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ه الصادق األمني و عىل صحابته الة و السالم عىل نبي  املني و الص  الع   احلمد هلل رب  

ر   :دــــــــــــا بعامليامني و من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أم    الغ 
 

نشكر اهلل ونحمده محدا كثريا ومباركا عىل هذه النعمة الطي بة والنافعة نعمة العلم 

 .والبصرية

من  أن أتقدم بالشكر اجلزيل والثناء اخلالص والتقدير اخلاص، إىل كل   نيف  ش  ي  و 

مد  يل يد العون و املساعدة وساهم يف تذليل ما واجهتني من صعوبات وأخص  

ي مل يبخل عل   شف عىل الرسالةامل   بوقرة رابحالدكتور األستاذ : بالذكر   الذ 

جزيل  أيضا ،رسالةل فرتة إنجاز هذه الامة طوبتوجيهاته وإرشاداته ونصائحه القي  

 ،زحوط إسامعيل، و رمل محزة، بوبكر بوساملأالشكر موصول إىل كل من األستاذ 

عىل  ت اجلزائريةالفوسفا احلديد و نسى شكر موظفي مؤسسة مناجمأدون أن 

 .استقباهلم  وتعاوهنمحسن 
 

 .و صحبه و سلم ي و عىل ألهو صىل اهلل عىل حممد الن بي األم  

 

 

 العي ـــــايش عيـــــــدوين

 



 
 
 

 
 

  

  نارت يل دربنارت يل دربأأي غمرتني بعطفها و حناهنا و ي غمرتني بعطفها و حناهنا و قدامها ، والت  قدامها ، والت  أأي جعل اهلل اجلنة حتت ي جعل اهلل اجلنة حتت الت  الت    إىلإىل

  .. ومما بنييحة أو دعم  ااحة ومما بنييحة أو دعم  ااحةل عل  ل عل  ي مل تبخي مل تبخالت  الت    إىلإىلها، ها، حيايت  بحب  حيايت  بحب  

  ..ااــي الغالية حفظها اهلل و أطال يف عمرهي الغالية حفظها اهلل و أطال يف عمرهاليدر احنمن أم  اليدر احنمن أم    إىلإىل

  ..رهرهــــــــأيب العزوز حفظه اهلل و أطال يف عمأيب العزوز حفظه اهلل و أطال يف عم  ىلىل، إ، إاين عىل الفضيلة و األخالقاين عىل الفضيلة و األخالقي رب  ي رب  الذ  الذ    إىلإىل

  ..سلسبيلسلسبيل  ،،  شمس اهلدىشمس اهلدى، ، هيبةهيبة: : يت يت ااخمخمأأ، مجيع ، مجيع من عشت وتربيت معهممن عشت وتربيت معهم  إىلإىل

  ..ككــــفشكرا لفشكرا ل  ومادوا،ومادوا،ي ساعدين معنموا ي ساعدين معنموا الذ  الذ    ، و، ووحيدوحيد: : اخلال العزوز عىل قلبياخلال العزوز عىل قلبي  إىلإىل

  عبد الرمحنعبد الرمحن: : أختيأختي  ابنابن، ، ح أنار اهلل دربهح أنار اهلل دربهتفت  تفت  المرد الم المرد الم   إىلإىل

  ارباربــــــــــــــــــــــــل و األقل و األقــــــــــــــــــــــــــىل كل األهىل كل األهو إو إ

  ..، الغائب احارض دائام، ُحب ا ووفاءا، الغائب احارض دائام، ُحب ا ووفاءا""جليل بمعالقجليل بمعالق""إىل روح ادوقي الط اهر  إىل روح ادوقي الط اهر  

ىل ىل دين ولم بكلمة رفعت من معنموايت، إدين ولم بكلمة رفعت من معنموايت، إعاب و ساععاب و ساعكل من وقف معي يف حظات الي  كل من وقف معي يف حظات الي    إىلإىل

  ..كل من محل يل ذر  ود و حمبة يف قلبهكل من محل يل ذر  ود و حمبة يف قلبه

ر طاقايت إىل إىل  ر طاقايت من أهلم طممحايت وفج    ..واقل معاريف من أساتذ  ومعلمني ومربنيواقل معاريف من أساتذ  ومعلمني ومربنيمن أهلم طممحايت وفج 

  ..راسةراسةإىل من تقاسمت وتنافست معهم حالو  البحث العلمي زمالئي يف الد  إىل من تقاسمت وتنافست معهم حالو  البحث العلمي زمالئي يف الد  

  

  عيــــدونــــــيعيــــدونــــــي  ييــــــــــاشاشــــــــــــالعي  العي  
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 ةمقدمة العامال

 

 :مقدمة
ا  تاألحتتتتااع اية   تتتت  عرفتتتت   ّ ااقعصتتتت دي  احل تتتت    ا يف ك فتتتت   تتتت جتتتتا  معةتتتت عع ّ  معةتتتتاد   ك تتتت  دين مغتتتت  

احلتت     عرفهتت   قعنتت  ايتت    غتت ا هتت ا ايع هتت   أ  كتت م متت  . ا ةرف تت   عكنويوج تتّ اية  ستت  ّ ايئ ة تت ّ    لتت  ايااجعم ع تت 
 ا ةرف تت   وهتتوع ممتت ه    فجةتتم   جايتتا  متت  اين ح تت  اية  ستت       ويوج تتعكنوعا  ا ة لتتر    تتتال  ايعغتت ا  ايايعط تت

  موعت  ايةتط ّ  بر ز ايةايا م  ايعحا ي   ايت   تواجتا ا سسةت ّ ه تتا ايعحتاي    أوهتر  عجت  ك يةو    ااقعص دي 
تن  اخل لت  عجت   جتا يف ايةت   أعتو  مسسةت  ااقعص دي ايا ل  ا سسة     أم م ا يجا أ ض ع  فرض  ايعغ ا  م 

  هتتت ا ايعغتتت ا   ل  ا سسةتتت   عجتتت  مةتتت ير  ايعحايتتتا   تتتتكج  ا موعهتتت  عه ةتتت   حد د تتت  أمتتت م قتتتاع  هتتت ا ايتتتا  
هتتتتودا كئتتتت   ألجتتتت  ايئدتتتت   ل ج  تئتتتت    ا سسةتتتت   ألتتتتئح  هلتتتت ا  ايعتتتتاقج  مةهتتتت ّ   تع حهتتتت  رص ايتتتت   متتتت  ايم تتتت ااستتتتعم د 
 يتا ل اين م ت  أك تر فتاك ر منتا عت  ب ا سسةت   اققعصت دي  عجت    ي  ايعحتا   ه ةت    ر    هت ا ايتزداد تتا      ااسعمراعي 

 .عج   جا اخلصوص ا ةجوم   تكنويوج  ج  يف ا  اام ايعكنويوجي عموم     ل ا عطوع  ةظرا يجعا  ا  ا ة   ايا  
  إىل أد   أ  ايكجتي ح ت ستوا  عجت  ا ةتعوجل ايز تي  كئ  ا ةجوم   حل  تن  أل عًا   تكنويوج   اقعح ميدا ك م 

أمه تت  عتت   متتوعًدا أس ستتً   ا يدتت ( ا ةرفتت ) متت  يةتترص بةصتتر ا ةجومتت    ا ةرفتت ّ عصتتر ألتتئح  ف تتا هتت ا األ تت   وهتتوع
تنتت مي وتت هر    لتت  متتو  ّايمة تت ل ستتيات  ياق ا تتا  ا  بتت  ا ةجومتت    تكنويوج تت  ب يعتت   تتتا    ّبتت قي متتواعد اقةعتت  
جل إىل هتت ا أد   كتت   ف TICّ  ااتصتت ل اقعتت م  تكنويوج تت  ستت     احل لتتج  ع   تت   ايتت  فرضتتعه  ايةو تت   ستترع  ايعغتت ا

أمه ت    ألئح  اقداع  يف ا سسةت  تتو   هب  ا ن فة   قصا  .يف و  ب ة  سرية  ايعغ  ا ن فة  بني ا سسة   اتعااد
 .ا ةجوم  ةظ م يةرص بنظ م  ي يك اسعحال عوي ا  ةشر ا ةجوم   عج  مةعوجل ا سسة    يب يغ  

أيضتتت  مت تتتز  اكئتتت       ستتتنوا  تةتتت ععمنتتت  عتتتا   عجتتت  تتتت كج  احملتتت   ايعكنويتتتوجي ااقعصتتت د ص احملتتت   ةتتتر  ي  كمتتت    
ا متتو هتت ا ايعطتتوع ايكئتت   جيتتا اقتتت ع  إىل أة تت متت  قئتت  ا سسةتت  ّ ايتتعحك ةدتتا  تن فةتت   تتتايا    م  ّ   باين م ك تت 

  كتت   يف و تتأك تتر تةد تتااّ  اخت ذهتت  يعةتتني ألتتئح  ايدتتراعا  ايتت   ع  عطتتو    أستت ي ا م  اقداع   ممتت ه   حاي تت  يف عو  وهتت
 ايا يتت  بصتتم  ع متت    ا سسةتت   م  معوقتتع عجتت  متتاجل تئتت   احتد تتا ايعنم تت  ا ةتتعاايدتتراعا     اختتت ذ هتت ا ايظتتر صّ فتت م  

  يف ةعت  أحتا أهت  ايتاع    األس ست     ي  قبتاا  ايعكنويتوجي ايت   اكت ا جعنم ت  ا ةتعاام    بصم    لت  ية  ست   اضتح  ي
 ايغ يتت    ا رجتتو  اينعتت    يتت  قصتتا حتد تتا  دمتت   أةظمتت  مةجومتت   فة  ّ  ذيتتك ببنتت    تةزيتتز ايدتتاع  ايعن فةتت   يجمسسةتت  

اه  يتتعم    ااقعصتت د قتتراعا  ا تةتتط فدتت  ب ي ةتتا  اختتت ذمتت   تت ل  ايتت  فتتاص إي هتت  ايعنم تت  ا ةتتعاام   يكتت   تعةتتا 
 .  ايئ ة   ااجعم ع  أل رجل ا عم ج  يف األبة د األبة د ا

ةتتتت ير  ا م جزمتتتت  ا سسةتتتت   ألتتتتئح  واجهتتتت  احل تتتت  اهل  تتتت  متتتت  ايئ  ةتتتت     ا ةجومتتتت   ايتتتتواعد   ا عاا يتتتت ّ 
واعد م  ا ةجومت   عت  يريتا ختزينهت   مة يعهت  احلاي  ّ  ذيك قصا اية طر  عج  ه ا احل   اي  عكنويوج وعا  ايايعط  
قتتراعا  ستتج م  مئن تت  عجتت  أستت  لتتح ح   اختتت ذ تةتتعط و  خعجتتع ا ةتتعوي   اقداعيتت  حتت   توافرهتت  اتت  يكمتت    ه ةشتتر 

 .يعحد ا م ز  تن فة   مةعمر   مةعامي 
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 :كشاليـــةاإل
ح ت   وع  أست    عمت د اقداع  احلاي ت  ا عط    عكنويوج ةا ا ة ي  اآلي   يجمةجوم   اي وم يف و  ايعغ ا  ايت  

تتتتت أم    هتتتتت   ا ة لتتتتتر   يف تكنويوج تتتتت  ا ةجومتتتتت   هتتتتتو عمتتتتتو ايتتتتتا ع ااستتتتتيات  ي يتتتتتنظ  ا ةجومتتتتت   ا ئن تتتتت  عجتتتتت    ااّت  أه 
يف تمة ت   فدا ألئح  ا ةجوم   جز ا ا يع تزأ مت  ةةت   اقداع  يف ا سسةت   متوعدا أس ست   تةعمتا عج تا .احل سوب

  جتتتا  تدتتتات منع تتت   جايتتتا    ا تتتيا  أستتتوا  جايتتتا    ايةمج تتت  اقداعيتتت    تتتتاع   ايدتتتراعا   أيضتتت  مةتتت عاف  يف
هب تتتا ا عغتت ا    أم تعم تتت    أم يكوةتتوا عجتت  دعايتت  ت متت  ةتت ختت   ايدتتراع دا تت  ا سسفةجتت  مع  ّ حتةتتني جتتود  األدا 

عاست  حمت  ايا   ا سسةت  يا    ل  اي ةا ايئ ةي اي   جيا أم تو    يعنم   ا ةعاام بةجد  ةع    قراعاف  مو ايواةا ا ع  
 .ر ب يئ ة ةظرا يطئ ة  ةش يه  ا ض   ااهعم مم   اكئ     ج ةئ
 :إتك ي   حب ن  تعمحوع حول ايةسال اير  ةي ايع   بن   عج  م  سئا ف م   
ايحديـد مؤس ـة ممـل   فـي  دامةـــــن إطـلر اينممــة ايم نــــرارات ضمــــايق اتخـل وملت في ـــنظلم ايمعلمل هو دور "

 "؟ايجزائرية لتوايفوسف
 :األسةج  ايمرع   ايع ي   يرح ت   م  أج  ايئح  يف ه ا ا وضو  

 منت ج  احلايتا  ايموستتم   سسةتت   ايدتراعا  ضتتم  إيت ع ايعنم ت  ا ةتعاام  اختت ذيف ا ةجومتت    ةظت مةت ه  يك تع  -
 ؟ايزا ري 

 ؟ايدراعا  اخت ذم هي يئ ة  ةظ  ا ةجوم   اي   تة عا يف  -
منتتت ج  ةظتتت م ا ةجومتتت   يف اختتتت ذ ايدتتتراعا  ا عةجدتتت  ب يئةتتتا ااقعصتتت د  يجعنم تتت  ا ةتتتعاام  يف مسسةتتت  ةتتت ه  يك تتتع  -

 ؟ايزا ري  احلايا  ايموسم  
منتتت ج  ةظتتت م ا ةجومتتت   يف اختتتت ذ ايدتتتراعا  ا عةجدتتت  ب يئةتتتا ااجعمتتت عي يجعنم تتت  ا ةتتتعاام  يف مسسةتتت  ةتتت ه  يك تتع  -

 ؟ايزا ري  احلايا  ايموسم  
منتتت ج  احلايتتتا ايدتتتراعا  يف إيتتت ع ايئةتتتا ايئ ةتتتي يجعنم تتت  ا ةتتتعاام   سسةتتت   اختتتت ذةظتتت م ا ةجومتتت   يف  ةتتت ه يع ك تتت -

 ؟ايزا ري   ايموسم  
 :فرضـلتاي

 :اآلت      اير  ة   ل  ت  ايمرض   ة ي  إتك ي   ايئح ّ ت
منتت ج  احلايتتا  يعنم تت  ا ةتتعاام   سسةتت  ب عةجدتت ا ايدتتراعا   اختتت ذيف ةظتت م ا ةجومتت   ي ةتت ه   :ايفرضـــة ايرئـ ـــة -

 .ايزا ري   ايموسم  
 :وينفرع عن هذه ايفرضـة ايرئـ ـة مجموعة من ايفرضـلت ايفرعـة اينليـة

  .ايزا ري  من ج  احلايا  ايموسم  مسسة  ينظ م ا ةجوم   يف مةعوجل ضة ع هن ك  :ايفرعـة األويىايفرضـة  .1
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منت ج  احلايتا ب يعنم ت  ا ةتعاام   سسةت   عوجل ضتة ع اختت ذ ايدتراعا  ا عةجدت مةت هنت ك :نــةايثلايفرعــة ايفرضـة  .2
 .ايزا ري   ايموسم  

ةتتا ااقعصتت د  يجعنم تت  ا ةتتعاام   يئ  ب ا عةجدتت ةظتت م ا ةجومتت   يف إختتت ذ ايدتتراعا  ي ةتت ه   :ايفرعـــة ايثليثــةايفرضـــة  .3
 .ايزا ري  من ج  احلايا  ايموسم   سسة  

ةتا ااجعمت عي يجعنم ت  ا ةتعاام  يف يف اخت ذ ايدتراعا  ا عةجدت  ب يئ  ةظ م ا ةجوم   ي ة ه   :ايفرعـة ايرابعةايفرضـة  .4
 .ايزا ري  من ج  احلايا  ايموسم  مسسة  

