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. الحمد هلل الري وهبىا علما هافعا وعقال ًافعا

. سبحاهه يهب هىزه ملن ٌشاء 

شفي الصدوز  . ويهدي بهداه من ٌشاء فُىير العقىل َو

وشكس هللا عصوجل، فلىال عىهه وقدزته ما أهجصها هرا العمل املتىاضع من خالل ذلك أتقدم 

ل إلى كل الرًن وقفىا بجاهبي طُلت مسيرتي الدزاسُت  . بشكسي الجٍص

كما أتقدم بشكس إلى صدًقاتي كما أشكس ألاستاذ املؤطس وكل أساترة الجامعت وكرلك إلى مدًس 

. الشسكت تىشَع وإهتاج مىاد البىاء بمستغاهم وكل عمالها وخاصت زضىان جصاه هللا ألف خير 

. وإلى كل من ساهم في اهجاش هره املركسة 

 

  



  
 

 

 الحمد هلل زب العاملين و الصالة و السالم على خاجم ألاهبياء واملسسلين

:أهدي هرا العمل إلى   

ن  أمي الغاليت التي ساهدجني بدعائها وصالتها وغمسجني بحبها وحىانها الكبيًر

 إلى من ألىذ في حبه أبي العصيص

 أمي وأبي

 اللران أوصالوي إلى ما أها عليه آلان أدامهما هللا لي

 إلى من أهداهم لي القدز

 إخىحي وأخىاحي

 إلى كل صدًقاحي دون اسخثىاء

 إلى كل طلبت السىت الثاهيت ماستر جخصص إدازة واقخصاد املؤسساث

  إلى كل من ساهدوي وساعدوي في اهجاش هرا العمل من قسيب أو من بعيد
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 : املقدمة 

لقد كان الاقخحام لىظام اإلاػلىماث لحُاجىا آثاز غمُقت طىاء غلى اإلاظخىي الجصئي أو الكلي حُث أدي ئلى 

ظهىز بما ٌػسف بػصس اإلاػلىماث و اإلاػسفت غصس أصبحذ فُه هره ألاخيرة مىزد أطاطُا ال جقل أهمُخه غً باقي 

. مىازد ؤلاهخاج الكالطُكُت اإلاػسوفت ،وهظام اإلاػلىماث  طالحا اطتراجُجُا 

فان للمإطظت معالبت مً حهتها بمظاًسة هره الخعىزاث ،والخأقلم مػها لكظب جحدًاث الػصس وهرا ال 

ت حظمح باطدُػاب الخعىزاث الحاصلت في هرا اإلاجال  . ًأحي ئال بخىفير بيُت جحخُت قٍى

ت بمبخكسيها ،وآلُاتها اإلاخبػت في ئدازة وقُادة الػملُت ؤلاهخاحُت باوظاهُت ،  أن ما جخمخؼ به اإلاىازد البشٍس

ت مً خالل كىنها ئدازة وظُفت جىحد في مخخلف  اإلاىظماث ،وجبرش  وطالمت ، وجبرش أهمُت ئدازة اإلاىازد البشٍس

 . (اإلاىزد البشسي  )أهمُتها أًضا مً حُث حظاطُتها في الخػامل مؼ الػىصس مهم مً غىاصس ؤلاهخاج و هى 

أن اإلاىزد البشسي له قُمت جىاطبُت له قُمت جىافظُت مهمت في اإلاىظماث ، والن الػىصس ؤلاوظاوي هى الػامل 

. اإلاحسك ،واإلاخعغ ،واإلاىحه لكل غىاما ؤلاهخاج ألاخسي 

ت مً الىظائف اإلاهمت ،وألاطاطُت في حمُؼ اإلاإطظاث بمخخلف أهىاغها  وحػخبر وظُفت ئدازة اإلاىازد البشٍس

خي  ب ، الخقُُم  )و التي حػني بادازة ألافساد مً حمُؼ جىاٍز ظمى الىظام اإلافاهُمي اإلاظخخدم  (الخىظُف ،الخدٍز َو

ت   . في ئدازة ألافساد بىظام اإلاػلىماث اإلاىازد البشٍس

وفي ئظاز الخحىالث اإلاػاشت غلى اإلاظخىي اإلاحلي ،والدولي ،والخحدًاث التي ًفسضها اإلاحُغ هدُجت ظاهسة 

 الػىإلات ،والتي جخمثل أطاطا في الاهخقال اإلاالحظ مً الاقخصادًاث اإلاادًت ئلى اقخصادًاث جقىم غلى اإلاػسفت،

 .ثواطخخدام متزاًد لىظام اإلاػلىما والػلم،

ومما سبق نطرح إلاشكالية التالية إلى أي مدى  ًؤثر نظام املعلومات في تسيير املوارد البشرية ؟  

ىجم غً الظإال السئِس ي ألاطئلت  :   الخالُت الفسغُت ٍو

ت ؟  ماذا هقصد بىظام اإلاػلىماث و اإلاىازد البشٍس

ت ؟   ما هى دوز هظام اإلاػلىماث في حظُير اإلاىازد البشٍس

ت في مإطظت     EDIMCOكُف هى واقؼ اطخخدام هظام اإلاػلىماث  ،وآلاثاز اإلالمىطت غلى اإلاىازد البشٍس

: البحث فرضيات 

ت جخىقف غلى حصىله واطخخدامه للمػلىماث   وحىد فػالُت قسازاث مدًس اإلاىازد البشٍس
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ت اإلاعلىبت  أن اطخغالل اإلاكثف لىظام اإلاػلىماث في غالم ألاغمال طىف ًإدي ئلى حغُير في جسكُبت الكفاءاث البشٍس

ت أطاض القسازاث الفاغلت و  ،وبالخالي هرا طُإدي ئلى حغُير في أهماط ،وأطالُب ؤلاشساف غلى اإلاىازد البشٍس

 :أهمُت البحث الصحُحت 

: حظخمد الدزاطت أهمُتها مً الاغخبازاث الخالُت

ت   .كُفُت اطخخدام هره الىظم في حظُير اإلاىازد البشٍس

. الباحثين ،واإلاإطظاث   واطخيخاحاتها قد جكىن مفُدة وذاث أهمُت للعلبت  البحثهخائج

 .مػسفت مدي اكدظاب مإطظت ئهخاج وجىشَؼ مىاد البىاء لىظم اإلاػلىماث الحدًثت 

: يهدف البحث 

ت اجىضُح  . لغمىض و جبصير السؤٍت اججاه مىضىع هظام اإلاػلىماث للمىازد البشٍس

 . غلى أي مإطظت  هامثسأن الىظام  اإلاػلىماحي له ئ

ت  هىئغعاء صىزة غً واقؼ هظام اإلاػلىماث في اإلاإطظاث وما .  دوزه غلى حظُير اإلاىازد البشٍس

 :  أسباب اختيار املوضوع

 :أسباب شخصية 

 .وفي شتى اإلاجاالث وكُفُت الاطخفادة منها  جصاًد الاهخمام باطخػمال الخكىىلىحُا  الحدًثت  في حمُؼ اإلاُادًً 

  : أسباب موضوعية

ً بأهمُت اطخخدام هظام اإلاػلىماث في اإلاإطظاث وجىغُت اإلاىظفين باالغخماد                 محاولت لفذ الاهدباه اإلاظيًر

  .  غلى الخقىُاث الحدًثت مثل شبكاث الاجصال 

 : بحثمنهج ال

قصد ؤلاحابت غً ؤلاشكالُاث اإلاعسوحت واثباث صحت الفسضُاث اإلاىضىغت اطخخدمىا خالل البحث اإلاىهج  الخالي 

 :
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  : املنهج الوصفي

اإلاىهج الىصفي الخحلُلي لىصف وبُان واقؼ هظام اإلاػلىماث في اإلاإطظت ئهخاج وجىشَؼ مىاد البىاء 

EDIMCO  حُث قمذ بىضؼ اطخبُان للخػٍسف بىظام اإلاػلىماث في اإلاإطظت وقد ظبقذ أداة البحث 

 .  غلت مإطظت ؤلاهخاج وجىشَؼ مىاد البىاء كدزاطت حالت

 : بحثصعوبات ال

أن أي حهد ئوظاوي غمىما ،والبحث الػلمي خصىصا ال ًخلى غادة مً بػض الصػىباث التي ًصادقها الباحث 

: ،وان أهم الصػىباث جخمحىز فُما ًلي 

  .صػىبت بػض اإلاصعلحاث وغمىضها خاصت في الجاهب الخقي لىظام اإلاػلىماث 

 صػىبت الحصىل غلى البُاهاث واإلاػلىماث الالشمت في اإلاإطظت ؤلاهخاج وجىشَؼ مىاد البىاء 

صػىبت الدزاطت هظسا لقلت اإلاػسفت الجُدة لدي مػظم اإلاىظفين لىظام اإلاػلىماث وغدم اظالغهم غلى 

 .أهمُت اطخخدامه في اإلاإطظت 

:  خطة البحث 

ان ،وفصل جعبُقي كل فصل ٌػالج غىصس مً غىاصس التي هسها مهمت لخىاول اإلاىضىع   مقظمت ئلى فصلين هظٍس

 :الفصل ألاول 

ت هحاول في هرا الفصل ئغعاء صىزة مىحىدة غً هظام اإلاػلىماث   ماهُت هظام اإلاػلىماث و ئدازة اإلاىازد البشٍس

ت مً حػٍسف وأهمُت   .بصفت غامت كما جعسقىا ئلى ئدازة اإلاىازد البشٍس

 : الفصل الثاوي 

ت في  ت جعسقىا في هرا الفصل ئلى هظام اإلاػلىماث بادازة اإلاىازد البشٍس غالقت هظام اإلاػلىماث بادازة اإلاىازد البشٍس

ت  . غصس اإلاػلىماث ودوزها في جىمُت اإلاهازاث البشٍس

 .   EDIMCO حىل مإطظت  حالتقمىا   في الجاهب  الخعبُقي بدزاطت: الفصل الثالث 

  

 



  الموارد البشريت  وإدارةماهيت نظام المعلوماث  : األول الفصل 

 

4 
 

 :  ملدمت الفصل 

ماٌ، تها   للد اهدؼس اطخخدام الخاطىب في مخخلف اإلاجاالث وِسق جدظحن أداء الِمل وشٍادة هفاءة ألُا وطُس

،وشٍادة ذلً الاهدؼاز، وجوىز ذلً الاطخخدام اشدادث الخاحت ئلى جبادٌ اإلاِلىماث ،والبُاهاث  بحن الىخداث 

. اإلايىهت ألي مإطظت أو بحن الِدًد مً اإلاإطظاث 

اةف ألاخسي  اةف ألاطاطُت في اإلاإطظت ولها هفع أَمُت الًى ت حِخبر ئخدي الًى   أن حظُحر اإلاىازد البؼٍس

م، واإلهخاج، ل هرلً ألَمُت الِىـس البؼسي في الهُيل الخىٌُمي الِام في اإلاإطظت  والدظٍى .  والخمٍى
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مدخل لىظام املػلىماث  : املبحث ألاول 

ت مً ألاحصاء التي جيىن مِا الىخدة  ًمىً أن هلٌى ًُ حٍِسف اإلاإطظت هىٌام مفخىح ُلى أنها مجمُى

الياملت الن ول منها ٌؼترن بش يء ما و ٌظخلبل ش يء ما ًُ اليل ، الري ٌِخمد بدوزٍ ُلى البِئت ألاهبر ئذن فهي 

ألاَداف مدددة ، وِِؽ في بِئت مُِىت جخمحز  )جخألف مً ُىاؿس مخفاُلت ، ومخلازبت حِمل بؼيل ميظم لخدلُم 

ّ و الخسهُت الداةمت ،ختى جلمً اإلاإطظت بلاءَا  وهُىىهتها البد أن جخىُف مّ الخٔحراث اإلاخخلفت , بالخٔحر الظَس

: التي جتربّ ُليها البِئت و جخخر اللساز اإلاىاطب في الىكذ اإلاىاطب و طيخوسق ئلى اإلافاَُم الخالُت 

ماَُت الىٌام ومفهىم اإلاِلىماث  ؟ 

اةفها   أَداف هٌم اإلاِلىماث و واَم ًو

ماهيت الىظام و املػلىماث  : املطلب ألاول 

اث اإلاِاؿسة التي اهخللذ مً مُادًً مخخلفت ئلى مُادًً ؤلادازة و الدظُحر  ت ألاهٌمت مً الىٌٍس حِخبر هٌٍس

اُخبرث أن الياةً الحي مً الىاخُت  )، فمٌِم اإلاُادًً البُىلىحُت ، واهذ حِالج وفلا إلاىٌىز ألاهٌمت خُث 

ا وخداث ُمل مىفـلت ُىد  اخر ول وخدة  ت مً ألاحهصة التي ًمىً اُخباَز البُىلىحُت َى ُبازة ًُ مجمُى

. ُلى خدي ولها هفع الىكذ خدود ازجبان مّ بلُت الىخداث  مً حهت أخسي 

:   مفهىم الىظام .1

الىٌام :  Robet-Reixللد حِددث الخِاٍزف الخاؿت بالىٌام مً خُث ألالفاي ولىنها جخفم مً خُث اإلاِنى ٌِسف

 للداللت ُلى الخىالي الِملُاث 1552وكد اطخخدمذ ألٌو مسة طىت  ( system )اهه ولمت مؼخلت مً ولمت الُىهاهُت 

ىاث في اللسن  ت مً ألاحصاء زم اطخخدمذ في خلل الِلمي جددًد في مُدان البُىلىجي مّ بداًت الِؼٍس بحن مجمُى

 1.اإلااض ي 

ان داخل الخىٌُم " هما ٌِسف هرلً  ت الخلىُاث و ؤلاحساءاث التي حظمذ للمِلىمت بالظٍس "  اهه مجمُى

ت مً الِىاؿس و اإلاىازد " مً خالٌ َرٍ الخِاٍزف وظخيخج حٍِسف ػامل للىٌام  الىٌام بـفت ُامت َى مجمُى

اإلاخجاوظت و مترابوت ،و اإلاخياملت التي جخفاُل مّ بِلها البِم  (أفساد ،ججهحزاث ،آلاالث ، ألامىاٌ ، السجالث )

                                       
  .98، ص 1997 اإلسكندرية، دار اإلشعاع للنشر والتوزيع،  نظم املعلومات اإلدارية،  صونيا حممد البكري، 1
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ت مً ألاَداف في ًل الٌسوف أو اللُىد . داخل ئهاز مِحن  وحِمل وىخدة واخدة هدى جدلُم َدف أو مجمُى

  1. البُئُت اإلادُوت 

: خصائص الىظام  .2

ت مً الخـاةف ًمىً جددًد أَمها   2ًخـف الىٌام بمجمُى

 : هدف الىظام  .1

مبرز لىحىدٍ ،وبِد جددًد الهدف  ال البد أن ًيىن ليل هٌام في اليىن َدف ٌظعى ئلى جدلُله وئال 

ُت ليل ُىـس مً الِىاؿس اإلايىهت للىٌام التي ًجب أن  الِام للىٌام ًمىً أن هددد ألاَداف  الفُس

حِمل مِا وبدىاطم جام لُدلم ول ُىـس َدفه الري ٌظهم في جدلُم الهدف الِام لىٌام ُلى طبُل 

اإلاثاٌ الؼسهت لديها َدف ُام َى ئهخاج طلِت أو جلدًم خدمت وليل كظم في الؼسهت له َدف فسعي مثل 

ت  م اإلاىازد البؼٍس الخ خُث مجمَى أَداف َرٍ ألاكظام ٌظاوي الهدف الِام .....كظم ؤلاهخاج ، الدظٍى

 .للؼسهت 

  

                                       
  . 66 ،ص 2002معايل فهمي حيدر ، نظم املعلومات كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية ، مصر، اإلسكندرية ، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع،  1
  04  ، ص2014 عاطف جابرطة ، نظم املعلومات للموارد البشرية، الدار األكادميية للعلوم ،  2
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 : مسخىياث الىظام  .2

ساق  ها ًمثل الىٌام الىلي الِام و ألٓا ُت مجمُى ًدخىي ول هٌام في اليىن ُلى ُدد مً الىٌم الفُس

ُت بداخله ،ومخسحاث ول هٌام  الدزاطت و الخدلُل ًفلل أن هددد الىٌام الِام زم هددد الىٌم الفُس

فسعي جيىن مدخالث لىٌام فسعي آخس ًخم ُبر خدود ول هٌام فسعي مثاٌ مخسحاث كظم ؤلاهخاج هي طلّ 

م لٔسق بُّ َرٍ الظلّ    .جيىن مدخالث مثال للظم الدظٍى

 : الكليت والشمىل  .3

ىاؿٍس اهه في الىاكّ ئهخاج جفاُل ألاحصاء ،واإلايىهاث  أن الىٌام هيل واخد لِع مجسد مجمَى أحصاءٍ ُو

ُت ،  ىاؿٍس ،أو هٌمه الفُس يخج منها هٌام ًلىم ُلى كاُدة الخفاُل ، والخيامل اإلاخبادٌ إلايىهاجه ، ُو ٍو

هما ًجب الىٌس ئلى ول هٌام فسعي ُلى اهه حصء مً ول أي الخأهد ُلى الىٌسة اليلُت ، والابخِاد ًُ 

 .الىٌسة الجصةُت في ُالكت أحصاء الىٌام بالىٌام الىلي

 : الخكيف  .4

ًلـد به كدزة الىٌام ُلى الاطخجابت إلاخٔحراث البِئت الخازحُت و الىٌم اإلافخىخت و الؼبه اإلافخىخت جمخاش 

بلدزتها ُلى الاطخجابت إلاخٔحراث البِئت الخازحُت و حِخبر الىٌم الؼبه اإلافخىخت أهثر كدزة ُلى الخىُف و 

الىؿٌى ئلى خالت الخىاشن مً خالٌ ُالكتها بالبِئت الخازحُت وذلً بظبب كدزتها ُلى الظُوسة ُلى 

 .مخٔحراث البِئت الخازحُت مً خالٌ ُملُت الخٔرًت الِىظُت و السكابت 

 :حدود الىظام  .5

مُت أو افتراكُت أو جىٌُمُت و لىنها ٓحر مادًت في مٌِم ألاحُاٌ جفـل الىٌام ًُ البِئت  للىٌم خدود َو

الخازحُت ، والىٌام ًُ ٓحٍر مً الىٌم التي حِمل في بِئت هفظها  أن ول هٌام بما في ذلً هٌام 

اإلاِلىماث ٌِمل كمً ئهاز جىٌُمي مِحن و أن ول ما َى خازج ًمثل البِئت الخازحُت ، وان ألاهٌمت 

ألاخسي ئكافت ئلى طهىلت دزاطخه وجدلُلُت ، ومً أمثلت خدود الىٌام الظُاج الري ًدُى باإلابنى إلخدي 

الؼسواث ولىً مّ ًهىز مىاكّ للؼسواث ُلى الاهترهذ أؿبذ مً الـِىبت جددًد خدود أي مىٌمت 

 .خاؿت جلً التي لِع لها مىكّ مادي فلى مىكّ ُلى الاهترهذ 

 : أهىاع ألاهظمت .3

ا َاما لللُام بخدلُل ودزاطت الىٌم وللد حِددث اإلاِاًحر و ألاطع  ٌِد جـيُف الىٌم أمسا كسوٍز

:  اإلاظخخدمت للخـيُف لألهٌمت ئلى زالزت أهمان هما َى مىضح في الؼيل الخالي
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 أهىاع الىظم : ( I -01) الشكل ركم 

للت                      ْ  الىٌم الم

      

 

 

الىٌم اإلافخىخت  

 

 

 

 

الىٌم ػبه اإلأللت  

 

 

 

 

 09 ، 07 ، ص2014، نظم املعلومات للموارد البشرية، الدار األكادميية للعلوم ، ُاهف حابسهت ،: اإلاـدز 

  

          ليس هناك تفاعل مع البيئة 

 مدخالت معرفة 

 مدخالت غري معرفة

      اضطرابات  

 

 

هناك مدخالت معرفة و أخرى غري مفعلة 
لذلك يكون النظام معرض لالضطرابات 

 اآلتية من خارج النظام  

خمرجات معرفة 
 خمرجات غري معرفة  

 خمرجات معروفة 
هناك تبادل مع البيئة ميكن التحكم 
فيها لذلك ميكن جتنب االضطرابات 

 اآلتية من خارج النظام 

 مدخالت معروفة 
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 :  الىظم املغللت

ىدـس ُملها فُما ًىحد بداخلها فلى ، أي لِظذ لها ُالكت اخر  هي الىٌم التي ال جخـل بالبِئت الخازحُت ٍو

ت فلى  ساق الدزاطت الىٌٍس رٍ الىٌم وحدث أٓل واء مّ البِئت الخازحُت َو . ُو

  :الىظم املفخىحت .1

ت جبادلُت بُنها وبحن البِئت   هي جلً الىٌم التي جخفاُل مّ البِئت الخازحُت أي َىان ُالكت جأزحًر

الداخلُت أي ٌظخلبل َرا الىَى مً الىٌم مدخالجه مً البِئت اإلادُوت به زم ٌُِد إلاا بِد مِالجتها ئلى 

َرٍ البِئت ُلى ػيل طلّ أو خدماث أو مِلىماث وجمخاش َرٍ الىٌم باوِدام الظُوسة اليلُت ُلى 

مدخالتها و ذلً لُٔاب ُملُت السكابت ُلى اإلادخالث لرلً جيىن اإلادخالث بِلها مِسوفت ، و البِم 

آلاخس ٓحر مِسوفت ، وجيىن َرٍ الىٌم مِسوكت داةما لالكوساباث و حِِؽ خالت ًُ ُدم الخىاشن و مً 

ألامثلت ُلى ذلً حهاش الخاطىب اإلاسجبوت باالهترهذ و اإلاـىّ الري ال جلىم بفدف اإلاىاد ألاولُت كبل 

 .ئحساء الِملُاث الخـيُُِت 

 : الىظم شبه املغللت  .2

جيىن مدخالث َرٍ الىٌم مً البِئت الخازحُت مدددة و مِسفت مظبلا و ذلً لىحىد ُملُت طُوسة و 

زكابت ُلى اإلادخالث فخيىن مخسحاتها مِسوفت لرلً جيىن َرٍ الىٌم أهثر اطخلساز و حِِؽ خالت الخىاشن 

الىٌم  (هٌام مىاُُد اهوالق خامالث الىلل )أطَس مً الىٌم اإلافخىخت و مً أمثلت ُلى ذلً هٌام الظحر 

  1. الخوبُلُت الخاكِت للسكابت ، حهاش الخاطىب الري وكّ فُه هٌام للخماًت مً الفحروطاث 

 :  حػزيف املػلىماث

را الخخالف  ا مً اإلافاَُم اإلاخِللت بخىىىلىحُا اإلاِلىماث لم جخف بخٍِسف مىخد َو أن اإلاِلىمت و هٔحَر

:  وحهاث الىٌس بحن اإلاهخمحن بهرا اإلاجاٌ 

لها ئلى ػيل لها مِنى للصخف اإلاخللي لها ، فاإلاِلىمت " فهىان مً ٌِسف اإلاِلىمت  جمثل مِوُاث جم جدٍى

" . حظمذ بىدُجت ألافِاٌ اإلاظخلبلُت 

ت مِوُاث مىٌمت بهدف ئؿداز أو ئًـاٌ زطالت ٓالبا ما جيىن في ػيل : " هما حِسف هرلً أنها  مجمُى

بت اإلاظخلبل لها  (مـىزة ، مىخىبت ، أو ػفهُت  )ملمىض  لت جىٌُم َرٍ اإلاِوُاث جيىن هبلا لٓس هٍس

. فاإلاِلىمت ئذن جددر هٌسة حدًدة ججاٍ ألاخدار و ألاػُاء اإلالمىطت و ٓحر اإلالمىطت 

                                       
  07 ُاهف حابسهت ،  هفع مسحّ الظابم ، ؾ 1



  الموارد البشريت  وإدارةماهيت نظام المعلوماث  : األول الفصل 

 

10 
 

كُمت خلُلُت للمظخخدم و جلدم ئكافت للمِسفت اإلاىحىدة لدًه خٌى ًاَسة أو خدر أو " هما حِسف أنها 

"   مجاٌ مِحن فاإلاِلىمت جخبر اإلاظخخدم بش يء ما ال ٌِسفه أو ال ًمىً جىكِه 

:  وللمػلىماث خصائص جخجلى في : خصائص املػلىمت 

: جخضمً هذا البػد الجىاهب الخاليت : البػد الشمني 

 : الخىكيذ  .1

ًلـد به جىفحر اإلاِلىماث في الصمً اإلاىاطب إلاخخر اللساز و كد جيىن اإلاِلىمت مفُدة في الصمً الخاكس و 

 لىً كد جفلد أَمُتها بِد شمً كلُل 

 : الحدازت  .2

 .أي ًجب أن جيىن اإلاِلىماث مخجددة و خدًثت لالطخفادة منها ُىد جلدًمها إلاخخر اللساز 

