مً نملُت الخلُُم الظاحي لألصاء.اإلاى 

                                                           
1
 .77حسن إبراهيم بلوط،، نفس المرجع سبق ذكره، ص.  
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 أفساد هاجحىن: -3

ت ًخهلم بىمُت حهاؾي اإلاىكماث وألافغاص الىاجحين  اإلاخغير الشالث وألازير في مهاصلت هجاح اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ب ، الخؿى  ألاهفاء وإصزالهم  ما البدث نً ألافغاصٍغ والخدفيز " ،إنً جلضًم ول وؾائل الىجاح لهم " الخضٍع

لى مجخمو اإلاىكمت ، في ولخا الحالخين "الخلم والبدث " فئن مؿإلت جدطُل ألاصاء الجُض جبلى في كؿم هبير إ

ت بطىعة تي جلضمها اإلاىكماث لهم ، وجغهؼ إمجها  عهً بُض ألافغاص وفي فهمهم لللُم ال صاعة اإلاىاعص البشٍغ

 نلى الىجاح في جدطُل الىخائج اإلاؿلىبت وهما : ؤؾاؾُت نلى ميزجين ؤؾاؾِخين حؿانض ألافغاص

خُث حؿانض اإلالضعة نلى جلبل ألاصاء والهمل وبالخالي الىجاح فُه ،مً زالٌ وقائف  :امللدزة والحافص 

ب،الخطمُم الىقُفي ،الخىقُف "والتي تهضف الى جدلُم الخىاؾب والخىاغم بين كضعاث  "الازخُاع ،الخضٍع

ؤو الشىاغغ اإلاىحىصة لضي اإلاىكماث ، ؤما الحافؼ فُهبر نً اؾخهضاص الفغص لللُام  ألافغاص ومخؿلباث الىقائف

ت "والتي تهضف الى الحطٌى نلى  باألصاء اإلاؿلىب مىه وطلً مً زالٌ وقائف " الحىافؼ ومىافو اإلاىاعص البشٍغ

 1ألاصاء الجُض.
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 .77حسن إبراهيم بلوط،، نفس المرجع سبق ذكره، ص.  
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 العالكت بين هظام املعلىماث وإدازة املىازد البشسيت :املبدث الثالث

ت مً  ت مً الغوائؼ ألاؾاؾُت التي جلبي اخخُاحاث ؤلاصاعة اإلاىاعص البشٍغ ٌهخبر هكام اإلاهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

ت  باإلاؤؾؿت  اإلاهلىماث التي جدخاحها خٌى حمُو ألافغاص الهاملين بغغع جسؿُـ وجىكُم اإلاىاعص البشٍغ

 الى جؼوٍض ؤلاصاعة الهلُا بمهلىماث صكُلت  وشاملت نً اإلاىعص البشغي باإلغافت 

 املطلب ألاول : ماَيت هظم معلىماث املىازد البشسيت ومكىهاجه

ت الى الىكام الظي ٌهمل نلى ٌشير  -                      مفهىم هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

ً،اؾترحام،مهالجت،جدلُل وب ؾاؾا بدؿُير اإلاىاعص ث اإلافُضة و اإلاخهللت ؤث اإلاهلىمااؾخلباٌ،جسٍؼ

ت  .1البشٍغ

ت بإهه ًخػمً وافت الىقائف وألاوشؿت اإلاخهللت بئصاعة اإلاىقفين في  - هما فؿغ هكم مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

بها  ت ،ؾبلا للمخؿلباث الحالُت واإلاؿخلبلُت في اإلاىكمت ،وازخُاعها وجىقُفها ،وجضٍع اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

زغي في اإلاىكمت والهمل نلى الخيامل بين ألا  ؤلاصاعاثوجلُُم ؤنمالها ،وجيؿُم الهالكاث اإلاخهللت بها مو 

 جلً ألانماٌ وألاوشؿت مو غيرها مً الاصاعاث ،وطلً لخدلُم ؤهضاف اإلاىكمت اإلاغحىة .

ت بطىعة فهالت غمً اؾاع الىشير مً اإلاماعؾاث التي جماعؾها   - وكض ؾاهم هكام اإلاهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

ت ومً هظه اإلاماعؾاث "خمى   "9007ص الخغشتاصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ت وفغ إلاخخياز والخعيين : - أ الاؾخهماٌ الصحُذ للحاؾىب في ؤكؿام الازخُاع والخهُين في اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

امياهُت ؤلاخخفاف باإلاهلىماث الالػمت نً ألاشخاص اإلاغشحين للىقائف واؾترحانها نىض ؾلبها بؿغنت 

ت ، م ما ٌؿاهم طلً في مماعؾت اإلالاعهاث اإلاىؿلُت مو التي جخالئم مو الاخخُاحاث الفهلُت لللىي البشٍغ

اإلاؤولين للخهُين ،زم اجساط اللغاعاإلاىغىعي اإلاالئم جماشُا مو اإلاهلىماث الضكُلت نً اإلاغشحين ،باإلغافت 

 لؿغنت اجساط اللغاع

هخج نً اؾخسضام الحاؾىب في كؿم السجالث الى جىفير الجهض والىكذ مو جىفير السجالث وإلادازة:  - ب

ت  الضكت واإلاىغىنُت في اهجاػ ألانماٌ ،وجىفير اإلاهلىماث بشيل صكُم ججهل مً اللغاعاث الاصاٍع

اإلاىغىنُت ؤهثر فانلُت في مهالجت اإلاشىالث اإلاخهللت باألصاء ، باإلغافت ألخيام الغكابت واإلاخابهت وإمياهُت 

ت في اإلا غ وؤلانخماص نلحها نىض اجساط اللغاعاث ؤلاصاٍع  2يان وبالىكذ اإلاىاؾبين.ججمُو الخلاٍع

                                                           
1
االقتصادية التجارية وعلوم  شارف عبد القادر،دور نظام المعلومات اإلستراتجية في تدعيم الميزة التنافسية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم.  

 .40، ص 3022- 3020التسيير، جامعة الجزائر، 
2
دارية، عماد صفوك جلود الرويلي، دور نظم معلومات الموارد البشرية في زيادة فاعلية أداء إدارة الموارد البشرية، الماجستير، كلية العلوم اإل.  

 .:7،ص 3025جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين، 
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ء الهاملين بضكت نالُت ومىغىنُت ٌؿاهم الحاؾىب بئنضاص ؤصواث الخلُُم ألصا جلييم أداء العاملين : - ث

غ والخلانض والهضًض مً ألاوشؿت الىفُلت بخدلُم ؤهضاف إغافت إ لى اؾخسضامه في مجاالث الخؿٍى

 اإلاىكمت اإلاغحىة بطىعة ؤهثر فانلُت .

ت باألزظ في مجاٌ الغواجب  :والسواجبدازة ألاحىز إ - ث هخج نً اؾخسضام الحاؾىب في اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 وألاحىع واإلايافأث اإلايزاث الخالُت :

هت واإلاخهللت بالهالواث واإلايافأث واإلاؿخدلاث لللىي الهاملت -  الاؾهام في اجساط اللغاعاث الؿَغ

وألاحىع واهدشاف الاهدغافاث وألازؿاء بؿغنت  اإلاؿاهضة في احغاء الحلٌى اإلاداؾبُت الالػمت للغواجب -

 والضكت اإلاؿلىبت لغغع اجساط اإلاماعؾاث الخصحُدُت بشإنها.

 .     ؤو زاعحُا ا، الؾخلؿاناث اإلاؿلىبت صازلُجىفير البرمجُاث الالػمت ل -

وضغفها  جىفير الؿغنت والضكت في الىكذ طاجه نىض انضاص كىائم اإلاغجباث وألاحىع واإلايافأث واإلاؿخدلاث  -

 نىض ؾلبها مً مؿخدلحها .

ت لخبؿُـ نملُت  بسامج الخؤَيل والخدزيب: - ٌ ؾاهم اؾخسضام الحاؾىب في هكم مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

بُت الالػمت لألفغاص الهاملين وجىػَههم نلى الىقائف  جدضًض اإلاخؿلباث واإلاهاعاث وججهيز الاخخُاحاث الخضٍع

 اإلاالئمت ،بدؿب مؤهالتهم وهفائتهم الهلمُت .

ت جخميز بلضعة  ً البُاهاث واإلاهلىماث ،واؾترحانها فمهكم هكم  مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ هبيرة نلى جسٍؼ

تبؿغنت وبضكت نىض ؾلبها الجساط اللغاعاث   1.اإلاؿلىبت ؤلاصاٍع
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 .:7. عماد صفوك جلود الرويلي، مرجع سبق ذكره ، ص  
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ت :  1والشيل الخالي ًىضح هُف جطمم هكم مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

 جصميم هظام املعلىماث املىازد البشسيت ": 8" الشكل زكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Feedback الخغظًت الهىؿُت 

 

 

 

 200البشسيت،داز املسيرة ،عمان ، ًاسين الخسشت ،ادازة املىازد خمىد خضير، املصدز :

                                                           
1
 82،ص 3008د البشرية،دار المسيرة عمان،حمود خضير ،ياسين الخرشة،ادارة الموار.  

ت            هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

ب      الىكام الفغعي للخضٍع
الىكام الفغعي لألحىع والحىافؼ     

       

الىكام الفغعي الؾخلؿاب 

 الهاملين        

 الىكام الفغعي لخلُُم الهاملين  

ت   اؾتراججُت اإلاىاعص البشٍغ

 ألاهضاف وؤلاحغاءاث    

ت         اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 نملُاث               

 كانضة البُاهاث    

 اإلاضزالث  
إلاسغحاث  ا  
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ت  خضصث عا - ت وهي:9005ٍو  م زمؿت صنائم ؤو ؤؾاؾُاث عئِؿُت في هكم مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

 جضزُل البُاهاث بطىعة صحُدت ،وجدضًثها وججىب جىغاعها 

  ت ًدخىي نلى مجمىنت ؤشخاص ًؼاولىن ألانماٌ الُىمُت لىكم مهلىماث مغهؼ مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

 ت مو جىافغ الخبرة لخلً ألانماٌ.اإلاىاعص البشٍغ

 كانضة البُاهاث جخػمً بُاهاث الهاملين واإلاىكمت 

 حىصة وؤمً وؾالمت البُاهاث نبر الخدىم في الىضٌى الى كانضة البُاهاث 

 اؾترحام اإلاهلىماث نىض ؾلبها مً اإلاضًغ باإلاػمىن والشيل اإلاغغىب 

ت هي جىفير اإلاهلىماث نً هظه اإلاىاعص، وإناصة وهما هغي فئن اإلادطلت الجهائُت إلاهلىم اث اإلاىاعص البشٍغ

ً، وإن ألاؾاؽ في جىفير هظه اإلاهلىماث هى بىاء كانضة بُاهاث جػم البُاهاث التي  اؾخسضامه مً كبل اإلاضًٍغ

 1جخهلم باألفغاص والىقائف والبرامج.