ةتتتا ايئ ةتتتي يجعنم تتت  ا ةتتتعاام   يئ  ب ا عةجدتتت يف إختتتت ذ ايدتتتراعا  ةظتتت م ا ةجومتتت   ي ةتتت ه   :ايخلم ـــة ايفرعــــة ايفرضــــة .5
 .ايزا ري  من ج  احلايا  ايموسم  ة   سس

 :ايموضوع اخنـلرأهمـة دوافع و 
يف ا ةت مه  يف  اتنئو أمه ت  ايئحت  مت  ايتا ع ايت   يضتطجو بتا ةظت م ا ةجومت   يف أدا  ا سسةت ّ  كت يك د ع  

تمرضتته  ايئ ةتت   ي   ايتت   قتتراعا  إستتيات     حمكمتت  فتتع  ب ألبةتت د ا عةجدتت  ب يعنم تت  ا ةتتعاام  يف وتت  ايعحتتا   اختتت ذبنتت     
اف  ا عة عع   وع تكنويوج ت  اقعت م ّ ايئ ة    اية  س  ّ   صول  متو تط تااجعم ع  ّ ااقعص دي يف ع و ا   دي   تغ  

 .بني ا سسة   ااقعص دي   ا ن فة  زاد  م  تا   اي      ااتص ل  
 :  منطجد   هي  عا  عا م  كم  يةعما ايئح  أمه   

ا ةجومتت   يف عتت    تكنويوج ت إضتت ف  جايتا   مةتت مه  بنتت    يف إلترا  ا كعئتت ّ  تئصتت  ايدت ع ني اتت  أحالعتتا  أم يكتوم -
 .األعم ل   ل  مو ايندص ا  حظ يف مة ي  ه ا ا وضو 

يئ  ةتت   ا وفرهتت  يف مة يتت  ي  يعةتته    ايتت     ب قضتت ف  إىل ايعتتافا ا ةجومتت   ستت ج  ي ةعتت   ّ إذ أمه تت  ةظتت م ا ةجومتت   -
 .ةط ب ي ةا ايئ ةي ت   ي   لح ح    ل  تجك اي   قراعا  فة  عج  اخت ذ  م عخ   ايدراع ة عا م    
  مت   عنصرا ه م   موعدا اسيات     تةعما عج ا ا نظمت   يف األمه   اي  اكعةئعه  ا ةجوم   يف ه ا ايةصرّ إذ أن   -
 . ايعاقج  مو ايظر ص ايئ ة   سرية  ايعغ   ذ قراعاف   حم  ي    هب  ور ص ا ن فة ّاخت  
 تتتت  عمج تتتت  اختتتتت ذ ايدتتتتراعا  يف ا سسةتتتت  ااقعصتتتت دي  اي تتتتومّ ب ععئ عهتتتت  جتتتتوهر ايةمج تتتت  اقداعيتتتت   حموعهتتتت  األس ستتتتي أمه   -

 . لت ايمة  
 :  يفوضوع  ّ تعم   م جواة اه ا ايئح  يف  ا ع  عتعم   د افو كم  

 منتت ج  احلايتتا  ايموستتم  يف مسسةتت  عجتت  ايواقتتو ايةمجتتي  متت ه   اينظريتت ا  هتت ا   يتت  ايعةتترص عجتت  متتاجل تطئ تتاحم   -
 .ايزا ري 

 .أمه   ا وضو  ةظرا يجعغ ا   ا ةع ا ا  ايئ ة   ا ةعمر  -
 ججتتا  استتعغ لإىل  ايزا ريتت  منتت ج  احلايتتا  ايموستتم  ي  يف مسسةتت  ا ةتت   توج تتا تتترحّ  حتج تت   فهتت    حم  يتت   -

 استتتعخاامه   ألتتتئح  كمتتتوعد حتع جتتتا ا سسةتتت  يوم تتت  م جتتتا م تتت  عأ  ا تتت ل ايئشتتتر ّ  ا ةجومتتت  ايتتت     إةعتتت    إيصتتت ل
 .ةط ب يعنم   ا ةعاام قراعا   ضرا  ت   ب خت ذيةم   اسعخاام 
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 :هدافاأل
 :ميك  تجخ ص أهااص ايئح  ف م  يجي

م  يف مسسةتتت  منتتت ج  احلايتتتا  ايموستتتم   ايدتتتراع يف إيتتت ع ايعنم تتت  ا ةتتتعاا  اختتتت ذمةرفتت  مةتتتعوي   ةظتتت م ا ةجومتتت    .1
 .ايزا ري 

منت ج  يف مسسةت  يجعنم ت  ا ةتعاام  ااقعصت دي  ذا  ايئ ةتا يف اختت ذ ايدتراعا   ةظت م ا ةجومت  مةت مه  متاجل مةرف   .2
 .ايزا ري احلايا  ايموسم   

 ت  ا ةتعاام  يف مسسةت  منت ج  يجعنم ااجعمت عيذا  ايئ ةا ايدراعا  يف اخت ذ  ةظ م ا ةجوم  مةرف  ماجل مة مه    .3
  .ايزا ري احلايا  ايموسم   

يجعنم تتت  ا ةتتتعاام  يف مسسةتتت  منتتت ج  ذا  ايئ ةتتتا ايئ ةتتتي ايدتتتراعا  مةرفتتت  متتتاجل مةتتت مه  ةظتتت م ا ةجومتتت   يف اختتتت ذ  .4
 .ايزا ري احلايا  ايموسم   

مسسةتتتت  منتتتت ج  احلايتتتتا عاام  يف مةرفتتتت  متتتتاجل مةتتتت مه  ةظتتتت م ا ةجومتتتت   يف اختتتتت ذ ايدتتتتراعا  يف إيتتتت ع ايعنم تتتت  ا ةتتتت .5
 .ايزا ري  ايموسم   

 :ايممهج ايم نخدم
اععمتتاة  يف هتت ا اياعاستت  عجتت  ا تتنه  ايولتتمي ايعحج جتتي متت  أجتت  ايوقتتوص عجتت  حدتت  ا اية قتت  بتتني ةظتت م       

 .ا ةجوم     إخت ذ ايدراع ضم  معطجئ   ايعنم   ا ةعاام 
 :اي لبقة ايدراسلت

نظتت م ا ةجومتتت     ك حتتول ا وضتتتو ّتعمحتتوع  عاستت   ا عتتوفر  ب  كعئتتت  ايزا ريتت   ايتتت   يا  هنتت ك ايةايتتا متتت  ا  
 :عاس   ايع ي    منه   جاة  ايا   .اخل... ّايدراعا  اخت ذا ةجوم  ّ  تكنويوج  

، "ايمعلومــلت واصتالــلصت وتهاـرهــل علــى تح ـــن األدا  اصؤنالــلد  يلمؤس ــة تامويو ـــل:"دراســة بعمــوا   -1
يمـــن علــوطي،  لـــة ايعلــوم اصؤنالــلدية وعلــوم اين ــــر، : مل  ــنـر فــي إدارع األعمــلع مــن إعــداد اي ليــ  رســلية

 .2003 – 2004 لمعة ايجزائر، سمة 
يف  ااتصتت ا ا ةجومتت      عكنويوج تت ر  إىل ايعطئ دتت   ا عنوعتت  يحتت  ل ايط يتتا يف هتت ا ايةمتت  ايعط تت قتتا        

ألةشتط  ألتئح  تتسد  عجت  ايشتئك  حب ت  تةت ه  هت ا ايعطئ دت   يف زيت د  فة ي ت  ع   األعم لّ  ك تع أم أتجتا ا
يك  م  يس   عج  ه ا اياعاس  اابعة د ع  احملعوجل يف ك   مت  ا واضتوّ كمت  يس ت  عج تا اييك تز عجت  .  كم    األدا 

ا ة يتتت  ايعةتتت  ي   ااقعصتتت دي   اي ةتتتا ايعدتتت  أك تتتر منتتتا عجتتت  اي ةتتتا اقداع ّ  هتتت ا متتت  أدجل إىل اابعةتتت د قجتتت   عتتت  
 حةتتا د م  ااقعصتت د ايدتتراع كمتت  عكتتز  عجتت  اي ةتتا  ب ختتت ذيجموضتتو    متت  يرافدهتت  متت  أستت ي ا   يتتر  معةجدتت  

 .ايواةا األ رجل ا عةجد  ب يعنم   ا ةعاام 
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دراســة -اإلداريــة ايقــرارات اتخــل ، دور نظــلم ايمعلومــلت اإلداريــة فــي ايرفــع مــن فعليـــة عملـــة دراســة بعمــوا   -2
 األعمــلع،  لـــة فــي إدارع مل  ــنـر مــذ رع، مملصــرية ، إســملعـ (ALGAL) -حليــة ايكــر ة ايجزائريــة يميممـــوم

 .2003/2004ايم ـلة،  اينجلرية،  لمعة ايعلوم ، ؤ  اصؤناللدية اين ــر وايعلوم وعلوم اينجلرية ايعلوم
متوعدا إستيات     تةعمتا عج تا ا نظمت     كت يك إىل أمه ت   جص  اياعاست  إىل أمه ت  ا ةجومت   ايت  تةعت     

جتتوهر ايةمج تتت  اقداعيتت ّ كمتتت  ت تاك تتا فرضتتت     جتتتود  ب ععئ عهتتت اي تتتومّ  ااقعصتت دي ايدتتراعا  يف ا سسةتتت   اختتتت ذعمج تت  
    ايت   جصت  إي هت    كت م مت  أهت  اينعت. ع ق  إجي ب   بني ا ةجوم     فة ي ت  ايدتراعا  يف ايشترك  ايزا ريت  يو ن توم

اياعاس  أم ايدراعا  ا عخ   يف ايشرك  ايزا ري  يو ن وم هي قراعا  ذا  فة ي   ع ي ت  كمت  أم ةظت م ا ةجومت   اقداع  
اي   تةعما عج ا ا سسة  يسلر بشك  إجي يب عج  تنظ   ايةم  ب يشرك    يةت ه  يف زيت د  دقت  ا ةجومت   حب ت  يتوفر 

م   ت ل ايئتاا     احلجتول ايت  ( توف  ايوق )ايدراعا  يف  ق  سريو ةةئ    اخت ذمهم    ضر عي  مةجوم   أتجئه  
 .يطرحه    ب يع   إةع   قراعا  أك ر دق    أك ر مر ة    فة ي  

 :   عج  ةع    اياعاس  ك م م  بني أه  ايعول    م يجيي  بةا اق
  يف ةظتت  ا ةجومت  ّ ب قضتت ف  إىل تك  تتع ايتتا عا  ايعاعيئ تت    ايعكوين تت  ضتر ع  ايةتتةي  عا  مواكئتت  ايعطتتوعا  احل لتتج

 .يزي د  كم    مةعخامي اينظ م يف ايعة م  مو ايعكنويوج  
 دور نظلم ايمعلوملت اين ـويقـة فـي اينخ ــل يلمكـلت اين ـويقي و ايرؤلبـة علــة، دراسـة حليـة: دراسة بعموا  -3
ــة يميممـــوم بليم ـــلة  ايكــر ة -كشــر ة م ــلحن ايحبــمة بليم ـــلة) ــة ايحبــمة بليم ـــلة –ايجزائري ، (كشــر ة ملةم

اإلؤنالــلدية،  ايعلــوم اين ــــر و وعلــوم اينجلريــة ايعلــوم األعمــلع،  لـــة فــي إدارع مل  ــنـر ايعـــد فراحنـــة، مــذ رع
 .2005/2002ايم ـلة،  اين ــر، فرع ت ويق،  لمعة علوم ؤ  
عجت  ةظت م ا ةجومت   ايعةتويد     د عا يف تتوف  ا ةجومت   اياق دت    اياعاس  إىل إيدت   ايضتو   ه اهاف       

 :ايش مج  يجد  م بةمج   ايعخط   يجنش ط ايعةويدي   ايرق ب  عج اّ  ك م م  أبرز اينع    ا عول  إي ه  م يجي
  تتت مج   دق دتت   يجةتتا ةظتت م ا ةجومتت   ايعةتتويدي د عا ه متت  يف عمج تت  ايعخطتت   ايعةتتويدي  تت  يتتوفرا متت  مةجومتت  -1

 .ايدراع ايرت ا   ايةج   اخت ذع  ايئ ة  اياا ج     اخل عج   يجمسسة  مم  ية ه  يف 
ت ةا  ا سسةت  ة ظ مت  ممعوحت  تعتال ر  ت تسل ر يف ايئ ةت   عن لتره   أجزا هت  حب ت  تعك مت  يعحد تا األهتااص ايت   تةتة   -2

 .ا سسة  إىل حتد ده 
  يف ح    ا سسة ّ ت م ا يف تنم   ايئاا    اق ع  عّ  ذا   ص  ص تن ستا ايدتراعا  أضح  ا ةجوم  موعدا ه م -3

 ايعولت     ااقياحت   مت  أهت  . ا خعجم  ا  ي سد   إىل قتراع أفضت  يئنت   أستئد   تن فةت    حتد تا إستيات     ا سسةت 
 :م  يجي

 .يوج   ا ةجوم  تكنو  اسعخاامتوو ع كم  ا  معخصص    إجرا  د عا  تاعيئ   حول  -
 .عب  خمعجع أقة م ايشرك  بنظ م مةجوم يت فة ل يرفو مةعوجل أدا  ايشرك  -
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دراســة واو  صــورية، تــومي مـلــود،  دور نظــلم معلومــلت ايمــوارد ايةكــرية فــي تقــــ  أدا  ايمــوارد ايةكــرية فــي  -4
 .2010ايمؤس ة، مجلة ايعلوم اإلن لنـة،  لمعة محمد خـبر ب ارع، ايعدد اي لبع،   وا  

هاف  ايا عاست  إىل ايئحت  يف موضتو  ةظت م ا ةجومت    د عا يف أدا  ا تواعد ايئشتري ّ مت   ت ل تعئتو خمعجتع 
  قتتتا  جصتتت  ا اا جتتت  إىل أم ةظتتت م مةجومتتت   ا تتتواعد ايئشتتتري  يف متتتاا    س  ستتت   ةظتتت  مةجومتتت   ا تتتواعد ايئشتتتري ّ 

هت م ا متيه بتا تاديعهت    جيةت  مت  عمج ت  تد ت   أدا  ا تواعد ا سسة  حيع   دا م  إىل تطتوير حت  يتعمك  مت  حتد تا ا 
 :يجي م  ا د ي اين ّت  ع   ايعول   ايئشري  أك ر فة ي  ّ   م  أه  

   عكنويوج تتت ايإ ضتتت   ايةتتت مجني يف إداع  ا تتتواعد ايئشتتتري  يتتتا عا  تاعيئ تتت  متكتتتنه  متتت  مواجهتتت    مةتتت ير  ايعغتتت ا   -1
 . منه  يعادي  مه مه ااسعم د 

 .تش  و   حتم ز لد ف  ايعغ   يف أس ي ا ايةم   -2
 :خ ة ايةحث

 :فدا ت تدة ما  فا اخلط  ايع ي    مت ت   مو أس  ايئح   
ّ  صصتن  ل لت  مئ حت عجت   م عتتا قتا   بةاا اقسيات  ي نظ م ا ةجوم  ايمص  األ ل ايعةريع بتضم    

عطر  إىل ممهتوم ةظت م ا ةجومت  ّ أستئ ب ةشتاتاّ ستن ام    يت  ا ئح  األ ل يجعةرص عج  م ه   ةظ م ا ةجوم  ّ 
ظهر يف ستتتنتصتتتن ع أةظمتتت  ا ةجومتتت  ّ   عطر  يف ا ئحتتت  اي تتت   إىل ستتتن و  متتتا   مكوة تتتتاّ أهاافتتتا    ص  صتتتاّ   

اا    ا تةظت م ا ةجومت   اآل  عطر  إىل تةريتع ستن ام    يت  ّ إىل ايئةا اقسيات  ي ينظ م ا ةجوم  مئح  ل ي  
 .حتاي   أةظم  ا ةجوم  ّ ب قض ف  إىل اقسيات     ا ة لر  ألةظم  ا ةجوم  