 : الفترة الصمىُت  .3

و ًلـد بها الفترة الصمىُت اإلاولىب جىفحر مِلىماث ُنها مثل ًدخاج اإلادًس مِلىماث ًُ حجم اإلابُِاث 

 .للظىىاث الخمع اإلااكُت 

:  و يخضمً ما يلي : البػد املضمىن 

 : الدكت  .1

لـد به خلى اإلاِلىماث مً ألاخواء خُث أن دكت اإلاِلىماث حظاَم في وحىد اللسازاث هما حِمل ُلى  ٍو

 .ججىب اللسازاث الخاهئت و جلُِّ الىكذ 

 : الصدق و الثباث  .2

هي ئُواء اإلاِلىماث هفع الىخاةج التي أُوتها في ول مسة اطخخدمذ فيها و أن جيىن اإلاِلىماث التي 

 .ًلدمها الىٌام جمخاش بالـدق و الىاكُِت ،وجخوابم مّ مِوُاث الىاكّ ػىال و ملمىها

 :املالئمت  .3

.  أن جيىن اإلاِلىماث مالةمت ووزُلت الـلت و لها دوز جدظحن ُملُت اجخاذ اللساز   



  الموارد البشريت  وإدارةماهيت نظام المعلوماث  : األول الفصل 

 

11 
 

 : الشمىليت  .4

لـد بها كدزة اإلاِلىماث ُلى ئُواء ؿىزة واملت ًُ اإلاؼيلت أو ًُ الخلاةم الٌاَسة إلاىكَى  ٍو

اةفها اإلاخخلفت   1. الدزاطت مّ جلدًم بداةل الخلٌى اإلاخخلفت لها ختى جخمىً ؤلادازة في جأدًت ًو

  

                                       
ت، الوبِت ألاولى، ألازدن، داز واةل لليؼس والخىشَّ ، 1   .17 ،ؾ 2005 مدمد ُبد الخظحن آٌ فسح هاتي، مدخل ئلى هٌم اإلاِلىماث ؤلاداٍز
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مفهىم هظلم املػلىماث  : املطلب الثاوي 

ت مً اإلايىهاث اإلاترابوت و التي حِمل مِا هدى  مفهىم الىٌام  مً مىٌىز هٌم اإلاِلىماث َى مجمُى

لها ئلى مخسحاث  لُت ُليها لخدٍى م كبٌى مدخالث مً البِئت و ئحساء ُملُاث جدٍى .  جدلُم َدف واخد ًُ هٍس

  :حػزيف هظام املػلىماث .1

ت مً الِىاؿس  ً و  (وطاةل البرمجُاث أو أفساد  )هٌم اإلاِلىماث هي ُبازة ًُ مجمُى حظمذ بمِالجت ، جخٍص

 . (ئزطاٌ اإلاِلىماث 

فه أًلا مً حهت  ت مً ؤلاحساءاث و الىزاةم التي حِوي اإلاِلىماث اإلافُدة و حظاُد في " و ًمىً حٍِس َى مجمُى

ل اإلاِلىماث بهدف  ً و جدٍى ت إلاِالجت جخٍص ت اللسوٍز اةف الدظُحر و مً حهت زاهُت الىطاةل اإلاادًت و البؼٍس ًو

.  اطخٔاللها الجُد و الصخُذ 

مً خالٌ الخٍِسف ألاٌو هالخٍ أن هٌام اإلاِلىماث اإلاخِللت باإلاإطظاث مً خالٌ ما حِوُه َرٍ الىٌم مً 

نها  ت و الىطاةل اإلاادًت ُلى الخـٌى ُليها و مِالجتها و جخٍص مِلىماث مفُدة للدظُحر و حِمل اإلاىازد البؼٍس

لها ئلى مِلىماث ؿالخت و ذاث هفاءة ُالُت   1.وجدٍى

ولىً أخظً َرٍ الخِاٍزف َى الري ٌِسف هٌام اإلاِلىماث اإلادىطبت  و الري هثحرا ما ًـولح ُلى حظمُت هٌام 

ت و آلاجُت التي حِمل مِا "اإلاِخمدة ُلى الخاطىب بأهه ت مً الِىاؿس البؼٍس َى الىٌام الري ٌِخمد ُلى مجمُى

بها هبلا للىاُد و ئحساءاث ملً ساق مدددة بٔسق ئجاختها نُلى ججمُّ البُاهاث و مِالجتها و جدلُلها ،وجبٍى ة أٓل

   2" لـاوعي اللسازاث ُلى ػيل مِلىماث مالةمت 

                                       
   90مِالي فهمي ، هفع اإلاسحّ الظابم ، ؾ 1
ع ،هٌم اإلاِلىماث ودوزَا في ؿىّ اللساز ؤلادازي، داز الفىس الجامعي ،  خمدي 2   . 20 ، ؾ 2011أبى الىىز الظُد َُى
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 1:أهىاغه .2

:  جخخلف باخخالف خاحت اإلاِلىماجُت لألفساد اإلاىٌمت و هي 

:  هظم املػلىماث الدشغيليت 

اةف هجمّ البُاهاث جىهُد اإلادخالث ، مِالجت مِلىماث جىلُد اإلاخسحاث  هٌام مِالجت مِامالث الهجاش ُدة ًو

. مً هسف ألافساد الرًً ًدًسون الفِالُاث الُىمُت 

:  هظام املػلىماث إلاداريت 

ت  تهدف ئلى جصوٍد اإلادزاء بمِلىماث لدظخخدم في خل اإلاؼاول و حٔرًت هٌام اإلاِلىماث هما ًىفس وزاةم موبُى

ت الطخخدامها في هٌم دُم اللساز  س التي حظاُد ُلى الخخوُى في حمّ اإلاجاالث ؤلاداٍز .  وجلاٍز

 :  هظم دغم اللزار

ت فهي  اث ؤلاداٍز ت البرامج اإلاترابوت مثل هٌام الخخوُى اإلاالي اإلاخيامل فاخخالف اإلاظخٍى ًدخىي ُلى مجمُى

. حظخفُد مً هٌم دُم اللساز وبؼيل أَم اإلاظخىي الخىخُيي كـد وكّ الىماذج الخدلُل لـىاُت اللساز 

  

                                       
  .128 ، ص2004 ، داز الثلافت لليؼس و الخىشَّ، ُمان،  ُماد ُبد الىَاب الـباْ ، ُلم اإلاِلىماث 1
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كسازاث اطتراجُجُت  

لت الامد  هٍى

جلخُف اإلاِلىماث 

الخيبإ باإلاظخلبل   

كسازاث ملسخلُت كـحرة 

مِلىماث كدًمت وخدًثت مفـلت 

مِلىماث داخلُت و خازحُت 

كسازاث حؼُٔلُت فىزٍت 

مِلىماث خدًثت جسهص ُلى مىكَى مِحن 

مـادز مِلىماث داخلُت فلى 

 املسخىياث إلاداريت و أهىاع اللزاراث و الحاجت املػلىماث :  (I  - 02)الشكل ركم 

                                                             

    

  

مظخىي الادازة الِلُا                                      

 

 

 

 

 

 

مظخىي الادازة الخىخُىُت                                                                                                                         

 

 

مظخىي ؤلادازة الدؼُٔلُت 

 

 .  125  ؾ 2004ُماد ُبد الىَاب الـباْ ، ُلم اإلاِلىماث ، ُمان ، داز الثلافت لليؼس و الخىشَّ ، : اإلاـدز 
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:  هظم إسىاد الخىفيذيىن 

ًىفس اإلاِلىماث التي ًدخاحها الخىفُرًىن مثل الخخوُى ؤلادازي و َى ًدخىي ُلى حجىم َاةلت مً البُاهاث و 

ُفُت  . اإلاِلىماث التي حظخخدم بـىزة مؼترهت لخىلُد هٌام اإلاِلىماث في ألاكظام الًى

:  هظم الخبيرة 

َى هَى مً البرامج الخوبُلُت حظخخدم لـىاُت اللسازاث في خلل مِحن لخلبُت الاخخُاحاث اإلاِلىماجُت  

:  هظم مػلىماث املكخبت 

س هٌام مِلىماث مىخب وذلً  هدُجت لخلبل اإلاىٌماث للخىاطِب و جىىىلىحُا الاجـاالث التي طاَمذ في جوٍى

لت مِالجت البُاهاث و اإلاِلىماث دون أن ٌٔادزوا مً مياجبهم  . لخُٔحر هٍس

 1 الػىاصز املكىهت للىظام املػلىماحي .3

 :ئن الِىاؿس اإلايىهت للىٌام اإلاِلىماحي هي زالزت ُىاؿس 

 :وجخكىن مً زالر أهظمت فزغيت : املدخالث  .1

:  هٌام فسعي إلاِالجت البُاهاث 

ُفي في اإلاىٌمت  .  ًىفس َرا الىٌام البُاهاث هـف مجاالث اليؼان و الِملُاث الداخلُت في مجاٌ الًى

:  الىٌام الفسعي للبدىر و الدزاطاث اإلاخخــت 

ةت الخازحُت و جدلُلها و الاطخفادة منها  يًخجه بـفت أطاطُت لدزاطت ُىاؿس الب

  

                                       
ت ،  1   . 265 ، ؾ 2005مإطظت خىزض الدولُت ، الوبِت ألاولى، مدمد الـحرفي ، هٌم اإلاِلىماث ؤلاداٍز
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:  الىٌام الفسعي للمخابساث 

. ًسهص ُلى ُىـس خازجي ، يهخم بجمّ و جدلُل اإلاِلىماث 

 : الػملياث الدشغيليت  .2

ًلـد بها اإلاِالجت لبُاهاث التي جم الخـٌى ُليها مً اإلاـادز الداخلُت و الخازحُت وجخمثل في ججمُّ و 

س  ً البُاهاث و ئُداد الخلاٍز  .ئُداد و مساحِت و جخٍص

 : املخزجاث  .3

ُت وهي   : جلم هلم فُس

  اكُت و الىمُت إلاداواة الىاكّ الفِلي  .مخسحاث الىماذج الٍس

:  الخلاريز الخاصت 

ً إلاِلىماث جيىن مخىفسة في كاُدة البُاهاث في اإلاإطظت   حِد خـُـا إلاىكف مِحن ًدخاج فُه اإلادًٍس

 مكىهاث الىظام يىضح : ( I  -03)الشكل ركم

  

   

 

                                                                            

 

 

ت ،: اإلاـدز    . 265، ؾ 2005مإطظت خىزض الدولُت ،  الوبِت ألاولى ،مدمد الـحرفي ، هٌم اإلاِلىماث ؤلاداٍز

  

                                                                          

                                                            

                                                        البيئة اخلارجية 

 خمرجات    عمليات  مدخالت 

 التغذية العكسية 
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أهداف هظام املػلىماث ووظائفه  : املطلب الثالث 

:  ٌِخبر الىٌام اإلاِلىماحي أداة فِالت في مإطظت و بالخالي جوسكىا ئلى الِىاؿس الخالُت 

  أَداف هٌام اإلاِلىماث. 

  اةف هٌام اإلاِلىماث  ًو

 وفؼل الىٌام اإلاِلىماحي حأطباب هجا  

 1 جخمثل في ما يلي: أهداف الىظام املػلىماث  (1

ُت للمىٌمت مّ بِلها البِم في هٌام مخيامل بما ٌظمذ بخدفم البُاهاث و اإلاِلىماث  .1 زبى الىٌم الفُس

 بحن جلً الىٌم 

ُت باإلاىٌمت بالهدف الِام للمىٌمت و اإلاظاَمت في جدلُم َرا  .2 اإلاظاُدة في زبى أَداف الىٌم الفُس

 الهدف 

اث الخىٌُمُت مً خالٌ جىفحر  .3 اإلاظاُدة ،واإلاظاهدة في ُملُت ؿىّ ، واجخاذ  اللساز في حمُّ اإلاظخٍى

اث في ما ًلي  س الالشمت ، ووظخخلف َرٍ اإلاظخٍى  : الخلاٍز

البا ما جيىن  كسازاث زوجُيُت : اإلاظخىي الخِلُمي  .1  . و التي جيىن فُه اللسازاث ٓحر مِلدة ٓو

 . خُث جيىن فُه اللسازاث زكابُت وجىٌُمُت :اإلاظخىي الخىخُيي  .2

لت اإلادي وهي : اإلاظخىي الاطتراجُجي  .3 وفُه جيىن اللسازاث جخوُوُت حظهم في وكّ اطتراجُجُاث هٍى

 .ٓالبا في ٓاًت ألاَمُت وذلً لطخامت مـاٍزف اإلاحزاهُت اإلاالُت لهرٍ الخوى ؤلاطتراجُجُت 

 .السكابت ُلى ُملُت جداٌو البُاهاث واإلاِلىماث و خفٌها  .4

اةف التي ًمىً جلظُمها وظائف هظم املػلىماث  (2 ت مً الًى ًلىم هٌام اإلاِلىماث بدىفُر مجمُى

اةف زةِظُت هي   2:ئلى خمظت ًو

وهي ُلُت البدث ًُ اإلاِلىماث مً اإلاـادز اإلاخخلفت مً مداخل اإلاىٌمت و مً  : وظيفت ججميؼ البياهاث .1

ُفت الخدسي و الاطخواَل الداةم للخِسف ُلى وافت اإلاـادز  خازحها و ًلّ ُلى ُاجم اللاةمحن بهرٍ الًى

 .للمِلىماث 

وهي ُبازة ًُ الخوىة الثاهُت بِد ُملُت ججمُّ البُاهاث وجخفَس َرٍ  :وظيفت مػالجت البياهاث  .2

ُت هي  ُفت ئلى الخوىاث الفُس  : الًى

 : حسجيل  إدخال البياهاث  (1

                                       
ت للىخاب ، 1   . 75 ،ؾ 2009 اخمد فىشي ملىخُت ، هٌم اإلاِلىماث ؤلادازة ، مسهص ؤلاطىىدٍز
  .20 ، ؾ 1990مدمد طُِد خظِبت ، هٌم اإلاِلىماث مفاَُم وجىىىلىحُا ، داز الىخب اللىمُت ،  2
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ُفت حمّ البُاهاث   .وهي ُملُت جىزُلُت و ئدخاٌ البُاهاث التي جم ججمُِها مً ًو

 : حفظ وخشن البياهاث  (2

ً البُاهاث في كىاُد البُاهاث أو بأهثر مً وسخت  . وهي ُملُت الخأهد مً جخٍص

 : فزس وجصييف و جبىيب  البياهاث  (3

هي ُملُت ئُادة جسجِب البُاهاث بأػياٌ أهثر فاةدة مً وحىدَا بؼيل ُؼىاتي مً خالٌ فسش 

البُاهاث ذاث الفاةدة و ئَماٌ أي بُاهاث بدون فاةدة زم جـيُف َرٍ البُاهاث اإلافُدة في أبىاب 

ب البُاهاث في كىاُد البُاهاث بؼيل مىخٌم   .وخلٌى مسجبت زم ئُادة جبٍى

  :وظيفت جحديث البياهاث .3

ُفت اإلاِىُت بالبدث الداةم و اإلاظخمس ُلى البُاهاث الجدًدة و ئخاللها مدل البُاهاث  وهي ُبازة ًُ الًى

ُفت ؤلاحساءاث الخالُت   : اللدًمت و ًخم مً خالٌ َرٍ الًى

 اإلاساحِت اإلاظخمسة للبُاهاث و الخأهد مً ؿالخُتها. 

  الخدكُم اإلاظخمس للبُاهاث الجدًدة و اللدًمت الداخلت و الخازحت. 

  اإلاساكبت ُلى البُاهاث الداخلُت و الخازحُت. 

  



  الموارد البشريت  وإدارةماهيت نظام المعلوماث  : األول الفصل 

 

19 
 

 : وظيفت إدارة البياهاث .4

ا مً خالٌ  ُفت اإلاِىُت بادامت و ؿُاهت البُاهاث و اإلادافٌت ُلى وحىدَا و اطخمساَز وهي ُبازة ًُ الًى

الخىاؿل الداةم مّ حمُّ ألاهسف اإلاخِاملت بالبُاهاث و جيىن اإلاظإولت ًُ اجخاذ وافت ؤلاحساءاث الالشمت 

 : الطخمساز  جدفم البُاهاث لداةسة هٌم اإلاِلىماث و مً َرٍ ؤلاحساءاث 

  ؤلادامت اإلاظخمسة لهرٍ البُاهاث  الـُاهت الداةمت للىاُد البُاهاث. 

  جىلُد البُاهاث مً خالٌ ججهحز بُاهاث حدًدة مفسوزة بأػياٌ مفُدة. 

  س ؤلاحمالُت و اإلالخـت و اإلافـلت للمِلىماث اإلاىحىدة ُلى كىاُد بُاهاث هٌم اإلاِلىماث ئؿداز الخلاٍز

ت   .ؤلاداٍز

 : وظيفت حفظ البياهاث  .5

وهي ُبازة ن خماًت البُاهاث اإلاىحىدة ُلى كىاُد بُاهاث هٌم اإلاِلىماث مً الظسكت و الخدمحر و الخلف و 

ت اإلاِلىماث  ُفُت فسق ولماث الِبىز و فسق خىاحص الِبىز ، اإلادافٌت ُلى طٍس مً ئحساءاث َدٍ الًى

 .اإلادافٌت ُل امً اإلاِلىماث 

دور هظام املػلىماث   (4

أن هٌم اإلاِلىماث في واكِها هي هٌم مخوىزة في جوبُلاتها بدُث جىاهب الخٔحراث و اإلاظخجداث التي جوسأ ُلى 

ف فُه ، مً زم  حر الاكخـادي فهي حظخجُب الخخُاحاث اليؼان الري جًى الىاكّ اليؼان الاكخـادي ، ٓو

هدسؾ الدٌو و اإلاىٌماث ُلى خد طىاء السآبت في الخفىق ُلى جـمُم أفلل هٌم اإلاِلىماث و لِع فلى 

ا هما ًلي                  1: خُاشتها وامخالهها و لىً بما حظاَم به و جلىم به مً ادواز ًمىً ذهَس

ها جمىً مً الىؿٌى  .1 دة مً هُى اث كُاطُت حدًدة وفٍس ماٌ وزفّ ئهخاحُتها ئلى مظخٍى س ميؼاث ألُا جوٍى

 .ئلى أوكاَ جىافظُت ٓحر مظبىكت 

 .الازجلاء باألداء إلاخخري اللساز  .2

جدظحن اللدزة ُلى مىاحهت ألاشماث و الخٔلب ُلى اإلاىاكف الـِبت و خل اإلاؼاول بما ًللل مً الخظاةس  .3

 .و ًدمي اإلاؼسوَ مً جيالُفها الباٌَت 

جدظحن اللدزة ُلى الخخوُى الفِاٌ و ئكامت جىٌُم مسن و جدظحن اللدزة ُلى اإلاخابِت و جىفحر اإلاِلىماث  .4

التي جدلم إلاخخري اللساز السؤٍت الؼاملت و الؼفافُت الياملت و الىكىح و ؤلافـاح ، هما ججِله ُاإلاا 

 .مدُى بيل ما ًددر وحازي  مظدؼسفا إلاا َى مخىكّ و كادم 

                                       
ت، داز الجامِت الجدًدة ،  1 ت ، ؤلاطىىدٍز   .185 ، ؾ 2005مدمد ئطماُُل بالٌ ، هٌم اإلاِلىماث ؤلاداٍز
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م و الخىمُت ألاطاض باإلاظإولُت و الالتزام و الاجـاٌ  .5 س أطالُب الخفٍى جدظحن اللدزة ُلى اللُادة وجوٍى

 .و جفُِل اطخخدام اإلاىازد و الللاء ُلى وافت ؿىز ؤلاطساف و الفاكد و اللاتّ 

م اإلاخألم و الري ٌِمل بؼيل  .6 ادة زوح اإلاؼازهت و الخِاون و اإلابادزة الراجُت  و الجماُُت و زوح الفٍس ٍش

 : حماعي مخيامل و مخىاطم و ُمىما ليي ًإدي هٌام اإلاِلىماث دوزٍ بىفاءة و فِالُت ًيبػي أن ًخـف ب

  بمِنى أن ًىاٌ زكا ول الِاملحن و أن ًثلىا فُه و ًلخىِىا بفِالُخه : اللبٌى. 

  بان ًلبل الخِدًل و الخُٔحر اإلاسفىق مً هسف الٌسوف اإلادُوت به : اإلاسوهت. 

  أن ًيىن طهل الخِامل و اإلاِالجت : اليؼان. 

  بان ًيىن الِاةد مً الىٌام اهبر مً الخيالُف اإلاسجبوت به : الاكخـاد. 

ت  .  أن ٌِمل ُلى جصود اإلاإطظت باإلاِلىماث بـفت مظخمسة و دوزٍت : الاطخمساٍز  



  الموارد البشريت  وإدارةماهيت نظام المعلوماث  : األول الفصل 

 

21 
 

 إلدارة املىارد البشزيت  مدخل: املبحث الثاوي 

ت في اإلاىٌماث مىازد مً أَم مىازد اإلاىٌمت و أؿال مً أَم ألاؿٌى التي جمخلىها اإلاىٌمت فال  ًمثل اإلاىازد البؼٍس

ت لرلً فمً اللسوزي الاَخمام بهرٍ اإلاىازد و الاطدثماز في  ًمىً جدلُم أَداف اإلاىٌمت بدون َرٍ اإلاىازد البؼٍس

. جىمُت مهازاتها ختى جيىن كادزة ُلى جدلُم ألاَداف اإلاظوسة للمىٌمت بفِالُت

  ت و خـاةـها  .مفهىم اإلاىازد البؼٍس

  ت و الِىامل اإلاإزسة  .ئدازة اإلاىازد البؼٍس

  ت  .أَمُت ووًاةف اإلاىازد البؼٍس

 .  مفهىم املىارد البشزيت وخصائصها: املطلب ألاول 

ماز ، فهى  ٌؼيل الِىـس البؼسي الىجز الري خٌي به َرا ألاخحر وىهه َى اإلاظإوٌ ألاٌو ًُ ُملُت البىاء و ألُا

ت و اُخماد  مـدز ؤلابداَ و السقي و الىمى في هثحر مً مإطظاث الدٌو اإلاخلدمت ، وهوس ألَمُت اإلاىازد البؼٍس

تراف بدوزَا و أَمُتها ووحدث ٓالبِذ . ا ئدازة خاؿت بها ٌاإلاإطظاث اإلاِاؿسة الُا

 : مفهىم املىارد البشزيت .1

في كىء أَمُت الِىـس البؼسي في الِمل لم ٌِد ٌظخخدم مـولح الِماٌ أو الِاملحن أو اللىة الِاملت أو ألافساد 

بل أؿبذ ٌظخخدم مـولح اإلاىزد البؼسي للداللت ُلى أَمُخه باُخباٍز اخد أَم ُىاؿس مدخالث الِمل و َرا 

ت   . اخد ألاطباب التي أدث ئلى حٔحر مـولح ئدازة ألافساد ئلى ئدازة اإلاىازد البؼٍس

ت بأنها  ت أَم  "1: و مما طبم ًمىً حٍِسف اإلاىازد البؼٍس مـولح ًولم ُلى كىة الِمل في مىٌمت اإلاىازد البؼٍس

ُىـس مً ُىاؿس ؤلاهخاج ألاخسي ألامىاٌ و الخىىىلىحُا و الدظهُالث ألاخسي  و هي ججِل مً جلً الِىاؿس ذاث 

" مِنى و فاةدة للمىٌمت و اُخبر أهثر فِالُت و جأزحر ُلى جدلُم أَداف الِمل 

ت بأنها  هي حمُّ الىاض الرًً ٌِملىن في اإلاىٌمت زؤطاء و اإلاسؤوطحن ،والرًً  "2: هما ًمىً حٍِسف اإلاىازد البؼٍس

اةفها و أُمالها جدذ مٌلت زلافتها الخىٌُمُت التي جىضح و جلبى و جىحد  ُفهم فيها ألاداء وافت ًو حسي جًى

أهماههم الظلىهُت ومجمَى مً خوى و ألاهٌمت و الظُاطاث و ؤلاحساءاث التي جىٌم أداء مهامهم و جىفُرَم 

اةف اإلاىٌمت كـد جدلُم زطالتها و أَدافها و ئطتراجُجُتها اإلاظخلبلُت ملابل ذلً أن جخلاض ى اإلاىازد  لًى

                                       
ت ،1   .15 ،ؾ2008 داز ُالم الثلافت لليؼس و الخىشَّ ،  الوبِت ألاولى، ُمان، ألازدن، هاَس مدمىد الىاللدة ، جىمُت و ئدازة اإلاىازد البؼٍس
ت ، 2  . 19 ، ؾ 2010داز الُاشوزي الِلمُت لليؼس و الخىشَّ ، الوبِت الِسبُت ألازدن ، ُمان،  بً ُىتر ُبد السخمان ، ئدازة اإلاىازد البؼٍس
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ت و هي  لاث مخىُى ت مً اإلاىٌمت في ُملُت جبادٌ للمىفِت جخم بُنهم و بُنها جخمثل في حٍِى السواجب و ألاحىز : البؼٍس