 :2مكىهاث هظام معلىماث املىازد البشسيت 

ت مً وحهت هكغ آًخيىن هكام مهلىماث   لُت نمل الىكام مً ؾخت نىاضغ هي:اإلاىاعص البشٍغ

 اإلاضزالث، الهملُاث، اإلاسغحاث، والخدىم، والخغظًت الهىؿُت والظاهغة والشيل الخالي ًىضح هظه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 80،ص 3006حسن ،راوية،مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية،الدار الجامعية ،االسكندرية،.  1
 64،ص 3022الحديثة في ادارة الموارد البشرية،دار الياروزى العلمية للنشر،عمان األردن، الكاللده ،طاهر محمود،االتجاهات 2
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 1مكىهاث هظام املعلىماث املىازد البشسيت ":9الشكل زكم "
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ت،صاع الُاعوػي الهلمُت لليشغ،نمان ،ألاعصن،املصدز :  53،ص9077الىاللضه ؾاهغ مدمىص،الاججاهاث الحضًشت في اصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 

 

                                                           
1
  64.الكاللده طاهر محمود ،االتجاهات الحديثة في ادارة الموارد البشرية،المرجع سبق ذكره،ص  

التحكم 5  

البيانات  ادارة الموارد البشرية

 والمعلومات 

 المخرجات      -4

بيانات ومعلومات عن 

 الموظفين والوظائف

بيانات ومعلومات عن  -3

العمليات االدارية من تخطيط 

 و توظيف تقويم 

تقارير عن شؤون  -4

وأوضاع الموارد 

 البشرية،تاريخيا،ماديا،

 تنبؤيا

 العمليات -3

 تسجيل ورصد وتخزين البيانات -2

 تدقيق ومراجعة  و تحديث البيانات -3

 تصنيف وترتيب البيانات -4

 تحليل وتفسير البيانات -5

 المدخالت -2

بيانات عن  -2

 الموظفين

بيانات عن  -3

 الوظائف

بيانات ادارية  -4

 أخرى

األهداف  -5

 والتخطيط

 أنماط القيادة -6

 قاعدة البيانات،قاعدة المعرفة،قاعدة النماذج،التعليمات       

 نظم المنظمة الطبيعية  "الوقع الحالي"                

التغذية العكسية 6  
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ت  - مىً شغح ميىهاث هكم مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ  1نلى الىدى آلاحي:ٍو

ت نباعة نً البُاهاث اإلاخهللت املدخالث - أ ت الخاضت باإلاىاعص البشٍغ :  وحهخبر مضزالث هكم اإلاهلىماث ؤلاصاٍع

مىً جلُُم هظه البُاهاث الى ؤعبهت ؤهىام:  باإلاىقفين،والىقائف والبُاهاث طاث الهالكت،ٍو

وحشمل البُاهاث الصخطُت الخاضت بالخبراث الهلمُت والهملُت للمىقف  البياهاث املخعللت باملىظفين : -7

ش الخداق اإلاىقف،والخضعج الىقُفي  والبُاهاث الخاضت بالحُاة الىقُفُت،واؾم الىقُفت وعكمها وجاٍع

 وجلُُم ألاصاء،وؤلاناعة وؤلاحاػاث والهلىباث......الخ

قائف ،وؤعكامها ،ومىاكو الخىكُمُت والخهضًالث  : وجدخىي نلى مؿمُاث الى البياهاث املخعللت بالىظائف -9

 التي جؿغؤ نلُا.

وهي بُاهاث جخهلم بؿُاؾاث الخىقُف، وجخػمً اللىاهين، والخهلُماث واللغاعاث اإلاخهللت  بياهاث إدازيت: -3

ت  بئصاعة اإلاىاعص البشٍغ

وي الخبراث مشل البُاهاث نً اإلاىكماث اإلاىافؿت في الحطٌى نلى ط بياهاث مخعللت بسىق العمل : -4

واإلاؤهالث اإلاهمت باليؿبت للمىكمت، وهظلً البُاهاث الخاضت بؿىق الهمالت، وإنضاص الىفاءاث ،وما هى 

 مخىفغ خالُا إلى آزغه.

وهي ألاوشؿت الدشغُلُت التي جخم نلى اإلاضزالث ،واإلاخمشلت في الهملُاث الخدلُلُت والحؿابُت  العملياث: - ب

لها إلى ضىع  ت وؤلاخطائُت، بهضف جدٍى ة واضحت وؾهلت، ختى ًمىً الاؾخفاصة مجها في إصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 بالشيل الجُض، وحشمل الهملُاث الخؿىاث الخالُت:

ً البُاهاث -7  الدسجُل وعضض وجسٍؼ

 الخضكُم ومغاحهت وجدضًث البُاهاث -9

 الخدلُل وجفؿير البُاهاث -3

لُت نلحها، وناصة ما حشخمل و هي الحطٌى نلى اإلاهلىماث بهض إحغاء الهملُاث الخدٍى املخسحاث: - ج

ت نلى ما ًلي:  مسغحاث هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

 بُاهاث ومهلىماث نً اإلاىقفين -7

ت مً جسؿُـ وجىقُف -9  بُاهاث ومهلىماث نً الهملُاث ؤلاصاٍع

 بُاهاث نً ؤوغام الهاملين خالُا وؾابلا ومؿخلبال. -3

يبه نً    الخدكم:  -د وهى الجؼء الخاص بالخدىم والؿُؿغة نلى ؾير الخؿىاث هما هى مغؾىم له ،ٍو

اث البرهامج ؤو في جىقُف البُاهاث اإلاضزلت.  خضور ؤي نؿل ؤو سغغة ،ؤو زؿإ،في مجٍغ

هي مهلىماث جدمل عؾائل وإعشاصاث نً هُفُت ؾير الهملُاث ،خُث جىضح هُفُت  الخغرًت العكسيت: -ٌ

 1ومضي جؿابم اهجاػاجه ،ومسغحاجه مو الخؿـ.ؾير الىكام ،
                                                           

 
1

 65،ص 3022ذكره ،نفس المرجع سبق  الكاللده،طاهر محمود ،االتجاهات الحديثة في ادارة الموارد البشرية،. 
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ت ،في إؾاع ؤهمُتها للىكام الىلي  وهظه اإلاهلىماث الغاحهت جلىم بضوع ؤؾاس ي في هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

ت ،خُث جضنم اإلاهلىماث اإلاغجضة الغكابت نلى الهىطغ البشغي ،وهي في الىكذ هفؿه جدُذ  إلصاعة اللىي البشٍغ

في ؾُاؾاث وإحغاءاث شؤون اإلاىقفين ، وجمىً مً مهالجت اإلاشىالث التي حهىق فهالُت  مخابهت الخغيراث

 اؾخسضام الىكام .

وهي الىناء الظي جسؼن فُه مسغحاث و مضزالث الىكام ؤ ي ؤهه طاهغة الىكام ، وجسخلف ؤشياٌ : الراكسة -و

 وؤهىام طاهغة ؤهكمت اإلاهلىماث ،فإشيالها واآلحي :

 خمشل في اإلالفاث واإلاؿىضاث الىعكُت ،ؤي اؾخسضام ألاوعاقً الىعاء الىزقي : -7

شمل اإلاُىغوفُلم اإلالفىف واإلاىغوفِش وألالترافِش.  الىعاء الفيلمي املصغس : -9  َو

ً نضص هائل مً اإلاؿدىضاث . ألاوشطت املمغىطت وألاكساص الضىئيت : -3  والتي جدُذ مؿاخت هبيرة لخسٍؼ

 ىماث املىازد البشسيت:املطلب الثاوي: مجاالث اسخخدام هظم معل

 الفسع ألاول :املجاالث.

ت،  خين جلغع اإلاىكمت اؾخسضام الحاؾب آلالي في هكم مهلىماث اإلاىاعص فئن اإلاجاالث التي ٌغؿحها هظا البشٍغ

ت  2الىكام حشمل حمُو ؤوشؿت اإلاىاعص البشٍغ

ًىضح هُف حؿانض البُاهاث اإلاسخلفت نً الهاملين في الىضٌى الى  " 70" م بإن"  الشيل9077ًبين الىاللضه 

ت.  اإلاهلىماث اإلاىضلت الى اجساط اللغاع،وخل اإلاشىالث في الجىاهب اإلاسخلفت مً اإلاىاعص البشٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 66،ص 3022نفس المرجع سبق ذكره ، 

2
 :8الرويلي،المرجع سبق ذكره،ص  .عماد صفوك جلود 
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 1أوشطت املىازد البشسيت في املىظمت تها في إدازةاكاعدة البياهاث للمىازد البشسيت واسخخدم: "10الشكل "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .79،ص 2011اليازوشي العلميت لليشس،عمان ألازدن،الكاللدٍ، طاَس مدمىد ،الاججاَاث الحدًثت في ادازة املىازد البشسيت ،داز املصدز : 

  

                                                           
 

1
 :8عماد صفوك جلود ،المرجع سبق ذكره،ص 

 معايير األداء واإلنتاجية والترقية

 معدل دوران العمل 

 رصد المهارات 

 المناخ و الخدمات

عملية االستقطاب وتخطيط االحتياجات 

 البشرية                   

 تخطيط األجور 

 تحليل وتقويم الوظائف

اإلحالل وتخطيط 

 المسار الوظيفي

 قاعدة البيانات  

بيانات 

 التقويم

بيانات 

 التوظيف
 بيانات معدل   

بيانات  

 التدريب
بيانات 

 الوظائف

 بيانات الميزانية

 بيانات التوظيف

 بيانات األجور  
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 1مصاًا ومعىكاث هظام معلىماث املىازد البشسيت:الثاوي الفسع 

 أوال: مصاًا هظام معلىماث املىازد البشسيت

ت للمؤؾؿاث الهضًض مً اإلاؼاًا مً ؤهمها:  جدلم هكم مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

 اإلامىىت زؼن واؾترحام اإلاهلىماث ومهالجتها بالؿغنت 

 .ت واإلاهامالث الىعكُت  جللُظ الخهامل بالسجالث الُضٍو

 م جىفير اإلاهلىماث اإلاسخلفت خٌى  جدلُم الهالكت الجُضة والفهم اإلاخباصٌ بين ؤلاصاعة والهاملين نً ؾٍغ

 وشاؾاث الهاملين في اإلاؤؾؿت و مً ؤهمها اإلاهلىماث اإلاخهللت بخلُُم ألاصاء.

 ت نً ؤًت الخغيراث في البِئت الضازلُتجىشف هكم اإلاهلىماث اإلاىاعص ا الخاعحُت،وبظلً جمىً  و لبشٍغ

 ؤلاصاعة مً ؤلانضاص إلاىاحهت جلً الخغيراث بىفاءة.