عضتم  األ ل  س إىل أعبةت  مئ حت ّ  ّ  قة ت يف وت  ايعنم ت  ا ةتعاام تنت  ل  و مت  إختت ذ ايدتراع ايمص  اي ت     
أمتت  ايدتتراعا ّ  اختتت ذايةوامتت  ا تتسلر  يف   واتتتا ايدتتراعّ مم زاتتتاّ  ط اختتت ذ  أوهرةتت  ف تتا ممهتتوم ايدتتراعا ّ  ايتت    اختتت ذم ه تت  

متتا   ممتت ه مي يجعنم تت  ا ةتتعاام ّ متت زي  تطوعهتت   ّ  يف ا ئحتت  اي  يتت  تطرقنتت  إىلي تت   فدتتا تضتتم  أةتتوا  ايدتتراعا ا
يرابتو ّ   يف ا ئحت  اإستد ي ف  عجت  ا سسةت  ايع عخييّ مئ د ه    أهاافه ّ  ص  صه   أبة ده   يف األ   تطرقنت  إىل

 .ايدراع يف و  ايعنم   ا ةعاام  اخت ذ  األ   تطرقن  إىل
منت ج  ر  إي ا يف اي ةا اينظتر  عجت  مسسةت   تطئ ا م  ت ايعط   ق عئ عهو عئ ع  ع  حم  ي   ايمص  اي  ي 
 أد ا  ستت  منه  تت  ايا عاّّ ح تت  ستتندوم بعدتتات ةظتتر  تتت مج  عجتت  ا سسةتت  حمتت  اياعاستت ايزا ريتت  احلايتتا  ايموستتم  
ّ   خنتتتتتع  ايئحتتتتت    متتتتتت  ع م تتتتت  متتتتت زي  أهتتتتت  من قشتتتتت  ايمرضتتتتت   ّ عتتتتتره  حتج تتتتت  ةعتتتتت    ااستتتتتعئ  م  عتتتتتو ا ةجومتتتتت  
 .ل  إي ه و  ت ايعاي   ااسعنع ج  
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 :تمهيد
ِِّّ متثِِّّلممِِّّو صام مِفمنصِِّّ امويو  ِِّّلماملعلومِِّّ عم ُمث ِِّّتُم مويِِّّ لماملات ِِّّ عمعاِِّّولم ِِّّ دمةابشكصِِّّ ص  معاِِّّولمتِِّّ مومدام   

اي ِّ   مةامل ِّكم ومةشصِّدمموا  ِّ ممدترتاتيجي مه م م عكمدم ليهمفمجم هب مظ ةفماملن ف  ومفمحيطماملات ِّ م ك ِّبمعِّ يك   م
ويِّ م.هذامايك  م  نميزام م لىماملات  م نم كواف ميد ه منظ دمميونممنمتاليهمتوف مم محتك جُهم ملي هت ممِّنممعلومِّ ع

 عماملات ِِّّ مفمايكع مِِّّلممِِّّ ماي ي نِِّّ عمةمع عكهِِّّ مةتِِّّد يبم مليِِّّ عممِِّّودمفما ِِّّ صلمدمو ني ِِّّت ِِّّهبمنظِِّّبماملعلومِِّّ عم لِِّّىمايعُم
 ممِِّّنمتِِّّالقمتلِِّّامايكواصِِّّلمعِِّّعمم ا ِِّّزمصِِّّن ماياِِّّ ا مامل كليِِّّ مع ملات ِِّّ م ِِّّنمم  ِِّّامت ِِّّ صقماملعلومِِّّ عمفيمِِّّ مصِِّّن ماياِِّّ ا مهبِِّّ

 .عينه 
ة هِِّّدفمهِِِّّّذاماييصِِّّلميكاِِِّّّدلمدمِِّّ  مخِِِّّّ ملمميوِِّّنممِِِّّّنمتاليِِِّّّهمايكعِِّّ فم لِِِّّّىمم هيِِّّ منظِِِّّّ دماملعلومِِّّ عمةايِِِّّّ ممِِِّّّنم

 :تالقمتن ةقمامل  و ماآلتي 

م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
م
 
 
 
 
م
 
 
 

 
 ماهية نظام المعلومات؛: المبحث األول

 تصنيف أنظمة المعلومات؛: المبحث الثاني

 .لنظام المعلومات االستراتيجيالبعد : المبحث الثالث
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 نظام المعلومات ماهية: المبحث األول
ةخمكلِِّّخممموون تِّهةمم تِّ   مناِّهتهمةةظ هيِّه تِّنكر  مفمهِّذامامل حِّ مدلمايكعِّ   خمامل كليِّ مينظِّ دماملعلومِّ عو

م.تص هصهم هدافهمةصوبمدل
ممفهوم نظام المعلومات: المطلب األولم

نظِِّّ دم:م"مثِِّّلموياِِّّدم ملِِّّاماي ِِّّ وثونمفمميِِّّدانم نظمِِّّ ماملعلومِِّّ عممصِِّّرلح عمخمكليِِّّ م لِِّّىمنظِِّّ دماملعلومِِّّ عما صا  
يوِّنمهِّذ ممو"نظِِّّ دماملعلومِِّّ ع"مع تكصِّ  ةممو"دصا لممِّوا صماملعلومِّ ع" ةممو"نظ دممع ع ماي ي ن ع" ةممو"مع ع ماملعلوم ع

ِِّّ  وتوِِّّ صمتكرِِّّ عام نِِّّدمععِِّّ ماملِِّّاييعةممعِِّّلموتكاِِّّ   مفممي هيمهِِّّ مةمع نيهِِّّ م املصِِّّرلح عمعِِّّ خبماتِِّّكالفمت ِِّّمي هت مدبم   
 : لي صلمينظ دماملعلوم عم م  مدلمتع   خممكعد ممنمايكر  مميلوصوقمدلمميهودمينظ دماملعلوم عمبعد مو
ِّميوِّنمتع  ِّخمنظِّبماملعلومِّ عم لِّىم« :التعريف األول-1 خِّ و عمةممايِّاام ةمماعاملعِّد مةمممِّ ممِّنمارفِّ اصنظ م مجممو ِّ ممُم   
اي ش عِّ مةممايكن ِّياةممام مبخت اماياِّ ا اعتوا  ماملعلوم عمايال مةممتا يلوةمممتاودمعكجمي وايت مةممموا صماي ي ن عوةممص بعوابت م

م.1»مصاتلماملنظم 
متاِّ يلةمماتِّرتج  مومتاودممجم ا ج اءاعمايت ممهمجممو  ممننظ دماملعلوم عمميونمتع  يهم لىم ن مم«:التعريف الثاني-2
وِِّّنمينظِِّّ دماملعلومِِّّ عم نمايكنظِِّّيبومع  فِِّّ ف مدلمايِِّّ مميُمم لِِّّىش عِِّّ ماي  مةممبماختِِّّ اماياِِّّ ا اعد توا ِِّّ ماملعلومِِّّ عوميِِّّةممختِِّّز نةم
م.2 »لتلاماملنكج عماعد دةممعماملادم ترو  ماملنكج ةممايع ملعمفمحتليلماملا  لةمم   دماملد اء ُم

م.3ايكع  خمميونماتك الممايوظ هخمار عع مينظ دماملعلوم عمنمهذام
م.املعلوم عممنمايعن ص ماملوون مينظ دماملعلوم عم ةممنماحمليطماخل  جياي ي ن عمةممج مم-أ

م.ختز نماملعلوم عمامل كعمل ممنمم فماينظ دم-ب
م.مع ع ماملعلوم مامل زن م-ج
 (.feed back)ومةايك ذ  مايعو ي مة ذامحنوماحمليطماخل  جيميلمات  ظ دومنا ماملعلوم محنوماملوون عمارت ىميلن مم-د

ِِّّهمملمخيِِّّنمنظِِّّ دماملعلومِِّّ عمعكع  ِِّّخممُمةجتِِّّد ما خِِّّ  لمهنِِّّ مدلم ن ِِّّممم ِِّّدمعِِّّعمارتصِِّّ هي موو  عمهبِِّّذامالِِّّ قمعمةاملهكم 
وجِِِّّّزومختِِِّّّز نومحتو ِِِّّّلممتعمِِِّّّلم لِِِّّّىمهمجممو ِِِّّّ ممِِِّّّنمارنظمِِِّّّ مايِِِّّّت م ن ِِِّّّ"مفِِِّّّهمع  ميِِِّّّهومفيُم  م ِِِّّّ مفمِِِّّّنهبممِِِّّّنم ِِِّّّذهفمدلمتع  يِِِّّّ عم

م.4ومع  ف ف ميلك ِذ  مايعو ي املعري ع(مع  م)ةتوا  ممو(مع ع )
مت ِِِّّّممميلمعلومِِِّّّ مع ي ِِِّّّ   نمصاتِِِّّّلمجممو ِِِّّّ مايكانيِِِّّّ عمةا جِِِّّّ اءاعمايِِِّّّت م"همهن ِِِّّّع عِِِّّّ فم ِِِّّّذي ممةم:مالتعريفففف الثالفففث-3

هِّومجممو ِِّّ ممنظمِّ ممِّنماملِِّّوا صومعِّ ام وم خِّ  موممعريِِّّ عوم"منظِِّّ دماملعلومِّ عممفموِّعمهنِِّّ نممِّنم ِّ ىم ن مم.5"ايكنظِّيب

                                                           
 .02ص  0222ومايدا ماع معي ومدور نظم المعلومات اإلداريةمن قمحممدمايو ص وم1
 .21ص  0222ومايدا ماع معي ومدور نظم المعلومات اإلداريةصوني محممدماي و  وم2

3
REIX. (Robert),  système d'information et management des organisations, Vuibert, 3ème édition, paris, 2000,  

p 20.  
4
S.Rivond & J.Talbot,   le développement de systèmes d’information - méthode et outils, (presse de l’université 

du Québec, Canada, 1993), P08. 
5
Lucboyer & Noélequilbey, organisation theories, applications, (éditions d’organisation, 2

ème
 édition, Paris, France, 

2003), P347. 
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اخلوم...مدجِِّّ اءاعومت ِِّّمممع ،صِِّّوقوممع عِِّّ ومختِِّّز نومد صِِّّ قماملعلومِِّّ عمفمخِِّّولمعي نِِّّ عومنصِِّّومومصِِّّو وم صِِّّواع
م.1"صاتلمايكنظيب

م:ونن ممنماتك الممعع ماينك ه تاي  عا ممش اءلمايكع  ي عمدن ممم
ه مِّ ممِّنمةتِّ هلمايك ِّي مامل ِّكعمل مفمدصا لماملات ِّ عميِّذي مفهِّومماملعلوم عم ظه مةعصي مص ن ميويِّ م وتِّيل منظ دم-

م. نظم مايك ي مدصا لحيكلماملو ن مار ث م مهي مفم
مومختِِّّز نوممع عِِّّ مجِِّّ )مهبِِّّ ايوظِِّّ هخمار ععِِّّ مايِِّّتم اِِّّودمفمفِِّّ ره ماِِّّذامامليهِِّّودمدلممارةلمايكعِِّّ   خمايثال ِِّّ متر شِِّّ م-م

ةهِِّّيممملم كرِِّّ  مدلمتيصِِّّيلمهِِّّذ مايوظِِّّ هخمانظِِّّ دماملعلومِِّّ عم عكِِّّامن شصِِّّ مداي مفِِّّ نم  متع  ِِّّخمييِِّّذمو)ةناِِّّ ماملعلومِِّّ ع
م.ماعزاه   اييوتي عمةمما،د د ني ه مارعع صمايتمتيكبما  كم صم ليه مفمشي سمفع يي منظ دماملعلوم عمملات  ممن جب

مهمجممو ِِّّ ممِِّّنماملوونِِِّّّ عماملكن تِِّّا معاِِّّولممنِِِّّّكظب لِِّّىم ن ِِِّّّمِِّّنمتِِّّالقممِِّّ متِِِّّّ امميوِِّّنمتع  ِِّّخمنظِِِّّّ دماملعلومِِّّ عم
ايِِّّ م ِِّّنمم  ِِّّامةممييِِّّدلودنكِِّّ مممعلومِِّّ عممُممهتِِِّّدُفمدلاملعنو ِِّّ مةممنمايعن صِِّّ مامل ص ِِّّ نِِّّ عمفمجممو ِِّّ مِمِِّّلمهِِّّذ ماملوو متكمث ِِّّةم

تِّفممِّنم جِّلمفمايوشِّ ماملن ةممد ص قماملعلوم عمدلمامل ك دمعمع ياولماملالهِّبةمماياي دمعوظيي مجتمي ومختز نوماملع ع 
ع يكِِِّّّ ختماختِِِّّّ امةممم ِِِّّّ  دهتبمفم صاءمايوظِِِّّّ هخماملو لِِِّّّ ماِِِّّّبومت صِِِّّّ مايوظِِِّّّ هخمايك ِِِّّّي   م رِِِّّّ صمولِِِّّّوقميلماِِِّّّ  لما صا  ِِِّّّ 

م.مص ه  ةممش ا اعمصحيح 
 نظام المعلومات  أةأسباب نش: المطلب الثاني
م:2 ايعواملمايك يي  مميونموص ه مفمعمارت   مووقمدنا ءمةاتك دادمنظبماملعلوم عومهذ مارت ص متعد

دصم يييِِّّ متوا ِِّّ ماملِِّّوا صممحُتِِّّدنمجِِّّوه ماملاِِّّول ما صا  ِِّّ م كمثِِّّلمع تكصِِّّ  مفماختِِّّ اماياِِّّ ا اعمايِِّّت م:مالمشففةلة اإلداريففة -1
احملِِّّدةصلم لِِّّىم ةجِِّّهمابتِِّّك دادمخِِّّ ماحملِِّّدةصلمويِِّّ متِِّّا  مايعوامِِّّلماخل  جيِِّّ مايِِّّتمبمتلِِّّ ما صا لماي ِِّّليم مشِِّّد لماي ِِّّير لم

تلِِّّ ماياِِّّ ا اعمتك ِِّّذمفمظِِّّ ةفمتكصِِّّخمم مِِّّ م ن مممةدتِِّّك القمايُيِِّّ ممفموِِّّدةصمايك ييِِّّخممِِّّنم    هِِّّ ماي ِِّّل ي م ليهِِّّ مدب م
م.مصعوع ماي ؤ  مامل كا لي معصو لمصحيح ةمم ددمايكه دةممعنانماملعلوم ع

عمىمدلمفِِِّّّ ة لمت ِِِّّّ صقماملعلومِِِّّّ عومف ملنظمِِِّّّ متنا ِِِّّّبمدلمايعد ِِِّّّدممِِِّّّنما صا اتا ِِِّّّيبمايعمِِِّّّلم ص ممدن م:متقسفففيم العمففف  -2
بم مليِِِّّّ مت ِِِّّّ صقم قمرِِِّّّفم نمتِِِّّّك مبم صاءمهِِِّّّذ مارناِِِّّّر معاِِِّّّولمفع ِِِّّّم ِِِّّّك موِِِّّّ  مةمم...(املاِِِّّّرت  عوما نكِِِّّّ مومايك ِِِّّّو ا)مامل كليِِِّّّ م

 مِِِّّّوص معِِِّّّعما صا اعمفمةممارش ِِِّّّ دومعاِِِّّّولم فاِِِّّّيمعِِِّّّعما صا اعمفمامل ِِِّّّكوىمايواوِِِّّّدوةمماملعلومِِِّّّ عمعِِِّّّعمهِِِّّّذ ما صا اع
م.م امل كو  عمامل كلي ممنم جلمحتايامارهدافمامل توم

ماملصِّ حمم مااصاصمايكا يبمايِّوظيييماملوِّ لميلعمِّلم لمِّ مااصاصعم مهيِّ مت ِّ صقماملعلومِّ عمعِّعل مهم ُمونماياوقم ن مةميُم
تاِّدلماملعلومِّ عمدلمامل ِّكو  عما صا  ِّ مم  ِّ هبمفتناِّهما، جِّ مدلمنظِّ دماملعلومِّ عمع يك ختمةممامل كلي ميلمنظم م  ا صا م

م.ع ياولماملالهبةممامل كلي مفمايوش ماملن تف

                                                           
1
R.Marciniak & F.Rowe, systèmes d’information dynamique et organisation, (Economica, Paris, France, 1997), 

P07. 
2
HWANG MI, WINDSOR JC and PRYOR, A Building Of a knowledge base for MIS research: a Meta analysis 

of a systems success model. Information Resources Management Journal, (2000), 13(2), 26–32. 
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ايكانيِّ ميننكِّ ممجتعِّلمايعمليِّ ما نك جيِّ م  ثِّ متعايِّداومف ملاِّ ة  عمةممو اعمايعمليِّ ايكر ِّمدن م:مالعملفيو  التقدم التقني -3
م.حتك ممدلم ؤةسم مواقمف م ةمم ص ح م   لما،جبو

  ِِِِِّّّّّ لمرنمعمدلمااص ِِِِِّّّّّ صمخمِِِِِّّّّّ م ماياِِِِِّّّّّ ا مويِِِِِّّّّّ م نم  مشِِِِِّّّّّ ا متِِِِِّّّّّ م مشِِِِِّّّّّدم ِِِِِّّّّّاص مدلمت ِِِِِّّّّّ  لممهِِِِِّّّّّذ مايعوامِِِِِّّّّّلم ص م
م مجعِِّّلم مليِِّّ مدصا لماملنظمِِّّ عما،د ثِِّّ م  ثِِّّ متعايِِّّداومفماملنظمِِّّ عما،د ثِِّّ معاِِّّولمتِِّّ   م  ِِّّ  م ِِّّا جِِّّ اءاعما نك جيِِّّ متُم

م.صلمفماملنظم مرفم نمتكدفامعاولممنكظبمععمامل ا زما صا   ماملكعد مايت مةمحتك ممدلم بمه هلممنماملعلوم عمةم
م:م  لي (22)و فماياولم شبمممنمهن مجند

  (10) الشة  رقم
 التقّدم التقني والعملي في استعمال تةنولوجيا المعلومات

 
 
Source: REIX. (Robert) : système d'information et management des organisations, Vuibert,        

3
ème

 édition, paris, 2000,  p : 38. 