ُفُت  " و اإلاصاًا و الًى

:  خصائص املىارد البشزيت  .2

ت مً اإلاإطظت ئلى أخسي و ذلً خظب جوىز مظخىي مِازفهم و هفاءتهم وكدزاتهم  جخخلف خـاةف اإلاىازد البؼٍس

: وملداز جىافس َرٍ الِىاؿس لدي ألافساد 

 :املػارف الىظزيت  .1

 هي اإلاِسفت الِلمُت و الخلىُت التي جوبم ُلى ػيل ئحساءاث أو كسازاث أو أوامس زطمُت جـدز لدظُحر 

 .اإلاإطظت 

 : املػارف الخطبيليت  .2

ً اإلاباػس في اإلايان الِمل ، فهي  و هي الخبرة اإلاخدـل ُليها و ال ًمىً الخـٌى ُليها ئال مً خالٌ الخيٍى

 .مسجبوت بصخـُت الِامل و مدي كدزجه ُلى الاطدُِاب 

  :  savoirfaire: ملهاراث ا .3

و هي ملدزة ذَىُت أو ُللُت مىدظبت أو هبُُِت في الفسد فهي كدزة الفسد ُلى الخـسف بؼيل مِحن ذلً 

 لللُام بِمل مولب مىه 

 : الكفاءة  .4

ت  والخبراث اإلاتراهمت لألشخاؾ اإلادـلحن ،واإلاهازاث ،والخوبُلُت ،ججمُّ الىفاءة بحن اإلاِازف الىٌٍس

 ُليها خُث جىمى و جخوىز أفياز الصخف مّ الىكذ 

  :املىاكف ،الخصزفاث ،الليم .5

خلاداث ألاخاطِع  وألافياز اإلاظبلت اإلاظدىدة مً الخجازب ،ًمىً حٍِسف اإلاىاكف ُلى أنها مخخلف الُا

واللُم جخمحز ،وجـسفه ،الظابلت فهي جمثل أخاطِع حِبر ًُ الصخـُت الفسد بدُث جإزس ُلى طلىهه 

ً الثلافت الخىٌُمُت للمإطظت بدُث جىحه وؼاهه في الِمل ،بالراجُت  ُت فهي جدخل في جيٍى  .واإلاىكُى
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إدارة املىارد البشزيت و الػىامل املؤززة فيها  : املطلب الثاوي 

. الخطىر الخاريخي إلدارة املىارد البشزيت  .1

ت فهي بىاء َرٍ الخلازاث  حؼهد آزاز و هخاباث الخلازاث اللدًمت ُلى وحىد فىسة ًىحه اإلاىازد البؼٍس

ماٌ و زبما ًدخاج ألامس مً الباخثحن  هما جلدم ألادًان ت في مجاٌ ألُا ت فلظفاث ُمُلت للمىازد البؼٍس الظماٍو

. للخالُحن ئًجاد السوابى الىاضخت بُنها و بحن اإلامازطاث اإلاِمٌى بها خالُا 

ت و ذلً ُىد ما بدأث ُالكاث الِمل بحن أصخاب  وللد ًهس الاخخُاج ئلى ُلم و ممازطاث مظخللت للمىازد البؼٍس

هىز آلاالث في مجخمِاث الِمل  هس ذلً واضخا مىر الثىزة الـىاُُت ،ًو ماٌ والِاملحن في الخِلد ًو ألُا

ت  خي إلدازة اإلاىازد البؼٍس ِت ًُ الخوىز الخاٍز   1.وطىِوي فُما ًلي إلادت طَس

 :الثىزة الـىاُُت  .1

ًهسث َرٍ الثىزة في الِالم الٔسبي في اللسن الثامً ُؼس و ًهسث في الِالم الِسبي في اللسهحن الخاطّ 

ا ًهىز آلاالث و اإلاـاوّ الىبحرة و اطخٔىاءَا أخُاها ًُ الِماٌ و  ً واَم ما وان ًمحَز ُؼس و الِؼٍس

ماٌ مخخــت هما أدي  ذلً ئلى طىء ًسوف الِمل  لت )اخخُاحها أخُاها ئلى ألُا هما  (طاُاث ُمل هٍى

ا أخُاها ئلى الِاملحن جدذ ئمستهم هما أدي ألامس أًلا ئلى وطاؤأأدي ألامس ئلى ًهىز فئت مالخٌحن مؼسكحن 

السكابت وزوجُيُت الِمل وطام الِاملحن وللد أًهسث َرٍ الفترة الاخخُاج ئلى كسوزة جدظحن ًسوف 

 .الِمل 

  

                                       
ت ،1 ت،  اخمد ماَس ، ئدازة اإلاىازد البؼٍس   . 37- 35 ، ؾ2004الداز الجامُِت ،  ؤلاطىىدٍز
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 : ظهىر حزكت الػماليت .2

هس ذلً في  ماٌ ،ًو مّ مظاوب الثىزة الـىاُُت ، وان ُلى الِماٌ أن ًخددوا في مىاحهت أصخاب ألُا

ً اجداداث و هلاباث ُماٌ جوالب  ػيل اهخفاكاث ُؼىاةُت ، جم اكوساباث مىٌمت زم اهللبذ ئلى جيٍى

 .خلىكهم و جخفاوق باطمهم في ما ًمع ألاحىز و طاُاث الِمل 

 : إلادارة الػلميت  .3

ً جاًلىز "خاٌو  أن ًىٌم الِالكت بحن ؤلادازة و الِماٌ وفم كىاُد دزاطاث الخسهت و الىكذ و " فُدٍز

بهم وئُوائهم أحىز مدفصة   .الاخخُاز اإلاىاطب للِاملحن و جدٍز

رٍ اإلاسخلت جلي خسهت ؤلادازة الِلمُت خُث اَخم بِم الِلماء الىفع  : ظهىر غلم الىفس الصىاعي .4 َو

بدزاطت ًىاَس مُِىت مثل ؤلاحهاد وؤلاؿاباث واَم ما زهصوا ُلُه َى جدلُل الِمل بٔسق مِسفت 

س الاخخبازاث الىفظُت اإلاىاطبت لالخخُاز  اإلاخولباث الرَىُت والجظمُت لللُام به وزهصوا أًلا ُلى جوٍى

اةف ، وللد أًهسث َرٍ الخسهت هجاخا هبحرا في الؼسواث التي اطخخدمذ  مً بحن اإلاخلدمحن لؼٔل الًى

 .أطالُب جدلُل الِمل و الاخخبازاث الىفظُت 

 : ظهىر الػالكاث إلاوساهيت  .5

مثل ؤلاكاءة وطاُاث )زهصث َرٍ الخسهت ُلى ئهخاحُت الِاملحن لخخأزس فلى بخدظحن ًسوف الِمل 

وأًلا الاَخمام بالِاملحن و الىمى ؤلاػسافي ُليهم و الخدماث اإلالدمت ئليهم وللد ًهسث َرٍ  (الِمل 

 " .لخىن ماًىئ" الخسهت هىدُجت لخجازب مـاوّ َاوزىزن و التي اػسف ُليها 

  : بػض ممارساث إدارة ألافزاد .6

لم الىفع الـىاعي و للِالكاث ؤلاوظاهُت هي  واهذ أولى مىٌماث التي أخرث بمفاَُم ؤلادازة الِلمُت ُو

ووان مً أَم اإلامازطاث وكّ  ػسون للخُِحن واطخخدام  (الخدمت اإلادهُت  )مىٌماث الجِؽ والخيىمت 

 1. الاخخبازاث الىفظُت و الاَخمام بأهٌمت ألاحىز وخدماث الِاملحن ومىّ الفـل الخِظفي 

  

                                       

  .37مسحّ طبم ذهٍس ،ؾ  خمد ماَس ،أ 1 
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 : بػض املخخصصين في إدارة ألافزاد   .7

ُف ُاملحن مخخــحن في ألاوؼوت  كامذ  بِم الؼسواث الىبحرة وألاحهصة الخيىمُت والجِؽ بخًى

ب و ألاحىز و خدماث الِاملحن  ُف الخدٍز اإلاخخلفت بدال مً ألافساد مثل مخخــحن في مجاالث الخًى

اًت الوبُت والاحخماُُت للِاملحن   .وألامً الـىاعي والُس

 : ظهىر حزكت الػلىم السلىكيت  .8

س ممازطاث ألافساد ليي  ً ُلى جوٍى أزسث َرٍ الخسهت التي ًهسث في الىـف الثاوي مً اللسن الِؼٍس

ُفي  اةف ،وجخوُى اإلاظاز الًى جخىاهب مّ الخوىز في الِلىم الظلىهُت ومً أمثلتها ئزساء وحٌُِم الًى

اةف ئدازة ألافساد   .ومساهص الخلُُم ؤلادازي  في حُٔحر في مالمذ هثحرة مً ًو

 : جدخل الدولت باللىاهين و الدشزيػاث  .9

ِاث جلجن بها الِالكت بحن  .10 ً في ئؿداز حؼَس وؼوذ هثحر مً الدٌو في الِلىد ألاخحرة مً اللسن الِؼٍس

ماٌ  اث مً  (أي مىٌماث والؼسواث والِاملحن)أصخاب ألُا ِاث ُلى مىكُى ، وللد زهصث َرٍ الدؼَس

 .الخد ألادوى لألحىز والخأمُىاث واإلاِاػاث وألامً الـىاعي وصخت الِاملحن : أَمها 

 مفهىم إدارة املىارد البشزيت  .2

ً في الخُاة الِملُت في جددًد مفهىم مىخد و مخفم ُلُه إلدازة اإلاىازد  للد اخخلفذ وحهاث هٌس اإلادًٍس

ت  . البؼٍس

ت ُلى أنها  ت التي جسجبى " خُث حِسف ئدازة اإلاىازد البؼٍس ت مً الِملُاث اإلاخىُى هي ؤلادازة التي حؼمل مجمُى

اةف ، وئُداد هٌام لالخخُاز و  ازجباها حظلظلُا ابخداءا مً الخخوُى للمىازد البؼسي و جدلُل ووؿف الًى

الخُِحن و جلُُم ألاداء و الخىافص التي جم جددًد هٌام ئحساءاث الخأدًب و الظالمت اإلاهىُت بما ًخفم مّ ألاَداف 

 1. "اإلاسطىمت للمىٌمت

هي فً الخـٌى ُلى اللىي الِاملت اإلاخخــت و جىمُتها و الخفاي ُليها بؼيل ٌظمذ للمىٌمت بخدلُم ألاَداف 

ت   2.اإلالسزة للىؿٌى ئلى الىفاءة ، والاطخفادة مً الواكاث والجهىد لهرٍ اإلاىازد البؼٍس

س و جىمُت ألاوؼوت الىفُلت  فُما ُسفها أبى ُلفت ُلى أنها جلً ؤلادازة التي حِني بخخوُى و جـمُم و جوٍى

م أدائها و اللدزة ُلى  ت و جلٍى ت لخلبُت اخخُاحاث اإلاىٌمت و خظً ئدازة اإلاىازد البؼٍس بالخـٌى ُلى اإلاىازد البؼٍس

. جدلُم أَداف اإلاىٌمت بأهبر كدز مً الىفاءة و الفاُلُت 

                                       
ت ،1  . 15 ، ؾ 2000 داز الـفاء لليؼس و الخىشَّ ،  الوبِت ألاولى، ُمان، ألازدن، أبى ػُخت هادز ، ئدازة اإلاىازد البؼٍس
ت ،2   . 77 ، ؾ 2003 داز ؿفاء لليؼس و الخىشَّ ،  الوبِت ألاولى، ُمان، ألازدن،  زباُُت ُلي ، ئدازة اإلاىازد البؼٍس
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ظخِسق خظىهت  اةف التي : " َو ت حظعى ئلى جدلُم ألاَداف التي جدىاطب و هبُِت الًى أن ئدازة اإلاىازد البؼٍس

ُفي و  جلىم بها واإلاظاَمت في جدلُم ألاَداف اإلاؼترهت لجمُّ ألاهساف في اإلاىٌىمت و زفّ مظخىي السكا الًى

س و جىمُت اللدزاث و الخبراث   ُفُت و جوٍى   1. "اإلادافٌت ُلى الظلىهُاث و ألاخالكُاث الًى

ت الِاملت في اإلاإطظت : "ٌِسفها فساهساغ  م اإلاىازد البؼٍس ." بأنها ُملُت اخخُاز و اطخخدام و جىمُت و حٍِى

ت خُث ٌؼحر الهُيل الخىٌُمي ألي مىٌمت مهما واهذ  و الؼيل الخالي ًبحن الهُيل الخىٌُمي إلدازة اإلاىازد البؼٍس

اث  لت جىشَّ اإلاهام و اإلاظإولُاث و الخيظُم بحن مخخلف اإلادًٍس .   هبحرة أو مخىطوت الدجم ئلى هٍس

 

 

 

 

 

 

  

                                       
ت و الخوبُم 1 ت الىٌٍس  ، 2005مإطظت هبُت لليؼس و الخىشَّ ، ، الوبِت ألاولى، اللاَسة، أبى ُلفت ُـام الدًً ، اججاَاث مِاؿسة في ئدازة اإلاىازد البؼٍس

  . 40ؾ 
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 الػىامل املؤززة غلى إدارة املىارد البشزيت  .3

: الػىامل الاكخصاديت 

ت ئال أن اإلاىٌماث جخجه ئلى الخىطّ               أن خالت الاكخـاد الىهني و الٌسوف اإلادُوت به ًإزس ُلى اإلاىازد البؼٍس

ت في فتراث السواج وجللـها في فتراث الىظاد  . في ألاوؼوت الخاكِت بادازة اإلاىازد البؼٍس

: الػىامل اللاهىهيت 

ت مً خالٌ الاهخلاٌ مً مجاٌ ًدىمه مبدأ  ئلى " دُه ٌِمل " ًأحي أزس الِىامل اللاهىهُت ُلى ئدازة اإلاىازد البؼٍس

ِاث واللىاهحن في جددًد دوز اإلاىٌماث الِمالُت وخلىكها  را مً خالٌ جدخل الدؼَس مجاٌ آخس ملُد بلىاهحن َو

والخد ألادوى ألاحىز والخد ألاكص ى لظاُاث الِمل وول الظُاطاث اإلاخِللت باطخلواب ألافساد ،وملابلتهم 

بهم ،وأمنهم ،وصختهم ،وجىكُِهم ،وجلُُمهم  م وجدٍز . ،واخخباَز

:  الػىامل الاجخماغيت 

را حِل هٌسة  م َو ت في أطلىب مفدؼُت ألافساد وأطلىب جفىحَر ٍس ًأحي أن َرٍ الِىامل مً خالٌ الخٔحراث الجَى

.  ألافساد للدوز الري ًجب أن جلِبه الخىهمت في خُاتهم كد ٌٔحر في اججاٍ الاحظاَ

:  الػىامل الخكىىلىجيت 

ت في اللىي الِاملت هىدُجت لخٔحر  أن الخلدم الخىىىلىجي الري خدر في اإلاجخمِاث آلان كد ؿاخبه حٔحراث حرٍز

خماد ُلى الخظاباث الالىتروهُت  ادة الُا خاحاث و مخولباث اإلاىٌماث و مً أَم َرٍ الخٔحراث الخىطّ اإلاظخمس و ٍش

 .
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وظائف إدارة املىارد البشزيت  وأهميت : املطلب الثالث 

أهميت إدارة املىارد البشزيت   .1

ت فُما ًلي     1:جىمً أَمُت ئدازة اإلاىازد البؼٍس

  م ألافساد  .تهخم باإلاىازد السةِظُت في اإلاىٌمت َو

  ت  ال جىحد مإطظت دون ئدازة اإلاىازد البؼٍس

  س مهازاث ألافساد الِاملحن باإلاإطظت  جلىم بخوٍى

  ب  جـىّ الخوى اإلاىاطبت للخدٍز

  جلىم بدزاطت مؼاول ألافساد ومِالجتها 

  اةف  جخخاز ألافساد اإلاىاطبحن لؼٔل الًى

وظائف إدارة املىارد البشزيت   .2

ت   اةف السةِظُت ؤلادازة اإلاىازد البؼٍس أن الًى

 : الىظائف ألاولى إلادارة املىارد البشزيت و جخمثل فيما يلي 

ُفت بؼيل  : جحليل الػميل .1 ُفت و جددًد اإلاظإولُاث اإلاللاة ُلى ُاجلها و جـمُم الًى وحِني َرٍ الًى

مىاطب و جددًد مىاؿفاث مً ٌؼٔلها  

 : جخطيط اللىي الػاملت  .2

حِني جددًد اخخُاحاث اإلاىٌمت مً أهىاَ و ئُداد الِاملحن و ًخولب َرا جددًد هلب اإلاإطظت مً  .3

ادة في اللىي الِاملت  الِاملحن وجددًد ما َى مِسوف و مخاح منها اإلالازهت بُنها لخددًد ؿافي العجص و الٍص

   2.للمإطظت 

 : الاخخيار و الخػيين  .4

ُف و  ُفت بالبدث ًُ الِاملحن في طىق الِمل و جـفُتهم مً خالٌ هلباث الخًى وتهخم َرٍ الًى

 .الاخخُاز و اإلالابالث الصخـُت وذلً لىكّ الفسد اإلاىاطب في اإلايان اإلاىاطب في اإلايان اإلاىاطب 

  : جصميم هيكل ألاجىر  .5

                                       
  .54خمد ماَس ، مسحّ طبم ذهٍس  ، ؾ  أ 1
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ُفت وجددًد الدزحاث  .6 ا وجددًد اللُمت و ألاَمُت اليظبُت ليل ًو ُفت بخددًد أحَس وتهخم َرٍ الًى

ُفت بادازة طلُمت لىٌام ألاحىز ختى ًخم كمان ملابل لللُم و الهُئاث ألاحسة اةف هما تهخم الًى  للًى

اةف اإلاخخلفت   .اإلاخخلفت للًى

اةف التي جأحي بِد جدظحن الفسد في ُمله و جخمثل في  : الىظائف الثاهيت : أي الًى

و حِني مىذ  ملابل ُادٌ ألداء اإلاخمحز و ًمىً جدفحز الِاملحن ُلى أدائهم  : جصميم أهظمت الحىافش .1

 .الجماعي فخٌهس الخىافص الفسدًت و الخىافص الجماُُت و أًلا َىان خىافص ُلى أداء اإلاىٌمت هيل 

 مصاًا وخدماث الِاملحن تهخم اإلاإطظت بمىذ ُاملحن همصاًا مُِىت مثل اإلاِاػاث :جصميم أهظمت .2

والخأمُىاث الخاؿت باإلاسق والبوالت هما تهخم اإلاىٌماث بخلظُم الخدماث للمِاملحن غي ػيل 

ا  اكُت، وكاهىهُت و كد جمخد ئلى الظيان و اإلاىاؿالث و ٓحَر  .خدماث مالُت واحخماُُت ٍز

فيها و ًخم ذلً مً خالٌ أطالُب مُِىت :جلُُم ألاداء .3 با بخلُُم أداء مًى  تهخم ول مإطظت جلٍس

ً بهدف الخِسف ُلى الىفاءة الِامت للِاملحن و بٔسق  البا ما جلىم لخلظُم السؤطاء اإلاباػٍس ،ٓو

 .الخِسف ُلى أوحه الخوىز في ألاداء 

ب بٔسق زفّ هفاءة ألافساد ومِازفهم و مهازاتهم و جىحُه و  : الخدريب .4 جمازض اإلاإطظت أوؼوت الخدٍز

ب و أن حظخخدم  اججاَاتهم هدى أوؼوت مُِىت ُلى الؼسهت أن جددد اخخُاحاث اإلاسؤوطحن للخدٍز

ب   . ألاطالُب و الوسق اإلاىاطبت و أن جلُم فِالُت َرا الخدٍز

ُفُت اإلاخخلفت للِاملحن في  : جخطيط املسار الىظيفي .5 ُفت بالخخوُى للخسواث الًى تهخم َرٍ الًى

 .اإلاإطظت و ُلى هلان اللىي لدي الفسد و هلان اللِف لدًه 
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:  الىظائف املساغدة إلدارة املىارد البشزيت 

ُفت تهخم بدىٌُم الِالكاث مّ الخىٌُماث الِمالُت : الِالكت مّ الىلاباث  .1 و الخوسق ئلى  (الىلاباث)وهي ًو

اث مثل الؼياوي و الفـل مً الخدمت   .اإلاىكُى

شهي تهخم باحساءاث الخفاي ُلى طالمت الِاملحن و ألامً و الصخت الاججاَاث : أمً وطالمت الِاملحن  .2

 .الىفظُت الظلُمت لهم 

ُفت بخددًد طاُاث الِمل و السخلت و الاهجاشاث وفلا لىٌام : طاُاث وحداٌو الِمل  .3 تهخم َرٍ الًى

  1. ًىاطب هبُِت اإلاإطظت ووكّ هٌام ًخىفل بىفاءة الِامل 

 

 

 

 

 

  

                                       
حٍر ، هفع اإلاسحّ الظابم ؾ 1   .32-31 خلحر واًم  خمىد ٓو
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 :  خاجمت الفصل 

 واطخيخاحاث ُامت للخالت الظاةدة . وذلً بخلدًم جدالُل،الىٌام اإلاِلىماحي ًلفي دًىامُىُت الشمت للمإطظت

را هىدُجت خخمُت للِملُت الخيظُلُت التي جخم بحن مخخلف اإلاـالح بُٔت ئًـاٌ اإلاِلىماث ئلى ،للمىٌمت  َو

ت  . مظئىلي اإلاإطظت خاؿت ُىدما ًخمخّ هٌام جىلل اإلاِلىماث بفاُلُت وطُس

اًتها ٌِد أَم ًاَسة حؼٔل باٌ اإلاظئىلحن بالدٌو الىامُت و اإلاخلدمت ُلى  ت و ُز هما أن الاَخمام باإلاىازد البؼٍس

م  ت جمثل ُىـس ؤلاهخاج ،وال ًمىً أن جخم ُملُاث ؤلاهخاج ،والدظٍى سحّ الاَخمام ئلى وىن اإلاىازد البؼٍس الظىاء ،ٍو

ت الالشمت        .. الخ بدون جىافس الخحراث و اإلاهازاث البؼٍس
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 : ملدمت الفصل

خلا هدً وهِش في نطش زىسة اإلاهلىماث واهفجاس اإلاهشفت نطش اللٌى بلى مجخمهاث اإلاهلىماث التي جضداد       

اهذماحا بفػل شبياث اجطاالث البُاهاث واإلاىكىماث الشبىُت للىمبُىجش ،والبث اإلاباشش ؤو الاهخلائي غبر ألاكماس 

ت وىهُت ضغيرة  ت التي حهلذ الهالم ؤشبه بلٍش . الطىانُت ، بلى غير رلً مً الخدىالث الجىهٍش

ت  في بِئت ألانماٌ واإلاىافعت  وكذ سافلذ ول هزه الخدىالث التي ؤلغذ خىاحض الضمان و اإلايان حغيراث هىنُت وحزٍس

وفي العىق اليىهُت فػال نً الخهلُذ اإلاتزاًذ في اإلاخغيراث الخىىىلىحُت ،والاكخطادًت ،والاحخمانُت ،والشلافُت 

،والذولُت التي فشغذ جدذًاث مخخلفت ومعخمشة نلى ول مىكماث ألانماٌ مهما اخخلفذ ؤحجامها  ومىاسدها 

ادي ؤو الخطت العىكُت  . بغؼ الىكش نً اإلاىكو الٍش

ت  ت وغشوستها اهؿالكا مً خٍُى في قل هزا الىغو جضداد ؤهمُت الذوس الاظتراجُجي لىكم اإلاهلىماث ؤلاداٍس

وؤهمُت اإلاهلىماث همىسد زمين مً مىاسد ول مىكمت ومً ؤنها ؤداة  ال غجى نجها المخالن ؤو جدلُم اإلايزة الخىافعُت 

ش وجىمُت اإلاىكمت، إلظتراجُجُت اإلااهذة، جدعين الىىنُت اإلاعخمشة، ؤلابذام الخىىىلىجي، وبداسة الهملُاث  جؿٍى

.  وحهكُم الاهجاص في ول ؤوشؿت ،وفهالُاث اإلاىكمت  وفهالُت، بىفاءة،
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 هظام معلوماث املوارد البشزيت : املبحث ألاول 

ت مً الخخلظ مً  ت مً الىظائل الخذًشت التي جمىً بداسة اإلاىاسد البشٍش ٌهخبر هكام اإلاهلىماث اإلاىاسد البشٍش

ً للخفشم ؤهثر للمهام ألاظاظُت واالظخلؿاب ومخابهت وجلُُم  الدعُير ؤلاداسي الخللُذي وجىفير الىكذ للمعيًر

. الىفاءاث مو بنؿاء خذمت راث حىدة للمىقفين 

:  مفهوم هظام معلوماث املوارد البشزيت : املطلب ألاول 

ت ومشاخل نملها والىكم الفشنُت لها    هداٌو في هزا اإلاؿلب بنؿاء فىشة نً مفهىم هكام اإلاهلىماث اإلاىاسد البشٍش