 ت الخيامل والخيؿُم بين مسخ ت، جدلم هكم اإلاهلىماث اإلاىاعص البشٍغ هما لف وشاؾاث إصاعة اإلاىاعص البشٍغ

ت  وؤلاصاعاث ألازغي. ،حؿانض في جدلُم الخيامل بين إصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 2 :البشسيتمعىكاث هظام املعلىماث املىازد جاهيا: 

 . ت  نضم جدضًض ؤهضاف هكام اإلاهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

 ت في بىاء جطمُم هكام اإلاهلىماث  نضم اإلاشاعهت الفهالت إلصاعة اإلاىاعص البشٍغ

 غ  وحىص حهلُضاث ونالكاث مدشابىت بالىكام جؤصي لخهضص الخلاٍع

  الخإًُض والضنم اليافي مً كبل ؤلاصاعة الهلُانضم وحىص 

  ت اؾخسضامها مهلضة ًطهب في هشير مً ألاخُان نلى مىقفي إصاعة اإلاى اؾخسضام جىىىلىحُا اعص البشٍغ

 وحشغُلها.

 ت  ملاومت الهاملين إلصزاٌ هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

 . ت  ؾىء فهم الضوع الحلُلي لىكم اإلاىاعص البشٍغ

  ت بلغاعاث ألانماٌ.نضم مشاعهت اإلاى  اعص البشٍغ

 ت.ضهىب  ت كُاؽ جإزير هكم اإلاىاعص البشٍغ

 

                                                           
ر التسييالنعاس  صديقي ،أهمية نظم المعلومات في تدعيم الميزة التنافسية،رسالة ماجستير،كلية العلوم االقتصادية التجارية،وعلوم .  1

 .249،ص 3006،جامعة سعد دحلب ،البليدة،
بية للتنمية اإلدارية ماجد أحمد عبد العزيزبشر،أنظمة المعلومات ودورها في دعم القرارات اإلدارية ،منشورات العر.  2

 .255ص ،3026،مصر
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 :خاجمت الفصل الثاوي

ت تهضف الى جدضًض اًجابُاث اإلاىكمت مً اصاعة مً زالٌ صعاؾت هظا الفطل وؿخيخج ؤن حؿُير  اإلاىاعص البشٍغ

غا فهاال ٌهىص بالفائضة نلى  غها جؿٍى اإلاىكمت وؤفغاصها ،وهظلً صنمهم ًض ناملت والهمل نلى جإهُلها و جؿٍى

وجدفيزهم لخدلُم ألاصاء اإلاخميز واإلاخىافم مو الفئت الؿانُت لخدلُم الىخائج اإلالطىصة ،فالهىطغ البشغي ما 

اصة اإلاغصوصًت و  جدلُم  ًملىه مً مهاعاث وكضعاث و ما ًخمخو به مً صوافو للهمل هى الهىطغ الؿُاس ي في ٍػ

 الىفاءة والفهالُت .
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ىظام املعلىماث واملىارد البشريت في املؤسست الفصل الثالث التعبيلي: دراست حالت ل

 .إلاستشفائيت

ت، هجض  بلض جؼغكىا بلى اللؿم الىـغي الظي جىاولىا فُه هـام اإلاللىماث وجؼىع بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

مً الظغوعي ؤن هلىم بضعاؾت مُضاهُت لخدضًض صوع هـام اإلاللىماث وفلالُت اإلاىعص البكغي صازل اإلااؾؿت 

 الاؾدكفائُت اإلاخسصصت "ألامىمت والؼفىلت" اللت زيرة بىالًت مؿخغاهم.

بدُث حلخبر اإلااؾؿاث الاؾدكفائُت ؾىاء اللمىمُت ؤو الخاصت هي البضاًت ؤو الاؾاؽ في جلضًم 

ىاٌ اللؼاق الصحي اهخمام الىثير مً الباخثين ؾىاء في مجاٌ الؼب  ؤو الاصاعة مسخلف الخ ضماث الصخُت ،ٍو

هـغا إلاا له ؤهمُت كصىي جخمثل في الاهخمام بصخت اإلاىاػىين ،وبما ؤن اإلااؾؿاث الاؾدكفائُت واؾؼت في 

ؼلبىن الىكاًت ،وبالخالي جلضًم الخضمت الصخُت فهي مالط اإلاغض ى الظًً ًيكضون اللافُت وألاصخاء الظًً ً

غ الخضمت مً الؿماث الباعػة في كمل اإلااؾؿت الصخُت إلاىاهبت الخغير الللمي والخىىىلىجي  جصبذ مؿإلت جؼٍى

 في مجاٌ الؼب.

 بدُث كؿمىا الفصل الثالث بلى زالزت مباخث:

 زيرة اللت "ألامىمت والؼفىلتفي " إلادت خٌى اإلااؾؿت الاؾدكفائُت اإلاخسصصت املبحث ألاول :

ت في اإلااؾؿت املبحث الثاوي :  وؿُفت هـام اإلاللىماث واإلاىاعص البكٍغ

 ؤؾـ اإلااؾؿت الاؾدكفائُت املبحث الثالث :
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 املبحث ألاول : ملحت حىل املؤسست إلاستشفائيت املتخصصت باألمىمت والعفىلت

 1املعلب ألاول : جلديم املؤسست

لىالًت مؿخغاهم كض ؤوكئذ باإلاغؾىم  "اللت زيرة"اإلااؾؿت ؤلاؾدكفائُت اإلاخسصصت ألامىمت والؼفىلت  -

الظي ًخمم كائمت اإلااؾؿاث الاؾدكفائُت اإلاخسصصت  2008فُفغي  04اإلااعر في  08/62الخىفُظي عكم 

كض اوكاء الظي ًدضص كىا 1997صٌؿمبر  02اإلااعر في   97/465اإلالخلت باإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

 .اإلااؾؿاث الاؾدكفائُت اإلاخسصصت وجىـُمها وؾيرها

اإلااؾؿت  الاؾدكفائُت اإلاخسصصت ألامىمت والؼفىلت اللت زيرة والًت مؿخغاهم هي ماؾؿت طاث ػابم  -

ت واؾخلالٌ اإلاالي و هي مىطىكت جدذ وصاًت الىالي .  اصاعي جخمخم بالشخصُت اإلالىٍى

كلى كؿم للدشخُص واللالج واإلايىر وجلىم بالخغؼُت  اإلااؾؿت الاؾدكفائُت اإلاخسصصت جدخىي  -

 بلضًت 32صوائغ و   10الصخُت ٌ  

ًً لى ػابم جدذ ألاعض ي ؤت مً مبجى بسمؿت ػىابم باإلطافت بجخيىن اإلااؾؿت الاؾدكفائُت اإلاخسصص -

لى طلً الؼابم الؿاصؽ الظي ًدخىي كلى كاكت هبيرة لألعقُف جىحض مطخاث للماء واإلاسؼن هـف ب

 ت ؤزغي جدخىي كلى مدغهين إلاصلضًً .وكاك

 للمغؤة الخامل واإلاغض ى اإلااهثين.واللالحاث الؼبُت وقبه الؼبُت جلضم اإلااؾؿت الخضماث  -

لى وخضة خلً ت خغق الىفاًاث الؼبُت باإلطافت بو بُاطت و مدغكت وآلًدُؽ باإلااؾؿت مىكف للؿُاعاث  -

 مصلخت لخفف الجثث. الضم وكاكت اهخـاع إلاغافلي اإلاغض ى وفي اللٍغب ؾُيىن 

 :العابم ألارض ي 

 :الجىاح ألايمن 

 كاكت اؾخلباٌ والخىحُه -

 كاكت اهخـاع للمغض ى -

 فظاء ػبي و جلجي "الاؾخعجاالث  *كلم الاحىت والىالصة *" -

 مسبر لخدالُل الضم -

 مغهؼ خلً الضم -

ى مضاع ؾاكت و كاكت لفدص الؼبي ًظمً الىكف باألقلت كل 24كاكت لفدص الىالصة مامىت كلى مضاع  -

م مماعؽ ؤزصائي في ؤمغاض اليؿاء والخىلُض وآزغ مخسصص في الخسضًغ وؤلاولاف. 24  ؾاكت كً ػٍغ

 مغاخُع للمغض ى -

 ؾاكت 24مىخب اللبٌى مفخىح  -
                                                           

1
 باألمومة والطفولة،اللة خٌرة ،والٌة مستغانم ةالمدٌرٌة الفرعٌة للموارد البشرٌة المتخصص.  
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 مؼبش و مسؼن لظمان الىحباث الصخُت للمغض ى . -

 : الجىاح ألاٌؿغ 

 الاصاعة -

 الؿاللم اإلااصًت الى ػىابم اإلابجى . -

 : الؼابم ألاٌو 

 ٌؿاع عواق الؿاللم هجض مىخب مىػق الهاجفكلى 

 : ًالجىاح ألاًم 

خظمً  غ للمغض ى 28ًخيىن مً كاكت الىالصاث ٍو  ؾٍغ

 : الجىاح ألاٌؿغ 

غ وكاكت لخلضًم الللاخاث  باالطافت  الى مىخب  30ًخظمً مصلخت ما بلض الىالصاث وجظم  ؾٍغ

 لدسجُل الىالصاث .

 : الؼابم الثاوي 

كاكاث ازىان للمسؼن وواخض همىخب  04" باالطافت الى  3COHخيالُف "ًظم كاكت هبيرة لخؿاب ال

 عئِس ي للمسؼن  و ؤزغي همسؼن للصُضلُت .

 : الؼابم الثالث 

ظم كاكخين لللملُاث وغغفخين لالولاف حؿخىكبان  - ت ٍو  ؤؾغة . 06مسصص إلحغاء اللمالُاث اللُصٍغ

 : ًالجىاح ألاًم 

 كاكت هبيرة لالولاف -

ت -  صُضلُت مغهٍؼ

 ين إلاىاوبتغغفخ -

 مىخبين للؼبِب الغئِس ي وعئِـ اإلاصلخت -

- .ً  مغخاطين هبيًر

 : الؼابم الغابم 

 2ًخيىن هظا الؼابم مً مصلخخين :

 : الجىاح ألاٌؿغ 

 ػاوالث للخضفئت. 05خاطىاث و  08مهض و  25ًىحض  مصلخت خضًثي الىالصة بلضع اؾخلُاب  -

 : ًالجىاح الاًم 
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غ. 18ًىحض مصلخت ما بلض اللملُاث جظم   ؾٍغ

 : الؼابم الخامـ 

غ. 38وخضة الخمل طو الخؼىعة اللصىي ًظم   ؾٍغ

 :الؼابم الؿاصؽ 

 ًظم هظا الؼابم كاكت هبيرة لألعقُف و كاكت ؤزغي إلادغن اإلاصلض

جضع بىا اللٌى بإن اإلااؾؿت جدخىي كلى  غ مىـم1 64ٍو  ؾٍغ

وجخمثل هظه  2009حاهفي  27في  الى حاهب طلً جظم اإلااؾؿت وخضاث ؤزغي وفلا لللغاع الىػاعي عكم اإلااعر

 الىخضاث في :

 *مصلخت كلم ألاحىت

 *مصلخت ػب ألاػفاٌ ؾِخم فخدها بلض الخىؾلت.