ايكرِِّّو اعمامل كليِِّّ ميعن صِِّّ مايكاِِّّددمايكاِِّّيفمةايعملِِّّيمفمدتِِّّكعم قمتونويوجيِِّّ م (22)ويِِّّ م وفِِّّمماياِِّّولم شِِّّبم
املعلوم عمةاي مو فمص ج مايكعايدموي مجندمفمامل كوىمارةقم نماادفممِّنمارنظمِّ مايكانيِّ مةايعمليِّ م ِّ نم رت ِّزم

لمارمِِّّ مدلماي حِِّّ م ِِّّنماييع ييِِّّ مفم عومعينمِِّّ مفمامل ِِّّكوىمايثِِّّ لمدنكاِِّّنظِِّّبماملعلومِِّّفماي حِِّّ م ِِّّنماينج  ِِّّ ممِِّّنمتِِّّالقم
ينصِِّّلمفمامل ِِّّكوىمايث يِِّّ مدلم نظمِِّّ متانيِِّّ ممايك ِِّّي مة ِِّّامارنظمِِّّ مامل ِِّّ  دلم لِِّّىمدختِِّّ اماياِِّّ ا اعم لِِّّىماملِِّّدىماملكوتِِّّطو

م.ختددماملد اءمةاملات  م لىمامل كوىما ترتاتيجي
  ِّ متاِّودم لِّىماشكصِّ ص  عماي ِّو مويِّ ممهِّيم مفمابشكصِّ ص  عما،د ثِّ  هِّبم ِّمدن م:مالمحليةو  المنافسة الدوليةم-4

هِّوماشكصِّ صم ِّ  ماي  ِّو ماشكصِّ صمماحملليمع  فِّ ف مدلمايِّ مفِّ ن مةممةخت وجدمتن فسم   مععماملنظم عم لىمايصعيدمايدُم
هِِّّذ مماتِِّّكم ا ه مفمايعمِِّّلمفمظِِّّل مةممو اي  ِِّّمدفِِّّ في ممِِّّنم جِِّّلمفِِّّم نمعا ههِِّّ مفما م لاِِّّيم لِِّّىم ِِّّ تامدصا لماملنظمِِّّ م   ِِّّ ء م  ِِّّ
 ممم كم مفم اةا مامل ِّكهلوعم  ِّاص مدلمت   مص بعمتُم و لمابت مم وم م م ن مهذام كرلفمعع ماي ي ن عماا م مةممو ةفايظُم

 عالي درجة التعقيد ضعيف من نوع لوغاريتمي
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 ِِّّكالءدممِِّّ ماخلِِّّدم عم ِِّّ مةمم خ ِِّّ هتبممِِّّنم جِِّّلمترِِّّو  ما نكِِّّ مةممك ععِِّّ م اةا مامل ِِّّكهلوعملمامِِّّ م   ِِّّ ء ملاِِّّيم لِِّّىم ِِّّ تاماملنظ م ُم
م.ماعايك   م

 نظام المعلوماتنات ةوّ وم  وظائف : لثالمطلب الثا
مهِّذ مايوظِّ هخمو نِّهتُمويُِّ ممحتايِّام هدافِّهوشصدممصلكعد ممُمم  ت تي مم نم اودمعوظ هخنظ دماملعلوم عم لىممرف

مدصا هتِّ ومةتاِّ يله م  مماي ي نِّ عمجِّ م عمُلم لِّىموي مامل كلي ومممص ص ه ييدلممنممُمةممصوقم لىممعلوم عمصشيا منما،ُم
فم لِِِّّّىمايعن صِِِّّّ ماملوونِِِّّّ مينظِِِّّّ دمدلمايكعِِِّّّ  مم مِِِّّّنمتِِِّّّالقمهِِِّّّذاماملرلِِِّّّفمتِِِّّّنكع فم لِِِّّّىمخمكلِِِّّّخمه تِِِّّّهمايوظِِِّّّ هخمع  فِِِّّّ فةم

مم.املعلوم ع
مةظ هخمنظ دماملعلوم عم:الفرع األول

 :1ي ل م فيععدلمةظ هخم ت تي منل صه مم اودمنظ دماملعلوم ع
 :جمع المعلومات -1

املِّدتالعمايِّتمتعكمِّدم ليهِّ ماملات ِّ ميسِّم نمتِّ ه ما، ِّنمةتوِّونمهِّذ ماملعلومِّ عمممِّنم هِّب متعكاماملعلوم عم
فمعدا  مارم م    لم نمت م عمتهيتممنممص ص مخمكلي مفماملات  مة ذامفماحمليطماخل  جيومة كبما،صِّوقم لِّىمهِّذ م

ا، تِّو مةهِّذ مارتِّ لم رلِّام ليهِّ ماتِّبم لىمخولمعي نِّ عم ةمم اتِّالعم ةم ِّنمم  ِّامةم م م دة  م ُملممُمد معِماملعلوم عمعِم
م.ابتكيع  م  متزة دمنظ دماملعلوم عماآلختم علوم تي ممنماحمليطمماخل  جي

 :تخزين المعلومات -2
عظِّبمفعمليِّ مايك ِّز نماييِّدة متاِّكملم لِّىممُمم.ثِّلم مليِّ ماعمِّ متوِّونم ييِّ م ةم دة ِّ ثله ممِم ملي مايك ز نممِممدن م

وفِِّّ مفم  خِِّّيخماملات ِِّّ مةايِِّّ م ميك ِِّّزنمفمخِِّّولممليِِّّ عمةمر و ِِّّ عمة شيِِّّ مةتُمعِِّّ م ِِّّدة  مممجُماملعلومِِّّ عمةاي ي نِِّّ عمايِِّّت م
م.يالنكه ءممنممع عكه مةاتكعم ا م هصالميكحايام هدافماملات  

مةصِِّّي مفيمِِّّ متِِّّ امع ملعلومِِّّ عماملاجمِِّّ وم مةايِِّّت ميي ِِّّ عِِّّ مممجُم مليِِّّ مايك ِِّّز نمتاِِّّملم ِِّّلماملعلومِِّّ عمايِِّّت مم مِِّّ م ن م
ي عمتكمثلمفمعنونماملعلوم عمةايتمتعكاممنم و نمايوت هلميك ز نماملعلومِّ عم ييِّ مةايِّ ميلص ِّمة ملي مايك ز نماآليي 

م:ايتمتكميزمهب مةاملكمثل مف
م.دمو ني ماتكعم ا ممنمم فم دلمجه عمةفمنيسمايوش م-
م.ع ام م يي م رلام ليه ماتبم نظم مت ي معنونماملعلوم عممنمتالق وونماتكعم ا م تهلمة ت  مم-

م(.ايك ز نةممم  مايكصنيخ)مومةتنظيمي ( عملي م)ماتكعم قمةت هلمتاني مةتكرلفم ملي مايك ز ن
 :معالجة المعلومات -3

م.ععدم نم اودمنظ دماملعلوم عممجم مةختز نماملعلوم عمتهيتمةظيي ماملع ع 
اينظِِِّّّ دمةايِِِّّّ مو ِِِّّّفمملم ليهِِِّّّ ممِِِّّّنماحملِِِّّّيطمايِِِّّّذ م كواجِِِّّّدمفيِِِّّّهمهِِِّّّذاعلِِِّّّو لماي ي نِِِّّّ عماملكحص ِِِّّّةتكمثِِِّّّلمهِِِّّّذ مايوظييِِِّّّ مفمم-
م:افمةاوكي ج عماملات  مةمنمارمثل م لىم ملي ماملع ع مميونما  ده 

                                                           
 .11وممم1891موايا ه لمومصا مايذ  مايع يبالتخطيط، و  المحاسبة اإلدارية في مجاالت الرقابة و  دماملنعبم و ماهلل1
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 ِِّّ مةايِِّّذ منوفِِّّحهممِِّّنمتِِّّالقماياِِّّولماملعلومِِّّ عومةجتِِّّد ما خِِّّ  لمهنِِّّ مدلماييِِّّ  معِِّّعمايعن صِِّّ مايثالةممتصِِّّيي ماي ي نِِّّ عم-
م:يتآلا

 (10) رقم الشة 
 العالقة بيانات، معلومات، معارف

 

  Source: REIX. (Robert): système d'information et management des organisations, Vuibert, 3
ème

 édition, paris, 

2000,  p : 32. 

املات ِِِّّّ م لِِِّّّىماتِِِّّّكثم  مد لمجنِِِّّّ لمايعمليِِِّّّ ما صا  ِِِّّّ مفم صِِِّّّ ن مهِِِّّّذاوم كوشِِِّّّخم لِِِّّّىمشِِِّّّمي ِِِّّّ مفماياِِِّّّوقومعِِِّّّهن م  ةبممُم
صةنماب توِّ ام لِّىمنظِّ دممهتِّ ما صا  ِّ  مِّنمايص ِّعفمتصِّو  ماملات ِّ مة ملي مهنِّ ماي ي ن عمةاملعلوم عمايداتلي مةاخل  جيِّ ومةم

م.1ام ف  يميلمعلوم عما صا   ومهدفهمتزة دماملات  مع ي ي ن عومةاملعلوم عمايال م
 مفاهيم أساسية حول المعلومات  : (33)رقم  الشة 

    
م.341ممم-1881م-صا مخ  فميلر    مةاينا موإدارة الموارد البشريةمو ليماي لمي: المصدر

                                                           
 .421.ممم1889(م2)موك  ماياا  مم ع مومم(الوظائف  –المهارات  –المبادئ )إدارة األعمال وممن يلمموتىةمحممدممصريىماخلا ةدم1
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مِّنمماملات ِّ م ماملعلومِّ عمف مهي مماي  عاف ملعلوم عمتلعفمصة امع يغمارمهي ومفماملات  م ولومة وفمماياولم
م:وي مم  لي

م ليه ؛تاي ماملعلوم عمو م  هلماتكعملمةنالماملعلوم مةايكع فمم-
م؛  اةيي  محتد دماملعلوم مةتصحيحه م-
مابتك ن ءم نماملعلوم عمايتميي  مهب مف هدل؛م-
م.اتكي  ماملعلوم عماملرلوع ممنمععم لماملعلوم عمامل زن مفماينظ دم-
مومع  فِِِِّّّّ ف مدلا صا اعماملعنيِِِّّّ ةمميلمصِِِّّّ حم د تِِِّّّ او ة ِِِّّّكبمايِِِّّّ ممِِِّّّنمتِِِِّّّّالقمتوا ِِِّّّ ماملعلومِِِّّّ ع :نشفففر المعلومفففات -4

مم.تا  ه مععم  س ءمايكنظيبممنمتالقمجممو  ممنمارصةاعماييع ي 
منذ  ممنه ةممفسالم نمه تهمايوظ هخماي هي ي وم اودمنظ دماملعلوم عمع يعد دممنمايوظ هخمارت ى م:ايت 

م.ماخل...م رل ه ماحمليطمابشكص ص مفمخولمة  هاممثلماييوات وم اخما،  ع عايت ممارت تي  دنك مماملعلوم عمم-
ِِّّنهبممِِّّنم صاءمةظِِّّ هيهبم- اعمةممتِِّّوف ماملعلومِِّّ عماملالهمِِّّ ميو فِِّّ مامل ِِّّاةيعمفماملات ِِّّ ومايِِّّتمتو  ابتِِّّكج ع ميو فِِّّ مايك ِِّّ  

م.مايتمحتدثمفماحمليط
م.م عم م ياماعي دميلنا مايكن ِممسمن عم  م  مص قمععمخمكلخمامل كو ممنمابت ممجو ممتلام-
ايياظِّ مامل ِّكم  نومدامةمماي ي ن عمايس ة   ميلمات ِّ مةوي اهتِّ معِّ ير  مار ثِّ متِّ   مةم صةص ِّ م ِّنمم  ِّاماي صِّدمتوف م-

ايكن ِِِّّّامةمم ن ما ِِِّّّ صلموِِِّّّد لماملن ف ِِِّّّ م ومِِِّّّ مععِِِّّّدم ِِِّّّودم يِِِّّّ  م لِِِّّّىماملات ِِِّّّ معِِِّّّذقمجهِِِّّّوصم  ِِِّّّاميلِِِّّّكمونممِِِّّّنماملع فِِِّّّ ماي ِِِّّّ  ع 
اعمايتمت ايكهد ِّداعمايِّتمتِّنعوسم لِّىمدمو نيِّ معا ءهِّ مةمما  م ليه مفك كييدممنمايي مماملك و مةتكي صىمامل ِّ م ع يك   
م.مةمنوه مفماي و 

اياِّولماملِّواختمةمم. ممنه مفمايك ي مةاختِّ اماياِّ ا اعتنظيبمةت ميزمةت تيفماملعلوم عمعر  ا مت مممع ر صماملهم مم-
مارصةا مار عع ماي هي ي مينظ دم ُم م.املعلوم ع ع 

 (04)الشة  رقم   
 األدوار األساسية لنظام المعلومات

 

 

 
 
Source: VIDAL (Pascal) et PLANEIX (Philippe), systèmes d’information organisationnels, Pearson 

Education, Paris, 2005 p.34. 
ممةونات نظام المعلومات :الثانيالفرع 

 المعالجة

 المدخالت المخرجات    التخزين     
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 مليِِِّّّ عمتاِِِّّّ يلي م ةمايكحليِِِّّّلمايِِِّّّتم اِِِّّّودمةمممِِِّّّدتالعومخم جِِِّّّ عو:ممِِِّّّنم ن صِِِّّّ م ال ِِِّّّ نظِِِّّّ دماملعلومِِِّّّ عم كوِِِّّّونم
 :1ظ دمفمايعن ص ماي هي ي مايك يي ةتكمثلمموون عماين .عكحو لماملدتالعمدلمخم ج عمم ا مياوا دممعين 

 :Inputالمدخالت .1
م.املوجوصاعمايتمتدتلمفماينظ دةمماملعري عمايتمتصخماروداثةممهيم    لم نماملي صاع 
 :Processingالمعالجة  .2

املنرايِّ ومايِّتمجتِّ ىمةممايِّتمتكمثِّلمفمجممو ِّ ممِّنمايعمليِّ عما، ِّ عي ةممةهيم  ِّ  لم ِّنماع نِّفماييِّيفممِّنماينظِّ د  
م. لىماملدتالعمع   مايوصوقمدلمامل  ج ع