 حعزيف هظام املعلوماث املوارد البشزيت  .1

ت الهذًذ مً اإلافاهُم في ألادبُاث اإلاخخططت مجها نلى ظبُل الزهش . وسدث لىكام مهلىماث اإلاىاسد البشٍش

ت ، "  بر ًلٌى نىهsafranفةن مفهىم  كانذة بُاهاث جدخىي نلى ول اإلاهلىماث اإلاىاظبت الخاضت باإلاىاسد البشٍش

ىفش الدعهُالث إلدامت البُاهاث وظهىلت الخطٌى نلحها  " ٍو

بحشاء هكامي لجمو ،وخضن ،وبدامت ،واظترحام ،والخدلُم مً صخت اإلاهلىماث اإلاؿلىبت مً "  فشي اهه korachؤما 

ت ،وألاوشؿت التي ًماسظىنها ،وخطائظ  الىخذة الخىكُمُت  ." اإلااظعت فُما ًخهلم بمىاسدها البشٍش

ت  ت في :" هما ٌهشف هكام مهلىماث اإلاىاسد البشٍش بزلً الىكام الزي ٌهمل نلى دنم وقُفت اإلاىاسد البشٍش

ت  ً ،ومهالجت البُاهاث الخفطُلُت اإلاخهللت باإلاىاسد البشٍش    1. " اإلااظعت خُث ًلىم بخخٍض

ت ًمشل  واظدىادا بلى اإلافاهُم العابلت وعخخلظ مهلىماث اإلاىاسد  ؤن حهٍشف الىكام مهلىماث اإلاىاسد البشٍش

ت الجخار  مجمىنت ميىهاث ،ونىاضش حهمل بطىسة مىخكمت بهذف جىفير اإلاهلىماث اإلاؿلىبت نً اإلاىاسد البشٍش

اللشاساث اإلاىاظبت بطذدها في الخىكُذ اإلاالئم وهزه اإلايىهاث والهىاضش حهذ بمشابت ؤبهاد للىكام اإلازوىس جلاط مً 

  2.خالٌ هفاءجه    وفهالُخه 

هشف هكم مهلىماث اإلاىاسد بإهه  ت : "َو ً البُاهاث اإلاشجبؿت بةداسة اإلاىاسد البشٍش هكام ٌهمل نلى حمو ،وجخٍض

ش باإلاهلىماث للمعخفذًً  لها بلى مهلىماث زم ٌهشع جلاٍس " ،وحهالج البُاهاث بخدٍى

                                       
ت  مىغىناث و بدىر مخلذمت ، مؿبهت الهششي ، مظُذ  1   .448، ص مطشخمذ حاد الشب ، بداسة اإلاىاسد البشٍش

ت وسؤي اإلااٌ الفىشي و ؤزشها في جدلُم اإلايزة الخىافعُت ، سظالت دهخىساه غير 2  خالذ مدمذ ؾالٌ بجي خمذان، جدلُل نالكت  هكم اإلاهلىماث اإلاىاسد البشٍش

  .08، ص2002، ميشىسة حامهت بغذاد 
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ت بطىسة فهالت غمً بؾاس الىشير مً اإلاماسظاث التي جماسظها بداسة  وكذ ظاهم هكام اإلاهلىماث اإلاىاسد البشٍش

ت ومً هزه اإلاماسظاث :  اإلاىاسد البشٍش

ت  : الاخخيار و الخعيين .1 الاظخهماٌ الصخُذ للخاظىب في ؤكعام الاخخُاس والخهُين في بداسة اإلاىاسد البشٍش

وفش بمياهُت الاخخفاف باإلاهلىماث الالصمت نً ألاشخاص اإلاششخين للىقائف واظترحانها نىذ ؾلبها 

ت   .بالعشنت التي جخالءم مو الاخخُاحاث الفهلُت لللىي البشٍش

هخج نً اظخخذام الخاظىب في كعم السجالث بلى جىفير الجهذ ،والىكذ مو جىفير  : السجالث و إلادارة .2

ت  الذكت  ،واإلاىغىنُت في اهجاص ألانماٌ ،وبخىفير اإلاهلىماث بشيل دكُم ججهل مً اللشاساث ؤلاداٍس

 .اإلاىغىنُت ؤهثر فهالُت في مهالجت اإلاشىالث اإلاخهللت باألداء 

ٌعاهم الخاظىب في بنذاد ؤدواث الخلُُم ألاداء الهاملين بذكت نالُت ومىغىنُت  : جلييم أداء العاملين .3

ش،والخلانذ ،والهذًذ مً ألاوشؿت الىفُلت بخدلُم ؤهذاف  بغافت بلى اظخخذامه في مجاالث الخؿٍى

 . اإلاىكمت اإلاشحىة بطىسة ؤهثر فانلُت

ت وباألخظ في مجاٌ الشواجب  : إدارة ألاجور و الزواجب .4 هخج نً اظخخذام الخاظىب في بداسة اإلاىاسد البشٍش

 :وألاحىس واإلايافأث اإلاميزاث الخالُت 

  هت ،واإلاخهللت بالهالواث ،واإلايافأث ،واإلاعخدلاث لللىي الهاملت  .ؤلاظهام في اجخار اللشاساث العَش

  اإلاعاهذة في بحشاء الخلٌى اإلاداظبُت الالصمت للشواجب ،وألاحىس ،واهدشاف الاهدشافاث ،وألاخؿاء

بالعشنت ،والذكت اإلاؿلىبت لغشع اجخار اإلاماسظاث الخصخُدُت بشإنها جىفير البرمجُاث الالصمت 

 لالظخلؿاناث اإلاؿلىبت داخلُا وخاسحُا 

  جىفير العشنت والذكت في الىكذ راجه نىذ بنذاد  كىائم اإلاشجباث ،وألاحىس ،واإلاعخدلاث ،وضشفها

 .نىذ ؾلبها مً معخدلحها 

ت لخبعُـ نملُت  : بزامج الخؤهيل والخدريب .5 ظاهم اظخخذام الخاظىب في هكم اإلاهلىماث اإلاىاسد البشٍش

بُت الالصمت لؤلفشاد الهاملين ،وجىصَههم نلى  جدذًذ اإلاخؿلباث ،واإلاهاساث ،وججهيز الاخخُاحاث الخذٍس

 .الىقائف اإلاالئمت بدعب ماهالتها ،وهفاءتهم الهلمُت 
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 .يوضح هظام معلوماث املوارد البشزيت : ( II – 05)الشكل

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

outputs Inputs 

      

الخغزًت الهىعُت                                                             

 

  .60 ،ص 2005دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان،  الطائي حممد وآخرون ، نظم املعلومات اإلدارية ،: املصدر 

ت   هكام مهلىماث اإلاىاسد البشٍش

ب  الىكام الفشعي لؤلحىس والخىافض   الىكام الفشعي للخذٍس

الىكام الفشعي الظخلؿاب 

 الهاملين  

الىكام الفشعي لخلُُم 

 الهاملين 

بظتراجُجُت اإلاىاسد 

ت ألاهذاف  البشٍش

 ؤلاحشاءاث

ت  بداسة اإلاىاسد البشٍش

 اإلاذخالث نملُاث اإلاخشحاث

 كانذة البُاهاث 
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ت 05خُث هىان  :  دنائم ؤظاظُت في هكم مهلىماث اإلاىاسد البشٍش

 جذخُل البُاهاث بطىسة صخُدت ،وجدذًثها ، وججىب جىشاسها . 

  ت ،ًدخىي نلى مجمىنت ؤشخاص ًضاولىن ألانماٌ الُىمُت لىكم مشهض مهلىماث اإلاىاسد البشٍش

ت مو جىافش الخبرة لخلً ألانماٌ  . مهلىماث اإلاىاسد البشٍش

 كانذة البُاهاث جخػمً بُاهاث الهاملين واإلاىكمت . 

  حىدة وامً ،وظالمت البُاهاث نبر الخدىم في الىضٌى بلى كانذة البُاهاث. 

  اظترحام اإلاهلىماث نىذ ؾلبها مً اإلاذًش باإلاػمىن والشيل اإلاشغىب. 

ت هي جىفير اإلاهلىماث نً هزه اإلاىاسد وبنادة اظخخذامها مً كبل  فان اإلادطلت الجهائُت إلاهلىماث اإلاىاسد البشٍش

. اإلاىسدًً وؤن ألاظاط في جىفير هزه اإلاهلىماث هى بىاء كانذة بُاهاث جػم البُاهاث التي جخهلم باألفشاد والىقائف 

مكوهاث هظام املعلوماث املوارد البشزيت   .2

ت مً وحهت هكش آلُت نمل الىكام مً   1: نىاضش هي 06ًخيىن هكام اإلاهلىماث اإلاىاسد البشٍش

اإلاذخالث ،والهملُاث ،والخدىم ،واإلاخشحاث ، والخغزًت الهىعُت والزاهشة  

 : املدخالث  .1

ت نباسة نً البُاهاث اإلاخهللت باإلاىقفين ،والبُاهاث  ت الخاضت باإلاىاسد البشٍش وحهخبر هكم اإلاهلىماث ؤلاداٍس

مىً جلعُم هزه البُاهاث بلى   : ؤهىام 04الخاضت بالخُاة الىقُفُت ٍو

 : البُاهاث اإلاخهللت باإلاىقفين  (1

وحشمل البُاهاث الصخطُت الخاضت بالخبراث الهلمُت والهملُت للمىقف والبُاهاث الخاضت 

خ الالخداق اإلاىقف بها   بالخُاة الىقُفُت واظم الىقُفت وسكمها وجاٍس

 : البُاهاث اإلاخهللت بالىقائف  (2

 وجدخىي نلى معمُاث الىقائف وؤسكامها ومىاكهها الخىكُمُت والخهذًالث التي جؿشؤ نلحها 

  : بياهاث إداريت (3

وهي بُاهاث جخهلم بعُاظاث الخىقُف ،وجخػمً اللىاهين ،والخهلُماث ،واللشاساث اإلاخهللت بةداسة 

ت  اإلاىاسد البشٍش

                                       
  . 72مشحو ظبم رهشه ، صؾائي  مدمىد ،  1
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  : بياهاث مخعللت بصوق العمل (4

مشل البُاهاث نً اإلاىكماث اإلاىافعت في الخطٌى نلى روي الخبراث ،واإلااهالث اإلاهمت باليعبت 

 . للمىكمت ،وهزلً البُاهاث الخاضت بعىق الهمالت وبنذاد الىفاءاث وما هى اإلاخىفش خالُا بلى آخشه 

  : العملياث .2

وهي ألاوشؿت الدشغُلُت التي جخم نلى اإلاذخالث واإلاخمشلت في الهملُاث الخدلُلُت ،والخعابُت 

ت  لها بلى ضىسة واضخت وظهلت ختى ًمىً الاظخفادة مجها في بداسة اإلاىاسد البشٍش ،وؤلاخطائُت بهذف جدٍى

 : بالشيل الجُذ وحشمل الهملُاث الخؿىاث الخالُت 

ً البُاهاث  (1  .حسجُل وسضذ وجخٍض

 .جذكُم ومشاحهت وجدذًث البُاهاث  (2

 .جدلُل وجفعير البُاهاث  (3

 : املخزجاث  .3

لُت نلحها ونادة ما حشمل مخشحاث هكام  وهي الخطٌى نلى اإلاهلىماث بهذ بحشاء الهملُاث الخدٍى

ت ما ًلي  : مهلىماث بداسة اإلاىاسد البشٍش

 .بُاهاث ومهلىماث نً مىقفين  (1

ت مً جخؿُـ وجىقُف  (2  .بُاهاث ومهلىماث نً الهملُاث ؤلاداٍس

 .بُاهاث نً ؤوغام الهاملين خلُا وظابلا ومعخلبال  (3

 : الخحكم  .4

وهى الجضء الخاص بالخىم والعُؿشة نلى ظير الخؿىاث هما هى مشظىم لها وبيُت نىت خذور ؤي نؿل 

اث البرهامج ؤو في جىقُف البُاهاث اإلاذخلت   .ؤو سغشة ؤو خؿإ في مجٍش

 : الخغذيت العكصيت  .5

هي مهلىماث جدمل سظائل وبسشاداث نً هُفُت ظير الهملُاث خُث جىضح هُفُت ظير الىكام ومذي 

 .جؿابم اهجاصاجه ومخشحاجه مو الخخؿُـ 

ت خُث جذنم اإلاهلىماث اإلاشجذة  وهزه اإلاهلىماث الشاحهت جلىم بذوس ؤظاس ي في هكام مهلىماث اإلاىاسد البشٍش

الشكابت نلى الهىطش البششي وهي في الىكذ هفعه جدُذ مخابهت الخغيراث في ظُاظاث وبحشاءاث شاون 

. اإلاىقفين 

 :الذاكزة  .6

وهي الىناء الزي جخضن فُه مخشحاث و مذخالث الىكام ؤي اهه راهشة الىكام وجخخلف ؤشياٌ وؤهىام 

 :راهشة ؤهكمت اإلاهلىماث فإشيالها واآلحي 
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 .ًخمشل في اإلالفاث ،واإلاعدىذاث الىسكُت ؤي اظخخذام ألاوساق: الىناء الىسقي  (1

ً نذد هائل مً  : ألاششؾت اإلامغىؿت وألاكشاص الػىئُت  (2 والتي جيخج معاخت هبيرة لخخٍض

 اإلاعدىذاث 
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. مكوهاث هظام معلوماث املوارد البشزيت : ( II - 06)الشكل ركم 

واإلاهلىماث   البُاهاث الخغزًت الشحهُت                               البُاهاث  .5

 

 

 

 

 

 

 

الزاهشة    .6

 

 

 

 

  .76ؾاهش مدمىد الىاللذة ، هفغ اإلاشحو العابم ،ص: إلاطذس ا

 

  

  املدخالت  .1

 بيانات عن املوظفني 
 بيانات عن الوظائف 
 بيانات إدارية أخرى 
 األهداف والتخطيط 

 أمناط القيادة 

 العمليات .  2
 البيانات تسجيل ورصد والتخزين 
تدقيق ومراجعة وحتديث 

 البيانات 
 تصنيف وترتيب البيانات 

 حتليل وتفسري البيانات 
 

 

 املخرجات .  3
 املوظفني والوظائف  بيانات ومعلومات عن 
بيانات ومعلومات عن 
العمليات اإلدارية من 

 التخطيط والتوظيف وتقومي 
 املوارد البشرية تقارير عن شؤون وأوضاع 

 التحكم. 4

 إدارة املوارد البشرية

 قاعدة البيانات قاعدة املعرفة النماذج التعليمات .7

  (الواقع احلايل  )نظم املنظمة الطبيعية 
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  :دور هظام املعلوماث املوارد البشزيت  .3

ت هكشا  ا داخل الخىكُم خاص باليعبت إلداسة اإلاىاسد البشٍش ت دوسا خٍُى بن لىكام مهلىماث اإلاىاسد البشٍش

إلاا ًلذمه مً مهلىماث مفُذة لطُاغت الاظتراجُجُاث واجخار اللشاساث وفي ألاظؿش اإلاىالُت ظىف حهمل نلى ببشاص 

ت    1.هزه ألاهمُت مً خالٌ جىغُذ الهالكت الىؾُذة بِىه وبين مخخلف الىقائف ؤلاداسة اإلاىاسد البشٍش

 :  هظام املعلوماث ،وجخطيط املوارد البشزيت (1

ت       بن لىكم اإلاهلىماث اإلادعىبت دوسا هبيرا في هزا اإلاجاٌ هكشا إلاا جىفشه مً حعهُالث في بنذاد الخؿـ الخيبٍا

لت ؤو مخىظؿت  باالنخماد نلى الخاظىب و البرامج التي ًدخىيها خاضت ؤلاخطائُت مجها كذ جيىن هزه الخؿـ  ؾٍى

ؤو كطيرة ألاحل ،خُث ًىحذ خالُا في ألاظىاق الهذًذ مً البرامج اإلاهلىماجُت حعانذ في جدلُل البُاهاث 

 هما هىان هزلً بهؼ الخؿبُلاث اإلافُذة حذا في مجاٌ الىكم الخبيرة في هزا اإلاجاٌ spssؤلاخطائُت هىكام 

.  لدعُير الخيباي لؤلفشاد الهاملين parysمشل 

: هظام املعلوماث وعمليت الخوظيف  (2

ؤن الخىكُماث حعخلبل خالُا بنذاد هبير مً ؾلباث الهمل ًطهب مهالجتها بالؿشق الخللُذًت و هزا مً شاهه ؤن 

ًخلم ضهىبت في الاخخُاس خاضت مو ما ؤجاخخه الشبىت الهاإلاُت مً فشص دولُت للخىقُف ، فىكم اإلاهلىماث 

اإلادعىبت الُىم حعمذ بمهالجت ومخابهت هزه الؿلباث بشيل مىخكم مو اخترام اإلاهاًير اإلاخهللت بالخىقُف ، هما 

. حعمذ هزه الىكم بةخطاء وحىد ول الىفاءاث واإلاىاضب اإلاخىفشة داخل الخىكُم 

ؤما في ما ًخظ نملُت الاخخُاس فهىان جؿبُلاث نذًذة في مجاٌ اإلاهلىماجُت الخخُاس ألافشاد الهاملين وؤلاحشاء 

الاخخباساث لخهُين ألافشاد الزًً جخىفش فحهم الششوؽ الالصمت للهمل وهزا ظُادي بلى ؤلالغاء ؤو اللػاء نلى 

اإلاداباة والخمُيز بين اإلاششخين للهمل فالخاظىب ال ًخهامل باإلاشانش و هزا مً شإهه ؤن ٌهؿي لهملُت الاخخُاس 

مطذاكُت اهبر واسجُاح لذي  ألافشاد ، هما جللل الىكذ والخيلفت  

بن اظخخذام هكم اإلاهلىماث اإلاهخمذة نلى جىىىلىحُا اإلاهلىماث ظهلذ مً هزه الهملُت فاغلب الؿشق اإلاعخهملت 

هي مدعىبت مخطلت بلانذة البُاهاث بما ٌعمذ بخهذًل اإلاهلىماث بطفت معخمشة وهزا  (الاخخُاساث )في الخىقُف 

. ما ًادي بلى جىفير مهلىماث دوسٍت وخذًشت نً ألاداء البششي مما ٌعانذ نلى جششُذ اللشاساث 

  

                                       
ت ،  اللاهشة، مطش،نالء نبذ الشصاق العالمي ، هكم بداسة اإلاهلىماث ، 1   .350، ص 2003 ميشىساث اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس
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: هظام املعلوماث و جطويز الكفاءاث  (3

ت وهكشا ألهمُخه فهىان مً ًشي مدىس نمل  ش الىفاءاث مً ؤهم معاولُاث بداسة اإلاىاسد البشٍش ٌهخبر مُذان جؿٍى

ت اليامىت داخل الخىكُم   ت هى جفجير الؿاكاث البشٍش بداسة اإلاىاسد البشٍش

ً مً الخؿىساث الخاضلت  ً حهخبر ؤهم مذخل معخهمل في هزا اإلاجاٌ وللذ اظخفادث نملُت الخيٍى وبشامج الخيٍى

في مجاٌ اإلاهلىماجُت فهىان الهذًذ مً البرمجُاث ،والخؿبُلاث اإلاخىفشة آلان الغشع مجها هى جىمُت كذساث 

 اإلاخهلم Dimension of leadershipالهاملين هىكام لللُادة ،والخدفيز ،وجدذًذ ألاهذاف ،وبداسة الىكذ وبشهامج

ت ،وبشهامج  ش مهاساث اجخار اللشاساث Decideبجىاهب مخخلفت في بداسة اإلاىاسد البشٍش .  لخؿٍى

بن ول هزه البرامج التي ظبم رهشها والتي ظىإحي لزهشها ًمىً لخىكُم الاظخفادة مجها ،وجىفيرها لؤلفشاد الهاملين 

داخل الخىكُم نبر الشبىت الذاخلُت هما حعمذ الشبياث اإلاهلىماجُت بالهمل الجماعي ،وجخؿي نلباث اإلايان 

،والضمان وهزا ما مً شإهه جىظُو دائشة اإلاهاسف ،والخبراث ،وجبادلها بين الهماٌ هما حعمذ الشبياث اإلاهلىماجُت 

 ً يُت ودسوط نً بهذ والاظخفادة مً خبراث آلاخٍش الُىم بخللي بشامج جيٍى

 : هظام املعلوماث ومصار املنهي (4

لت ظهلت وؤهُذة وبذون جيالُف نالُت نً  حعمذ الُىم هكم اإلاهلىماث اإلادىظبت بمخابهت اإلاعاس اإلانهي للهامل بؿٍش

م الىلىج الىترووي واهؿالكا مً الخاظىب بلى كانذة البُاهاث اإلاخاخت خٌى ألافشاد الهاملين ًمىً مهشفت  ؾٍش

كذساث وهفاءاث ول نامل وما مذي جؿىسه في ؤدائه ونمله وما هي اإلاىاضب وألادواس التي جللذها داخل الخىكُم 

ؾىاٌ مشىاسه الهلمي هما هىان بهؼ الخؿبُلاث اإلاهلىماجُت للخلُُم الزاحي والتي حعمذ وحعانذ ألافشاد الهاملين 

:  بطُاغت معاسهم اإلانهي والخىم نلُه فخخىفش في ألاظىاق آلان مجمىنت بشامج في هزا اإلاجاٌ مشل 

Miram ت وهكام هما ًمىً لهزه ألاهكمت اإلاعاهمت :  للدعُير والخيبا لؤلفشاد  parys للخذكُم في بداسة اإلاىاسد البشٍش

: في اللُام ب 

-  ً خُث ًمىً لهزه لؤلهكمت الخبيرة اإلاعاهمت في جفهُل وجيشُـ اإلاجمىناث للخهلُم ، بنذاد : الخيٍى

 ً  وجدػير مخؿؿاث الخيٍى

 جدلُل البِئت الاحخمانُت داخل الهمل  -

ت   - الخذكُم في اإلاىاسد البشٍش

 :  (املكافآث   )هظم املعلوماث و ألاجور  (5
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م الخاظىب ؤمىً الُىم بنذاد كىائم ألاحىس واإلايافأث وخعابها في قشف لخكاث بهذما وان ًخؿلب  فهً ؾٍش

و نملُت الخلُُم وحىدتها خُث  ال ،فالبرامج والخؿبُلاث اإلاهلىماجُت اإلاخىفشة الُىم حعانذ نلى حعَش رلً وكخا ؾٍى

ًىحذ بشامج مخخططت في هزا اإلاجاٌ حهمل نلى خعاب ألاحىس ، جلُُم ؤداء ألافشاد خاضت باليعبت للخىكُماث 

 Russel الىبري ؤو الهمالكت ، هما ظاهمذ هزه الىكم في بغفاء ؾابو الهذالت في مىذ اإلايافأث مشل هكام 

système d’attribution de performation والزي ًدخىي نلى مجمىنت بشامج حعانذ ضىادًم الخلانذ في خعاب 

ػاث وغيرها  . الخهٍى

هظم املعلوماث و ألامً الصىاعي   (6

ظانذث هزه هكم اإلاهلىماث في ظشنت بث اإلاهلىماث نً اإلاخاؾش التي ًخهشع لها الهماٌ هدُجت الاظخهماٌ 

ت ؤو مىاد مهُىت خُث ؤضبذ الُىم ممىىا جىصَو آلاالف بل اإلاالًين مً اإلاهلىماث ودون  الخؿإ للمىاسد الىُماٍو

الخاحت بلى اإلالطلاث خُث جىفش هزه اإلاهلىماث في كىانذ بُاهاث ًمىً للهامل الاؾالم نلحها في ؤي وكذ وفي ؤي 

ميان مً خالٌ الشبياث اإلاهلىماجُت  

هما ًىحذ خالُا مجمىنت ؤكشاص مػغىؾت جدخىي نلى مهلىماث نً اإلاىخجاث الىُمُائُت وهُفُت اظخخذامها 

خاضت في الطىانت الىُمُائُت واإلاخاؾش التي جىجم نً ظىء اظخهماٌ هزه اإلاىخجاث ،وؾشق الخزس مجها ،والىطائذ 

في خالت وكىم الخؿش 

م الشبىت الذاخلُت وهزا  هزه اإلاهلىماث ًمىً بدماحها في كانذة بُاهاث اإلااظعت لِعخفاد مجها الجمُو نً ؾٍش

 ً  1.ما مً شاهه ؤن ٌعانذ نلى وشش اإلاهشفت وجىمُتها وجللُل جيالُف ألاخؿاس وخىادر الهمل وجيالُف الخيٍى
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. خصائص وأهداف هظام معلوماث املوارد البشزيت : املطلب الثاوي 

 1خصائص هظام املعلوماث املوارد البشزيت  .1

ت نلى بحشاءاث مدذدة ومىكمت ومىؿلُت   :ٌهخمذ هكام اإلاهلىماث البشٍش

ً وخفل واظترحام البُاهاث الطادكت  يهخم هزا الىكام شإهه شإن الىكم الهامت للمهلىماث بجمو ،وجخٍض