 م*مصلخت حغاخت ألاػفاٌ ؾِخم فخدها بلض الخىؾ

  ًيىن والخالي:جلؿُم اإلاىؿفين 

 "جلؿُم اإلاىؿفين وفلا لألؾغة والىخضاث واإلاصالح11الشكل ركم "

 جلضًم اإلاصلخت -1 البكغي اللىصغ  -2 بزخصاصاث ؤزغي  -1

  ٌ02حغاخت ألاػفا 

 ٌػب ألاػفا 

  مماعؽ مخسصص في

 الخسضًغ وؤلاولاف.

  مماعؽ مخسصص في

 02البُىلىحُا 

 ػبِب كام 

  03صُضلي 

 قبه الؼبُين 

 كابالث 

في ؤمغاض  *مماعؽ مسخص

 اليؿاء والخىلُض .

  05كضص الىخضاث 

  164كضص ألاؾغة  اإلاىـمت 

  02كضص كاكاث اللملُاث 

 05كضص ػاوالث الىالصة 
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  الألكىان الؼبُين في

 الخسضًغ وؤلاولاف.

  هفؿاوي كُاصي للصخت

 اللمىمُت

 ؤكىان الخضماث 

 مىـفاث .....الخ 
ت اإلاخسصصت باألمىمت والؼفىلت ،اللت زيرة والًت مؿخغاهم. املصدر : ت الفغكُت للمىاعص البكٍغ  اإلاضًٍغ

 3"وزصائص وؿائف " اإلاؼلب الثاوي :الهُيل الخىـُمي للماؾؿت

 الهيكل التىظيمي للمؤسست الاستشفائيت املتخصصت في ألامىمت والعفىلت (:11الشكل ركم )

   

  

 

 

  

  

 

   

 

 

ت  املصدر: تالفغكُت لمضًٍغ  للماؾؿت الاؾدكفائُت اإلاخسصصت في ألامىمت والؼفىلت. لمىاعص البكٍغ

  

 

 

                                                           
3
 هفـ اإلاغحم ؾبم طهغه 

ت اللامت  اإلاضًٍغ

ت الفغكُت إلصاعة ت الفغكُت لليكاػاث اإلاضًٍغ ت الفغكُت للمصالح  اإلاضًٍغ اإلاضًٍغ

 الاكخصاصًت واإلايكأث اللاكضًت

مىخب 

حؿُير 

اإلاىاعص 

ت  البكٍغ

و 

 اإلاىاػكاث

مىخب  

اإلاصالح 

 الاكخصاصًت

مىخب              

الاؾخلباٌ 

والخىحُه 

واليكاػاث 

الاحخماكُت 

 اللالحُت

مىخب  

جىـُم  

وكاػاث 

اللالج 

 وجلُُمها

مىخب 

اإلاصالح   

 الاكخصاصًت

مىخب 

اإلايكأث 

اللاكضًت 

 والخجهيزاث

مىخب 

الخيالُف 

 الصخُت

 مىخب

اإلايزاهُت و 

  اإلاداؾبت
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 4:وظائف املؤسست إلاستشفائيت 

 املدير العام للمستشفى: 

 هى اإلاؿاوٌ كً ؾير اإلاؿدكفى،وهظا بمؿاكضة عئؾاء اإلاصالح"ألاكؿام"

 "ألاماهت"سكرجاريت 

 هي خللت الىصل بين اإلاضًغ ومصالح اإلاؿدكفى واإلاصالح الخاعحُت ألازغي 

 ومً اإلاهام التي جلىم بها:

 ض الصاصع والىاعص  حسجُل البًر

 اؾخلباٌ الؼواع إلالابلت اإلاضًغ 

 جغجِب وخفف اإلاؿدىضاث والىزائم الخاصت باإلصاعة لدؿهُل كملُت البدث كجها 

  الخاصت إلمظاء اإلاضًغجدظير الىزائم 

 بوكاء ملف ًجمم فُه مسخلف ول الىزائم والسجالث اإلاىحىصة كلى مؿخىي ؤماهت اإلاؿدكفى 

 :السجالث املىجىدة على مستىي أماهت املستشفى 

خُث ؤن صفتر الصاصعاث ًدخىي كلى ول الىزائم الصاصعة مً ؤلاصاعة الى مسخلف هُئاث و اإلااؾؿاث 

ت الىاعص الى ، اللمىمُت،ؤما صفتر الىعص اث  حسجل فُه ول الغؾائل واإلاظهغاث والىزائم ؤلاصاٍع

ت،و هىان هظلً صفتر اإلاضاوالث خُث حسجل فُه حمُم  اإلاؿدكفى  مً مسخلف اإلااؾؿاث ؤلاصاٍع

 اإلاضاوالث التي جمذ ؾىاء في اإلاجلـ الؼبي ؤو اإلاجلـ ؤلاصاعي 

 املديريت الفرعيت للمىارد البشريت: 

 جدخىي كلى مىخبين :

ت واإلاىاػكاث :هظا اإلاىخب  ًلىم بمخابلت الضوعاث اإلاهىُت لللماٌ مً جىؿُف  - مىخب لدؿُير اإلاىاعص البكٍغ

لمل كلى مخابلت وطلُاتهم اللاهىهُت واإلاهىُت بدفف خلىكهم .  ختى جلاكض  ،َو

ً ك - يُت  لللماٌ ولضيهم هىكان مً جيٍى ً : هظا اإلاىخب مهامه جىدصغ بلمل صوعاث جيٍى صير مىخب الخيٍى

با ؾيخان ،ؤما كصير اإلاضي ًىم ؤو ًىمين ؤو  ل اإلاضي مضجه جلٍغ ً ػٍى ل اإلاضي ،خُث ؤن الخيٍى اإلاضي وػٍى

 ؤؾبىق ؤو قهغ فلؽ خؿب الخاحت.

 املديريت الفرعيت املاليت والىسائل : 

 جدخىي كلى زالزت مياجب جخلخص هما ًلي:

 مكتب امليزاهيت واملحاسبت: 

                                                           
4
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وحؿُير اإلايزاهُت الخاصت باإلاؿدكفى، وبكضاص ي جغجِب و جىـُم الغواجب لللماٌ، خُث جىمً مهامه ف

 الىكىف والفىاجير ،و ؤًظا ججمُم مسخلف الخلضًغاث اإلايزاهُت ، ومخابلت الىطلُت اإلاالُت اإلاؿدكفى.

 : 5مكتب الصفلاث العمىميت 

ت و ؤغظًت مً اإلاهام التي ًلىم يها هظا اإلاىخب بوكاء حمُم الصفلاث الخاصت باإلا اؾؿت مً ؤصٍو

....الخ، خُث ًلىم اإلاىخب بةوكاء صفتر الكغوغ الخاص بالصفلت اإلاغاص كلىصها وبعؾالها الى الىػاعة 

ضة الغؾمُت ،ومً زم ًلىم هظا اإلاىخب  لم بيكغها في الجٍغ الصخُت مً ؤحل اإلاىافلت كلحها ،ٍو

لفاث كلى مؿخىي مىؿفين اإلاىخب ، مً باؾخلباٌ اإلالفاث  وفخدها بدظىع اإلاضًغ زم ًلىم بضعاؾت اإلا

ضة الغؾمُت مً ؤحل  ؤحل ازخُاع اإلالف اإلاىاؾب و بلض ازخُاعه جلىم بةعؾاٌ اؾم الشخص للجٍغ

 وكغه.

 مكتب الىسائل العامت والتجهيزاث : 

مً اإلاهام التي ًلىم بها  هظا اإلاىخب باإلادافـت كلى ول ما ًخللم باإلاؿدكفى وكلى ممخلياتها ، وهى 

 اإلاؿاوٌ كلى هـافت اإلاؿدكفى ،وخـيرة الؿُاعاث وؾُاعاث ؤلاؾلاف.....الخ

 املديريت الفرعيت للمصالح الصحيت : 

 وهظا ًدخىي كلى زالزت مياجب وجخلخص مهامهم فُما ًلي :

-  ٌ  مىخب الضزى

 مىخب الخلاكض وخؿاب الخيلفت -

م اليكاػاث الصخُت. -  مىخب الخىـُم وجلٍى

 عداث العبيت :املديريت الفرعيت لصياهت امل 

 : ًلىم هظا اإلاىخب بىىكين مً الصُاهت

 كبل وكىق كؼب ًلىم بمغاكبت اإلالضاث مً ؤحل ججىب ؤلاكؼاب الصياهت الىكائيت : 

 هظا بلض وكىق اللؼب ،ًإمغ بصُاهتها ومً زم ًمال اؾخماعة ًىخب فحها  الصياهت العالجيت :

ول اإلاللىماث اإلاخلللت بالصُاهت بدُث آلاالث التي كام بصُاهتها وهىق اللؼب اإلاىحىص فُه و 

 كؿمىاها الى زالزت مصالح :

 املصالح العبيت : -1

 مصلخت الجغاخت -

 مصلخت الدشخُص -

 مصلخت الاؾخعجاالث -

                                                           
 هفـ اإلاغحم ؾبم طهغه 5



 البشريت في املؤسست استشفائيتراست حالت لىظام املعلىماث واملىارد د                       الثالث    الفصل

 

 55 

 : املصالح إلاداريت -2

 ؤلاصاعة اللامت -

 مغهؼ الاؾخلباٌ -

 كؿم السجالث الؼبُت . -

 6:خصائص املؤسست الاستشفائيت 

اإلاؿدكفى كً غيره مً اإلااؾؿاث الاحخماكُت الازغي ،ومً ؤهم هىان كضص مً الخصائص التي جميز 

 هظه الخصائص :

حلضص الفئاث اللاملت صازل اإلاؿدكفى فهىان الؼبِب وؤلاصاعي  وكظى هُئت الخمٍغع  و اإلاؿاكض وليل  -

ً ،ولظلً هغي ؤن  مجهم اهخماماجه الخاصت به،ويهخم ول فغص بإصاء وؿُفخه بصغف الىـغ كً آلازٍغ

صازل اإلاؿدكفى ؤقبه باللامل كلى زؽ الاهخاج ال يهخم بال باللملُت التي ًاصيها كىض الىلؼت اإلاخسصص 

 التي ًلف كىضها كلى الخؽ الاهخاجي .