 :Outputالمخرجات  .3
م.هيم    لم نماملعلوم عمايتمتييدمم ك دميماينظ دةممم عملماينظ دميلوصوقمدييه وايت مةهيمتثلماينك ه م  

  :Controllingالرقابة  .4
صِِّّوقمدييهِِّّ ممايوُممّ ماينكِِّّ ه مايِِّّت ممايكه ِِّّدممِِّّنم ن مةمممهتِِّّدفمدلمايكحايِِّّااياوا ِِّّدمايِِّّت مةممهِِّّيمجممو ِِّّ ممِِّّنما جِِّّ اءاعةمممممممممم

م.اخلرطماملوفو  مم  ا ةممتكم خىمم مارهداف
 :Feed backالتغذية العةسية  .5

ةميوِِّّنمدظهِِّّ  مموفيهِِّّ م يِِّّو داام  نِِّّ ممه هدافِِّّةممهتاِِّّولمنك هجِِّّةممةهتِِّّدفمدلمتِِّّوف م صالمد خِِّّ ص  مرناِِّّر ماينظِِّّ دو 
م: الشكه مع عسه ماي ع ممنمتالقماياولمايك ختةممموون عمنظ دماملعلوم ع

 (05)الشة  رقم 
 مةونات نظام المعلومات 

 
م.18ومم1889وم م نومصا مايثا ف مونظم المعلومات المحاسبية الحاسوبية  دماي اا محممدمش تبومم:المصدر          
ايعالشِِّّ معينهمِِّّ ومويِِّّ م ِِّّكبماتِِّّكا  قماملعريِِّّ عم ِِّّنمةمممِّنمتِِّّالقمهِِّّذاماياِِّّولمتظهِِّّ مينِِّّ مموونِِّّ عمنظِِّّ دماملعلومِّ عمم

ايِِّّتم اِِّّودمةماي يئِِّّ ماحمليرِِّّ مفمخِِّّولممِِّّدتالعم مختسِِّّ ميلمع عِِّّ م  كلِِّّخمايوتِِّّ هلماملك وِِّّ ميك ِِّّ ممفمخِِّّولممعلومِِّّ عم
ميوِِّّنم نمةممةختسِّ مهِِّّذ مايعن صِّ ميل ش عِّ مفم ِِّّلمم ولِّ ممِِّّنمامل اوِّل ت  جيِّ وةممع تِّك الا مجممو ِّ ممِِّّنمارمِّ افمصاتليِِّّ 

 (35)ماياولم شبمفم هي ي مينظ دماملعلوم عايعن ص مايمةتكحدص.  ج عمم لم ت ىم لىمخولممدتالعت ك لمامل
 

                                                           
 .18وم19مممو1998صا مايثا ف موم م نممنظبماملعلوم عماحمل ت ي ما، توعي وموحممدمش تب  دماي اا م1

 المدخالت

 البيانات

 

 المعالجة

 المخرجات

 المعلومات 

 البيئة

 المحيط

 مستخدمو

 المعلومات 

 التغذية العكسية 
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 نظام المعلومات عناصر : (06) الّشة  رقم
 

 

 

 

 
 

 

Source :REIX. (Robert): système d'information et management des organisations, Vuibert, 3
ème

 

édition, paris, 2000,  p : 27. 

امل اوِِِّّّلمةاخلرِِِّّّواعمامل كليِِِّّّ ماملوونِِِّّّ مآلييِِِّّّ م مِِِّّّلمنظِِِّّّ دماملعلومِِِّّّ عمةايِِِّّّتمت ِِِّّّد ممجمِِِّّّ م (10)م شِِِّّّب اياِِِّّّولم وفِِِّّّم
م اِِِِّّّّودم ليهِِِِّّّّ منظِِِِّّّّ دممماياِِِِّّّّولمخمكلِِِِّّّّخمايعن صِِِِّّّّ مايِِِِّّّّت موف ِِِِّّّّةحتصِِِِّّّّيلماملعلومِِِِّّّّ عمةتنكهِِِِّّّّيمعناِِِِّّّّ مةتوا ِِِِّّّّ ماملعلومِِِِّّّّ عوم مِِِِّّّّ م ُم

متعمِِّّلمماِِّّرت  ممِِّّنمومةايِِّّت م)منِِّّ امومعِِّّ ام ومم ِِّّك دمع(ة ن صِِّّ مع جميِِّّ مم)اعمة بعمعِِّّد م(املعلومِِّّ عممِِّّنم ن صِِّّ مم ص ِِّّ م
م. جلم ملمنظ دماملعلوم عمعولمفع يي مة ي ءل

 وخصائصه أهداف نظام المعلومات :رابعالمطلب ال
    تِِّّهمةمم,م اص هِِّّ فنظِِّّ دماملعلومِِّّ عم ظهِِّّ ممِِّّنمتِِّّالقمخ   تِِّّهمايِِّّت ممعِِّّلممِِّّنم جلهِِّّ ويوِِّّلمنظِِّّ دممعلومِِّّ عم هِِّّدافمجُمممممممم
 مينظِِِّّّ دماملعلومِِِّّّ عم مةاخل ص ِِِّّّمِِِّّّلمارهِِِّّّدافمايع م ِِِّّّفم لِِِّّّىمجمُممِِِّّّنمتِِِّّّالقمهِِِّّّذاماملرلِِِّّّفمتِِِّّّنح ةقمايكعِِِّّّ  مةممدييهِِِّّّ م صِِِّّّلُممايِِِّّّت م

هِّ مفماييِّ  م  مدلم مه متنح ةقمايكعِّ فم ليهِّ ممِّنمتِّالقمايكر ِّمهب منظ دماملعلوم عمزُمع  ف ف مدلمتص هنم د دلم كميِّ م
م.ايث ل

 أهداف نظام المعلومات : الفرع األول
 :1م عمدلمنو عتنا بم هدافمنظ دماملعلوم       
 :تنحص مارهدافمايع م مينظ دماملعلوم عمفمم م ليم:األهداف العامة .1
فم لِّىماييجِّواعماين شصِّ ومايِّتمهذاممنم جِّلمايكعِّ  مةمماملعلوم عةممينظ دماملعلوم عموص ممص ص ماي ي ن عمرفم لىم -

مِِِّّّ  متن ةاِِّّ مهبِِّّدفمايكن ِِِّّّيامفمةممتِِّّوفمترت ِِِّّّزم مليِِّّ ما،صِِّّ م لِِّّىمحمكِِِّّّوىمنظِِّّبماملعلومِِّّ عماملكِِّّوف لةمماتِِّّكوم ا وميوِِّّنم
 .مممارصاء
 .ماملعلوم عماملكوف لةممتوونميهماياد لم لىمتن ةقماي ي ن عةممةُمك ص نمكو ملم نم وونمنظ دممعلوم عمرفم لىمم -

                                                           
 .81ممم1890ومومج مع مايوو  الحاسب اإللةترونيو  نظم المعلوماتومخوشيمت مل1

 

 تحصي  المعلومات

 

 معالجة وتحوي  المعلومات

 تخزين وحفظ المعلومات
 

 واإلفصاح المعلومات نشر

           (Diffuser) 

 

 

 نظام املعلومات عنارص

 الّنظاممستخدمو 

 (اآلالت والمعّدات)العتاد 

 

 البرامج واإلجراءات

 معطيات
 (نامذج، معارف)
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ةايِِّّ م ِِّّنمم  ِِّّاما  ِِّّالنمموكليِِّّ مفمجمِِّّ قمختصصِِّّهخمُمميِِّّ معلوم تمدمتِِّّدم عاِِّّد منظِِّّ دماملعلومِِّّ عماملكو مِِّّلمميوِِّّنم نم ُمم -
 .  ما  المي عر  ا ممنمايرُمه م ن
املعلومِّ عمةمماي م ِّنمم  ِّامحتد ِّدماي ي نِّ عةممهصل معِمف  ي معمي مارنار ماملك مةمم نا منظ دماملعلوم عمملي عم هي  م -

 .خ مامل كعمل ةممامل كلي مامل كعمل 
 .صلاي ممنم جلمموا   مايكرو اعماملكجد مةممايكويلمعوف ماخلرطةممظ دفم نمصي ن مم كم لميلن مم -
نم جِِّّلمم افاكهِِّّ ممِِّّ مايكاِِّّ    ما وصِِّّ هي مهِِّّذامِمِِّّةممايكاِِّّ    ما وصِِّّ هي ميلمات ِِّّ  مف مو م نم ِّ ِِّّنظِِّّ دماملعلومِِّّ عمرِِّّفم لِِّّىمم -

 .ص مفمجم ا املك ص م
 فِّ مةممت ِّمُممع تِّولكهبم ميلعِّ ملعتد   ي ِّملمصة اعايايِّ دمععِّد مة نمم  امع جم مفِّرتاعمتوو نيِّ مونمينظ دماملعلوم عمميُمم -

متلام واص مصاهم ميلعملمفمجم قمةمم اعما،د ث لكرو ميهذاممنم جلمموا  كهبمةمم صاههب  .ُمعع 
وم مِِّّ ماع اماياِِّّ ا م عماخت ِِّّ ملي ِِّّمفم  اِِّّ متن ةيِِّّهم لِِّّىمم ِِّّكوىمارصاءمةممنظِِّّ دماملعلومِِّّ عم نمتِِّّنعوسمفع ييكِِّّهرِّفم لِِّّىمم -

صِِّّ صفم ةجِِّّهمايعا ِِّّ عمايِِّّتمتُمةمماملاِِّّ  لموِِّّل مةممحِِّّوثا نكِِّّ ممايعملِِّّيميلم ِِّّكييد نمفمجمِِّّ قماي ُمم لِِّّى عمِِّّلم لِِّّىمايكِِّّه  م
 .اينا ط

ظِِّّ دمصِِّّ قمعِِّّعماين م عمابت م ِِّّهلم ملي ِِّّ ُمةممدجِِّّ اءاعمتنِِّّ ةقماملعلومِِّّ عفملمع ِِّّهوي مُيِِّّنظِِّّ دماملعلومِِّّ عمايكو مرِِّّفم لِِّّىمم -
 .ممكرل  عمامل كييد نةمم كويلمعكل ي ماوكي ج عةمم كعمليهوةمُم
 :األهداف التفصيليةمم
ِِّّةمم: اماياِِّّ ا  هِِّّدافمتكعلِِّّامععمليِِّّ ماخت ِِّّ - ما صا لم مليِِّّ عمصِِّّن ماياِِّّ ا مايِِّّ ةتييفومجتنيِِّّف مفمتكمثِِّّلمهِِّّذ مارهِِّّدافم ت ت 
م. عاي ممنم جلمم اش  متليم ميلعملي مةمماعيا ا ماما ختامل   دلم لىمدظبملمع ين م ذامايكوي مةمما  صلمفع يي ماخت امايا ا ةم
ك ععِِِّّّ منظِِِّّّ دماملعلومِِِّّّ عميلنمِِِّّّومامل تاِِِّّّفمفمنو يِِِّّّ متكمثِِِّّّلمهِِِّّّذ مارهِِِّّّدافمفممُمةمم:املعلومِِِّّّ ع هِِِّّّدافمتكعلِِِّّّام ِِِّّّدم عم -

 نم اِّودمعناِّ م ِّلمةممتِّوف م  فِّ مايو ِّ هامةاملر و ِّ عمةاملعلومِّ عمايصِّ ص لمفمجمِّ قمختصصِّهةممجتميِّ ةممتدم عماملعلومِّ ع
 . اودمع  ج ع م نه ةمماملكعلا معهوم اددممجي ماخلدم عةممامل  ج عمايدة   ةمماملعلوم عماع    م نمم  اماملر و  عو

امِّ وميلمح فظِّ مايداهمِّ متكمثِّلمهِّذ مارهِّدافم ت تِّ مفمةفِّ ماخلرِّطمايسِّ ة   مايال مةمم: هدافمتكعلامعكرو  ماينظِّ د -
دلمتِِّّوف م مليِِّّ مفحِِّّنمم ِِّّكم ممفُمهتِِّّدِمةممظِِّّ دمشِِّّدمتناِِّّهمععِِّّدمدش مِِّّ ماين ماعمايِِّّت مم ا ِِّّ لممجيِِّّ مايك ِِّّ  مةممصِِّّي نكهةمم لِِّّىماينظِِّّ د

 .1مك عع مترو  مع اجمهةمميلكر يا عمايس ة   مفمجم قم ناركه
م  ِِّّ م ز ِِّّدممِِّّنترِِّّو  مامل ِِّّكييد نمت ِِّّ هبمفملمهِِّّذ مارهِِّّدافمفمايكِِّّوختمععمليِِّّ عمتكمث ِِّّ:م هِِّّدافمتكعلِِّّامع مل ِِّّكييد ن -

بعميلعمِِِّّّلومة نمخييِِِّّّ ممِِِّّّنموجِِِّّّبممعِِِّّّد مم ماينظِِِّّّ دومةايعمِِِّّّلم لِِِّّّىما ِِِّّّ صلماياِِِّّّد لما نك جيِِِّّّ ميلاِِِّّّوىمايع ملِِِّّّ ماملك وِِِّّّ فع يي ِِِّّّ
 .مايكولي ك يي مامعتكعل مم ت ىم هدافع  ف ف مدلمموظ د ا  مفماين مارتر ءمنكيج مختييسهمملعدبعمايكدتلماي

م فِّ مم ِّكوىم صاههِّبةمم دمعكرو  مايعِّ ملعتكمثلمهذ مارهدافمع يكويلمايك مةمم: هدافمتكعلامع يع ملعمعنظ دماملعلوم ع -
مو هِّدافمتكعلِّامع يعالشِّ عمةايك ِّ صقومةهنِّ نم هدافِّهةمممع فِّ مايعِّ ملعمعِّهميكي صِّيلماينظِّ دشصِّدمرِّطماملوفِّح محتد دماخلُمةم

                                                           
1
Shaker Turki Ismail ,The Role of Marketing information system on decision making: An applied study on royal 

jordanian air lines , international journal of business and social science, vol2, No3,2011, p178. 
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دناِّ ءمنظِّ دمةممصِّ قمعِّنظبماملعلومِّ عماملكاِّ هب دلمامل ِّكييد نمةابت مةممصِّ قممِّن مابت ملمهذ مارهدافمفمتِّوف م ملي ِّتكمث مةم
ِِِِّّّّتاِِِِِّّّّّدلمتِِِِّّّّدم عمةممعِِِِِّّّّّعمخِِِِّّّّ  ةممعينِِِِّّّّهميك ِِِِّّّّ صقماملر و ِِِِِّّّّّ ع مِِِِِّّّّّواماي  ممةتاِِِِّّّّي  قماملات ِِِِِّّّّّ ومايِِِِّّّّتم كيحهِِِِِّّّّّ ما  ِِِِِّّّّّالدماآلختميعم 

محتليِِِّّّلةممفمايايِِِّّّ دمعوفِِِّّّ ُمكمث لِِِّّّ مملمعلومِِِّّّ عيامعوفِِِّّّ متي تِِِّّّ متكعل ِِِّّّومع  فِِِّّّ ف مدلم هِِِّّّدافمةاملصِِِّّّرلح عمامل ِِِّّّك دم 
م نهِِّّ وناِِّّ   مد ِِّّداصم كي ِِّّ  م ةمةمماشِِّّرتالمتي تِِّّ عمجد ِِّّدلةمهِِّّ مترو  مةممم اجعكهِِّّ ةمملمعلومِِّّ عمفماملات ِِّّ ويتنييِِّّذمتي تِِّّ مةم
م.  ايفما،دِمو مايكِميكر مام موا  شصدمممك ععكه مع تكم ا ةم

دماملعلومِِّّ عمصة ا مه مِِّّ  مفمص ِِّّبم نظِّيمومدام ن منظِّ دماملعلومِِّّ عمفماملات ِِّّ مصة اامينِِّّ م ِِّّمِّنمتِِّّالقمهِِّّذ مارهِّدافم
املواهمِّ ممل كلِّخم مليِّ عمةممنا ماملعلوم عمايدشياِّ ةممختز نةممع  ف ف ميكجمي موات  عامل كلي مفماملما صا   ايوظ هخم