. والذكُلت واإلاىغىنُت ؤي راث الفائذة لخهكُم ألاداء البششي 

ت يهخم بجمُو ؤوشؿت الهىطش البششي مً اخخُاس و حهُين و جشكُت  بن الىكام اإلاهلىماث مشجبـ باإلاىاسد البشٍش

. وجخؿُـ  لللىي الهاملت وغيرها 

ؤن الهذف الجهائي لهزه الىكم هى حهكُم وجششُذ نملُت ضىو و اجخار اللشاساث في ؤظمى وؤغلى ما جمخلً مىكمت 

. مً اإلاىكماث بال وهى الهىطش البششي 

ت جىدشش في حمُو ؤحضاء اإلاىكمت لزا ًمىً اللٌى ؤن الهالكت جبادلُت بين هكم اإلالىماث  بمهشفت ؤن اإلاىاسد البشٍش

لُت و اإلاالُت و غيرها  ت وهكم مهلىماث مخخلف ألاوشؿت ؤلاهخاحُت والدعٍى . اإلاىاسد البشٍش

أهداف هظام املعلوماث املوارد البشزيت   .2

ت جدلُم ألاهذاف آلاجُت  : ًدبجى هكام مهلىماث اإلاىاسد البشٍش

حمو اإلاهلىماث نً ول الىقائف في اإلاىكمت و مخؿلباث ول وقُفت مً الخيراث واإلااهالث وخضن اللىاهين 

. وألاهكمت والخهلُماث راث الطلت بدىكُم شاون الهاملين في اإلاىكمت للشحىم بلحها نىذ الخاحت

: الاخخفاف ببُاهاث مىخذة نً الهملين ووقائفهم وجفػُلها هما ًلي 

دساظاث نلُا ،ماهالث ناٌ  )الذًاهت واإلااهالث الذساظُت (ؤهثى /رهش)العً والجيغ :بُاهاث شخطُت مشل  .1

 (،فىق اإلاخىظـ ،بذون ماهل 

ت ،وقائف خشفُت : بُاهاث وقُفُت مشل  .2   (وقائف ؤلاداسة الهلُا ،وقائف ؤلاهخاج ،وقائف مالُت وججاٍس

خالت الخلانذ ،اظخلالت ،بنهاء  )الخهُين ، الىلل التركُت بنهاء الخذمت : مخابهت وجدلُل جدشواث ألافشاد مشل  .3

 (الخ ...نلذ فطل اهلؿام نً الهمل 
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ت ن ؤلاحاصاث اإلاشغُت  .4 بحاصاث  (الخ ...مضمىت ،ماكخت  )مخابهت وجدلُل غُاب الهاملين مشل ؤلاحاصاث العىٍى

ت  ب ،بحاصة اظخذناء للخذمت الهعىٍش  .بضابت نمل ، اهلؿام نً الهمل ، بحاصاث جذٍس

ش اإلاؿلىبت وخفل  .5 الخفاف نلى كانذة بُاهاث دكُلت وواملت وخذًشت ًمىً اظخهمالها في بنذاد الخلاٍس

 السجالث 

ت هي  : ومً حهت هكش الذساظت الخالُت ًمىً انخباسها ؤهم ؤهذاف هكام اإلاهلىماث اإلاىاسد البشٍش

  م لها ووضفها لىغو الصخظ العهىلت نشع اإلاهلىماث نً ول الىقائف في اإلاىكمت و بحشاء جلٍى

 .اإلاىاظب في اإلايان اإلاىاظب وفي الىكذ اإلاالئم 

 م ؤداء الهاملين .   الخفاف نلى كانذة بُاهاث دكُلت و واملت وخذًشت الظخخذامها ألاغشاع جلٍى
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 .وظائف واوعكاشاث هظام معلوماث املوارد البشزيت : املطلب الثالث 

وظائف هظام املعلوماث املوارد البشزيت   .1

ت وقائف نذًذة ًيخج نجها هخائج اًجابُت للمىكمت خُث ٌعانذ في    1:ًادي هكام اإلاهلىماث اإلاىاسد البشٍش

  وهي ؤهم وابشص وقُفت ًاديها الىكام خُث جدخاج ؤلاداسة في حمُو : جضوٍذ ؤلاداسة الهلُا باإلاهلىماث

ذ مً اإلاهلىماث و ال ظُما ؤنها حهِش في نالم حهلذث وحشهبذ جخططاتها فالخهشف  ؤنمالها بلى اإلاٍض

ت ٌعانذ اإلاىكمت نلى الخخؿُـ لخىظهها مؿلىبت في اإلاعخلبل واه دوس ؤًػا في  نلى هفاءاث البشٍش

 .ضىو اللشاساث ؤلاظتراجُجُت بهُذة اإلاذي 

  ؤهزا الىكام دوس في جدذًذ ادواس ألافشاد وألاكعام باإلاىكمت و بالخالي جدذًذ : جدذًذ اإلاعاولُت

معاولُت هاالء ختى ال ًيلف الفشد بإهثر مً ؾاكخه فخػؿشب ألامىس نىذ عجضه نً اللُام بمهمخه 

ً و الخهشف نلى اإلاهملين   .وبخدذًذ اإلاعاولُت ؤًػا ًمىً مداظبت اإلالطٍش

  هزه الىقُفت للىكام معخمذة مً اظمه هىكام وحهجي ؤن ش يء مخؿـ : جىكُم بحشاءاث الهمل

 ومدذد ومشجب ، وفي الىكام الجُذ جبعُـ ؤلاحشاءاث وظذ الشغشاث في خؿـ ظير الهمل الخالُت 

  و اإلاىاسد اإلاخاخت كذ جيىن مادًت هإحهضة ومهذاث وبػانت : العُؿشة و الاظخفادة مً اإلااسد اإلاخاخت

ت ههاملين و نمالء ونالم الُىم مليء ًمشل هزه اإلاىاسد والتي كذ جيىن العُؿشة نلحها  وؤمىاٌ ؤو بشٍش

نمل في مىخهى ألاهمُت لالظخفادة مجها اظخفادة كطىي فمشال ًمىً للىكام خطش نذد وجخططاث 

ادة ؤلاهخاج دوهما  الهاملين في اإلاىكمت لُهُذ جىصَو ؤدواسهم ووقائفهم بما ًىفل الاظخفادة مجهم في ٍص

 الخاحت لخهُين ؤي نامل بغافي وصٍادة الخيالُف نلى اإلاىكمت 

  مً الىقائف الىكام ؤن ًادي بلى الخيعُم و اإلاىائمت مو الىكم الفشنُت : غمان اوعُاب الهمل

ألاخشي بما ًىفل اوعُاب الهمل والخخلظ مً الاخخىاكاث اإلاىحىدة ففي اإلاىكمت ًخم الهمل بها نلى 

مشاخل ٌهمل الىكام نلى جىصَو ألادواس و الؿاكاث بما ال ًخلم جىذظا في مشخلت فخخهؿل ظلعلت 

 .الهمل ولها
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اوعكاشاث هظام املعلوماث املوارد البشزيت   .2

ت ؤزاس اًجابُت وظلبُت هزهش مجها                      1لىكام مهلىماث اإلاىاسد البشٍش

 :الايجابيت  .1

  ت ش بشامج جخؿُـ وحزب و اظخلؿاب اإلااسد البشٍش  جؿٍى

  ًادي الىكام بلى جمشُل ضلت ؤلاداسة بالهاملين و بالخالي الىكىف نلى مشاولهم وحلها 

  جخفُؼ جيالُف ؤلاداسة و جىفير الىكذ 

  ادة دسحت الذكت في البُاهاث و اإلاهلىماث اإلاىخجت  ٍص

  جللُل الانخماد نلى ألانماٌ الىسكُت في حمو ومهالجت و خضن و اظترحام اإلاهلىماث راث الطلت بشاون

ت و هزا ًادي بلى جىفير نىطش اإلاشوهت   اإلاىاسد البشٍش

  ًًدعم بالذكت و الىغىح و العشنت في معانذة اإلاذًش في ضىو اللشاس اإلاشاد اجخاره بشان وشاؽ مهين م

ت   .ؤوشؿت اإلاىاسد البشٍش

 :الصلبيت  .2

نلى الشغم مً الخطائظ و اإلاضاًا التي ًدعم بها هزا الىكام بال اهه ٌهترع جؿبُله الهذًذ مً الهلباث 

 :و اإلاشىالث و جخمشل في 

  نذم هفاًت اإلاىاصهاث اإلاالُت في بهؼ اإلاىكماث لخؿبُم مشل هزا الىكام. 

  جإخير مطمم الىكام في فهم ؾبُهت وؤوشؿت هزا الىكام ألنهم ًخهاملىن مو نىطش البششي اإلاهلذ في

 جشهُبه و ال ًخهاملىن مو آالث حامذة 

  ب الفهاٌ مما ًدذ الاظخفادة مىه ب معخخذم الىكام الخذٍس بي حُذ كادس نلى جذٍس  نذم وحىد وادس جذٍس

  ت الذولُت  اللُىد اللاهىهُت نلى هلل البُاهاث و اإلاهلىماث البشٍش

  كطىس دنم ؤلاداسة الهلُا للىكام 

  ملاومت ألافشاد الهاملين لخؿبُم هزا الىكام خىفا نلى وقائفهم  وبذالث الىكذ ؤلاغافي التي ًخلاغىنها 

  نذم وحىد كىانذ ؤضُلت ودكُلت ووافُت لخغزًت الىكام بها. 
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املهاراث البشزيت في العصز املعلوماث  : املبحث الثاوي 

ت لِعذ زابخت و لىً مخغيرة جبها الخخُاحاث الهمل فمهاساث نطش الضسانت جخخلف نً  ؤن اإلاهاساث البشٍش

مهاساث نطش الطىانت وهي جخخلف نً مهاساث نطش اإلاهلىماث  

ت داخل الخىكُم و التي ًخؿلبها نطش اإلاهلىماث ؤو  لهزا ظخإحي في آخش هزا الفطل للخذًث نً اإلاهاساث البشٍش

ت داخل  ت ،خُث هخؿشق في ألاٌو بلى مفهىم اإلاهاساث البشٍش هُف ؤزشث جىىىلىحُا اإلاهلىماث في اإلاهاساث البشٍش

الخىكُم و ؤهىانها زم بهذ رلً وشير بلى ؤهم اإلاهاساث التي ًخؿلبها نطش اإلاهلىماث  

ت خاضت و  و في ألاخير هشي ؤهم ألاظالُب و الؿشق الخذًشت التي ؤجدتها جىىىلىحُا اإلاهلىماث لخىمُت اإلاهاساث البشٍش

ت و جىفيرها  ت هى الهمل نلى جفجير الؿاكاث البشٍش . كذ اششها ظابلا ؤن الهذف الجىهشي إلداسة اإلاىاسد البشٍش

مفهوم املهاراث البشزيت  : املطلب ألاول 

ت داخل الخىكُم واهم مميزاث و ما هي ؤهىام هزه اإلاهاساث   هخؿشق في هزا اإلاؿلب إلافهىم اإلاهاساث البشٍش

حعزيف املهاراث البشزيت   .1

ت نلى ؤنها  جبها لهذف مهين  (مىكمت )مجمىنت اإلاهاسف و كذساث الهمل وظلىواث مهُيلت " حهٍشف اإلاهاساث البشٍش

"  ووغهُاث مهُىت 

كذسة الفشد لترحمت مهشفت ما في نمله بدُث حعمذ بخدلُم الىخائج اإلاشغىبت  ؤو :" هما حهشف هزلً ؤنها 

 1" اإلاخىكهت 

مجمىنت اإلاهاسف ، كذساث و الاظخهذاداث خاضت لفشد اإلاىدعبت باإلاماسظت "في خين هىان مً ًىكش بلحها نلى ؤنها 

" اإلاهىُت و ألاداء اإلاىدعب 

ت والجعذًت للفشد ؤو مجمىنت و التي جمىجهم مً جإدًت  برن ًمىً الىكش بلى اإلاهاساث ؤنها مجمىم اللذساث الفىٍش

 .نملهم نلى ؤخعً وحه 

 :مميزاث  املهاراث البشزيت  .2

ت ًمىً بنؿائها نلى الىدى الخالي : هىان مً اإلاميزاث للمهاساث البشٍش
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  ؤن اإلاهاساث لِعذ ملمىظت ولىً لها هخائج ملمىظت. 

  ؤنها جخهلم بالىغهُت التي ًىحذ فحها الفشد بمهجى ؤنها جخخلف مً وقُفت ألاخشي و مً معخىي آلاخش. 

  لت دًىامُىُت بين الهلم   (كذسة رهىُت  )و اإلاماسظت وهمـ الخفىير  (مهشفت )ؤنها هدُجت الخفانل بؿٍش

  ًل ،فىما ؤمىً هللها مً ؤفياس بلى ؤظالُب نمل ، فاهه ًمىً هللها مً فشد آلاخش ن ؤنها كابلت للخدٍى

ً و اإلاماسظت  م الخيٍى  ؾٍش

 ؤن اإلاهاساث جخخلف مً معخىي آلاخش داخل الخىكُم 

املهاراث البشزيت داخل الخىظيم   .3

واإلاهاساث  (الفىُت  )ًىحذ زالر مهاساث ؤظاظُت داخل الخىكُم هي اإلاهاساث الخلىُت " سوبشث واجش "خعب جطىس 

ت  )وؤخيرا اإلاهاساث الخطىسٍت  (الاحخمانُت  )ؤلاوعاهُت    (الخىكيًر

وهي التي حشير بلى كذسة الفشد لخإدًت ما هى مؿلىب مىه في مهام مخخططت ، جخؿلب  : (الفىُت )اإلاهاساث الخلىُت 

ً ؤو الخبرة الهلمُت  م الخيٍى فهزه اإلاهاساث حعمذ باالظخهماٌ  (اإلاماسظت  )مهشفت مهُىت ؤو خبرة مىدعبت نً ؾٍش

الفهاٌ للؿشق و ألاظالُب و ؤلاحشاءاث اإلاخخاسة جبها للمهام الىاحب ؤدائها  

برن فهزا الىىم مً اإلاهاساث ًشجبـ ؤظاظا  بالخهامل مو ألاشُاء اإلاادًت والهملُاث و حشير هزه اإلاهاساث بلى اللذسة 

. الخ والخاضت باهجاص الهمل ...نلى اظخخذام والىظائل وؤلاحشاءاث وألادواث 

لت حُذة ، بدُث جيىن  : (الجمانُت  ) : املهاراث إلاوصاهيت ً بؿٍش وهي التي حشير بلى اللذسة في الخهامل مو آلاخٍش

ً وودهم و التزامهم ووالئهم وهزا ًخؿلب كذسة نلى الاجطاٌ والخداوس  هىا للفشد اللذسة نلى هعب زلت آلاخٍش

والاحخمام  

ً الُىم خاضت مو الاهفخاح الهالمي  . فهزه اإلاهاساث في وكذ الخالي حهخبر بالغت ألاهمُت باليعبت للمذًٍش

ًخهامل مو ؤالف  الهماٌ مً شخطُاث وؤنشاف وؤدًان  (خاضت في الششواث الهاإلاُت  )فالهامل الُىم ًجذ هفعه 

ج ؤو الخىىم البششي بما ٌعمذ بخدلُم      مخخلفت لزا ًيبغي ؤن جيىن لذًه بهزه اإلاهاساث ختى ًىفم بين هزا اإلاٍض

ألاهذاف وجلبُت خاحاتهم وهزا الىىم مً اإلاهاساث ٌهجي هزلً اللذسة نلى الخهامل مو ألافشاد والجماناث وكُادتهم  

ت  حشير هزه بلى اللذسة نلى الخيعُم وجدلُم الخيامل والشبـ بين  (الخطىسٍت ، بدساهُت   )اإلاهاساث الخىكيًر

ألاوشؿت ،ومطالح اإلاىكمت مً خالٌ الىكش بلى اإلاىكمت بمىكىس شمىلي و فهم مذي انخماد وشاؽ نلى آلاخش 

. ومذي الخإزير الخاص بخغير ؤي وشاؽ نلى اإلاىكمت هيل 
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ت حشير بلى كذسة خل اإلاشاول اإلاهلذة داخل الخىكُم ورلً وفم هكشة شمىلُت للخىكُم  برن فاإلاهاساث الخىكيًر

الخ لزا فان هزه اإلاهاساث مؿلىبت ؤهثر في ...وبهزا فةنها جخؿلب اللذسة نلى الخخؿُـ والخيبا وهزلً اللُادة 

اث الهلُا في الخىكُم و التي ًؿلب مجها الىكش بلى الخىكُم نلى ؤظاط اهه واخذ وفهم الخفانل بين ول  اإلاعخٍى

. ؤحضائه 

 لها ؤهمُت مهُىت باليعبت للمعخىي ؤلاداسي للصخظ خُث ؤن اإلاهاساث R.katzؤن ول اإلاهاساث العابلت التي ؤنؿها 

اث الهلُا  ت  لها ؤهمُت هبري في اإلاعخٍى اث الذهُا في خين ؤن اإلاهاساث الخىكيًر الخلىُت لها ؤهمُت هبري في اإلاعخٍى

لت ألاحل جخهلم في الىشير مً ألاخُان بمطير الخىكُم هيل فهى  هكشا ألنها جىؿىي نلى اجخار كشاساث هبري ؾٍى

. اإلاعخىي اإلاعاوٌ بىغو الشظالت و ؤلاظتراجُجُت 

اث ولىً بذسحت اهبر باإلاعخىي ألاوظـ ألهه  با بيل اإلاعخٍى ؤما اإلاهاساث ؤلاوعاهُت وهكشا ألهمُتها  فةنها جخهلم جلٍش

اث ألانلى  اث لىً هزه اإلاهاساث لها ؤهمُت اكل في اإلاعخٍى اإلاعاوٌ نلى الخيعُم والشبـ بين مخخلف اإلاعخٍى

 .وألاوظـ 
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مهاراث عصز املعلوماث : املطلب الثاوي 

ت التي ؤخذزتها جىىىلىحُا اإلاهلىماث في نالم ألانماٌ غيرث وحهت الىكش ججاه الهذًذ مً  ؤن الخدىالث الجزٍس

ت الالصمت لخإدًت هزه اإلاهام  اإلافاهُم وألاظالُب والؿشق التي جاديها اإلاهام و بؿبُهت الخاٌ فان اإلاهاساث البشٍش

ظىف جخغير هزلً اظخجابت لهزا الخدٌى في الىظائل و ؤلامياهُاث فانخماد الششواث الطىانُت نلى جىىىلىحُا 

ا  . اإلاهلىماث حهلها جدخاج بلى كىة ناملت حذًذة جخخلف حزٍس

ىُت بذساظت ظمدذ لها بخدذًذ ظبو مهاساث ؤظاظُت ًيبغي لللشد  و في هزا الطذد كامذ بداسة الهمل ألامٍش

: الهامل ؤن جخىفش فُه للىجاح في نطش اإلاهشفت و اإلاهلىماث هزه اإلاهاساث هي نلى الىدى الخالي 

:  (العمل  )الخفكير الىاكد وألافعال  .1

ً نلى حهٍشف اإلاشىالث و اظخخذام ألادواث اإلاخاخت في البدث  خُث ًجب نلى ألافشاد الهاملين ؤن ًيىهىا كادٍس

ش الخلٌى مو اإلاخغيراث اإلاعخمشة خُث ًجب ؤن ًىحذ  والخدلُل ووغو الخلٌى وجؿبُلها وجلُُم الىخائج وجؿٍى

الاوعُابُت في نملُت بداسة اإلاششوم وحىدة ؤلاداسة وؾشق البدث باإلغافت لفهم اإلادخىي اإلاهشفي للمجاٌ الزي ًخم 

. فُه الذساظت

: إلابداع  .2

ؤن ول والزي ًياد ًيىن الىخُذ للبلاء في وكخىا الخالي هى ؤلابذام ففي نطش اإلاهشفت واإلاهلىماث ًجب ؤن حعانذها 

مهاسجىا للىضٌى لخلٌى حذًذة للمشىالث اللذًمت و بهخاج مىخجاث حذًذة وخلم ؾشق حذًذة لالجطاٌ وجىاكل 

ألافياس ختى هخمىً مً الهِش في الشفاهُت ، فالخؿىساث الخاضلت الُىم إلاهام اإلااظعاث الاكخطادًت لم ججهل 

مجها مشاهض بهخاج جللُذًت بل بالػشوسة مىابو جدٌى باظخمشاس كطذ ؤلاجُان بعلو ؤو جلذًم خذماث ؤهثر جؿىس 

 1. ومىفهت بهذف جلبُت ؤخعً فإخعً لالخخُاحاث الفهلُت اإلاخىكهت

  

                                       
 / 08، للهالكت بين الخىىىلىحُا والخؿىس الاكخطادي في البلذان الىامُت والهشبُت ، مجلت نلىم الاكخطاد والدعُير والخجاسة ، الهذد ؤوهُل  مدمذ ظهُذ 1

   .27 ،ص2003
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 :  الخعاون  .3

ؤن الخهاون هى ظبُل الىخُذ لخل اإلاشىالث اإلاهلذة و ظخيىن مهاساث الهمل الجماعي هي الهامل ألاظاس ي للهمل 

.  في نطش اإلاهشفت واإلاهلىماث 

م نمل مخيامل ٌعخؿُو ول فشد فُه في  ونلُه فان الىمىرج اإلاهخمذ الُىم في بداسة اللىي الهاملت هى حشىُل فٍش

ؤي مشخلت ؤن ًبذي مالخكاجه واكتراخاجه لِغ فلـ باليعبت للمشخلت التي نمل وبهما باليعبت للمشاخل ألاخشي 

. ؤًػا 

م الشبياث اإلاهلىماجُت الُىم ؤضبذ  للذ ظانذث جىىىلىحُا اإلاهلىماث في جفهُل هزا الىمـ في الهمل فهً ؾٍش

جىاكل وجشاظل اإلاهلىماث و ألافياس ؤمش في غاًت البعاؾت وألاهمُت و رلً باالظخهاهت نلى البرامج الالىتروهُت 

اإلاخىفشة خالُا خُث ؤضبدىا وعمو الُىم ججمهاث الهمل لزا فان الخدىم في ألادواث اإلاهلىماجُت وبشامجها ٌهخبر 

. ؤمشا مهما في ؤًامىا الخالُت 

 : فهم الخدخالث الثلافيت .4

 للذ ظبم واششها ؤن ؤلاداسة الُىم ؤضبدذ حهمل في نالم مخفخذ ال ٌهترف بالخذود الجغشافُت واإلاياهُت فالخىىم 

البششي الُىم ؤضبذ ًمشل اخذ ؤهم خطائظ جىكُماث الُىم لزا ظُدخاج ألافشاد الهاملىن لهبىس خاحض 

الاخخالف الشلافي و اإلاهشفي والاخخالف العُاس ي ، مهشفت الخذخالث و الاخخالفاث اإلاىحىدة بين ول هزه اإلاخغيراث 

ليي ًادي نملهم بشيل هاجح في مجخمو مليء بالشلافاث اإلاخذاخلت واكخطاد نالمي مخىامي وصٍادة الخخططُت 

. الفىُت وهىزا فان مهاساث الخهامل مو الشلافاث اإلاخذاخلت ظىف ًطبذ ؤهثر ؤهمُت 

:  الاجصال .5

ظُدخاج الهاملىن الُىم بلى بجلان الاجطاالث الفانلت في الهذًذ مً اإلاجاالث وإلاخخلف ألاشخاص وظُدخاج 

لت الاجطاٌ اإلاىاظبت لخىضُل الشظالت بفهالُت بىفاءة نلى كذس اإلاعخؿام ،  وهزلً اإلاشخغلىن باإلاهشفت الخخُاس ؾٍش

ذ الىترووي  ذ نادي ، بٍش ش ، هخب ، اهترهِذ ، بٍش الخ  ...خُث ظُػؿشون لالخخُاس ما بين جلاٍس
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 : اشخخدام الكمبيوجز .6

 خُث ظُدخاج ول فشد في نطش اإلاهشفت و اإلاهلىماث لِغ فلـ جخؿي الجهل الىمبُىجشي وبهما الاهؿالق و 

اث الهالُت مً الؿالكت الالىتروهُت ؤو الشكمُت مو اللذسة نلى اظخخذام ألادواث اللائمت نلى  الخهشف نلى اإلاعخٍى

. اظخخذام الىمبُىجش الاهجاص اإلاهام و جدلُم الىجاح 

 :  املصخلبل الوظيفي وحعلم الاعخماد على الىفض .7

خُث ؤضبذ نلى الهماٌ الانخماد نلى ؤهفعهم في اهدعاب اإلاهاساث اإلاؿلىبت ورلً للىجاح في الخُاة الهملُت 

وجدلُم ألامً الىقُفي ،وهزا هكشا إلاا ؤجاخخه جىىىلىحُا اإلاهلىماث مً حعهُالث في هزا اإلاجاٌ فهلى الشبىت آلان 