صلىبت الخيبا بحجم اللمل في اإلاؿدكفى هـغا لصلىبت الخيبا بداالث اإلاغض ى اإلاخىكلت لظلً كلى كماٌ  -

ً بصفت مؿخمغة الؾخلبا  ٌ الخاالث اإلاخىكلت وغير اإلاخىكلت.اإلاؿدكفى ؤن ًيىن حاهٍؼ

صلىبت جلُُم وكاغ اإلاؿدكفى باإلالاًِـ اللاصًت التي حؿخسضم في الىخضاث الاهخاحُت هـغا ألن ؤػغاف  -

الخضمت في اإلاؿدكفى هم  ألاػباء وملاوهحهم باإلطافت الى مؿتهلً الخضمت و هى الفغص هظا الى حاهب 

 صلىبت جلُُم الخضماث بصفت كامت.

للمل صازل اإلاؿدكفى بالضكت اإلاخىاهُت والخظع الكضًض في ؤصاء الخضمت خُث ؤن ألامغ ًخللم ًمخاػ ا -

 بصخت الاوؿان وؤي زؼإ ًاصي بدُاة اإلاٍغع التهلىت. 

 املبحث الثاوي : وظيفت هظام املعلىماث واملىارد البشريت في املؤسست

 الاستشفائيت. املعلب ألاول : هظام املعلىماث في املؤسست

جؼغكىا في الفصل ألاٌو الى اكؼاء هـغة قاملت بإن هـام اإلاللىماث بدُث ٌلخبر مجمىكت مً اإلايىهاث ؤو للض 

ً ،جىػَم اإلاللىماث  اللىاصغ اإلاترابؼت واإلاخفاكلت ملا ،والتي جخىلى مهام حمم "ؤو اؾترحاق "،حكغُل،،جسٍؼ

ً واللماٌ في جدلُل الالػمت لضكم كملُاث اجساط اللغاعاث الخيؿُم والغكابت في اإلااؾؿت ،هما حؿاكض اإلاؿيًر

كمل هـام اإلاللىماث  اإلاكاول جصىع ؤخؿً للمىطىكاث للمىطىكاث اإلاللضة و زلم مىخجاث حضًضة،َو

 .كاصة كلى مللىماث  وافُت كً ألافغاص ،ألاماهً واليكاػاث  اإلاهمت التي جسص اإلااؾؿت والبِئت اإلادُؼت به

                                                           
شهادة الماجستٌر،كلٌة العلوم االقتصادٌة االستشفائٌة، ،نظام المعلومات كأداة لتحسٌن جودة الخدمة الصحٌة بالمؤسسة العمومٌةدالل السوٌسً  .

47-46،ص،ص،3123-3122اصدي مرباح،ورقلة،والتجارٌة وعلوم التسٌٌر،جامعة ق
6
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 7اإلاللىماث: همىطج كام لىـام  "11"الشكل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

س ي،هـام اإلاللىماث هإصاة لخدؿين حىصة الخضمت الصخُتباإلااؾؿت اللمىمُت الاؾدكفائُت، اإلاغحم ؾبم  مً اكضاص الؼالبت اإلاصضع : صالٌ الؿَى

 51طهغه،ص 
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س ي،هـام اإلاللىماث هإصاة   .51الاؾدكفائُت،اإلاغحم ؾبم طهغه ،ص  باإلااؾؿت اللمىمُت الخضمت الصخُتلخدؿين حىصة  .صالٌ الؿَى

 افغاص       

 ملضاث      

 بحغاءاث    

 ملؼُاث     

 هـام اإلاللىماث

الخصٌى كلى 

 اإلاللىماث

 مللىماث اإلالالجت

ً اإلاللىماث   جسٍؼ

 جىػَم اإلاللىماث
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 8جىجؼها هـم اإلاللىماث هي واآلحي: : مً الىؿائف ألاؾاؾُت التي وظائف هظم املعلىماث -

 اإلااؾؿت : وؿائف هـم اإلاللىماث في"11الشكل ركم"

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مً اكضاص الؼالبتاملصدر 

:حلض هظه الىؿُفت هي ألاولى التي ًمىً ؤن جىفغها ؤهـمت اإلاللىماث مً زالٌ جىَغـ  جمع البياهاث -1

 اإلاللىماث وججمُلها التي ؾِخم الخلامل ملها الخلا ألغغاض ملُىت ؾىاء للفغص ؤو اإلااؾؿت

حلخبر اليكاغ  ألاهثر اعجباػا بالخاؾىب ،ان اإلالالجت كاصة ما جيىن هي الىؾُلت التي مً املعالجت : -2

خم مً زالٌ اللملُاث الخالُت:ؤح  لها ٌكتري ألافغاص ؤو اإلاىـماث الخىاؾِب ٍو

ل ؤي هىق مً اإلاللىماث الى ؤقياٌ مسخلفت ؤهثر جفصُال وجىىكا وصكت -  ملالجت اإلاللىماث : هي جدٍى

غ وألازباع التي جدُذ للماؾؿت  اصزاٌ البُاهاث والصىع في الخاؾىب  - ملالجت الىزائم بما في طلً الخلاٍع

لها الى ؤقياٌ حظابت ومفُضةو   جدٍى

ت واإلاىخجاث والغؾىم والصىع الى قيل ًمىً اصاعجه طمً  - ل اإلاللىماث البصٍغ ملالجت الصىع ،جدٍى

لها مً زالٌ كملُت الخدضر اإلاباقغة مم ألافغاص إلجساط ؤلاحغاءاث مدضصة بصضصها.  الخاؾىب وجدٍى

ىاء وان باكضاص قيل ؤو للىماث بكيل مفُض ؾ: وهي كملُت لخىـُم البُاهاث واإلا جىليد املعلىماث  -3

 صىع  

                                                           
8
ت ،اإلاغحم ؾبم طهغه  ت الفغكُت للمىاعص البكٍغ  ..اإلاضًٍغ

       اإلالالجت -3

الخؼن و اؾخلاصة  -5

     اإلاللىماث

حمم  -1

 البُاهاث

هلل  -6

اإلاللىماث 

لها        وجدٍى

جىلُض  -4

 اإلاللىماث

ئف هظم املعلىماثوظا  
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م ألاكغاص اإلامغىؼت و  الخزن واستعادة املعلىماث -4 : ًمىً زؼن اإلاللىماث التي جم جىلُضها كً ػٍغ

 ألاكغاص اإلاضمجت ،والتي ٌؿخؼُم الخاؾىب كغاءتها كىض الخاحت الحها .

م  هلل املعلىماث وجحىيلها -5 : وهى اعؾاٌ البُاهاث واإلاللىماث مً مىكم الى آزغ وطلً كً ػٍغ

م   9ألاكماع الصىاكُت والخؼم الظىئُتاؾخسضام زؼىغ الهىاجف كً ػٍغ

  10الفرع ألاول :هظام املعلىماث الصحي 

هى مجمىكت مً ألاهـمت الخاؾىبُت التي حؿخسضم لخىفير اإلاللىماث الؼبُت الخاصت باإلاغض ى  ماهيته : -

وباإلاؿدكفُاث بفظل مجمىكت مً الىؿائف جمىً مً اصزاٌ اإلاللىماث وصُاهتها واؾخلغاطها واصضاع 

غ حؿاكض كلى اجساط اللغاعاث الؼبُت اللالحُت.  اخصاءاث و جلاٍع

هـام اإلاللىماث الصخُت بإهه هى الللم الظي ًلىم كلى اهدؿاب وكغفذ مىـمت الصخت اللاإلاُت 

وخفف واؾترحاق وجؼبُم اإلالاعف واإلاللىماث الؼبُت بغُت جدؿين عكاًت اإلاغض ى والخثلُف والبدث 

 وؤلاصاعة. 

 :  أهدافه -

كلى جدضًض ملاًِـ ؤؾاؾُت إلاىاعص واؾخسضاماث حمُم اإلاؿدكفُاث والىخائج الجهائُت ألوكؼتها باإلكخماص  -

جدلُل ؤو حكغُل البُاهاث الصاصعة مجها ،مم جدضًض ؤو جىخُض الخصٌى كلى جلً البُاهاث حؿهُال لخدلُلها 

 ؤو حكغُلها بهضف الخصٌى كلى ماقغاث ؤو ملاًِـ طاث مظامين مىخضة لجمُم اإلاؿدكفُاث 

 جىفير مسؼون اإلاللىماث كً الؼلب كلى الخضماث الصخُت حغغافُا واحخماكُا   -

ً بُاهاث  - كً ملضالث ألاصاء ليل مهىت مً اللاملين باإلاؿدكفُاث اإلاىافؿت واإلاىملت،مثاٌ طلً جسٍؼ

 بُاهاث كً مؿدكفُاث الىالصة ٌؿاكض في جسؼُؽ الخضمت الصخُت إلاؿدكفُاث ألاػفاٌ .

 بؾخسضام الخاؾباث ؤلالىتروهُت في جدلُل البُاهاث وحكغُلها الؾخسغاج اإلااقغاث والخيبا بالىخائج  -

البُاهاث واإلاللىماث كً ألاوكؼت اإلاخسصصت والازخصاصاث الىاصعة ومضي جىفغها في بلع ؤو ول  جىفير  -

 اإلاؿدكفُاث .