اياِّد لممدن مةممةف  ليكهِّ ومات  ِّ عاملفمهذ ممارصاء  هبماي مفمحت عم ي ءلموي م ُمماملات  م لىمدتكالفمم يعكه و
ظبمةاتِّك دامه م ِّ م لىمابتكي صلممنمنظبماملعلوم عمم ت رِّ معاِّد لماملات ِّ م لِّىمايك رِّيطماملن تِّفميكرِّو  مهِّذ مايِّنُم

ظبمتاودمعدة مف  لمفمدت و ماييِّ مميع مِّ قماينُممف ن مهذ اي مةممفسالم نمهذام.املات   كن تفمم محتايام هدافم
ماملكو مِِّّلمعينهِِّّ مةعِِّّعممكرل ِِّّ عمار مِِّّ قمةايكرلعِِّّ عما، ييِِّّ مايكن ِِّّيامنمةتاِِّّدلم تِِّّ ييفم مِِّّلمجد ِِّّدلميلمات ِِّّ متكس ِِّّ

املعلومِّ عمايِّوا صلممِّنممةختِّز نمع عِّ م لِّىمايعمِّودمتومِّنمارصةا مارت تِّي مينظِّ دماملعلومِّ عمفمةمم.امل كا لي ميلمات  ةم
بم عمِّلمداام  نِّ م وِّدمايوظِّ هخمارتِّ ىمخ ه ِّ م ةمخِّ مماينظِّ دم مِّ م ن مومممنه مابتكي صلدت وكه مشصدمةماي يئ ماخل  جي م

ظِِّّ دمايي  ِِّّلومةهِِّّذامن م يكهِِّّ مهِِّّيممع عِِّّ ماملعلومِِّّ عماملكعلاِِّّ معلم ن صِِّّ مخمكليِِّّ ممهم موِِّّو نممِِّّنم ِِّّد منممُمِّ  ِِّّ  لم ِِّّمهِِّّوومف1 مليِِّّ 
 اش ِّ مظِّ دمايي  ِّلممعلومِّ عمشصِّدمتوجيِّهمةمُم تِّلميلن م م ُمةهِّذامارِتِّمظِّ دمايايِّ ص و فماين مةجعلهِّ محتِّ متص ِّمدت وكهِّ مشصد

ظِِِّّّ دمايايِِِّّّ ص منظِِِّّّ دماملعلومِِِّّّ عمدلمفِِِّّّم نمناِِِّّّلمةناِِِّّّ ماملعلومِِِّّّ مفيمِِِّّّ معِِِّّّعماين مفم هِِِّّّدِمةمِِِّّّنمجهِِِّّّ م تِِِّّّ ىممو ملِِِّّّهمةةظييكِِِّّّه
 .ظ دماملعلوم عمفماملات   مممو ن منِموف مولماملواختم ُمةايا م.مةاملات  مة ذامحميره 

(    30)الشة  رقم   
مةانة نظام المعلومات في المؤسسة    
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1
 Ezine, The role of decision support system for decision making, top publishcation, New Delhi, 2010, p54. 
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مو ن منظ دماملعلومِّ عمصاتِّلماملات ِّ ومويِّ م اِّودمعكِّوف مش  ِّدلمعي نِّ عمم(11)م شبممممنمتالقماياول كس م
دنرالشِِِِّّّّ ممِِِِّّّّنممجِِِِّّّّ ماي ي نِِِِّّّّ عممِِِِّّّّنمحميرهِِِِّّّّ مةحتليلهِِِِّّّّ مةت و  هِِِِّّّّ مةختز نهِِِِّّّّ ومةوِِِِّّّّ مايوصِِِِّّّّوقمدلمامل  جِِِِّّّّ عمفمخِِِِّّّّولمتِِِِّّّّل م

 .ةتدم ع
 خصائص نظام المعلومات: الفرع الثاني

ايِِِّّّتمتوِِِّّّونم ث عِِِّّّ ممعِِِّّّ   مت ِِِّّّ  دن مفمةمم هِِِّّّبماخلصِِِّّّ هنمايِِِّّّتمرِِِّّّفم نمتكِِِّّّواف مفمنظِِِّّّ دماملعلومِِِّّّ عما،ِِِّّّد  مدن مممم
مفع يي منظ دممعلوم عممُمةمما،وبم لىممدىم ي ءل م:1منوجزه مفيم م ليعع 

مبم مُصِِّّةممناِِّّ  ُمةمُجعِِّّلممتكمثِِّّلمايوجهِِّّ ماينيعيِِّّ ممِِّّنماينظِِّّ دمفمااِِّّدفم ةمارهِِّّدافمايِِّّت مم:ظففامالوجهففة النفعيففة مففن النّ  -
مة.مفمدمِّ  ممات ِِّّ ممعينِِّّ ةمصمايكرِِّّو  مفمميِّدانم لمِِّّيمحمِِّّد مةممنظِِّّ دماملعلومِِّّ عمخلدمِّ ماي حِِّّ مبُمصِّم مشِِّّدم ُممِِّّثال مجلهِّ ومفر
ت ِِِِّّّّ  دمممِِِِّّّّنماملموِِِِّّّّنم نمتايكرِِِِّّّّو  ماي ِِِِّّّّةمم ت رِِِِّّّّ م يِِِِّّّّ ص نماي حِِِِّّّّ مُممعلومِِِِّّّّ عمةممعي نِِِِّّّّ عنظِِِِّّّّ دماملعلومِِِِّّّّ عمم ُِِِِّّّّوف  وِِِِّّّّنم نمميُم

 .ايكنييذةممةا خ افمش ع ا صا   مفمجم قماي  ممم  اعينمتدم  ممعلوم عمنمامل هتبمامل ك دمعمفمتل ي مو جي م
بمميوِِّّنمدناِِّّ ءم ةمترِِّّو  منظِِّّ دماملعلومِِّّ عمدبم اِِّّ    مم ِِّّك دميه ماملنكيعِِّّعم ِِّّدم هت ممِِّّنمم:المشففار ة فففي التطففوير -

اشكصِِّّ   م لِِّّىمفِِّّرتلمامنيِِّّ مظِِّّ دمرِِّّفم ِِّّددميكحايِِّّاماملاِِّّ    مفمترِِّّو  ماين مةمموتوشيِِّّ مايكاِِّّ    ةممص جِِّّ مايكيصِِّّيلةممويِِّّ ماينِِّّو 
م.مممممممممصلميهايداهم ميلكه دممنممر عاكهميلمواصي عماحملد مةممصلومعلمرفمدتس  همب ك   اعمامل اجع مامل كم لحمد م
 عمفيهِِِّّّ مشر  ِِِّّّ عما صا لمايعليِِِّّّ مع ملات ِِِّّّ وميكحد ِِِّّّدم ةيو  ِِِّّّملُمث ِِِّّّنِِِّّّ م ةمجملِِِّّّسمميُمةشِِِّّّدم كمثِِِّّّلمم ِِِّّّد ماملاِِِّّّ    مفمعُمممم

م.ا صا لةممش ع اي  مةمما خ افةممايكنييذ
نظِِّّ دممعلومِِّّ عمفعِِّّنمم  ِِّّامايكو مِِّّلمميوِِّّنم عِِّّطممجوه  ِِّّ مر  مةممايكو مِِّّلم ةمايِِّّرتاعطم عكِِّّامت صِِّّي م ت تِِّّي م:التةامفف  -
ميلمات ِِّّ ومة نيِِّّ متيهمهِِّّ معهتِِّّلو م و ِِّّنةممايوظيييِِّّ ممعِِّّ م نكِِّّ مممعلومِِّّ عمميوِِّّنمتا لهِِّّ ميِِّّ علومِِّّ عمايكر يااملم نظمِِّّ 
همداامملم كواجِّدمنظِّ دمةصِّلمعِّعمارجِّزاءمبمميوِّنماملكممِّ م ةمايكو مليِّ ومويِّ م ن ِّلمميهودمايكو ملم يهودمايوودلم كص مةم

ظِِّّ دمفمِِّّثالمنِم.مت اعرهِِّّ ممعِِّّ ةممموونِِّّ عماينظِِّّ دةمممويي ميوِِّّلم ن صِِّّ ظِِّّ لمايُاِِّّعِِّّذي م عِِّّيفمايكو مِِّّلماين مةممدرِِّّ صمةوِِّّدلممكممِِّّ و
م:2منه ةممو ن ص  ممع ماملعلوم عمايو  هايمرفم نمتكو ملم ل م

 .املع   ةمماملواصي عماييني ةممايكا    ةمماملر و  عةممايوكفم ة ي ماملعلوم عممثل -
اييه تِِّّ ماملوفِِّّو ي ومةممماملاِِّّكملم لِِّّىماييه تِِّّ مايوصِِّّيي ايكحليِِّّلماييِِّّيف مةمم عم ةمارناِِّّر ممثِِّّلمايكزة ِِّّدومايكنظِِّّيبايعملي ِِّّ -

م.مممممممممابتك دادةمماينالةمماي ح ةممابترتج  
 عماي ي نِّ عماي هي ِّي وماتِّك دادمملي ِّةمم ِّ  دمفمعنِّ ءميهودمم   ماي ي نِّ عماملاِّرت  م ُممدن مم:شتر ةمسار البيانات الم   -
 م لِِِّّّىماوكي جِِِّّّ عمامل ِِِّّّك دمعومفرل ِِِّّّ عمايزعِِِّّّ هنمفممات ِِِّّّ مِِِِِِّّّّّّينج عمصِِِّّّم م امل  ج عمُِِِِِِّّّّّّاملةمممتن ِِِّّّ ممنهِِِّّّ مايكاِِِّّّ    ايِِِّّّت مةم

امِِِِِِِِّّّّّّّّ ايكن مةممحتليلهِِِِّّّّ ةمماخِِِِّّّّ اعما نكِِِِّّّّ مص اتِِِِّّّّ ممُمةمماييِِِِّّّّوات د ِِِِّّّّداصم ِِِِّّّّك ُبمم  ت تِِِِّّّّهمى لِِِِّّّّمايِِِِّّّّت مم ث عِِِِّّّّ ماي   يِِِِّّّّزلعكِِِِّّّّامجت   ِِِِّّّّ ممِِِِّّّّثالومتُم
م.مممممممع مل يع ع

                                                           
 .111وم111مممو1898موصا مايا ة موالقاهرةالمعلومات في النظم المعاصرة،  منظومحممدمحممدماا ص 1
2

 .11ومم2113ومصا مايي اة  ميلنا مةايكوا  وم م نومار صنومنظام المعلومات التسويقية مدخ  إتخاذ القرارت يدمش خيوم 
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م ِِِّّّذي مرِِِّّّفم نمتك ِِِّّّ مم ِِِّّّ  اعمماِِِّّّرت  موِِِّّّ منِِِّّّكمونممِِِّّّنمجتنِِِّّّفمايكوِِِّّّ ا ةممت ِِِّّّجلممِِِّّّ لمةاوِِِّّّدلةممفهِِِّّّذ ماي ي نِِِّّّ عمجتمِِِّّّ 
م:ت   دن مهذ ماخل صي مفيم م ليةممايك ز نوةمما،اومفمايكوا  ةم
 ؛ارت تي ظ دمدلم ن ص  محتليلماين م -
 ؛ا،دممنمتو ا ماي ي ن عمفمارنار ماملكا هب  -
 ؛ايعملي عةممت  يطما ج اءاع -
م.ممترو  مامل   اعماملارت  ميكدفامايعملي ع -
اِّذامةممظِّ دماملعلومِّ عوتكو مِّلممعِّ مفمدمِّ  منِمةمملمنظِّبمف  يِّ ومتِّرتاعطظبماملعلوم عم لىم ِّد متاكملمنُمم:النظم الفرعية -

تدمِّ ممم ك ِّلماِّ متدمِّ مالِّ بعمايوظيييِّ مع ملات ِّ م ةايِّت مةممو  يِّ ماملوونِّ مينظِّ دماملعلومِّ عظبماييرفمحتد دم هِّبمايِّنُم
 .م1ليبممل  هتبمتُمفماملعلوم عمامل  ج مايت مماينظ وم ةم عين ممنمامل ك دمعمةفا مبهكم م عم لممنهم صن فممُم

ايِِّّ مةمم جِِّّ صمايكيوِِّّ مفمدناِِّّ ءم ةمترِِّّو  منظِِّّ دممعلومِِّّ عمصاتِِّّلماملات ِِّّ مرِِّّفماي ِِّّدءمفمايك رِِّّيطميِِّّهوم:التخطففيط -
ةخترِّيطمنظِّ دماملعلومِّ عمرِّفم نم.ممِّنمماومِّ عمجن وهِّ ةممم عمارت تِّي ميِّنظبماملعلومِّ عيوونمهذ ماخل صي ممنماي  م

امل ِِّّك دم ومممِِّّ امم العمعِِّّعمجممو ِِّّ ماين مص جِِّّ ممِِّّنمايكيِِّّ م شِِّّل معكاِِّّدلمم م  ِِّّمم ِِّّلم لِِّّىماتِِّّك دادممِِّّدتلماينمِِّّ اممايِِّّذ م ُم
م:ممممملمم اولممنه ترو  منظ دماملعلوم عم لىم د مةمم م متاملمصة لمختريط

 ؛حتد دما، ج ممنماينظ د -
 ؛اييني ةممص ات مجدةا مابشكص ص   -
 .كرل  تهع فم لىممُمايك م -
ةشِِِِّّّّ مابتِِِِّّّّكج ع مينج عِِِِّّّّ م لِِِِّّّّىمةممظِِِِّّّّ داين مم ُع عهِِِِّّّّ مايويييِِِِّّّّ مايِِِِّّّّتمتصِِِِّّّّلمهبِِِِّّّّ ماملعلومِِِِّّّّ عمايِِِِّّّّت ممدن مم:وقففففس االسففففتجابة -

صِِِّّّل مم  خِِِّّّ م  مجتيِِِّّّفمفِِِّّّو ام لِِِّّّىمابتكي ِِِّّّ  اعوممِِِّّّنمتِِِّّّالقمارجهِِِّّّزلماملك مم اعِِِّّّطابتكي ِِِّّّ  اعم وِِِّّّنم نمتوِِِّّّونمااعم
خموِِّّ قمرِِّّفم نمتكص ِِّّم لِِّّىم   مةمم وِِّّونمةشِِّّ مابتِِّّكج ع معريئِِّّ من ِِّّ ي ومةمُ وِِّّنم نعِِّّ يوم يوت مايِِّّتمحتيِِّّاماي ي نِِّّ عوم

م.نالماملعلوم عةمماي ح ةممج ع ممنمتالقمابتكعداصاعم ام ت ييفمابترتج  ظبمع ي    مفمةش مابتكاين م
مهيوفِِّّ ميكِِّّداةقم ميِِّّ عممةممياِِّّدمصِِّّ  عمم  اِِّّ منظِِّّبمدصا لمشوا ِِّّدماي ي نِِّّ عمم  اِِّّ مخِِّّ هع  :نظففم إدارة قواعففد البيانففات -

  ِِّّمممهِِّّذاماينظِّ دميلعد ِِّّدممِِّّنمامل ِِّّك دمعممِّنمابنكيِِّّ  مهبِِّّ مفمةشِِّّ مةممظِِّّبماملعلومِّ عما،د ثِِّّ و  ِّ لممِِّّنماي ي نِِّّ عمفمنُم
مهِِّّيمت ِِّّك عدمايكوِِّّ ا ةممو صِِّّلمدلمم ِِّّكوص ه مامل  ِِّّز معر  اِِّّ ممكزامنِِّّ ةممتِِّّ ويآلةاوِِّّدمويِِّّ م وِِّّونم ِِّّلمةاوِِّّدمم ِِّّكا لم

 : بمهذ ماير  ا م   ليعذي متك مةمملمةاودلولماي ي ن عمفيه مم  مة دتلمتج ما،اوومةم
 .اي ي ن عاملا    مفم -
 . ددمتوصص ماي ي ن ع -
 .ايوصوقماملكزامنميل ي ن ع -
 .اي ي ن عماملكو مل  -