يُت مطممت خعب الخاحت فالخىىىلىحُا الخذًشت  م بشامج جيٍى ش الىفاءاث نً ؾٍش فشص هائلت لخىمُت وجؿٍى

ش اإلاعخمش ؾىاٌ الخُاة   ظمدذ بالخهلم و الخؿٍى

لخظ ول ما رهشهاه ظابلا نً مهاساث نطش اإلاهلىماث   والجذٌو الخالي ًىضح ٍو
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يلخص مهاراث عصز املعلوماث   : ( II - 01)جدول ركم

اإلايىهاث  اإلاهاساث العبو  

خل اإلاشىالث ،البدث ،الخدلُل ،بداسة اإلاششوم  الخفىير الىاكذ و الهمل  

خلم مهشفت حذًذة ، جطمُم خلٌى  ؤلابذام  

التراض ي ،الشغا  الخهاون و اإلاشاسهت  

اإلاهشفت والشلافاث الخىكُمُت جخذاخل بين ألاحىاط اإلاخخلفت  فهم الخذخالث الشلافُت  

بجلان الطىانت والاظخخذام الفهاٌ لىظائل ؤلانالم  الاجطاٌ  

الاظخخذام الفهاٌ لؤلدواث الالىتروهُت الخاضت باإلاهشفت و اإلاهلىماث   اظخخذام الىمبُىجش  

اإلاعخلبل الىقُفي وحهلم 

الانخماد نلى الىفغ  

الخدىم في الخغُير وبنادة حهٍشف اإلاعخلبل اإلانهي و الخهلُم نلى ؾٌى الخُاة  

خىوي ، جىىىلىحُا الخهلم في نطش  اإلاهلىماث و الاجطاٌ ، ص :  اإلاطذس                 .145نبذ الخمُذ ٍص

ؤن اإلاالخل بهذ دخٌى اإلاهلىماجُت اإلاخؿىسة الطىانُت في بذاًت الشماهِىاث وجىظو رلً في الدعهُىاث لُغضو مجاٌ 

اث الهمل ؤو الهامل الزي ًلف خلف آلالت ؤو ًشاكب نذد مً  ألانماٌ خالُا ؤدي بلى سفو الخذ ألادوى إلاعخٍى

:  آلاالث اإلابرمجت ًخؿلب ؤلاإلاام ب 

  لغت البرمجت ؤو ؤهثر 

  الخعاباث ومىاضفاتها ألاظاظُت وؾشق حشغُلها 

  الخدلُل الهذدي وؤلاخطائي 

  الخدلُل الطىاعي 

 لغت ؤحىبُت ؤو ؤهثر 

  ل بعشنت بلى مجاٌ آخش  مخخطظ في مجاٌ مدذد مً الطىانت وكادس نلى الخدٍى

  كادس نلى الخفانل مو اإلاطمم نلى شبىت خاظىبُت 

وهزه اإلااهالث ال جخىفش بملاًِعىا الخالُت بال بمخشجي اإلاهاهذ اإلاىظؿت هدذ ؤدوى وغمً بشامج مىحهت وهزا ما 

ت في نطش اإلاهلىماث  . ًجهل الخهلُم في ملذمت كاؾشة مخؿلباث جؿىس إلاىاسد البشٍش

شها ؤو  ؤن ما ًالخل هزلً في هزه اإلاهاساث ؤنها لِعذ مهاساث بعُؿت ؤو سوجُيُت فاإلاهاساث البعُؿت زم جؿٍى

لت لىمزحت اإلاهاساث غير البعُؿت والتي  بظىادها لآللت نىع الجهذ البششي و آلان الخؿىس الخىىىلىجي في ؾٍش

م الخؿىساث الخاضلت في مجاٌ الزواء الاضؿىاعي  ت مميزة ورلً نً ؾٍش . جخؿلب رواءا خادا وكذساث بشٍش
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دور جكىولوجيا املعلوماث في جىميت الكفاءاث البشزيت  : املطلب الثالث 

ش ألاداء البششي بإهمُت هبيرة في وكخىا الخالي خاضت مو اإلاىافعت  ت وجؿٍى للذ ؤضبدذ جدكى الخىمُت البشٍش

ش هفاءاجه  الششظت التي حهشفها كؿام ألانماٌ لزا فان العبُل الىخُذ ألي جىكُم للبلاء هى الهمل نلى جؿٍى

ت اإلاخاخت واليامىت داخلت    1.البشٍش

وفي هزا اإلاجاٌ ظاهمذ جىىىلىحُا اإلاهلىماث معاهمت فهالت ختى ؤضبذ ًذسج غمً اإلااششاث الفانلت في نملُت 

ت هي دسحت بجاخت و الخدىم في هزه الخىىىلىحُا  . الخىمُت البشٍش

يُت حهخبر العبُل ألامشل لغشع سفو وجىمُت كذساث ألافشاد وللذ ظاهمذ جىىىلىحُا اإلاهلىماث  ؤن الهملُت الخيٍى

هىا معاهمت نكُمت لزا ظىف هإحي في آخش هزا الفطل للخذًث نً الاوهياظاث الاًجابُت التي ؤخذزتها 

: جىىىلىحُا اإلاهلىماث في هزا اإلاجاٌ وهزا مً خالٌ مشاخل زالر هي 

  يُت  .مشخلت الخخؿُـ وؤلانذاد للهملُت الخيٍى

  يُت  مشخلت جىفُز الهملُت الخيٍى

  يُت  مشخلت كُاط ؤو جلُُم هفاءة الهلمُت الخيٍى

  

                                       
ت ونطش اإلاهلىماث اإلاىكو الالىترووي ، 1   www.mefnoum .com,16h ,11 /02 /2017 الذهخىس ؤهشم هاضش ، اإلاىاسد البشٍش

http://www.mefnoum/
http://www.mefnoum/
http://www.mefnoum/
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مزحلت الخخطيط وإلاعداد للعمليت الخكويييت   .1

يُت ورلً بخىفيرها  للذ ظاهمذ هكم اإلاهلىماث الخذًشت في جفهُل وجششُذ نملُت الخخؿُـ للهملت الخيٍى

إلاهلىماث خذًشت وفي الىكذ الخلُلي للمششفين نلى هزه الهملُت ورلً فُما ًخظ الىكذ الخلُلي للمششفين 

نلى هزه الهملُت ورلً فُما ًخظ  

 1: ورلً بخىفير مهلىماث نً :كياس الاحخياجاث 

ألاهذاف و الخىححهاث و العُاظاث اإلاخبهت وجدلُل نىاضش اللىة ومىاؾً الػهف هزا اخذ اإلاذاخل ألاظاظُت 

. لخدذًذ الاخخُاحاث 

ؤجاخذ شبىت الاهترهذ بمياهُت مهشفت نىاضش الخدلُل ؤلاظتراجُجي بطىسة ًمىً مً خاللها جدذًذ نىاضش اللىة 

ً بما ٌعخجُب للخىححهاث الجذًذة  م الخيٍى . ومىاحهت مىاؾً الػهف نً ؾٍش

ؤجاخذ شبىت الاهترهذ بمياهُت جدذًذ الخغيراث الخاسحُت والخهشف نلى الفشص والتهذًذاث التي جخهشع لها 

. وبطىسة ًمىً مً خاللها جدذًذ الجذًذ مً الاخخُاحاث مو الاظخفادة مً الفشص وجفادي اإلاخاؾش

ؤجاخذ شبىت الاهترهذ بمياهُت جدبو بحشاءاث الهملُاث اإلاخخلفت وجدذًذ هلاؽ الاخخىاق وؤظبابها وهي هاججت نً 

. هلظ الخبرة واإلاهاسة وهزا ما ًمىً مً الخدذًذ الذكُم لهزه الاخخُاحاث 

 :  الخخطيط لالحخياجاث

ا وهزا مً خالٌ  :       وجلهب هىا هزلً جىىىلىحُا اإلاهلىماث دوسا خٍُى

يُت ؤو مهشفت خؿـ الهمل وبشامج لئلهخاج ليافت  ً اإلاعئىلين نً الهملُت الخيٍى ؤن الشبىت الاهترهذ جدُذ للمذًٍش

.  ؤلاداساث ألاخشي وبهزا ًمىً وغو خؿـ الهمل واكهُت لخىفُز هزه البرامج 

يُت ؤو اإلاعانذة في رلً خُث جىحذ بهؼ البرامج  جيخج بهؼ بشامج الخعاباث وغو خؿـ معبلت للهملُت الخيٍى

 للدعُير الخيباي parys هما هىان هزلً بهؼ ألاهكمت الخبيرة اإلاخاخت مشل spssؤلاخطائُت اإلاعانذة في رلً 

بُت بطىسة مىاظبت مو  لؤلفشاد الهاملين جيخج بمياهُت  الىظُـ الزوي بمياهُت الخخؿُـ الذًىامُيي للبرامج الخذٍس

. الىاكو الخلُلي 

  

                                       
1

ت ألاوادًمُت الهشبُت   www .abahe ,16h ,10/01/2017،  دوس اإلاهلىماجُت في اإلاىاسد البشٍش
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 : جحديد أشلوب ومخطلباث الخىفيذ

بُت اإلاخاخت ناإلاُا وخؿـ جىفُز هزه  خُث جدُذ الشبىت الهاإلاُت لالهترهذ بمياهُت الخهشف نلى البرامج الخذٍس

 (الذاخلي ،خاسجي  )البرامج وؤظالُب جىفُزها وجيلفتها بدُث ًخمىً اإلاعاوٌ مً جدذًذ ألاظلىب ألامشل للخىفُز 

.  ومخؿلباث جىفُز هزه البرامج 

:  إعداد املحخوو 

يُت ومىادها الخهلمُت  يُت ؤمشا غاًت ألاهمُت لزا ًيبغي وغو البرامج الخيٍى   ٌهخبر بنذاد مدخىي الهملُت الخيٍى

بهىاًت شذًذة بدُث جىاظب الهذف مً الهملُت وهزلً معخىي ألافشاد اإلايىهين وجىىىلىحُا اإلاهلىماث ظانذث 

:  نلى رلً مً خالٌ 

ؤن الشبىت الهاإلاُت ظمدذ بةزشاء وبنذاد اإلادخىي ورلً باالظخفادة مً الىمارج اإلاخاخت نلى الشبىت فهىان آلان 

يُت ؤن الغشع مً جطمُم هزه البرامج هى جىفير  الهذًذ مً البرامج إلاهلىماجُت التي حعمذ بةزشاء الهملُت الخيٍى

مدخىي نلمي ؤوادًمي ٌهمل نلى جىمُت كذساث ألافشاد الهاملين ظىاء اللُادة مجها ؤو اجخار اللشاس ؤو الخفىير 

الخ  ...الاظتراجُجي 

اث العابلت التي جم جىفُزها وفىش اإلااظعت  هما جخيامل شبىت اإلاهلىماث الذاخلُت الاهترهذ في بجاخت ول اإلادخٍى

اإلاىدعب خالٌ فترة نمل الشبىت ، وهزا فىشة نىاضش الخبرة وماهالتهم بما ًخخلف ظشنت بىاء اإلادخىي ، فهً 

م الشبىت ؤمىً الىلىج العشنت للانذة اإلاهؿُاث اإلاخىفشة داخل الخىكُم و الاؾالم نلى وافت البرامج التي  ؾٍش

ظؿشث وهُف ؤنها ؾبلذ وهزلً مهشفت الىخائج التي خللتها هزه البرامج وهل هي خعىت فُلخذي بها ؤم ؤنها 

يُت شىال  يُت نلى جفاديها وهزا ظُادي بلى بزشاء وجشمين الهملُت الخيٍى ظلبُت فُهمل اإلاششف نلى الهملُت الخيٍى

ومدخىي  
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مزحلت جىفيذ العمليت الخكويييت   .2

يُت خُث ؤجاخذ ؾشق جخخلف جماما نً  لت فهالت وهفا في جىفُز البرامج الخيٍى ظانذث جىىىلىحُا اإلاهلىماث بؿٍش

يُت في وافت مشاخلها  م الخللُذًت خُث ؤوحذث هزه ألاخيرة ؤهماؽ حذًذة وظهلت في مماسظت الهملُت الخيٍى ؾٍش

:  ورلً وفم ما ًلي 

: الخكويً عً بعد 

ً نً بهذ لِغ له خذود مهُىت ؤو وظُلت  ً فالخيٍى لت اهدعاب اإلاهشفت مً خالٌ آلاخٍش ً نً بهذ ؾٍش الخيٍى

ً نً بهذ   ـ فُذًى بشامج مهلىماحي ًمىً ؤن ٌهخبر بشهامج جيٍى ىهُت ؤو شٍش واخذة فإي خطت جلفٍض

م الشبىت ؤضبذ  يُت ، فالُىم ونً ؾٍش ً نً بهذ هى حعهُل  وجبعُـ الهملُت الخيٍى ؤن الذوس اإلاهم للخيٍى

ش هفاءاجه بمخخلف ؤهىانها دون الخاحت للخىاحذ اإلاياوي خُث جىحذ نلى الشبىت  بملذوس ؤي شخظ جؿٍى

جىكُماث افتراغُت حهمل نلى مذ ألافشاد اإلاشترهين فحها باإلاداغشاث و الذسط اللُمت خٌى اإلاجاٌ اإلاؿلىب هما 

م الشبىت الذاخلُت ختى ٌعخفُذ مجها نذد هبير مً  يُت داخل الخىكُم نً ؾٍش ًمىً حهمُم هزه البرامج الخيٍى

الهماٌ  

ً نً بهذ ال يهمه نذد اإلاخيىهين فاللاناث هىا كاناث افتراغُت مبيُت نلى الشبىت ولهل مً ؤهم مميزاث  فالخيٍى

ً نً بهذ باالنخماد نلى الشبىت الذاخلُت هى ؾابو جفانلي الزي ٌهادٌ في جإزيره الىاكو الخلُلي ، فهً  الخيٍى

ً و الهمل جداوي الىاكو الخلُلي في دسحت  م جؿبُلاث الىاكو الافتراض ي ؤمىً خلم بِئت افتراغُت للخيٍى ؾٍش

الخإزير والخهامل ،وهزا ما ٌعمذ بخدطُل هخائج ؤخعً خاضت في بهؼ اإلاُادًً الخعاظت والؿب و الؿيران 

ت ولىً بذسحت اهبر بالخؿبُم بغافت بلى ما ظبم ...الىُمُاء  الخ وهزه اإلاُادًً ال جىخفي فلـ بالذسوط الىكٍش

ً نً بهذ  :  يمىح املزايا الخاليت رهشه فةن الخيٍى

 اهه مىحه للهماٌ في ميان بكامتهم ؤو في جشخالهم . 

  يُت وفم ألاوكاث اإلاىاظبت بدُث ًمىً مخابهتها في  : اهه ٌعمذ بمخابهت الهملُت الخيٍى

 خاسج ؤوكاث الهمل ؤزىاء الشاخت و الهؿل . 

  مخابهتها في ؤي وكذ. 

  خعب الىلاؽ الغامػت لذي اإلاخيىن ً  . اخخُاس مىغىم الخيٍى

 يُت وفم ؤلامياهاث اإلاالُت والاكخطادًت  .حعمذ باللُام بالهلبت الخيٍى
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 :  الخكويً باململزل 

   خُث ظمدذ هىا جىىىلىحُا اإلاهلىماث مً خالٌ اظخخذام الىظائـ اإلاخهذدة بمياهُت جىمُت اإلاهاساث باالنخماد 

نلى الىفغ ودون الخاحت لالجطاٌ بالشبىت اإلاهلىماجُت ، فاآلن جىحذ نذة بشامج حعانذ نلى جىمُت الزاجُت هما 

ىهُت وكىىاث مخخططت في جىمُت مهاساث ألافشاد في مخخلف اإلاجاالث ولهل ؤهم هزه  هىان نذة بشامج جلفٍض

 وكىىاث الىُل اإلاخخططت ، والتي حهمل نلى بث بشامج غىُت اإلادخىي  smarts wayاللىىاث في الهالم الهشبي كىاة 

ً ناإلاُين ، جماشُا مو حغيراث الهطش وهكشا إلاا جدُده  والتي جخماش ى مو اإلالاًِغ الهاإلاُت ،ومً ؾشق مداغٍش

. الىظائـ اإلاخهذدة مً جفانل ، فةنها ًمىً ؤن جمشل ؾفشة في ؤظالُب جلذًم  اإلاادة الهلمُت 

 : الخكويً املصخمز

يُت هىاًت ٌعخؿُو ؤي فشد مماسظتها دون اهلؿام نلى مذي      للذ حهلذ جىىىلىحُا اإلاهلىماث مً الهملُت الخيٍى

خُاجه خاضت مو وكخىا الخالي و الزي ًخمخو بعشنت الخدىالث و الخغيراث فُه فإهماؽ وؾشق الهمل الُىم حشُذ 

ؾفشاث هىنُت غير معبىكت ججهل مً اإلاهاساث التي هخهلمها مىز فتراث كطيرة مهاساث كذًمت  

يُت مفخىخت   ظانت خالٌ ؤًام ألاظبىم دون 24 ظانت نلى 24فالُىم ونلى الشبىت هىان بشامج وؤكعام وجيٍى

يُت الُىم نلى شبىت ال حهترف بالخذود الضماهُت و اإلاياهُت   نؿل اًجاصاث فالهملُت الخيٍى

: الخكويً أثىاء العمل 

يُت مهشوفت ظابلا لىً بششؽ اهلؿام الهامل نً نمله وجىححهه إلاخابهت  ؤن هزا الىمـ مً الهملُت الخيٍى

يُت ؤزىاء وكذ الهمل هفعه دون الاهلؿام  جي لىً مو جىىىلىحُا اإلاهلىماث خىلذ الهملُت الخيٍى بشهامجه الخيٍى

ً خُث  نً الهمل فخىىىلىحُا اإلاهلىماث جدُذ الُىم بمياهُت جىفُز فهال للىقُفت وما ًلىم بدىفُزه للخيٍى

الخفانل بين اإلاعخخذم وكانذة البُاهاث خلُلُت في خالت الهمل وبين اإلاعخخذم وكانذة البُاهاث هُيلُت نً 

ً . الخيٍى

يُت ؤزىاء اللُام بها و الخىم  وهزا ما ًمىً الخىكُم مً الاظخفادة مً بهخاحُت الهامل ختى ؤزىاء اإلاشخلت الخيٍى

جي كبل الاهتهاء مىه  . نلى مذي فهالُت البرهامج الخيٍى

: الخكويً وفم املصخوو 

ً بإهثر مً   خُث جدُذ جىىىلىحُا اإلاهلىماث وهكشا إلاا جلذمه مً حعهُالث ومضاًا بمياهُت جلذًم بشامج الخيٍى

معخىي مً ألابعـ مخىظـ اإلاخلذم جبها لؿبُهت وكذساث اإلاخللي ، خُث ًلىم البرهامج باالظخهاهت نلى مجمىنت 

اخخباساث وجؿبُلاث الزواء الطىاعي و ألاهكمت الخبيرة في جدذًذ معخىي الؿالب ،  وهلاؽ اللىة وهلاؽ الػهف 
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يُت لىلاؽ غهفه ؤو اخخُاحاجه هزا مً حهت ؤخشي فان هزجا ظِعانذ نلى جششُذ  فُه ، وجلذم له اإلاادة الخيٍى

يُت هيل   العُاظت الخيٍى

 :  مزحلت الخلييم

يُت خُث ًمىً ؤن هلمغ رلً مً  و مشخت جلُُم الهملُت الخيٍى للذ ظاهمذ جىىىلىحُا اإلاهلىماث في  بزشاء وحعَش

يُت مً خالٌ : خالٌ زالر هلاؽ هي  جدُذ جىىىلىحُا اإلاهلىماث بمياهُت الخلُُم اإلاعخمش لىفاءة الهملُت الخيٍى

جي بطىسة واملت ًمىً مً خاللها جدذًذ هلاؽ اللىة واغهف  . الخفانل بين اإلاعخخذم و البرامج الخيٍى

ً خُث ًلىم البرهامج الزوي بخجمُو وجىفير  ً الزهُت بمياهُت جدبو اإلاخيىن في حمُو خاالث الخيٍى جدُذ بشامج الخيٍى

يُت ولِغ فلـ ؤزىاء مشخلت الخلُُم . حمُو اإلاهلىماث ؤزىاء الهملُت الخيٍى

 بمياهُت كُاط جذفم workflowجدُذ بمياهُت شبياث الهمل الذاخلُت الاهترهذ اظخخذام ؤظالُب جذفم الهمل 

ت فلـ  يُت وبهذها إلاهشفت اللُمت الفهلُت للهملُت ولِغ الىكٍش . الهمل كبل الهملُت الخيٍى

ت في الىىاحي الخالُت  :  ونلُه ًمىً اللٌى في ألاخير ؤن جىىىلىحُا اإلاهلىماث غيرث في نملُت جىمُت اإلاىاسد البشٍش

ت الُىم لم حهذ  يُت ؤال وهي همـ كائم نلى اإلاهشفت فالىفاءاث البشٍش ؤوحذث همؿا حذًذا إلاخؿلباث الهلمُت الخيٍى

جلً التي جخدىم في ألامىس الخلىُت الهمل فلـ لذي ألافشاد ، خاضت وان  اغلب اإلاهام الخلىُت الشوجُيُت داخل 

. لآللت –الخىكُم كذ جم بظىادها بطفت جياد جيىن ولُت 

يُت بال وهي همـ كائم نلى اإلاهشفت فالىفاءاث  ؤوحذث جىىىلىحُا اإلاهلىماث ؤظالُب حذًذة لللُام بالهملُت الخيٍى

جي نلى  ت الُىم لم حهذ جلً التي جخدىم في ألامىس الخلىُت للهمل فلـ بل بالهىغ ٌهمل الىمىرج الخيٍى البشٍش

ت والزهىُت ؤهثر لذي ألافشاد خاضت وؤن ؤغلب اإلاهام الخلىُت الشوجُيُت داخل الخىكُم كذ جم  ش اإلاهاساث الفىٍش جؿٍى

. بظىادها بطفت جياد جيىن ولُت لآللت 

يُت ، فإضبدىا وعمو بالىاكو الافتراض ي  ؤوحذث جىىىلىحُا اإلاهلىماث ؤظالُب حذًذة لللُام بالهملُت الخيٍى

ً نً بهذ ، حهلم نً بهذ  ً ؤزبدذ حذاستها ، خاضت في الذٌو ...،جيٍى الخ ول هزه ألاهماؽ لجذًذة في الخيٍى

. اإلاخلذمت نىذ جؿبُلها خاضت وؤنها ؤظالُب جفانلُت 
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يُت  ؤوحذث جىىىلىحُت اإلاهلىماجُت اإلاهلىماث  همؿا حذًذا للمىكماث ؤو الهُئاث اإلاششفت نلى الهملُت الخيٍى

فإضبدىا وعمو بماظعاث بال خذود، فملشها وخذودها هي الشبىت جمىذ شهاداث نالُت الجىدة ومهترف بها 

   1.ناإلاُا

                 

        

                                       
ت ألاوادًمُت الهشبُت ، مىكو ظبم رهشه 1  . دوس اإلاهلىماجُت في اإلاىاسد البشٍش



 الفصل الثاني                                             عالقت نظام المعلوماث بإدارة الموارد البشريت 

 

62 
 

 :  خاجمت الفصل 

ت للهاملين في اإلااظعت وهزا ما ظانذ الهماٌ نلى  جىىىلىحُا اإلاهلىماث لهبذ دوس مهم في جىمُت اإلاهاساث البشٍش

الهمل في قشوف ؤخعً مما واهىا نلُه ظابلا ورلً بخىفير حهذ هبير والخللُل مً ألاخؿاء مو غمان هفاءة نالُت 

ت فهاٌ ودًىامُىُا واهخلاٌ اإلاهلىمت ًيىن بعشنت وؤمان مما  في الهمل وولما وان هكام اإلاهلىماث للمىاسد البشٍش

  .ًادي بلى غمان العير الجُذ لؤلنماٌ الُىمُت داخل اإلااظعت  
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:  ملذمت الفطل 

ت وللذ جعشكىا  حفخبر مإظعت ؤلاهخاج وجىصَق مىاد البىاء لب الاكخطاد الىظني حععى للبلاء و الاظخمشاٍس

في بىاء اإلاإظعت و مذي أهمُتها و ففالُتها في جعبُم هؽام اإلافلىماث مً خالٌ الجاهب الخعبُلي ئلى مفشفت مذي 

ت اسجأًىا أن جيىن دساظدىا في مإظعت  سفق أداء الفمل و الخميز باإلاإظعت و مفشفت واكفها في اإلاإظعاث الجضائٍش

:  بمعخغاهم و جم جلعُم هزا الفطل ئلى اإلابدثين بدُث ًخم الخعشق فُه ئلى " EDIMCO"ئهخاج وجىصَق مىاد البىاء 

هؽشة ـامت ـً اإلاإظعت  :   اإلابدث ألاٌو 

  "EDIMCO" ة إلاإظعتيدساظت جدلُل: اإلابدث الثاوي  
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  :هظرة عامت عً املؤسست : املبدث ألاول 