 :الفرع الثاوي : هظام معلىماث املستشفى 

فه بإهه مجمىكت كىاصغ جخفاكل مم بلظها لخدلُم هضف ملين مً زالٌ حمم  ماهيته : - ًمىً حلٍغ

ت في اإلاؿدكفى. ت اإلاخلللت بالجىاهب الصخُت والاصاٍع  ،وجىفير اإلاللىماث الظغوٍع

 

 

                                                           
9
ت،اإلاغحم ؾبم طهغه.  ت الفغكُت للمىاعص البكٍغ  .اإلاضًٍغ

10
س ي،هـام اإلاللىماث هإصاة لخدؿين حىصة الخضمت الصخُت باإلااؾؿت    .57-56غحم ؾبم طهغه،ص ،ص،،اإلاالاؾدكفائُت.صالٌ الؿَى
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 11الىظم الفرعيت لىظام معلىماث املستشفى: -

 هـام مللىماث اإلاؿدكفى وفغوكه: " 11الشكل ركم"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مً اكضاص الؼالبت املصدر

 

 ان هـام مللىماث اإلاؿدكفى ًخيىن مً ؤهـمت الىظم الفرعيت لىظام معلىماث املستشفى :

ت،وهـم اإلاللىماث جسص  ت مثاٌ هـام مللىماث اإلاالُت وهـام مللىماث البكٍغ مللىماث اصاٍع

 ....الخالجاهب الؼبي مثاٌ مللىماث اإلاسبر،هـام مللىماث ألاقلت، هـام مللىماث الصُضلت 

ت للسجالث الصخُت هظام معلىماث املخبر - : في الىكذ الخالي هظه الىـم جمثل حجغ الؼاٍو

ت الجساط  كغاعاث خاؾمت حؿاكض في  الالىتروهُت ،اط ٌلخمض الؼبِب هثيرا كلى هخائج الخدالُل اإلاسبًر

مً حسجُل ػلباث  ضواء واللالج اإلاىاؾبين ،فابخضاءالخىصل الى حشخُص اإلاغض ى وزم جدضًض ال

لى الخدالُل للمغض ى ،مغوعا بدىـُم هظه الؼلباث طمه حضاٌو بلىتروهُت ،الى جىػَم الخدالُل ك

                                                           
س ي،هـام اإلاللىماث هإصاة لخدؿين حىصة الخضمت الصخُت باإلااؾؿت اللمىمُت الاؾدكفائُت،اإلاغحم ؾبم طهغه،ص .58 .صالٌ الؿَى 11

  

النظم الفرعٌة لنظام 

معلومات المستشفى     

         

هـام مللىماث 

 اإلاسبر      
هـام مللىماث 

 ألاقلت   

 

هـام مللىماث 

 الصُضلت 

 ل      هظم ادخا

 ألاوامر العبيت

الكتروهيا 

 الااللكترالكتروهيا

لكتروهيااا  
 

 فىائد ومزايا كل هظام
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اع صضوع الىخائج ؾىاء وان جدصُلها آلُا بدُث ًلضمها الجهاػ ؤحهؼة الخدلُل اإلاىاؾبت ،واهخـ

ا ًجغي بصزاله مً كبل الؼبِب واهتهاء ا بةكؼاء اإلاٍغع هخائ  ج الخدالُل.هفؿه ؤو ًضٍو

: جسخلف الفىائض اإلاغحىة مً هـام اإلاللىماث اإلاسخبر بازخالف مؿخىي الىـام وميان   فىائده -

 12جؼبُله ،هظه الفىائض ًمىً طهغها في الىلاغ الخالُت:

  امياهُت جلضًم بلع اإلاللىماث : ٌؿهل هـام مللىماث اإلاسخبر الخصٌى كلى احاباث

ء جدالُل ما،وقغوغ ؤزظ اللُىت ،وامياهُت لالؾخفؿاعاث اإلاؼغوخت كً جيلفت احغا

 احغاء بلع الخدالُل في اإلاسخبر.

  جىلُض ؤوعاق اللمل : ًلىم هظا الىـام بؼباكت ؤوعاق كمل جدىي ؤؾماء اإلاغض ى

 وؤؾماء الخدالُل اإلاؼلىبت لهم مصىفت بدؿب الازخصاصاث اإلاخىفغة في اإلاسبر.

 ُل: بؿبب الىم الىبير مً اللُىاث مىزىكُت كالُت مً اللُىاث اإلاؿخسضمت في الخدل

كض ًسؼإ اللاملىن في جدضًض كائضًت بلع اللُىاث فخيىن  اإلاخضاولت في اإلاسابغ

الىدُجت هي احغاء جدالُل إلاٍغع باؾخسضام صم ؤو كُىت مٍغع آزغ ،ًىمً الخل في 

ع  ع كلى هظه اللُىت كبل ؤزظها مً اإلاٍغ سها و ؤؾم اإلاٍغ حسجُل ؤؾم اللُىت وجاٍع

هظا الخؼإ،وهظا ما ًدلله هـام اإلاللىماث اإلاسخبر بؼباكت الصلاث   عجيابال مىلا 

 جدخىي كلى اإلاللىماث اإلاظوىعة .

  مغاكبت هخائج الخدالُل الصاصعة كً اإلاسبر: ًظمً هـام اإلاللىماث مغوع الىخائج

ت كلى اإلاغاكبت لظمان صخت هظه الىخائج.  اإلاسبًر

خاؾىبُت مخياملت حؿخسضم مً كبل فؿم الاقلت : كباعة كً ؤهـمت  هظام معلىماث ألاشعت -

ً الصىع الؼبُت اإلاسخلفت وملالجتها وجىػَلها وكغطها كلى مؼوصي  لىم هظا الىـام بخسٍؼ ،ٍو

غجبؽ هظا الىـام باألحهؼة الؼبُت اإلاىحىصة مً  الخضمت الصخُت طوي الازخصاص بكيل عكمي ،ٍو

خيامل مم ألاهـمت ألازغي للمؿدكفى.  حهت ٍو

كىض مىخب الخاص باألقلت او مىخب اإلاىاكُض ًجغي حؿلُم  :هظام معلىماث ألاشعت   آليت عمل -

دضص  م هـام مللىماث اإلاؿدكفى ،ٍو ػلب ألاقلت بلىتروهُا مباقغة مً الؼبِب اإلالالج كً ػٍغ

ع ،ابالغه بالخدظيراث الالػمت ،وكبل ؤزظ صىع ألاقلت مً ؤي مصضع ججلب  مىكض للمٍغ

ع مً هـام مللىماث ألاقلت الظي بضوعه ًإزظ مللىماث مً اإلاللىماث ألاؾاؾُت الخ اصت باإلاٍغ

                                                           
س ي ،اإلاغحم ؾبم طهغه،ص  12  .59-58.صالٌ الؿَى
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ع وبلض الفدص  هـام مللىماث اإلاؿدكفى،وحلغف هظه اإلاللىماث باإلاللىماث الضًمغغافُت  للمٍغ

ا  ًجغي بصزاٌ اؾم الؼبِب اإلاؿاوٌ كً كغاءة الصىع ،اطافت الى اصزاٌ بلع اإلاللىماث ًضٍو

كُتها كىض اهخماٌ اصزاٌ اإلاللىماث الفدص ًغؾل اإلالف الظي ،واؾخسضام اإلاىاص وهمُتها وهى 

ًدخىي كلت الصىع ؤلاقلاكُت واإلاللىماث اإلاصاخبت الى وخضة ألاعقُف ،ومً زم ًمىً ألي هلؼت 

 مىصىلت بالكبىت الخصٌى كل الصىع فىع ؤكؼاء ؤمغ الاؾخضكاء.

 :هظام إدخال ألاوامر العبيت الكتروهيا -

فه بإهه كباعة  -  ًدُذ لألػباء اعؾاٌ وصفاتهم الضوائُت ،الخدلُلُتلي مدىؾب مخيامل آم كً هـاًمىً حلٍغ

وألاقلت الى ألاكؿام طاث الصلت والصُضلت ،اإلاسبر،ألاقلت،وهظا الىـام ٌكمل ول ألاوامغ التي ًلىم بها 

ت ،اإلادالُل  الؼبِب بدسجُلها في السجل الؼبي للمٍغع مثل: ػبُلت الغظاء للمٍغع،ألاصٍو

ث،مىاكُض الخدالُل والفدىصاث الؼبُت،وؤي احغاءاث ػبُت مؼلىبت مم الؿماح باإلطافت و والجغكا

ت  جغؾل ألاوامغ جللائُا الى الجهت اإلاسخصت مثل:  الخلضًل لهظه ألاوامغ مثل اًلاف بلع ألاوامغ و ألاصٍو

 اإلاسبر ،كؿم ألاقلت......الخ.

 13واكع املىارد البشريت في املؤسست :املعلب الثاوي

اللىصغ البكغي ٌلخبر ؤهم كىاصغ ؤلاهخاج لظا ًجب صعاؾخه و ؤلاهخمام  به للىصٌى الى الهضف اإلاغحى  -

 لخضمت اإلاصلخت اللامت

 أوال :مهام املىارد البشريت في املؤسست

 ؾىت 32تهخم بالخُاة اإلاهىُت للمىؿف "مىظ صزىله مً الُىم ألاٌو ختى الخلاكض جلضع هظه الفترة ب 

 اء التي جلىم بها ؤًظا .ومً حملت ألاقُ

 جىصِب اللماٌ والاخخفاؾ بملفاتهم وجمغ كملُت الخىصِب بالخؼىاث الخالُت : -

:فُه الؿىت والُىم والكهغ واؾم اإلاىؿف وصىف الىؿُفت مم امظاء اإلاضًغ والشخص  محضر جىصيب -1

 اإلالجي .

 :ًـم كغاع الخلُين اإلاىؿف مم امظاء اإلاضًغ اللام ملرر التعيين -2

3-  ً تجيٍى ت اإلاىاعص البكٍغ  اإلالف الخاص، باإلاىؿف والاخخفاؾ به في مىخب مضًٍغ

"اللام الثاوي ًخم الترؾم ؤو الخثبُذ 0خُث ًيىن الشخص في اللام ألاٌو متربص مً الضعحت "

 "وبلضها ًضزل في ألاكضمُت1الضعحت "

                                                           
13

ت  ت الفغكُت للمىاعص البكٍغ  ..اإلاضًٍغ
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-1ُت ومً "" خال2 -1وجيىن مً خؿب الضعحت والصىف خُث ؤن الضعحت " التكفل برجبت العميل:  -4

 "كضًمت10

 ؤحغ اإلاهاعة "خؿب الضعحت " بإحىع اللماٌ حغ اللامل ًظاف بلُهوطم الخىفل  -5

 جخىفل باللؼل الاؾخثىائُت ؤو اإلاغطُت -6

 جخىفل بىطم ملفاث الخلاكض -7

من السىت جظهر  11-11من خالل أوشعت السىت الجاريت وفي  ظرق جلدير الاحتياجاث في املؤسست ثاهيا:

 14:بعض الىلائص

 :افت بلى اإلاجلـ الؼبي طآزغ الؿىت بملُت اإلاجلـ ؤلاصاعي بًخم حسجُلها مً ػغف اإلاضًغ في  الىلائص

بلث بها ب ت ،ؤو ألازصائُين ٍو لى مضًغ الصخت بتزوٍضهم بخلً الىلائص ،"هؿُاعاث ؤلاؾلاف ؤو ألاصٍو

ً الصخت ًإزظ ول هظه الىلائص والتي جسص  ت بالىالًت زم بلى ول اللؼاكاث الصخُ......الخ زم مضًٍغ

لى ول مضًغ بين الصخت في ول الىالًاث وجخم اإلاىاككت مم ول مضًغ كلى خضي الىػاعة ، زم الىػاعة جبلث ب

ً الىػاعة خىٌ ؾبب الىلص ،مم بزباث طلً باألصلت ألهه في خالت كضم ؤصلت ًخم عفع ما  بدظىع مضًٍغ

 باإلابلغ اإلاالي اإلاسصص له. تزوٍضههى مؼلىب زم ًغفم الىػٍغ ػلب الى عئِـ الخيىمت ل

 أسس املؤسست الاستشفائيت  املبحث الثالث:

 الىلاط الرئيسيت لتحسين الخدماث في املؤسست الاستشفائيت: املعلب ألاول 

  ان اإلاؿدكفى ًللب صوع هام في جلضًم الخضماث الاؾدكفائُت كلى مؿخىي اإلاىؼلت،مً ؤحل جلضًم

 هـام حؿُيري وهظا بغُت جلضًم ؤفظل الخضماث .خُث ؤن اإلااؾؿت جبجي ؤفظل الخضماث 

  ،ان الهضف ألاؾاس ي للمؿدكفى هى جلضًم ؤخؿً الخضماث الاؾدكفائُت وهظا في ؿل الامياهُاث اإلاخاخت

م الاحخماق الؿىىي الظي ٌللضه اإلاضًغ اللام للمؿدكفى وعئؾاء وان جدضًض  ألاهضاف ًيىن كً ػٍغ

 كلى مؿخىي ول كؿم. ألاكؿام ، وهظا مً ؤحل جدضًض ألاهضاف

 يىن كلى عؤؽ ول مصلخت عئِـ،ومً مهامه ج دضًض اإلاهام الغئِؿت التي جخم كلى مؿخىي ول مصلخت،ٍو

 للمصلخت اإلاؿاولت كجها. الدكغُلُتجدضًض الاخخُاحاث الؼبُت و .