                                                           
1
 Lawton, G, Powering down the computing infrastructure, computer, tome 4, issue2, 2007, p17. 
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ماتِِّّك دادمنظِِّّبمايوم يِِّّوت ومهِِّّومظبماملعلومِِّّ عماملكرِِّّو لمِِّّنم هِِّّبماخلصِِّّ هنما،د ثِِّّ ميِِّّنُم يعِِّّل م: تطبيففق نظففم الةمبيففوتر -
 : م لي ِمت  هبمميُهم مهي  مةصة مجد مع  اموي منظبم م يوت مفوجوصايوي ءلومةمممت  هبمفما  صلماييع يي ايت مةم
 ِِّّ  مةمممع عِِّّ ماي ي نِِّّ عةمم اتِِّّ عماخل صِِّّ ممثِِّّلمايكحليِِّّلما وصِِّّ هيم ِِّّ  دمفمايد متِِّّوف ماياِِّّد لم لِِّّىم صاءم مليِِّّ عمتُم -

 .ماخ اهت معي ني 
 .مد داصمتا    مت ص مم ني م لىمايك  ؤبعممنمش لمامل ك دد -
 .عهش لمُصعوع لماي ي ن عمدفمش  مامل زن حتليلماي ي ن عم -
مممممم.م  خ لةمماتك دادم ت ييفمع جم متهل  -
ممم

مةخمكلِّخم هدافِّهمةصِِّّوبمدلموون تِّهمُمةممتِّ   مناِّهتهمةةظ هيِِّّه تع  يُِّهوممنظِّ دماملعلومِِّّ عويمِّنمتِّالقماتكع افِّن ممم
ممايايم مدص انميونن مم.تص هصه مصِّ م نظِّ دماملعلومِّ عممن م من كاِّخويُِّ مظ دميلمات  ومهذاماين مم همُماد م ُما ف في مايت 

وِّدمععيِّدممدل  يمصة  محُيِّم صِّ ممدا مت   مفيِّهماملعلومِّ عومنميلمات  مةخ     مايذ ماحمل  ماي هي يم ث ع مايعصفمم ُعكاُم
مةا يورتةنيِّ  ةامتونويوجيِّ ماملعلومِّ عمةاب كاِّ ف عماملعماِّ مفما،واتِّيفم مععدمعُمومت ص مينن  نصة ماعه امايعصيبم

 .فمايوش  عممايومفسالم نمم ح ممنمختيي مايكو ييخماملكعلا مع يك ز نمةاملع ع ص بعماي عد  مايت مابت ممة نظم 
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 تصنيف أنظمة المعلومات: المبحث الثاني
نالوِِّّام نمعنيِِّّ مهِِّّذ مارنظمِِّّ محتكِِّّو ممجيعهِِّّ م لِِّّىم يِِّّ نمنيخم نظمِِّّ ماملعلومِِّّ عمععِِّّدلممِِّّ  ومةمميوِِّّنم نم ِِّّكبمتصِِّّ

 عِِّّ ميكصِِّّنيخم نظمِِِّّّ ماي هي ِِّّي ماملك ممايرُِِّّ  ةتِِّّوفمناِِِّّّ لمععِِّّ م.مصِِّّلفومةع جميِِّّ عومةمعريِِّّ عومةدجِِّّ اءاعومة خِِّّ  م
م:1املعلوم عومفيم م لي

 التصنيف حسب البنية التنظيمية :المطلب األول
معظِّبماملات ِّ عممن مفِّ :ممِّثال.موماييِّ  ومةةوِّداعمايعمِّلا صا اعمةارش ِّ دتكهيخماملات  عممنمموونِّ عممثِّلم

فموِّد مااهِتِّ ملماِّو منِّ عمتُمةهِّذ ماملوو م.م وِّدلميلعالشِّ عمايع م ِّةِمةمتل مش م ميلموا صماي ا   ومةش م ميلكمو لمةاحمل تِّ  وم
م.ا صا لمايع م مات  ومميونم نمتوونمت عع مملات  ما اممنه م  م  لىمع يك ل لما صا  وم ةمع يكنظيبماا ميممثلم

ومةهِِِّّّيمتك  ِِِّّّ معنيِِِّّّ م لِِِّّّىممِِِّّّوقمترِِِّّّوطماي نيِِِّّّ مايكنظيميِِِّّّ ُمد جِِِّّّ مةاوِِِّّّدلميكصِِِّّّنيخم نظمِِِّّّ ماملعلومِِِّّّ عمم ةهنِِِّّّ نمم  اِِِّّّ
م:2م  ليمومةهيمتكمث لمفاملات  

جِِّّلم ِِّّ  م فمِِّّثالمفمدصا لماياِِّّوىماي اِِّّ   ممِِّّنماملموِِّّنماتِِّّك دادمع نِِّّ م مةاوِِّّدممِِّّنم :أنظمففة معلومففات األقسففام -1
يعماملنارعِّعم ِّنمايعمِّلممم م ت مفم   ماملعلوم عم نماملوظدلمايوظ هخمايا خ لومةاتك دادمع ن معممل  عماملكاد م

 م م نمعع مايكر يا عمميونم نمتوونمم كال مت م م نمععسه مايِّ ع معينمِّ مهنِّ نمععِّ مايكر ياِّ عمتوِّونممرتاعرِّ م
 و مةظيييِِّّ مةاوِِّّدلمميوِِّّنم نمتوِِِّّّونمفمكواجِِّّدلمفمم ِِّّلم ش ِِّّ دممُم ِِّّد ممن م ةفماملات ِِّّ عمايو ِِّّ لمفِِّّ.ممِِّّ مععسِِّّه مايِِّّ ع 
 م نم اومِّوامعكصِِّّميبمدم ِِّّم:ميمنظِّ دماملعلومِِّّ عمتيِّ   نما نِِّّعممهِّ صِِّّم مةفمهِِّّذ ما، يِّ م وِِّّونميِّدىممُموممواشِّ متع ةنيِِّّ مخمكليِّ 

 م.نظ دممعلوم عميلي  م ةم نم اوموامعكصميبمنظ دممعلوم عمم  ز ميلمص ص ماي ا   م لىمم كوىماملات  مع يو مل
فمِِّّثالمنظِِّّ دماملعلومِِّّ عمم.يعش ِِّّ دمخُمص ِِّّنممعلومِِّّ عةهِِّّوم  ِِّّ  لم ِِّّنمجممِِّّو م نظمِِّّ مم:المعلومففات للمشففروعنظففام  -2

م.ل م وُممم عكاممنواج مينظ دماملعلوم عم لىممدىماملا ة م"ع نماجن  م و عو  ان"ماملارتنميا   م
ايِّ ع مفمِّثالمنظِِّّ دمتاِّودم ِّدلممات ِِّّ عمعِّ عطم نظمِّ ممعلوم هتِّ ممِّ مععسِّه م :نظفام المعلومفات بفين المؤسسفات -3

ا،جِِّّزماعِِّّو مايعِِّّ مليم كِِّّهيخممِِّّنم ِِّّدلم نظمِِّّ ومتعِِّّوصمدلم ِِّّدلممات ِِّّ عميل رِِّّوطماعو ِِّّ مةمِِّّنمهِِّّذ ماملات ِِّّ عمنِِّّذ  م
 . امهذ مارنظم  منممودا عكام م ُمايذ مم"ت ع  "ىمةنظ مه مامل م مم" م  و نما  ب نز"
 
 
م
 
 
م

                                                           
1
MARKUS ML and KEIL M, If we build it, they will come: designing information systems that people want to 

use. Sloan Management Review 35(4), (1994), 11–25. 
2
IGBARIA M and TAN M   The consequences of information technology acceptance on subsequent individual 

performance .Information &Management,(1997)  32(3), 113–121. 
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 التصنيف حسب المناطق الوظيفية: المطلب الثاني
ش ِِِِّّّّلما خِِِِّّّّ  لمدلم نِِِِّّّّوا منظِِِِّّّّبماملعلومِِِِّّّّ عمةممو نظِِِِّّّّ مدلمنظِِِِّّّّبماملعلومِِِِّّّّ عمو ِِِِّّّّفمامل ِِِِّّّّكو  عما صا  ِِِِّّّّ ميوِِِِّّّّنم نم  

امل ِِِِّّّّك دم مفم ِِِِّّّّلمم ِِِِّّّّكوىمدصا  مبعِِِِّّّّدممِِِِّّّّنما خِِِِّّّّ  لمدلمامل ِِِِّّّّكو  عما صا  ِِِِّّّّ ومويِِِِّّّّ م ن ِِِِّّّّهمي ِِِِّّّّ  مايِِِِّّّّ عطمعِِِِّّّّعماايوِِِِّّّّلم
م.1دصا   م(ش ا اع)و  عمُم كمعظبماي  وثعمدلمايكمييزمععم ال  هممُم كج مةمموايكنظيميمةنظبماملعلوم ع

مهِِّّذ مارهِِّّدافومحايِِّّاامِِّّ ميكرِِّّطمايال ماخلُمةمم هِِّّكبمهِِّّذامامل ِِّّكوىمعكحد ِِّّدم هِِّّدافماملات ِِّّ وم:المسففتوا االسففتراتيجيم- 
اعماي يئي م ر صمف مم ون ميلكح عمةحتد دماملوا صمايال مةمماياي دمععملي عمايكن اةم م.م ميكحايامارهدافامايرتصدميلك   
هذامامل كوىمعد ج م يِّ ءلمةفع ييِّ ماتِّك دادماملِّوا صمةتايِّيبم صاءمايووِّداعمايكاِّ يلي ومم هكبم:التةتيةيالمستوا  -ب

ا صا لمايعليِِّّ ومةشِِّّ ا اعمهِِّّذامامل ِِّّكوىمهِِّّيمشِِّّ ا اعم ش عيِِّّ مم تِِّّيل نم اعِِّّونمم  خِِّّ لمةهِِّّذامامل ِِّّكوىم سِِّّبمفئِِّّ ماملِِّّد   نمايِِّّذ م
امل ِِِِِّّّّّكوىمةمم عكِِِِِّّّّّامولاِِِِِّّّّّ مةصِِِِِّّّّّلمعِِِِِّّّّّعمامل ِِِِِّّّّّكوىمايكاِِِِِّّّّّ يليه ومةهِِِِِّّّّّذامامل ِِِِِّّّّّكوىمنعِمويِِِِِّّّّّ متك ِِِِِّّّّّ مدجِِِِِّّّّّ اءاعمد خِِِِِّّّّّ ص  مفمُصِِِِِّّّّّ

 عماملعِِّّد لممِِّّنمش ِِّّلمامل ِِّّكوىمابتِِّّرتاتيجيمدلممهِِّّ دمةم ِِّّاةيي عمابتِِّّرتاتيجي مةممومفهِِّّوم اِِّّودمعكحو ِِّّلماخلرِِّّطابتِِّّرتاتيجي
م.مامل كوىمايكا يلي

 ِّكو  عماملد صهت م كسمنمهذامامل كوىم مليِّ عمصِّن ماياِّ ا ماملكعلاِّ معكنييِّذممهِّ دمحمِّد صلوموِّم:المستوا التشغيلي -ج
اي ا   م امايووداعمايكنظيمي مةةف ممع   متايِّيبمنِّوات م صاءمةمم  لي مةمنم مثلكه مةف ممع   ميك صينماملوا صمامل ص معُماي

مِِِّّّ م ِِِّّّكبمماياِِِّّّ ا اعمفمهِِِّّّذامامل ِِِّّّكوىم ِِِّّّ صل مةممةهِِِّّّذامامل ِِِّّّكوىم اِِِّّّملمفئِِِّّّ ما صا لمايكنييذ ِِِّّّ مايِِِّّّدني م.خم جِِِّّّ عمهِِِّّّذ مايووِِِّّّداع
ةاياِِّّولماملِِّّواختم وفِِّّمم نِِّّوا م نظمِِّّ ماملعلومِِّّ عمةامل ِِّّكو  عم .دجِِّّ اءاعمحمِِّّد صلمم ِِّّ ا مدت ِِّّ  ةصِِّّيه مع ملاجمِِّّ مويِِّّ م ِِّّكبم

  (30) الّشة  رقم                                  :ا صا   ماملوافا ما 
 هرمية نظام المعلومات

 
 

Source : C.LAUDON Kenneth et P.LAUDON Jane, les systèmes d’information de gestion, ERPI, 2ème édition, Canada 2006, P. 38 

                                                           
1
 King William, Using marketing information system to perfection, Pearson Education, New Jersey, Usa, 2010, p 

164. 
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ةتكمثِّلمم. نظمِّ ماملعلومِّ عم لِّىمم ِّكوىمارش ِّ دمتِّد بماملنِّ مامايوظيييِّ مايكاليد ِّ مممنمتالقماياولم كسِّمم ن م
م:1املعلوم عمايوظييي ماي هي ي مفم  نظم
م؛نظ دماملعلوم عماحمل تيبمةامل خت -
م؛نظ دماملعلوم عمايك و اي -
 ؛املعلوم عماخل ممععملي عما نك منظ دم -
م.املوا صماي ا   ملصا منظ دماملعلوم عم  -

م. لومةهيم ت تي ميكا يلماملات  عع مامله دماي ةتيني مةاملكو  مموجدُمةفم لممنرا مةظييي م ُم
ةهِِّّذ م(مايكج   ِِّّ منظِِّّ دممع عِِّّ مامل ِِّّ صبع)د ىم بممثِِّّلمهِِّّذ ماملهِِّّ دماي ةتينيِِّّ ماملكوِِّّ  لم ُِِّّد م م ُِِّّظِِّّ دماملعلومِِّّ عمايِِّّذ منِممدن م

م".من ماماحمل ت  مامل يي " بمعصو لمت ص مفمبماي مايد مةيونم ك ممو(املن مامايوظييي )مايدا م ارت لمتد بمايوظ هخم
 حسب الدعم المقدمالتصنيف : المطلب الثالث

ميوِِّّنم:ممِِّّثالومتادمِِّّهمهِِّّذ مارنظمِِّّ ومع ِِّّ ماينظِِّّ م ِِّّنمامل ِِّّ و مايوظيييِِّّ مايِِّّذ   بمهِِّّذامايكصِِّّنيخم ِِّّكبمو ِِّّفمايِِّّد م
 بماملِِِّّّد اءومع ِِِّّّ مد م مةاوِِِّّّدلممِِِّّّنمامل ِِِّّّ و عمايوظيييِِِّّّ وم ةم ُِِِّّّروِِِّّّدم نظمِِِّّّ ماملعلومِِِّّّ عم نم ِِِّّّد بم مِِِّّّ قماملو تِِِّّّفومفم   ِِِّّّ

:مدنم نِّوا م نظمِّ ماملعلومِّ عماي هي ِّي مومايِّتمتاِّ محتِّ مهِّذامايكصِّنيخمهِّي.ماينظ م نماملو نمايذ ممي  تِّونمفيِّهم ملهِّب
م.اخل....ا ا مةخ ه نظ دممع ع مامل  صبعمايكج    مومنظ دمص بماي

م:)2(تكمثلمفماي هي ي مايتمتا محت مهذامايكصنيخ( نظم ماملعلوم ع)نم نوا مدهذامةم
 عكمِّدمةمم هِّدفمهِّذاماينِّو ممِّنمنظِّبماملعلومِّ عمدلمتدمِّ مامل ِّكو  عمايكاِّ يلي مصاتِّلماملنظمِّ و :نظم تشفغي  البيانفات -

م...ةخ هِِّّ مارجِّو :مكليِّ ممثِّلاييوميِّ مايِّتمتِّكبمفمجمِّ بعمخمُمهِّذاماينظِّ دم لِّىما، تِّفماآلختميك ِّجيلماي ي نِّ عماي ةتينيِّ م
 : ت تيعممه ممج نِ عظبمتا يلماي ي ن عم منُمتكمك مةمدخلوم
مِّم تِِّّبموِِّّدةصماملنظمِِّّ مم ع يكِِّّ ختمفِِّّ نمفاِِّّلمنظِِّّبمتاِِّّ يلماي ي نِِّّ عمةممدصا هتِِّّ وةممعيئكهِِّّ ممِِّّنمتِِّّالقم عِِّّطمايعمِِّّالءمع ملنظمِِّّ ةمم 