   "EDIMCO" التعريف باملؤسست: املطلب ألاول 

 هزا ـلى سظبخمب 25هي مإظعت أوشأث في  "EDIMCO" اإلاإظعت الىظىُت إلهخاج و جىصَق مىاد البىاء اإلاخخطشة في

و اإلاخضمً رلً ملشها الشئِس ي بىالًت / م ث /م ؿ  / 5280 ، وان هزا بملخض ى اللشاس الىصاسي سكم 1984 م

 20000000معخغاهم بشأظماٌ ًلذس ب  دج 

 ظىت خبرة في مخخلف مجاالث البىاء ، و اظخمشاسها و بلائها ظُلت هزه العىىاث هاجج ـً 29جمخلً اإلاإظعت 

ت و كعاؿ مىاد البىاء ، و هزلً  الىجاح الزي خللخه بخدىمها في مفؽم اليشاظاث ظىاء واهذ ئهخاحُت أو ججاٍس

هما تهذف اإلاإظعت ئلى بىاء ـالكاث دائمت مق الضبائً و . الىخائج اللُاظُت التي خللتها في الاهجاص و اإلالاولت 

. مخخلف اإلاخفاملين مفا ، خُث حفمل ـلى جلبُت و ئسضاء خاحُاتهم 

ش شبىت الخىصَق للششهت بىالًت معخغاهم و هزا خالٌ الفترة اإلامخذة ما بين   ـً 1990 و 1985و للذ جم جعٍى

م فخذ مىافز جأحير في ـذة مىاظم  ل مإظعت جىصَق مىاد البىاء لخأخز شيل ششواث راث ألاظهم .ظٍش ، و جم جدٍى

SPA/EPE 1996 / 17/01 و الطادس في 96/30 بملخض ى الفلذ الخىزُم سكم 

وخداث إهتاج و التوزيع مواد البىاء  : املطلب الثاوي 

للذ جم حفُين العُذ مذًش لحعً هشئِغ مجلغ ؤلاداسة للمإظعت بملخض ى مدضش اإلاجلغ ؤلاداسي اإلاىفلذ 

خ   و الزي هظ في كشاسه بزلً ، جخيىن مإظعت ئهخاج و جىصَق مىاد البىاء ، مً وخذاث 2002 / 04 / 27بخاٍس

:  جخمثل فُما ًلي 

 وخذة الحذًذ و الطلب 

 وخذة الخفبئت و الخغلُف و الخىصَق 

ت   وخذة التركُت الفلاٍس

ت   الىخذة الخجاٍس
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أهداف مؤسست إهتاج و جوزيع مواد البىاء  : املطلب الثالث 

للمإظعت ـذة أهذاف جشغب و حععى ئلى جدلُلها منها ما هي اكخطادًت و أخشي احخماـُت و ًبلى أهم هذف 

.  للمإظعت هى ضمان البلاء و الاظخمشاس

 : ًمىً جلخُطها في الىلاط الخالُت : ألاهذاف الاكخطادًت 

م اظخغالٌ ول العاكاث ؤلاهخاحُت و اإلاهاساث  الفمل ـلى جدلُم ـائذ مىاظب ـلى سأط اإلااٌ اإلاعدثمش ـً ظٍش

 الفىُت للفماٌ 

 .الفمل ـلى جىظُق اليشاط بغُت الاهضمام و الذخٌى في ألاظىاق الذولُت 

م اهدعاب ميزة جىافعُت جخمثل في ئسضاء الفمُل  ادة كذساتها الخىافعُت ـً ظٍش  الفمل ـلى ٍص

م اهجاص وجىفير ظلبُاتهم في اكل فترة ممىىت   الفمل ـلى جلبُت سغباث الضبائً ـً ظٍش

 .مداسبت الاخخياس و اإلاىافعت في ألاظىاق الىظىُت 

 : جخمثل فُما ًلي : أهذاف الاحخماـُت 

جلبُت اخخُاحاث العىق الىظني و الاظخغىاء ـً الاظخيراد مً الخاسج خاضت ئرا جم بالفملُت الطفبت ، و مً زم 

 جطذًش الفائض الزي ًيىن بذوسه للفملُت الطفبت 

نهم ، و سفق معخىاهم اإلانهي  م خلم و جىفير فشص ـمل لهم و جيٍى  سفق اإلاعخىي اإلافِش ي للفماٌ ـً ظٍش

 اإلاعاهمت في جدلُم الخىمُت الىظىُت الشاملت 

ىت الفامت  ل الخٍض  1اإلاعاهمت في جمٍى

:  مهام مؤسست إهتاج و جوزيع مواد البىاء 

ليل مإظعت وؼائف ومهام خاضت بيشاظها و أهذاف مععشة حععى لخدلُلها مً خالٌ ئسضاء وجلبُت سغباث و 

أرواق اإلاعتهلىين و هزا لضمان بلائها و اظخمشاسها في العىق  

م مىاد البىاء  الاظمىذ ، الحذًذ و الطلب ، اإلاىخجاث الخشبُت ، البالط و مىخجاث )جخىلى اإلاإظعت مهام حعٍى

:  الخ ورلً في ئظاس اإلاخعغ الىظني للخىمُت الاكخطادًت و الاحخماـُت ئضافت ئلى ...الخذفئت 

 مهمت اإلاإظعت الشئِعُت هي ؤلاهخاج ، البُق الخىصَق  -

 . ميلفت باإلهخاج و الخىصَق إلاىاد البىاء و في ؼشوف مً الحماًت و بأكل جيلفت  -

ش هؽام ئهخاج و جىصَق هفء و كادس ـلى جلبُت اخخُاحاث العىق الفالمي  -  وضق ظُاظت لخعٍى

 وضق اللىاهين و البرامج و ئششافها ـلى ول الىخذاث الخابفت لها كاهىهُا  -

                                       
  .مطلحت اإلاعخخذمين ، مإظعت ئهخاج و الخىصَق مىاد البىاء 1
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 :  الهيكل التىظيمي للمؤسست

 : ًمثل أـلى ظلعت في الهشم الخىؽُمي و مً مهامه : اإلاذًش 

 .حعُير الششهت و ؤلاششاف ـلُا 

 مخابفت اإلاطالح و ألاكعام التي جلق جدذ ظلعخه 

ش الىاسدة مً اإلاطالح و ألاكعام و اجخار اللشاساث الهامت و اإلاىاظب   . جدلُل الخلاٍس

 .حعُير و مشاكبت سؤظاء اإلاطالح الخابفين إلداسة الىخذة 

ـلذ احخماـاث و ئدساج العُاظاث و ؤلاحشاءاث الخاضت بيل مطلحت  

 : جلىم هزه ألاخير باإلاهام الخالُت : ألاماهت 

 معاـذة اإلاذًش في  جذبير شإوهه و جىؽُم أـماله 

ش مً اإلاطالح ئلى اإلاذًش  ل الخلاٍس  جدٍى

 ضبغ الاظخلباالث الخاضت باألشخاص اإلاخفاملين مق اإلاذًش و ئبالغه بزلً 

 , الشد ـلى اإلاياإلااث اإلاىحهت للمذًش 

م : اإلاشاحق الذاخلي  ًلىم اإلاشاحق الذاخلي بفدظ و جلُُم هؽام الشكابت الذاخلُت لخذمت ؤلاداسة ـً ظٍش

الخأهذ مً أن الىؽام اإلاداظبي هفإ و ًلذم بُاهاث ظلُمت و دكُلت لإلداسة ومً خالٌ مىق ألاخعاء و الغش 

ُت   والاهدشاف ـً ظُاظاث اإلاىضـى

ت في مإظعت جىصَق مىاد البىاء : مذًش ؤلاداسة اإلاالُت  هى اإلاعإوٌ ـً اإلاطلحت اإلاالُت و حفخبر هزه ألاخيرة مشهٍض

:  ، خُث جخفشؿ هزه اإلاطلحت ئلى 

جلىم بمعاـذة مذًش ؤلاداسة اإلاالُت  : ألاماهت 

حهخم بالجاهب اللاهىوي للمإظعت و ًلىم أًضا بدل ول النزاـاث اللاهىهُت بين الفماٌ داخل : كعم النزاـاث 

 . اإلاإظعت 

: كعم اإلاداظبت 

ـملُاث الششاء ، البُق ،  )ًخىلى اإلاداظب مخخلف الدسجُالث اإلاداظبُت للفملُاث التي جلىم بها الششهت 

و هزلً ًبعغ ًىمُاث معاـذة خعب الحاحت ئليها ، و ًىلعم هزا  (الخ ...الخىاٌص ، الخدطُل ، الدعذًذ 

ين  ىت ، خُث ئن اإلاداظب ألاٌو في اإلاإظعت ًلىم بالفمل الزي : اللعم ئلى فـش فشؿ اإلاداظب الفام و فشؿ الخٍض

ىت  / ًلىم به اإلاداظب الفم  و الفمل الزي ًلىم به فشؿ الخٍض

ت  :  كعم ئداسة اإلاىاسد البشٍش

:  تهخم بالفىطش البششي خُث أجها الجهت اإلاعإوٌ ـً الفاملين باإلاإظعت و ًخيىن هزا اللعم مً 

تهخم بالضمان الاحخماعي للفامل و جذسط الخالت الصحُت و هي اإلاخفللت : مىخب ؤلاداسة و الفالكاث الاحخماـُت 

بالفامل مً ًىم بذئه الفمل ئلى غاًت جهاًت حفاكذه  
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ت الفعل و الفُاباث و ًدذد ألاحىس الالصمت و اإلادافؽت ـلى : مىخب ألاحىس  ًلىم بذساظت أًام الفمل و مجمـى

ممخلياث الىخذة و مشاكبت خشهت الفماٌ ، اإلاىاد و البضائق  

:  معإوٌ ـلى ممخلياث الىخذة و ًخفشؿ هزا اللعم ئلى :  مذًش جلني 

ًىحذ به مىخب  جفني حهخم بالخخعُغ للمششوؿ أي همُت اإلاىاد الالصمت للبىاء و هىان مىخب أخش : كعم البىاء 

ًلىم بدىفُز ما كذ خعغ له  

ًىحذ به مىخب ميلف بُق ما جم بىائه ومىخب ًلىم بششاء ألاساض ي مً احل البىاء  : كعم البُق 

: ًىحذ به : مذًش ججاسي 

ًلىم بششاء وبُق مىاد البىاء داخل اإلاإظعت وهزا ببُفها ئلى اإلاذًش الخلني وأًضا ًلىم هزا : كعم الخجاسي 

اللعم بالبُق خاسج اإلاإظعت  

خُث ًلىم هزا اللعم باإلهخاج  : كعم ؤلاهخاج 

 2ًخىفل بطُاهت آلاالث و اإلافذاث التي حعخخذم في وشاط اإلاإظعت : كعم الطُاهت 

:  هؽام الفمل في اإلاإظعت ئهخاج وجىصَق البىاء 

:   ـامل ، و هؽام الفمل في اإلاإظعت ًيىن ـلى الىدى الخالي 170جىؼف مإظعت ئهخاج و جىصَق مىاد البىاء 

م ٌفمل مً العاـت   معاءا  14 ضباخا ئلى غاًت 6فٍش

م ٌفمل مً العاـت  لُال  22 معاءا ئلى غاًت 14فٍش

م ٌفمل مً اإلاعاء   ضباخا  6 لُال ئلى غاًت 22فٍش

ة ٌو فتراث الشاخت ول جهاًت ألاظبىؿ أًام الجمفت و العبذ باليعبت لبفض الفماٌ و ليل ـامل الحم في اخز سح

 إلاذة شهش واخذ 

 

 

  

                                       
  مشحق ظبم رهشه  2
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   EDIMCO دراست جدليليت ملؤسست : املبدث الثاوي 

ش والخغُير كبل بشوص اإلاشيلت ولِغ بفذ خذوثها خُث ًلىم هؽام اإلافلىماث  أن أي مإظعت جبدث ـً فشص الخعٍى

ت ومفشفت مذي اوفياط  بذوس مهم وففاٌ في أي مإظعت خُث حععى هزه ألاخيرة مً خالله ئلى حعير اإلاىاسد البشٍش

ت مً ألاظئلت في ـباسة مخخلف  42هؽام اإلافلىماث ـلى اإلاإظعت خُث جم اخز ـين    ـامل ميىن مً مجمـى

 .ملعمت ئلى زالر مداوس 

 :مكوهاث الاستبيان : املطلب ألاول 

باـخباس أن الاظخبُان هى وظُلت بجمق اإلافلىماث، وأداة مً أدواث الحطٌى ـلى لحلائم والبُاهاث فُخم حمق هزه 

ت ًخم جدضيرها اهعالكا مً أهذاف مفُىت واهعالكا  م وضق ـباساث وجيىن هزه الفباسة مخىـى البُاهاث ـً ظٍش

لت الاكخطاد في لىكذ والجهذ هما أجها حعاهم في الحطٌى  مً حاهب الىؽشي للذساظت ومً بين مضاًا هزه العٍش

 .ـلى بُاهاث مً ـذة أفشاد اكل وكذ 

غ بفذ حمق الاظخبُاهاث وهزا بدعاب ـذد  وللذ وصؿ الاظخبُان ـلى أفشاد الفُىت وأـُذ حمفها لخخضق ئلى جفَش

نها في حذٌو لُخم  جدلُل هزه الىخائج اإلاخدطل  الخىشاساث وألاحىبت الخاضت بيل ـباسة ًخم جدلُلها ورلً بفذ جذٍو

غ الاظخبُان وهزا ئـعاء جفعيراث لهزه الىخائج  .ـليها مً خالٌ جفَش

  : عيىت البدث

لت الخىصَق والجمق اإلاباشش وكذ اظخفىا ببفض الفماٌ لخىصَق وحمق  جم جلذًم واظخالم الاظخبُان باظخخذام ظٍش

 .الاظخبُان 

 :مجاالث البدث 

ت مىؼفين واإلالذس ب  :   املجال الببرر   مق الفلم  EDIMCOـامل إلاإظعت 140اشخمل هزا البدث ـلى مجمـى

خباس ـامل الجيغ أو ألاكذمُت  اهه ًأخز بفين الـا

 وهي مإظعت خاضت باإلهخاج جىصَق  EDIMCO في اإلاإظعت طأكُم البدث بىالًت معخغاهم وبالضب : املجال املكاوي

 .مىاد البىاء

خ 42جم جىصَق  : املجال السماوي ين 2017 / 08 / 28 اظخبُان بخاٍس  اظخماسة في هفغ 40 واظترحاؿ في ؼشف أظبـى

غ البُاهاث اإلادطل ـليها وجدلُلها   .الُىم جم بذأث ـملُت جفَش

  :جدليل هتائج الاستبيان

 .جمدىسث أظئلت الاظخبُان خٌى مفلىماث شخطُت ووؼُفُت 
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 :جفريغ الاستبيان  :املطلب الثاوي 

 بياهاث شخصيت ووظيفيت : الجسء ألاول 

 :أراء أفراد العيىت مً خيث الجيس: ( III - 2 )حدول رقم 

 األرقام
 النوع

٪ النسبة  عدد التكرار

٪ 85 34 الذكر
٪ 15 6 األنثى

٪ 100 40 المجموع
 مً ئـذاد العالبت اـخمادا ـلى هخائج الاظخماسة : اإلاطذس 

 وذلك الن ادلؤسسة يف منطقة معزولة وأن أعمال اإلنتاج ٪ 15 وأما ؤلاهار ٪ 85   ًبين الجذٌو أن وعبت الزوىس بلغذ 
 اخل...وتوزيع مواد البناء هي من ختصص الرجال فاإلناث معظم أعماذلا مثل اإلدارة أو اإلشراف على األعمال 

     أراء أفراد العيىت خول الفئت العمريت: (  III- 3 )الجدول رقم 

 

 التوزيع
 النوع

 النسبة عدد التكرار

20 ] -30 ] 19 47.5 ٪
] 30 – 40 ] 10 25 ٪
] 40 – 50 ] 02 5 ٪
٪ 22.5 09 [ فأكثر – 50 [

٪ 100 40 المجموع
 مً ئـذاد العالبت اظدىادا ـلى هخائج الاظخماسة : اإلاطذس 

ت ألاسبفت ولىً بيعبت مخخلفت  هالخؾ مً خالٌ الجذٌو الخالي جىصـذ أـماس ـُىت البدث ـلى الفئاث الفمٍش

ت الشابت   الن ادلؤسسة اإلنتاج تعتمد يف نشاطها على الفئات ٪ 72.5بلغت  [ 40 –20 [الفئاث الفمٍش
 سنة بسبب خربهتا واستغالذلا يف تزويد العمال 50النشيطة بينما ال تزال حتتفظ بالفئات العمالية اليت تتجاوز سنها 

 .اجلدد بالتكوين ومبا هو جديد يف العمل ألهنم سوف حيالون إىل تقاعد 
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جوزيع مفرداث العيىت خول املستوى    : (III- 4)الجدول رقم 

ألارقام 

الىوع 

اليسبت عدد التكرار 

٪ 33 9دكتوراه 

٪ 14 4ماحيستار 

٪ 10 3ليساوس 

٪ 43 12مؤهل أخر 

٪ 100 28املجموع 
غ الاظخبُان  : اإلاطذس  مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى جفَش

هالخؾ مً خالٌ الجذٌو أن هزه اإلاإظعت ؤلاهخاج و جىصَق مىاد البىاء مضحذ بين لِعاوغ و اإلاإهل ألاخش خُث 

 ، ٪ و هزا ٌفني أن ـملُت ؤلاهخاج بداحت هبيرة للمىسد البششي الزي هى مدىس جدلُم هذف اإلاإظعت76بلغذ 

 . ومُذاهُت مخفللت بخخطظ اإلاإظعت،وهزلً لعبُفت اليشاظاث التي جلىم بها سبما حفخمذ ـلى شهاداث جعبُلُت

     أراء أفراد العيىت مً خيث سىواث الخبرة : ( III -5 )رقم الجدول 

التوزيع 

الىوع 

اليسبت عدد التكرار 

٪ 29 8 [سىواث 0-5[

٪ 35 10 [ سىواث 10– 5[

٪ 7 2 [سىت 15- 10 [

15] -20 ] 2 7 ٪

٪ 22 6 [ فأكثر 20 [

٪ 100 28املجموع 
غ الاظخبُان  : اإلاطذس  مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش

٪ هما أن ئظتراجُجُت 71بلغذ  (15 ئلى 0 )ًالخؾ مً خالٌ الجذٌو أن مخىظغ الخبرة لهزه اإلاإظعت مً 

واضحت في الحفاػ ـلى جشاهم الخبرة و اإلافشفت و لفمالها و هي جداٌو أن حعدثمش فيها باـخمادها ـلى الفئت 

ش وجضوٍذ الجذد مً الفماٌ باإلاهاساث الالصمت للفمل و زلافت اإلاإظعت   .ألاكذمُت في جمٍش
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 هظام املعلوماث وإدارة املوارد الببريت : الجسء الثاوي 

مىً مفالجتها والخالي  ت ٍو  :ٌفخبر هؽام اإلافلىماث أداة ففاٌ راث الخأزير اإلاباشش  ـلى ئداسة اإلاىاسد البشٍش

 واقع جطبيق هظام املعلوماث في املؤسست : املدور ألاول 

 أراء أفراد العيىت خول استخدام هظام املعلوماث في املؤسست :   (III – 6)حدول رقم 

غير  اإلاخغيراث الفباساث

مىافم 

 بشذة

غير 

 مىافم

مىافم  مىافم مداًذ

 بشذة

 اإلاجمىؿ

جخميز اإلافلىماث التي  .1

ًلذمها الىؽام بالذكت 

 واإلاىزىكُت 

 40 8 12 16 4 0 ث

٪ 0٪ 10 ٪ 40 ٪ 30 ٪ 20 ٪ 100 ٪ 

اإلافلىماث التي ًلذمها  .2

الىؽام أظهلت 

الاظخخذام مفُذ 

 وشامل 

 40 12 12 14 2 0 ث

٪ 0 ٪ 2 ٪ 35 ٪ 30 ٪ 30 ٪ 100٪ 

جخميز اإلافلىماث التي  .3

جدطل ـليها ألداء 

 منهي بالخجذد واإلاالئمت 

 40 9 21 2 6 2 ث

٪ 5 ٪ 15 ٪ 5 ٪ 52.5 ٪ 22.5 ٪ 100 ٪ 

الاجطاٌ اإلافخىح  .4

ومعخمش ـمىدًا مً 

لى  ومً ألاظفل ئلى ألـا

لى ئلى ألاظفل    ألـا

 40 9 11 13 6 1 ث

٪ 2.5٪ 15٪ 32.5

٪ 
27.5٪ 22.5٪ 100٪ 

جدعم اإلافلىماث التي  .5

ًلذمها الىؽام بذسحت 

ـالُت مً الخفطُل 

الزي ًدخاحه مخخز 

 اللشاس 

 40 04 19 7 0 0 ث

٪ 0٪ 0٪ 17.5

٪ 
47.5٪ 35٪ 100٪ 

غ الاظخبُان :اإلاطذس   مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش
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 :مً خالٌ كشاءة الىخائج اإلاخدطل ـليها مً خالٌ ًمىنها جدذًذ الخطائظ الخالُت 

  الذكت واإلاىزىكُت للمفلىماث اإلاعخفملت والتي جم كُاظها بالعإاٌ ألاٌو وكذ جميزث بذسحت مىافم بيعبت

خباس اإلاعلىبت ألصحاب اللشاس  30٪  مما ًذٌ ـلى جىفش اإلافلىماث بالذكت و الـا

  الشمىلُت وظهىلت الاظخخذام والتي جم كُاظها بالعإاٌ الثاوي وهي جذٌ ـلى أن اإلافلىماث التي جخم

جدطُلها وجدلُلها وحعلُمها جلبي خاحاث ول معخىي ئداسي وول وؼُفت ألامش الزي ًشفق مً كُمتها في 

 ضُاغت مخخلف اللشاساث 

  الخجذد واإلاالئمت والتي جم كُاظها بالعإاٌ الثالث الخفشف ـلى مذي مالئمت اإلافلىماث لعبُفت وؼشوف

 ٪ 75أداء مخخلف اإلاهام باإلاإظعت وجميزث ؤلاحابت بذسحت مىافم 

  االتصال مفتوح ومستمر سواء كان اتصال أفقي من اإلدارة الدنيا إىل اإلدارة العليا أو يكون العكس أي عموديا وهذا
 ما يدل على وجود اتصاالت متبادلة بشكل حيتاج إىل التفعيل مع بعض العمال

  البساطة والتفصيل للمعلومات ادلتحصل عليها واليت مت قياسها بالسؤال اخلامس ودتيزت بدرجة موافقة عالية مع
التقارب يف اإلجابات مما يدل على أن متخذ القرار يف ادلستوى العلمي من التنظيم يتحصل على معلومات حتصل 

 صفة البساطة والتفصيل الالزمني ميثل هذه القرارات 
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 آراء أفراد العيىت خول درحت املعرفت لألحهسة التقىيت والبرامج : ( III – 07 )الجدول رقم 

 اإلاجمىؿ  دسحت اإلافشفت  اإلاخغيراث  الفباساث 

 مفذمت  مىخفضت  مخىظعت  ـالُت 

 40 0 03 12 25 ث خاظب آلي 

٪ 62.5٪ 30٪ 7.5٪ 0٪ 100٪ 
 40 2 2 15 21 ث اهترهذ 

٪ 52.5٪ 37.5٪ 5٪ 5٪ 100٪ 
 40 03 10 14 13 ث ظابفت 

٪ 32.5٪ 35٪ 25٪ 7.5٪ 100٪ 
ذ الالىترووي   40 5 10 15 10 ث ًٍش

٪ 25٪ 37.5٪ 25٪ 12.5٪ 100٪ 
غ الاظخبُان :اإلاطذس   مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش

هالخؾ مً خالٌ الجذٌو بطىسة ـامت أن أغلبُت اإلابدىزين لذحهم مفشفت ـالُت ببفض ادواث الخلىُت 

ذ الالىترووي  )اإلازوىسة في الجذٌو وهي  في خين هىان وعبت بعُعت التي  (خاظب آلي ، اهترهذ ، ظابفت ، بٍش

 لذحها مفشفت بعُعت أو مفذومت لخلً ألاحهضة 

خُث اخخل الحاظب آلالي اإلاشجبت ألاولى في دسحت اإلافشفت هدُجت جىفشه في اغلب مياجب الفمل الغلب اإلاىؼفين 

  ٪62.5خُث بلغذ وعبت 

وهذه األجهزة متوفرة كذلك يف كل مكتب  (انرتنت، وطابعة،وبريد الكرتوين  )بينما يف ادلرتبة الثانية فكانت األجهزة 
 .عمل نظرا حلاجة تلك ادلكاتب إليها
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عالقت املورد الببرر باملؤسست : املدور الثاوي

أراء أفراد العيىت خول عالقت املورد الببرر باملؤسست   : ( III  –80)حدول رقم  

 اإلاخغيراث الفباساث

/ الخىشاس 

 اليعبت 

غير 

مىافم 

 بشذة

غير 

 مىافم

مىافم  مىافم مداًذ

 بشذة

 اإلاجمىؿ

هزه اإلاإظعت حفخبر  .1

مً أفضل اإلاإظعاث 

باليعبت لي وحهمني 

 مطذس هجاخها   

 40 9 29 2 0 0 ث

٪ 0٪ 0 ٪ 5 ٪ 72.5 ٪ 22.5 ٪ 100 ٪ 

اهخم بخصحُذ ألافياس  .2

 ً العلبُت لذي آلاخٍش

 في اإلاإظعت

  

 40 14 14 12 0 0 ث

٪ 0 ٪ 0٪ 30٪ 35 ٪ 35٪ 100٪ 

 ًضداد اسجباظي بهزه  .3

اإلاإظعت مق جلذمي 

 في الفمش وجعىس خبرحي 

 40 25 10 5 0 0 ث

٪ 0 ٪ 0 ٪ 12.5 ٪ 25٪ 62.5٪ 100 ٪ 

 ًدىاظب ـملي مق  .4

الشهادة التي اخملها 

هما حعمق ؤلاداسة 

مشاول الفماٌ 

 ومعاـذتهم في خلها  

 40 10 24 6 0 0 ث

٪ 0٪ 0٪ 15٪ 60٪ 25٪ 100٪ 

غ الاظخبُان : اإلاطذس  مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش

 :هالخؾ مً خالٌ الجذٌو ما ًلي 

وىن اإلاإظعت جىفش لهم ٪95 اإلاإظعاث باليعبت لهم هم أفضل مفؽم الفاملىن ٌفخبرون اإلاإظعت مً أن .1

 .وهزا ما ٌعفذوي الاهخمام بمطير وهجاح اإلاإظعت (، التركُت، الفعل اإلايافأة، ألاحشة)حمُق وظائل الشاخت 
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ٌ  أغلبُت الفماٌ حغيرث هؽشتهم إلاإظعتهم باـخباسها اإلاالر أنًخطح  .2  وألاخير  لهم وهم ًداولىن كذس ألاو

خه  وهى ٪70 بيعبت ااإلاعخعاؿ حغُير ألافياس العلبُت في ما بُنهم واججاه مإظعتهم مً احل ضمان واظخمشاٍس

ادة اسجباظهم ولما جلذمىا في العً مثلما ًىضح العإاٌ اإلاىالي   : ما ًإهذ ٍص

ذ حفللهم اإلاإظعت ولما جلذمىا في الفمش  .3  أن أغلبُت الفماٌ ًٍض

باـخباس أن ئظتراجُجُت اإلاإظعت في الخىؼُف خاضفت للعلعاث الحيىمُت فاهه هادسا أو كلُال ما ًيىن  .4

جىؼُف ـماٌ حذد في وؼائف شاغشة مً دون الىؽش ئلى جخططاتهم أو مإهالتهم الفلمُت مثلما جبِىه 

البعخاوي، مىؽف، خاسط  )باظخثىاء بفض الىؼائف التي ال جدخاج فيها ئلى شهادة مفُىت مثل ٪75اليعبت 

 الخ  ...