 .جلُُم اللماٌ الظًً ٌلملىن كلى مؿخىي ول مصلخت 

  والاكتراخاث.وطم صفتر كلى مؿخىي ول مصلخت لكياوي 

 .مغاكب الؼبي اللام ًلىم بخيؿُم بين مسخلف اإلاصالح الاؾدكفائُت وؤلاصاعة 
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ت الفغكُت .  ت.اإلاضًٍغ  للمىاعص البكٍغ
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  م احخماق ٌللضه ول مً اإلاضًغ اللام للمؿدكفى واإلاغاكب الؼبي ًخم جلُُم اللماٌ واإلاىؿفين كً ػٍغ

 وعئِـ اإلاصلخت التي ٌلمل بها.

 .البشريتمصلحت املىارد ملابلت مع مىظف  إجراءاملعلب الثاوي : 

اعجىا اإلاُضاهُت ب ىالى مؿدكفى "ألامىمت والؼفىلت ،اللت زيرة " بىالًت مؿخغاهم مً زالٌ ٍػ خىاع مم  ؤحٍغ

ت الؿُضة :عػقي ؤمُىت وػغخىا كلحها بلع ألاؾئلت جسص ، وؿُفت اإلاىاعص  مىؿفت مصلخت اإلاىاعص البكٍغ

ت كلى مؿخىي اإلااؾؿت وواهذ اإلالابلت بالكيل الخالي :  15البكٍغ

 هى الىـام اإلاخبم لضفم ألاحىع كلى مؿخىي اإلااؾؿت ؟ ما – 1*ؽ

 كىض الخىؿُف ًلضع مدظغ الخىصِب وملغع الخىؿُف اإلاباقغ -*ج

 خُث ؤهه وسخت جبلى كىض اإلاىؿف

 وسخت جبلى في اإلالف " ملف اللامل في ؤلاصاعة " -

 وسخت جبلث الى الىؿُف اللمىمي -

ضي وبلض جىؿُف اللماٌ وجىححههم خؿب مصلخت ألاحىع جؼلب مً اإلاىؿف قًُ ًازظ  - مىه الغكم البًر

 الخسصصاث اإلاىحىصة في اإلاؿدكفى :

 قبه الؼبي -

 الؼب -

 ؤلاصاعة -

ىت  - مم الللم ول جسصص ًىحه له مبلغ مالي مبلىر مً وػاعة الصخت خُث جىحه هظه اإلابالغ الى زٍؼ

ىت ًبلث اإلابلغ اإلاسصص ليل جسصص " قبه الؼبي ،الؼب ،ؤلاصاعة "مصخىبا  اإلاؿدكفى ،زم ؤمين الخٍؼ

بلائمت كماٌ هظا الخسصص الى اللابع وهى مىؿف جابم للمصلخت الظغائب ، بدُث ًلىم هظا ألازير 

 بةحغاء اكخؼاكين  كلى الاحغ :

 اكخؼاق الظمان الاحخماعي -

 اكخؼاق الخلاكض -

ض واإلاىصالث مصخىبا بلائمت ا - غؾل الى مصلخت البًر للماٌ اإلالىُين ، واإلابلغ الباقي ًىخب في الكًُ ٍو

ض بةصزاٌ كائمت اللماٌ واإلابالغ اإلاسصصت بظلً في حهاػ اليىمبُىجغ زم جىػق ألاحىع  فخلىم مصلخت البًر

 كلى ؤصخابها
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 المدٌرٌة الفرعٌة للموارد البشرٌة. 
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 في خؿاب اللالواث واإلايافأث هل حلخمضون كلى اإلالؼُاث اإلاخلللت باألفغاص؟ -2*ؽ -

اللالواث واإلايافأث ألن ؤلاصاعة ال حؿخؼُم ال ولخمض كلى اإلالؼُاث اإلاخلللت باألفغاص في خؿاب  -2*ج

ميافإة اللماٌ ، بل ميافأث كاهىهُت جضزل طمً ألاحغ جبلث مً ػغف الىػاعة الىصُت مثال اللاملين 

لُال و اللاملين "في اللؼلت ألاؾبىكُت"هما  ؤن هىالً مبلغ زاص زاعج اإلايزاهُت ًىحه الى مصلخت 

ت لهم.الخضماث الاحخماكُت إلايافإة اللماٌ ه  سضمت جدفيًز

هل جغون مً الظغوعي اؾخسضام زغائؽ ؤو مسؼؼاث لخغهت اإلاللىماث في اإلااؾؿت ،بط  -3*ؽ

 واهذ ؤلاحابت بىلم هل حلخلضون ؤن هظا ؾِؿهل كملُت الدؿُير في اإلااؾؿت؟

ولم مً الظغوعي اؾخسضام مسؼؽ لخغهت اإلاللىماث صازل اإلااؾؿت وطلً مً ؤحل   -3*ج

 الخىـُم .

 ط ؤعصجم كُاؽ ؤصاء ؤخض اإلاؿخسضمين فىُف ًخم طلً ،"هُف ًخم حمم اإلاللىماث "؟ب -4*ؽ

غ -4*ج التي جبلث مً ػغف عئِـ  هدً هةصاعة هلُمه جلُُم ملىىي وماصي ،مً زالٌ الخلاٍع

 اإلاصلخت الخابم لها حلغف ؾلىواث هظا اإلاىؿف كلى الىدى آلاحي :

 مً زالٌ اإلالامالث . -

 اللمل . مً زالٌ ؤلاهـباغ في -

 مً زالٌ جصغفاجه مم اإلاغض ى.....الخ -

هل جم بكخماص هـام اإلاللىماث طمً ماؾؿخىم ،بط واهذ ؤلاحابت بىلم هل ًاصي هظا الىـام  -5*ؽ

 صوعا باعػا في حؿُير مسخلف الىؿائف ؟

كلى مؿخىي اإلاىـمت ٌؿخلمل هـام اإلاللىماث ولىً لم ٌؿخغل حُضا لظلً كضم اؾخلماٌ  -5*ج

ت وطلً إلاىاحهت اإلاساػغ مثل اإلاللىما جُت لىخضها في اإلااؾؿت ،بل مً ألاخؿً اؾخلماٌ الُض الُضٍو

وطلً لىلص زبرة اللاملين.....الخ. الفيروؾاث صلىبت اؾخسغاج الىزائم مً الىمبُىجغ   

ت -6*ؽ بلض اكخماص مسؼؽ لخغهت اإلاللىماث   هل جالخـىن وحىص فغق واضح في اللملُاث الدؿُيًر

 ت ؟صازل اإلااؾؿ

ت بلض اكخماص مسؼؼاث لخغهت اإلاللىماث  -6*ج ولم هىان وحىص فغق واضح في اللملُاث الدؿُيًر

 صازل اإلااؾؿت.

 اط جم اكخماص حللُمت صازلُت في  اإلااؾؿت،ما هي ؾغكت وصىلها او جىفُظها  صازل اإلااؾؿت ؟ -7*ؽ

وهظا ألازير ًبلثها الى اإلاصلخت في خالت صزٌى اإلاللىمت اإلاضًغ اللام ًبلثها الى مىخب الاجصاٌ  -7* ج

 اإلالىُت واإلاصلخت اإلالىُت جيكغها بين اللماٌ .

 ماطا حلجي لىم حىصة الخضماث الاؾدكفائُت؟ -8* ؽ

 حلجي جلضًم زضماث في اإلاؿخىي ،هداٌو مً زاللها هؿب عض ى الؼبىن"اإلاٍغع". - 8* ج
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 هل ًدخىي اإلاؿدكفى كلى مصلخت "كؿم" ًلىم بمىاككت اإلاكاول التي جىاحهىنها ؟ – 9* ؽ

لىم كلى مؿخىي هظا اللؿم  -9*ج ولم هىان كؿم زاص باإلااؾؿت ًؼلم كلُه كؿم اإلاىاػكاث ،ٍو

 مىاككت ول ما ًخللم باإلااؾؿت الاؾدكفائُت  و ألاػغاف اإلاخلامل ملها ،ؾىاء ػبائً ؤو اصاعاث.

 ؾلىب الظي حلخمضه اإلااؾؿت في جلُُم كملها؟هى ألا  ما -10*ؽ

جدخىي كلى ؤؾلىب الغكابت خُث جدخىي كلى كؿم زاص بها ، خُث جظم كماٌ  زاصين  -10*ج

 بمغاكبت  ول ما ًخللم باإلاؿدكفى و كلى مؿخىي ول كؿم

ت مثاٌ :كلى مؿخىي كؿم الجغاخت ًلىم اإلاغاكب ،بمغاكبت ما اطا اإلامغطين كامىا بةكؼاء ؤلابغ  وألاصٍو

 في الىكذ اإلاىاؾب ،وهظا اجباق ؤولهم هل هى وفم ما وصفه الؼبِب ؤوال .....الخ

 وفي خالت وحىص تهاون ًدظع اللاملين مغة ،واط لم ًصغي لخدظًغ ًلىم بةحغاء مجلـ جإصًبي له.

 مً الظي ٌلين ممثلين اللماٌ ؟ -11*ؽ

 الاؾدكفائُت .اإلاضًغ ألهه الؿلؼت الللُا في اإلااؾؿت  -11*ج

 ًلصض  بجىصة البُاهاث هى الخصٌى الحها وكذ الخاحت هل هظا صخُذ ؟ -12*ؽ

زؼإ ًلصض  بجىصة البُاهاث هى اؾترحاق البُاهاث....ؤما حىصة البُاهاث هى جىزُم البُاهاث  -12*ج

 وملالجتها.

 هل ًدم لللامل بلؼلت ؤؾبىكُت؟ - 13ؽ*

م اإلالمٌى به :للمىؿف الخم191ولم وفم اإلااصة  -13*ج   في ًىم وامل للغاخت ؤؾبىكُا ػبلا للدكَغ

غير ؤهه ًمىً ؤن ًاحل الُىم ألاؾبىعي للغاخت في اػاع جىـُم اللمل ،اط اكخظذ الظغوعة اإلاصلخت 

 طلً.

باليؿبت للغُاباث هل اللامل مجبر باخظاع وزُلت كاهىهُت للماؾؿت اللامل فحها ًاهض غُابه  -14*ؽ

 ى ؤحغه وهل هظا ألازير ًخلاض 

لخاالث باؾخثىاء ا :207ولم اخظاع مبرع غُابه احباعي،باليؿبت لألحغ خُث هصذ اإلااصة  -14*ج 

صغاخت  في هظا ألامغ ،ال ًمىً اإلاىؿف مهما جىً عجبخه ،ؤن ًخلاض ى عاجبا كً فترة  اإلاىصىص كلحها 

 لم ٌلمل زاللها.

مم مضة الغُاب ،وطلً صون ٌلاكب ول غُاب غير مبرع كً اللمل بسصم مً الغاجب ًدىاؾب 

 16اإلاؿاؽ بالللىباث الخإصًبُت اإلاىصىص كلحها في هظا  اللاهىن ألاؾاس ي

 

                                                           
 هفـ اإلاغحم ؾبم طهغه.  16
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 : خاجمت الفصل

حؿعى حمُم الضٌو بالجهىض باللؼاق الصحي ،وجىلحها اهخماما هبيرا بالصخت باكخباعها خلا زابخا ليل 

لض ماقغ مً ماقغاث الخىمُت ،هظا ما ًدصل با لجؼائغ خُث ؤنها جىفغ ميزاهُت فغص الخمخم به، َو

 هدى ألافظل  به  ضخمت لهظا اللؼاق الخؿاؽ والجهىض

وإلاداولت الاكتراب مً هظا اللؼاق كمىا بضعاؾت مُضاهُت كلى مؿخىي اإلااؾؿت اللمىمُت 

بىالًت مؿخغاهم ،خُث ٌؿعى ول مً  الاؾدكفائُت  اإلاخسصصت في ألامىمت والؼفىلت "اللت زيرة"

 لكبه والؼبي وختى الؼاكم الاصاعي مً الاعجلاء بمؿخىي الصخت .الؼاكم الؼبي وا

مً زالٌ صعاؾدىا اإلاُضاهُت اجطح لىا ان هـام اإلاللىماث اإلاؼبم في اإلااؾؿت ملمٌى به لىً لِـ 

فير بصفت صائمت وطلً عاحم الى اكخماصهم في  بلع ألاخُان كلى الُض االلاملت ؤي" ألاوعاق" عغم جى 

 ؤلالىتروهُت،و حلضص فغوكها في اإلااؾؿتاإلااؾؿت لألحهؼة 

لخبر اإلاىعص البكغي اللىصغ الغئِس ي في جدلُم ؤهضاف اإلاىـمت والىصٌى الى طعوتها لظا ًجب كلى  َو

 اإلااؾؿت ؤلاكخىاء بهظ ألازير مً ؤحل جدؿين صىعة اإلااؾؿت 
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 الخاثمة العامة:

ت وجىميت اسخخدمتها وذلك مً  ت اوػكاسا واضحا الهخمام املؤسساث باملىازد البشٍس حػد هظم املػلىماث البشٍس

وسياساث الخىظيف وغيرها ومػالجتها خالل جىفير البياهاث والحقائق املخػلقت بالػاملين والىظائف وألاهظمت 

س التي جمكً مً اجخاذ القساز فهي جقىم بخدقيق الىخائج املسغىب فيها بأقل  للحصىل غلى املػلىماث والخقاٍز

 حهد ووقذ وجكلفت .

ت التي جمثل إشكاليت  مً خالل هرا البدث جم إغعاء هظسة خىل دوز هظم املػلىماث في إدازة املىازد البشٍس

ان وحصء جعبيق..  البدث ولل   حابت غليها قمىا بخقسيم البدث إىى لاللت جحصاء مهها حصجًً هظٍس

ت ،فخعسقىا في الفصل ألاول اىى هظام  في الجصء الىظسي خاولىا الاخاظت باشكاليت البدث مً وحهتها الىظٍس

 املػلىماث مً خيث املفهىم و وألاهىاع واملكىهاث وألاهداف و ألاهميت.

ت في املؤسست في غدة هقاط زئيسيت جخمثل في الخػٍسف  و الفصل الثاو. جعسقىا اىى وظيفت املىازد البشٍس

ت وغالقتها بىظام املػلىماث.  والخددًاث ومقىماث هجاح ادازة املىازد البشٍس

جما الدزاست الخعبيقيت فخمذ غلى مسخىي املؤسست الاسدشفائيت الػمىميت املخخصصت في ألامىمت والعفىلت 

ة" بىالًت مسخغاهم، وهي مؤسست جعبق هظام املػلىماث ،بديث ًمكً القىل جن هره الىظام "اللت خير 

املسخػمل مػخمد غليه ليس بصفت قعػيت بل ٌػخمدون اًضا غلى املىزد البشسي ملا له دوز هام في املؤسست 

الىخائج املسحىة  ،وذلك مً خالل جىفير املػلىماث الالشمت ودمجها مؼ قدزاث الػىصس البشسي  مً جحل جدقيق

 للمؤسست 

 النحائج والحوصيات :

  ت والخعبيقيت جىصلىا اىى الىخائج الخاليت:النحائج : من خالل  دزاسدىا الىظٍس

ت . - ً وخفظ واسترحاع البياهاث املخػلقت باملىازد البشٍس  هظم املػلىماث لها كفاءة في حمؼ وجخٍص

ت في مجال املصاًا  ٌساهم - ً بكافت املػلىماث املخػلقت باملىازد البشٍس هظام املػلىماث في جصوٍد املدًٍس

ب. ضاث وألاحىز والخأميىاث والخدٍز  والخػٍى

 ٌساغد هظام املػلىماث في اجخاذ القسازاث . -

 ٌػخبر الػىصس البشسي املىزد ألاساس ي في جقدًم الخدماث إال جهه ًمخلك بػض الىقائص . -

ليسبت للمؤسست الاسدشفائيت جغلب الػمال ٌسخػملىن هظام في غملهم إال جهه ًدوي ،وهرا ما ٌػكس وبا -

ت.  الخأخس امللحىظ في غمليت اسخخدام هظم املػلىماث آليت في مجال ألاغمال الاداٍز

 وبمقارهة هحائج هذه الدراسة مع هحائج الدراسات السابقة هجد أن : -



 الخاتمة العامة:
 

 69 

م املػلىماث جألير وجألس ببػض املخغيراث مثل: اجخاذ القسازاث وغيرها جما الدزاساث السابقت بييذ جن لىظا

البػض آلاخس بييذ بأن الخدماث ًمكً جدسيهها مً خالل غىامل جخسي مثل : اخخياز املسير الكفأ ،إال جن 

ت في  هره الدزاست جىصلذ جن الخدماث املقدمت ًمكً جدسيهها مً خالل اسخخدام ألامثل للمىازد البشٍس

 جعبيق هظام املػلىماث.

الصحية عل ثفعيل  وعلى ضوء هحائج الدراسة يمكننا ثقديم بعض الاقتراحات التي جساعد املؤسسة

 دور هظام املعلومات وثحسين قدرات ألافزاد من أجل بلوغ أهدافها :

 . اوشاء قسم إلدازة املػلىماث ضمً الهيكل الخىظيمي 

  غً جهم الخددًاث التي جىاحه مسخخدم. هظم غمل دزاساث بشكل دوزي مً شأنها الكشف

ت.  املػلىماث بئدازة املىازد البشٍس

  بيت ،وجًام دزاسيت مً ظسف املؤسساث الصحيت لخدسيس الػمال  بمدي القيام بدوزاث جدٍز

 جهميت جدسين الخدمت املقدمت ،وإدخال لقافت الاهخمام باملىزد املػلىماح. .

 جيا والبدج في جىفير هظام السجل الصحي الالكتروو. الخخلص مً امللف الصحي الىزقي جدٍز

،واغخماد هظم جسميز مىخدة مما ٌساغد غلى الغاء اشدواحيت ادخال البياهاث بغض الىظس غً 

ً جلك البياهاث .  مىقؼ جخٍص

 . ت لخددًث الىظام  اغادة جصميم هظام مػلىماث الحاىي مؼ جخصيص كىازدها املاليت والبشٍس

  لألقسام التي حػاو. مً هقصها.جىفير جحهصة خاسىب 

  س احساءاث وآلياث غمل هظم املػلىماث هظسا مليل اسدثماز كفاءة الػاملين خدًثي الخخسج وجعٍى

 ألاحيال الشابت اىى اسخخدام جكىىلىحيا املػلىماث بشكل جكثر ممً هم جكبر سىا.

 ب في املكان الاهخمام بئحساء غملياث حسكين صحيدت والتي ًقصد بها وضؼ املىظف املىاس

 املىاسب وجن جدىاسب مهازاجه ومؤهالجه مؼ مخعلباث املهىيت التي ٌػمل بها.
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خاصة في املجال الحكنىلىجي واملعسفي ط في محيط ًحصف بالحغير املسحمس باعحباز أن املؤسسة ثنشملخص: 

  فئنها ملصمة على مىاكبة هرا الحغير وإال أصبح مصيرها الصوال

 باعحباز أن العاملين بما ًملكىهه من مهازات ومعازف ،السالح الاستراثيجي الري ًمكن املؤسسة من خلق ميزة

 ثنافسية ،فئنها لجؤت الى ثصميم هظام املعلىمات ٌساعدها على الخسيير الفعال لهم.

ة بجمع الب هحاج املعلىمات دقيقة ،جساعد ياهات املحعلقة بهم ومعالجتها ،وإًقىم هظام املعلىمات املىازد البشٍس

ة على محابعة حسكة ال ًادازة املىازد البشٍس
 
ما ًمكنها من اثخاذ القسازات أكثر م عاملين  وكل ما ًحعلق بهم داخليا

كفاءة و فعالية كقساز ثقييم أدائم، فمن خالل عدالة ثقييم أداء العاملين و حصىلهم على مكافآت و حىافص  

بية التي ثجسيها املؤسسة د معازفهم و   ثالئم قدزاتهم و إمكاهياتهم و فعالية و مىضىعية الدوزات الحدٍز ثٍص

ادة أدائهم .مهازتهم خاصة إلابداعية، م د زضاهم عن عملهم وعن املؤسسة وبالحالي ٍش نها ًٍص  

 ة ،هظام معلىمات الصحي.: الكلمات املفتاحية  هظام املعلىمات ،ادازة املىازد البشٍس
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