 عالقت هظام املعلوماث بئدارة املوارد الببريت  : املدور الثالث 

 أراء أفراد العيىت خول آليت هجاح هظام املعلوماث املوارد الببريت  : ( III  -90)الجدول رقم 

 اإلاجمىؿ  ؤلاحابت  اإلاخغيراث  الفباسة 

ئمياهُت 

شه   جعٍى

بعاظخه 

 ووضىخه 

ظهىلت  

 اظخخذامه 

 دكخه 

هجاح هؽام 

اإلافلىماث اإلاىاسد 

ت   البشٍش

 40 7 9 7 17 الخىشاس 

 ٪100 ٪17.5 ٪22.5 ٪17.5 ٪42.5 اليعبت 
غ الاظخبُان : اإلاطذس  مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش

 ًشون أن هجاح هؽام مفلىماث ًخم ـلى 17ًؽهش مً خالٌ الجذٌو أن أغلبُت أفشاد الفُىت والبالغ ـذدهم 

شه بمفذٌ    بِىما ًشي بفض أفشاد الفُىت مً هجاح هؽام اإلافلىماث والبالغ ٪42.5أظاط ئمياهُت جعٍى

 في خين حعاوي فئخين مخخلفخين في سأي اخذهم ٌفخبر ٪22.5 هدُجت ظهىلت اظخخذامه والتي بلغذ 09ـذدهم 

  ٪17.5هجاح هؽام اإلافلىماث مشجبغ في بعاظخه ووضىخه وآلاخش مشجبغ بدذكخه بمفذٌ 
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 . أراء أفراد العيىت خول آليت جىظيم ملفاث املوظفين: ( III – 10)حدول رقم 

الترجِب  اإلاخغيراث  الفباسة 

 ألابجذي 

اإلاعخىي  خعب العً 

 الىؼُفي 

اليىد 

 الىؼُفي 

 اإلاجمىؿ 

ٌفخبر مً أفضل 

جشجِب ملفاث 

اإلاىؼفين في هؽام 

اإلافلىماث اإلاىاسد 

ت داخل  البشٍش

اللعم الىاخذ 

 ألافضل 

 ٪100 ٪10 ٪45 ٪27.5 ٪17.5 اليعبت 

 40 04 18 11 07 الخىشاس 

غ الاظخبُان :اإلاطذس   مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش

زم ٪45ًالخؾ مً خالٌ الجذٌو أـاله أن أفشاد الفُىت اجفلىا ـلى مً ألافضل جشجِب ملفاث اإلاىؼفين بيعبت 

  يف ٪17.5 ويرى البعض اآلخر الرتتيب حسب الرتتيب األجبدي والذي بلغ حوايل ٪27.5جلُه خعب العً بيعبت 
 ٪10حني نرى أن فئات قليلة تعترب من األفضل اللجوء إىل الكود الوظيفي والذي بلغ معدل 

أراء أفراد العيىت خول أثر أهظمت املعلوماث على وظيفت املوارد الببريت   : ( III-11 )حدول رقم 

غير  اإلاخغيراث الفباساث

مىافم 

 بشذة

غير 

 مىافم

مىافم  مىافم مداًذ

 بشذة

 اإلاجمىؿ

هل أدي اظخخذام الخلىُت  .1

الجذًذة للمفلىماث مً ظهىلت 

وضىلهم ئلى مفلىماث اإلاىاسد 

ت   البشٍش

 40 23 15 2 0 0 الخىشاس 

 ٪ 0٪ 0 ٪ 5 ٪ 37.5 ٪ 57.5 ٪ 100 ٪ 

عاب في أهؽمت  .2 هل جإدي ؤلـا

اإلافلىماث ئلى ؤلاخالٌ بذوسه حعير 

ت بشيل   مإزش ألامىس البشٍش

 40 18 16 6 0 0 ث

 ٪ 0 ٪ 0٪ 15٪ 40 ٪ 45٪ 100٪ 

 40 13 18 9 0 0         ث و حىد هؽام مفلىماث  .3
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ت غير هفئ وال  اإلاىاسد البشٍش

ًخطف بالفاـلُت مً ـذم 

 وحىده  

 ٪ 0 ٪ 0 ٪ 25.5 ٪ 45٪ 32.5٪ 101 ٪ 

غ الاظخبُان :اإلاطذس   مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش

 :مً خالٌ الجذٌو هالخؾ الىخائج الخالُت 

ت وظهىلت وضىلهم  أن اظخخذام الخلىُت الجذًذة ألهؽمت اإلافلىماث جمىً الفاملين مً مفلىماث اإلاىاسد البشٍش

 الن هذه التقنية اجلديدة قد سامهت لوظيفة ادلوارد البشرية من أن تكون اكثر ٪95ئليها خُث بلغذ وعبت اإلاىافلت ب 
 إسرتاتيجية وبان حتتل مكانة هامة يف عملية اختاذ القرار داخل ادلؤسسة 

إذا حدث أي عطب يف أجهزة ادلعلوماتية هذا يؤدي إىل إخالل بدوره إدارة ادلوارد البشرية بشكل كبري حيث بلغت النسبة ب 
85٪. 

 .يفضل العاملون يف ادلؤسسة أن يكون نظام معلومات ادلوارد البشرية أن يكون فعال وكفء 
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 ايجابياث وأسباب فبل جطبيق هظام املعلوماث في املؤسست :املطلب الثالث 

 :ايجابياث هظم املعلوماث  .1

  ش الذوسٍت بذكتأهؽمتحفمل  . اإلافلىماث ـلى جىفير الجهذ والىكذ في الفمل واإلاعاهمت ـلى ئـذاد الخلاٍس

 ش الذوسٍت بذكت  . اظخخذام ـلى ئـذاد الخلاٍس

 اظخخذام الحاظب آلالي ًإدي ئلى دـم جيعُم الفمل في اإلاإظعت باظخخذام أهؽمت اإلافلىماث . 

  اظخخذام وظائل جلىُت مخعىسة مثل الحاظب آلالي ضشوسة الاختزاٌ ئحشاءاث الفمل والذكت في الاهجاص. 

  حفمل أهؽمت اإلافلىماث ـلى جىفير كىاـذ بُاهاث جشفق مً هفاءة اللشاساث اإلاخخزة. 

  خماد ـلى أهؽمت اإلافلىماث ًشفق مً هفاءة ألاداء في اإلاإظعت بطىسة ـامت  .الـا

 حفمل أهؽمت اإلافلىماث ـلى الخيبإ باإلاشىالث واخخُاس ألافضل البذائل لحلها . 

  ت  .وظائل الخلىُت الحذًثت اإلاخفذدة جذـم كىىاث الاجطاالث بين الىخذاث ؤلاداٍس

 م أهؽمت اإلافلىماث في اإلاإظعت والفشوؿ الخابفت لها ًىجض الفمل بعهىلت  . ئمياهُت جبادٌ اإلافلىماث ـً ظٍش

 :أسباب الفبل  .2

 ب ـلى اظخخذام أهؽمت اإلافلىماث الحذًثت ٌفُم اظخخذامها هدى ألاداء ألامثل للفمل  . ضفف الخذٍس

 اإلاعخىي الخفلُمي للفاملين له ـالكت مخطلت بطفىبت اظخخذام الخلىُت في أـماٌ اإلاىؽمت. 

  اسجفاؿ الخيالُف اإلاالُت ٌفُم جعبُم الخعىس الخلني في مخخلف ئداساث اإلاىؽمت. 

  ت في الاهجاص  .ئظاءة اظخخذام أهؽمت اإلافلىماث ًدذ مً أهذاف اظخخذامه للعـش

 ـذم اهخمام ؤلاداسة الفلُا بطفت ـامت بأهمُت اظخخذامه أهؽمت اإلافلىماث ًدذ مً اظخخذامه في الفمل . 
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 : خاجمت الفصل

ت في اإلاإظعت  بىالًت معخغاهم EDIMCOحفشضىا في هزا الفطل ئلى جعبُم هؽام اإلافلىماث لدعُير اإلاىاسد البشٍش

ق مفامالث خفؾ وألامً للمفلىماث وألاسشُف والىزائم  ماٌ لدعَش خُث جؽهش أهمُخه في اخخطاس أوكاث اهجاص ألـا

 .وغير رلً مً اإلاهام 

هما أن اللضاء ـلى اإلافىكاث التي جىاحه أهؽمت اإلافلىماث والخعبُم الجُذ لها ًإدي لخدطُل اإلاياظب واإلاضاًا 

ض مياهت اإلاإظعت في أظىاق اإلاىافعت   . الشاملت وحفٍض
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 :خاثمة عامة 

للد جطسكىا في مىضىعىا إلى جأزير هظام اإلاعلىماث على إدازة اإلاىازد البشسيت ودوزه وأهميخه البالغت في أي 

مؤشصت وخاصت  في مؤشصاجىا الجزائسيت والري أصبذ ضسوزيا لها بعدما دخلذ دوامت اكخصاد الصىق مما 

 أدي إلى اهفخاح أشىاكها الداخليت على اإلاؤشصاث العاإلايت وهرا ما يهدد بلاء اإلاؤشصاث الجزائسيت 

أن الخطىز العلمي الري خدر في عصس الصىاعت كان في الحليلت جمهيد لفترة أخسي أزقى،  وأشمى اصطلح 

على حصميتها بعصس اإلاعلىماث، واإلاعسفت، عصس جدلم فيه مً الخطىز والخلدم في اإلاجال الخكىىلىجي خاصت في 

مجال معالجت اإلاعلىماث خيث وظفذ فيه الخكىىلىحيا خاصت في مجال معالجت اإلاعلىماث خيث وظفذ فيه 

 .الخكىىلىحيا بشكل كىي ومكثف وغير مصبىق 

 :اختيار الفرضيات 

وحىد وفعاليت كسازاث مدًس اإلاىازد البشسيت جخىكف على خصىله على اإلاعلىماث بديث مً ضسوزي  .1

هره الفسضيت مدللت جىفير معلىماث هاججت عً الىظام جؤزس أما اًجابيا أو شلبيا على اإلاىازد البشسيت 

. 

أن الاشخعمال اإلاكثف لىظام اإلاعلىماث في عالم ألاعمال شىف ًؤدي إلى حغيير في جسكيبت اإلاىازد  .2

البشسيت داخل اإلاؤشصت بديث ًخم الاعخماد على الكفاءاث البشسيت والاهخلال مً ألاعمال 

الكالشيكيت إلى اإلاهازاث البشسيت وهىا ًللل مً السوجيييت وجزداد دزحت ؤلابداع مً طسف العمال هره 

 .الفسضيت مدللت 

وحىد هظام لخىفير معلىماث بصفت مصخمسة إلادًس اإلاىازد البشسيت أشاس كسازاث فعالت وصحيدت ألن  .3

مدًس كصم اإلاىازد البشسيت ًدخاج إلى جدفم مصخمس للمعلىماث لخكىن كسازاجه فعالت  ويصهل عليه 

 .حصيير كصمت اإلاخخصص فيه هره الفسضيت مدللت 

 :الاستنتاجات 

هرا الاكخدام اللىمي لىظام اإلاعلىماث في مجال ألاعمال كان له دوز على اإلاىازد البشسيت وعليه وبىاءا على 

ما شبم ذكسه في الشم الىظسي أو الخطبيلي فاهه ًمكً جبيين دوز هظام اإلاعلىماث في حصيير اإلاىازد 

 :البشسيت 

السفع مً كفاءة وإهخاحيت اإلاىزد البشسي داخل الخىظيم وذلك كىديجت لخلليص الخكاليف وضغىطاث  .1

 العمل 

أن الخغيراث الخكىىلىحيت حعلذ مً الكفاءاث التي ًكدصبها الفسد مىر وكذ كصير شسيعت الخفاكم  .2

 وهرا ًضع جدد أمام اإلاىازد البشسيت بخطىيس كفاءاتها بشكل مصخمس 

بييذ الدزاشت أن فئت الشباب هي الفئت السائدة وان هجاح هظام اإلاعلىماث اإلاىازد البشسيت جخجلى في  .3

 إمكاهيت جطىيسه 
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الىظام آلالي اإلاعخمد في اإلاؤشصت هى هظام بصيط ألهه ًدخىي في حاهب كبير مىه عل خصائص أهظمت  .4

د الالكترووي أي الحاشب آلالي  ججهيز اإلاكاجب الخخىائه على بسامج معالجت الىصىص وجيصيلها والبًر

 هى اإلاىدشس في اإلاؤشصت 

 أن أهظمت اإلاعلىماث جخميز بالدكت والخفصيل وشهىلت الاشخخدام  .5

 : التوصيات 

الليام بدمالث جدصيصيت وجىعيت وأًام الدزاشت لخعسيف مصخخدمي لىظام بأهميت جكىىلىحيا  .1

 اإلاعلىماث التي ًىفسها الىظام اإلاعلىماحي في حصهيل عملياتهم ؤلادازيت 

 ضسوزة جكىيً العمال على جكىىلىحيا خدًثت  .2

العمل على إوشاء شبكت الاجصاالث باشخخدام الحاشب آلالي ًسبط بين ألاكصام وبين الجهاث الخابعت  .3

 لها ودعم شبل الاجصال والخيصيم بينها لسفع مً مصخىي ألاداء 

جىعيت اإلاصخىياث ؤلادازيت والفىيت اإلاخخلفت بأهميت دوز وشائل الخلىيت اإلاخعددة في زفع مصخىي أداء  .4

 اإلاىازد البشسيت 

جكثيف الدوزاث الخكىيييت والخدزيبيت وحعلها بصفت دوزيت لزيادة كفاءة مصخخدمي الىظام في  .5

الخعامل مع جكىىلىحيا وهظم اإلاعلىماث اإلابييت على الحاشب آلالي أي ضسوزة الخيصيم والسبط بين 

الجاهب ؤلاوصاوي والجاهب الخكىىلىجي لضمان كيام الىظام آلالي للمعلىماث بىظائفه على أخصً ما 

 ًسام لخدليم ألاهداف التي صمم مً احلها 
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 اإلاالخق

 

ة عبد الحميد بً بادٌس ـــــــعـــــــجام

ت وعلىم الدسيير  كليت العلىم ؤلاقخصادًت والخجاٍز

 قسم العلىم ؤلاقخصادًت

 جخصص إدازة واقخصاد اإلاؤسست

 :السيدة اإلادترمت / السيد 

ٌسعدوي أن أضع بين أًدًكم اسدباهت الدزاست التي سىف جكىن أداة الدزاست اإلايداهيت في إطاز إعداد شهادة 

ماستر بعىىان دوز إدازة اإلاعسفت وفعاليتها في حسيير اإلاؤسست الاقخصادًت، إلاا لكم مً مكاهت علميت وخبرة في هرا 

اإلاجال فئوي أزجى مً سعادجكم الخكسم بقساءة أسئلت الاسخبيان بخمعً وؤلاجابت على ما ًىافق زأًكم بىضع عالمت 

 (X )  في اإلاكان اإلاىاسب بعد ؤلاطالع على الاخخيازاث اإلاىجىدة لكل إجابت، علما أن ألاسئلت اإلاطسوخت جخعلق بسأًكم

ت  الشخص ي           في عملكم اليىمي وجدخىي على مىاضيع جخصكم وجفيدها في بدثىا هرا وإّن إجاباجكم حعجى بسٍس

 .جامت 

 . ووشكسكم على خسً حعاوهكم 

لبياناتءشخصيةءألاألاظيفية:ل الجزء ألاول

 :في اإلاسبع اإلاىاسب لإلجابت التي جىطبق عليك  ( X )ضع إشازة 

  أهثى       ذكس  :      الجيس -  1

ت -  2    ]   40 - 30]   ]    30 - 20 [:   الفئت العمٍس

ل             ] فأكثر 50]    ]   50 - 40                                    ] 

 ماجيستر         ليساوس       :  اإلاؤهل العلمي -  3

 مؤهل آخس      دكخىزاه         

     ] سىىاث 10 - 5]    ] سىىاث 5 - 0 ]:   عدد سىىاث الخبرة في العمل  -  4

       ] سىت 20- 15]     ] سىت 15 - 10]  

    ] سىت فأكثر20]  
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تل: الجزء لثاني  هظام اإلاعلىماث وإدازة اإلاىازد البشٍس

ت  .ٌعخبر هظام اإلاعلىماث إدازة فعالت ذاث الخأثير اإلاباشس على إدازة اإلاىازد البشٍس

 واقع جطبيق هظام اإلاعلىماث في اإلاؤسست : اإلادىز ألاول 

 اسخخدام هظام اإلاعلىماث في اإلاؤسست -  

 اإلاجمىع دزجت ؤلاجابت اإلاخغيراث العبازة

غير مىافق 

 بشدة

مىافق  مىافق مداًد غير مىافق

 بشدة

جخميز اإلاعىماث  . 1

التي ًقدمها الىظام 

 . بالدقت واإلاىثىقيت 

       ث

%       

اإلاعلىماث التي  . 2

ًقدمها الىظام سهلت 

الاسخخدام مفيدة 

 .وشاملت

       ث

%       

جخميز اإلاعلىماث  . 3

التي أجدصل عليها 

ألداء مهمتي بالخجدًد 

 .واإلاالئمت

       ث

%       

الاجصال مفخىح  . 4

ومسخمس عمىدًا مً 

ألاعلى إلى ألاسفل 

ومً ألاسفل إلى 

 . ألاعلى

       ث

%       

جدسم اإلاعلىماث  . 5

التي ًقدمها الىظام 

بدزجت عاليت مً 

الخفصيل الري 

 ًدخاجه مخخر القساز

       ث

%       
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 .دزجت اإلاعسفت لألجهزة الخقىيت والبرامج 

 اإلاجمىع دزجت اإلاعسفت اإلاخغيراث العبازة

 معدومت مىخفضت مخىسطت عاليت

      ث خاسب آلي

%      

      ث أهترهذ

%      

      ث طابعت

%      

د إلكترووي       ث بٍس

%      

 

 عالقت اإلاىزد البشسي باإلاؤسست: اإلادىز الثاوي

 العبازة

 

 اإلاخغيراث

 

 اإلاجمىع دزجت ؤلاجابت

 مىافق بشدة مىافق مداًد غير مىافق غير مىافق بشدة 

هره اإلاؤسست حعخبر مً  . 1

أفضل اإلاؤسساث باليسبت 

 . لي ويهمجي مصير هجاخها

       ث

%       

أهخم بخصحيذ ألافكاز  . 2

ً في  السلبيت لدي آلاخٍس

 . اإلاؤسست

       ث

%       

ًزداد ازجباطي بهره  . 3

اإلاؤسست مع جقدمي في 

 .العمس

       ث

%       

ًدىاسب عملي مع  . 4

الشهادة التي أخملها حسمع 

ؤلادازة مشاكل العمال 

       ث

%       
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 . وحساعدهم في خلها 

لعالقةءنظامء ملعلوماتءبإد رةء ملو ردء لبشرية:ل ملحورء لثالث

ت  .  آليت هجاح هظام معلىماث اإلاىازد البشٍس

 اإلاجمىع ؤلاجابت اإلاخغيراث العبازة

إمكاهيت 

سه  جطٍى

بساطخه 

 ووضىخه

سهىلت 

 اسخخدامه

 دقخه

هجاح هظام 

معلىماث اإلاىازد 

ت  البشٍس

      ث

%      

 

 .آليت جىظيم ملفاث اإلاىظفين

الترجيب اإلاخغيراث العبازة 

ألابجدي 

اإلاسخىي خسب السً 

الىظيفي 

الكىد 

 الىظيفي

اإلاجمىع 

ٌعخبر مً أفضل 

جسجيب ملفاث 

في هظام اإلاىظفين 

معلىماث اإلاىازد 

ت داخل  البشٍس

القسم الىاخد 

 .ألافضل

 

 ث

     

 

% 

     

 

 

 

 

 



 اإلاالخق

 

ت  .أثس أهظمت اإلاعلىماث على وظيفت اإلاىازد البشٍس

 

 العبازة

 

 اإلاخغيراث

  ؤلاجابت

 اإلاجمىع
غير مىافق 

 بشدة

غير 

 مىافق

مىافق  مىافق مداًد 

 بشدة

هل أدي اسخخدام الخقىيت  . 1

الجدًدة للمعلىماث والاجصال 

إلى جمكين العاملين مً سهىلت 

وصىلهم إلى معلىماث اإلاىازد 

ت  .البشٍس

       ث

%       

هل جؤدي ألاعطاب في أهظمت  . 2

اإلاعلىماث إلى ؤلاخالل بدوز 

ت بشكل  حسيير اإلاىازد البشٍس

 . مؤثس

       ث

%       

وجىد هظام معلىماث اإلاىازد  . 3

ت غير كفْى وال ًخصف  البشٍس

 . بالفاعليت مً عدم وجىد

       ث

%       

  

 

 

 

 

 



 
 :ملخص البحث 

باعحباز أن املؤسسة ثنشط في محيط يحصف بالحغير املسحمس خاصة في مجال الحكنولوجي 

 .واملعسفي فئنها ملزمة على مواكبة هرا الحغيير وإال  أصبح مصيرها الزوال 

حيث يقوم هظام املعلومات بجمع البياهات ومعالجتها وإهحاج معلومات دقيقة جساعد إدازة املوازد 

البشسية على محابعة حسكة العاملين وكل ما يحعلق بهم داخليا مما مكنا من اثخاذ قسازات أكثر 

 كفاءة وفعالية 

 :الكلمات املفحاحية 

 املؤسسة، هظام املعلومات، إدازة املوازد البشسية 

 Résume :  

Considérant que l'organisation est active dans l'océan se caractérise en particulier 

dans le domaine des connaissances technologiques et le changement continu, il lié 

à suivre le rythme de ce changement, sinon vouée à devenir éphémère. 

Lorsque la collecte de données, le traitement, et de produire des informations 

précises qui aide le personnel de gestion des ressources humaines à suivre le 

mouvement du système d'information et tout ce qui concerne les internes, ce qui 

a permis de prendre des décisions plus efficaces 

Mots – clés : 

 Fondation   

 Système d’information 

 Gestion des ressources humaines       
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