م.مممامل  ج عمدلماي يئ مم ل اص مدلمفالماينظ دمفما،صوقم لىماملدتالعممنماي يئ م ةم
نظِّبمتاِّ يلماي ي نِّ عم ث عِّ ممنِّك ميلمعلومِّ عم ِّيمت ِّك ددمعواتِّر م نِّوا م تِّ ىممِّنمنظِّبماملعلومِّ عمتِّواءممعِّد م مِّمتُممم

م.صاتلماملنظم م ةمت  جه 
املعلومِِّّ عمصاتِِّّلماملنظمِِّّ ممِِّّنمتِِّّالقمفِِّّم نمةممهتِِّّدفمتلِِّّ مايِِّّنظبمدلمص ِِّّبمايعِِّّ ملعمفمجمِِّّ ختماملع فِِّّ  :رفيففةالففنظم المع -

 اصِِّّدمع يعِِّّ ملعمفمجمِِّّ قماملع فِِّّ م ةيئِِّّ مارفِِّّ اصماملاهلِِّّونمعد جِِّّ ممهنيِِّّ ممةمم.اخلِِّّالمايينيِِّّ معاِِّّولممكو مِِّّلةممةصِِّّوقماملع فِِّّ 
 .مع ف مجد دلةممتلاممعلوم عم لىجم قم ملهبمم نصف ماملهندتونموي مةمماحمل مونةمم ء  رم  م

                                                           
1
MCGILL T, HOBBS V and KLOBAS J, User-developed applications and information systems success: a test 

of DeLone and McLean’s model. Information Resources Management Journal, (2003) 16(1), 24–45. 
2
KETTINGER WJ and LEE CC, Pragmatic perspectives on the measurement of information systems service 

quality. MIS Quarterly ,(1997) 21(2), 223–240. 
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ايِّتمميوِّنماتِّك دامه مفمنرِّ  مةممتعدمتلِّ مايِّنظبمنو ِّ مت صِّ ممِّنمنظِّبمتاِّ يلماملعلومِّ ع :نظم تجهيز المةتب آليا -
خِّ ماي  يِّ ماملكعلاِّ معكوصِّيلمةممجتهيِّزماملو تِّفم ييِّ ميياِّملم ِّلم نِّوا منظِّبمابتصِّ بعماي  يِّ ةمم نار ماملو تفوةمم  م ق

 .1ماملوكوع ممنمخ نمآلت متواءمصاتلم ةمت  مماملنظم خ ةمماملعلوم عماملوكوع 
كوِّ  لم  مخِّ ممُمةممظبممعلوم عمهتدفمدلمم   دلماملد اءم ندماخت اهبميا ا اعمخِّ معن هيِّ ةهيمنُم :نظم دعم القرارات -

ا صا  ِّ ممِّنمنظِّبماملعلومِّ عمةممنكجهمنظبمتا يلماي ي ن عتعكمدمنظبمص بمايا ا اعم لىمم متُمةممبمميونمحتد ده مم  ا و
تنييِِّّذه ميالتِِّّكج ع مبوكي جِِّّ عمةمم ِِّّذي ممعلومِِّّ عممِِّّنمتِِّّ  مماملنظمِِّّ ومة ِِّّكبمتصِِّّميبمنظِِّّبمص ِِّّبماياِِّّ ا اعةمممعلومِِّّ عو

 .خ مامل رر ممنماملعلوم عممثلمش ا اعما نك م
ا صا  ِّ مايعليِّ مفم نم ا لونمايوظِّ هخمبمتصميمه ممل  ندلماملد اءمايذ مم ك مةهيمتل ماينظبمايت م :نظم دعم اإلدارة العليا -

اتِِّّرتاتيجي عماملنظمِِّّ ومةتكع مِِّّلمتلِِّّ مايِِّّنظبممِِّّ ماياِِّّ ا اعمةممترِِّّطةممايِِّّذ نماِِّّبمتِِّّه  مملمِِّّوسم لِِّّىمتي تِِّّ عةمماملنظمِِّّ ع
ع يي ممِّنم ِّددمايكه ِّدمايد ج مايا ا اعمااعمايمت ص   متل ماخ ام ندماخت اه ومةممايتمتلعفماي يئ ماخل  جي مصة امملموت 

 .ل مايا ا اعك ذمتِمحيك جه ممُممايت ممايص حيح م ععلومتوف ماملمومويُ مِرفُم
ايِّتمبمميوِّنمايكن ِّامةممت ك ددماينظبماخل  لممل ِّ ندلممك ِّذماياِّ ا مفمايكع مِّلممِّ ماياِّ ا اعمخِّ ماي ةتينيِّ  :النظم الخبيرة -

 . رواهت 
تاِّودمتلِّ مايِّنظبم لِّىمتعكمدمتل مايِّنظبمخِّ ماي ةتينيِّ م لِّىمنكِّ ه ممِّ م رلِّام ليِّهمايِّذ  ءمابصِّرن  يومويِّ مةممممممم

اييوِِِّّّ لمارت تِِِّّّي مة اءمايِِِّّّنظبمةمموفوِِِّّّ لمحم  ِِِّّّ لم مليِِِّّّ ماختِِِّّّ اماياِِِّّّ ا مايِِِّّّتم اِِِّّّودمهبِِِّّّ ما ن ِِِّّّ نم ةماملك صِِِّّّنمفمجمِِِّّّ قممعِِِّّّع
 ِِِّّّكبمختِِِّّّز نمهِِِّّّذ ماملع فِِِّّّ مفمةمما، تِِِّّّفماآلختم ِِِّّّ ميِِِّّّد هبممِِِّّّنممع فِِِّّّ مزة ِِِّّّداخل ِِِّّّ لمهِِِّّّيم نماخلِِِّّّااءمفمجمِِِّّّ قممعِِِّّّعم اومِِِّّّونمعك

وي مميونمدتك دامه معواتر مامل ِّك دمعمايِّذ نميي ِّ ميِّد هبمتِّالميلحصِّوقم لِّىمم  طوا، تفماآلختمعاولممُم
هممِِِّّّنمتاِِِّّّدلماينصِِِّّّمم ِِِّّّامفيِِِّّّالِِِّّّ قماملر مفمدانمهِِِّّّومنظِِِّّّ دمشِِِّّّ هبم لِِِّّّىماملع فِِِّّّ مة  ِِِّّّك ددممع فكِِِّّّهمم.اينصِِِّّّ هممايِِِّّّتمحيك جو ِِِّّّ 

م.  ن  نماخلنظم ماخل  لمجتم مععما  ءماآلي مةتالما ةارومةاملاو لميلم ك ددماينه هي
م:ةهن نم دصممنماملي هيبمارت تي مامل ت ر مع ينظبماخل  لمنع فه م لىماينحومايك خت

ا ك ِّ هب ممِّنمتِّالقمايكعلِّيبومايكِّد  فمةاملم  تِّ مايعلميِّ مم  مةمِّنمصمتا ماخلالمدلماملع فِّ مايواتِّع معاِّيءمحمِّد م: الخبرة-أ
 :ظبماخل  لمال بعمايك يي ةتاملماملع ف مامل ت ر مع ينُم

م.اينظ   عمةا،ا هاماملكعلا م وفو ماملاول م-
م.ا ج اءاعماخل ص مع ل قمايع دميلماول م-
م.ا ج اءاعم ةماياوا دمايكج   ي ممل مميونم ملهمفمموشخممععم-
م.دترتاتيجي عمخ مل م،لمهذ مارنوا ممنماملاوالعم-
م(.مع ف مم مععدماملع ف )ي عد  ماع ف ماملم-

                                                           
1

 .142ومم ج مت اما   وممنظام المعلومات التسويقيةت يدمش خيوم 
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عن ءماينظبماخل  لما تكع ن م ااءمفمجمِّ قممعِّعمةتاِّكملماخلِّالماي اِّ   م لِّىم ِّدصممِّنمارناِّر م كرلفم :الخبراء-ب
 :منه 
م.دص الماملاول مةتا يصه م-
م.در صمولممالهبمةت   ميلماول م-
م.خ لمةتوفيمما،لم-
م.ايكعلبممنماخلالم-
م.د  صلمتنايمماملع ف م-
اخلِِّّالممِِّّنم وِِّّدماخلِِّّااءمدلما، تِِّّفم مدلمارفِِّّ اصمة اِِّّملمايِِّّ م  ععِِّّ مت ِِّّكهدفمايِِّّنظبماخل ِِّّ لمناِِّّلمم:نقفف  الخبففرة-ج

هِّذامة ِّكبمختِّز نماملع فِّ مفما، تِِّّفمفمم.ناِّلماملع فِِّّ ومدتِّكدبقماملع فِّ موا،صِّوقم لِّىماملع فِّ ومتثيِِّّلماملع فِّ م: ناِّر مهِّي
م.(املع ف )ماي ي ن عش  دلم

يلنظِّ دماخل ِّ مويِّ م ِّكبمختِّز نمماخلِّالمفمش  ِّدلماملع فِّ مةميوِّنمدنماياد لم لىمايكيو مهيمصي م يزلمم:اإلستدالل  -د
يلان م ما تص قمعاوا دماي ي ن عمة كبمع جم ما، تفموي مميونهم ملمدتكدببعمفمجِّزءمتِّ ممعِّذي م رلِّام ليِّهم

 .1 ي ما تكدبق
 .(املع ف )اي ي ن عمش  دلممتعكمدماينظبماخل  لم لىماياوا دمايتمتوونمخمزن مفم:القواعد  -ه
م:منم هبماملزا  مايتمميونم نمتعوصم لىماملات  ممنماتك دادماينظبماخل  ل مم 
ا،صوقم لىماخلااعماين ص لموي متوف ماينظبماخل  لماملع ف ماين ص لمةاخلااعماملميزلمفمجمِّ قممعِّعمةت ِّممماآلتِّ  نمم-

م.ع تك دامه مع هوي 
عاِِّّولم تِِِّّّ  ممِِّّنمايعنصِِّّ ماي اِِِّّّ  م مِِّّ م  ِِِّّّ متعمِِّّلم لِِِّّّىمختيِِّّي مايكوِِِّّّ ييخمحت ِِّّعما نك جيِِّّ ومتعمِِِّّّلمايِِّّنظبماخل ِِِّّّ لمم-

م.اين جت م نم تر ءمارف اص
دمو نيِِّّ مايعمِِّّلمفممواشِِِّّّخماخلرِِّّ ومت ِِِّّّكري مايِِّّنظبماخل ِِِّّّ لمايعمِِّّلمفمظِِّّ ةفماخلرِِِّّّ ممثِِّّلمص جِِِّّّ عما،ِِّّ ا لمامل تيعِِِّّّ م ةمم-

م.املن يس مجدامةخ ه ممنمايظ ةفمايتمتع  ما ن  نمدلمامل  م 
ِِّّ لِِّّىمنِِّّو ماملِِّّدتالعمتُمماةنِِّّ ومتكصِِّّخمايِِّّنظبماخل ِِّّ لمع مل ةنِِّّ مفما،لِِّّوقماملادمِِّّ ميلم ِِّّك دمعومف نِِّّ ء مامل مم- ذماياوا ِِّّدمك  

م.امل ك دم مفمولماملاوالعةارت ييفم
م.لممعلوم عمخ مما دلايعملمفمظ مم-
م.دمو ني منالماملع ف مدلم م  نممك   دلمج  افي م-

لم ةجِّهمةاةا ِّ وم ن مينظ دماملعلومِّ عم ِّد لمتصِّنيي عمميوِّنماخلِّو مفيهِّ ممِّنم ِّد ممنمتالقمم مت اومميونماياوقممممممم
.  هبمفمت ي مخاةنماملات  متُميت م هت ماعر  ا م ةمعهت ىمفم صاءماملات  ممنمتالقم ملي مم ُا   ةمجيعه م
مم

م

                                                           
1

 .148ت يدمش خيومامل ج ماي  عاومم 
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ملنظام المعلومات االستراتيجيالبعد : المبحث الثالث
مة ِِّّذاماملِِّّداتلماملع صِِّّ لمرنظمِِّّ ما تِِّّرتاتيجيمِِّّنمتِِّّالقمهِِّّذامامل حِِّّ متِِّّنكع فم لِِّّىمم هيِِّّ منظِِّّ دماملعلومِِّّ عم

متواجهمنظ دماملعلوم عدلمماملعلوم عمع  ف ف  م. ع امايكحد   عمايت 
 االستراتيجينظام المعلومات تعريف : المطلب األول
ماوكي جِِِّّّ عمامل ِِِّّّكو  عما صا  ِِِّّّ مايعليِِِّّّ ومايِِِّّّت مكل يِِِّّّ ماملعلومِِِّّّ عماملن تِِِّّّ  ميمتِِِّّّوف املات ِِِّّّ م لِِِّّّىمماتِِِّّّرتاتيجي ت توِِِّّّزم

هِِِّّّذ م.مةُم ِِِّّّكدام مفمميِِِّّّ ص نمة تِِِّّّوا متويِِِّّّلماِِِّّّ م  ِِِّّّفمميِِِّّّزلمتن ف ِِِّّّي مصاهمِِِّّّ مواِِِّّّ مابتِِِّّّرتاتيجيهمِِِّّّ مايكوجيِِِّّّهم م ُمتسِِِّّّرلِم
 ص نم  نِِّّ مدلمةشِِّّ مش  ِِّّفمااصاصعم مهيكهِِّّ ممِِّّ مترِِّّو ماملعلوم تيِِّّ مةامكِِّّداصمجمِِّّ قمناِِّّ مه مدلمميِِّّمابتِِّّرتاتيجي املعلومِِّّ عم

وو ام لىمايعالماي ا  مةهذامم م ع فمع يذ  ءمابصرن  يمايِّذ م صِّ ح معِّهماآليِّ محتِّ  يمايكيوِّ ماي اِّ  مدلموِّدم
م.ععيد

 م م نمم يع ماحمليطماملعادلم ص ح متي  م لىماملات  مفِّ ة لمترِّو  مشِّد اعمابتِّكم  ميِّد ه ممِّنمتِّالقم
م:محت عمشد اهت مفممع ع مةحتليلماملعلوم عم نمم  ا

منظ دماملعلوم عم  ث متو مالمةم  مه مفماخت امايا ا اعماملن ت  مع    م  ا؛م-
م.ةايكن يامععمارف اصممابتص قتعميامةتيعيلمشنواعمم-

اعماي يئيِِّّ ومةتاِِّّدميه مبجكنِِّّ  ماييِِّّ مماملك وِِّّ منظِِّّ دميالتكاِِّّع  معِِّّ ملك   مم"ابتِِّّرتاتيجينظِِّّ دماملعلومِِّّ عم"معكِِّّا ُم
1"مشدمتكع  ما ماملات  ةتا ينمايايوصمةايكهد داعمايت م

اعومفهِّومةهذاميككمونممنمابتِّكج ع ماي ِّ  ع ماِّذ ماملك ِّ  م 
هم عمِِّّلم لِِّّىم  م ن ِِّّ.ممشِِّّدمحتِِّّدثمفمايوشِِّّ ماملن تِِّّفاعمايِِّّت م  اش ِِّّ ماحملِِّّيطمع يد جِِّّ مارةلمب كاِِّّ فمايك ِِّّ  ممام  ِِّّممُمدا م

فماملات ِّ مةرعلهِّ مفمةفِّعي مت ِّممماِّ م واجهِّ ماملن ف ِّ مةا ك ِّ  مما تِّرتاتيجي ت ذ  مةتيعيلم ملي ماخت امايا ا اعم
م.ف  م نه ميزلمتن ف ي مصاهم مةش ص لم نمايد م

ويِِّّ ممابتِِّّرتاتيجي وِِّّدماي  ِِّّ هزمارت تِِّّي مايِِّّتم عكمِِّّدم ليهِِّّ منظِِّّ دماملعلومِِّّ عممابتِِّّرتاتيجيايكاِِّّ ينممة عكِِّّا
م2:ه  كحصلمعواتركهم لىماملعلوم عمايتمتظه م ص هنم يزلم مه م

مت  جي مع يد ج مارةلومتصخماحمليطمةحت ةقمتوفيحهمةتي   ؛م-
ما،دةثومفهيمهبذامااعمم ع مخ م  يد؛م ييي متدين م لىم وداثمفممو مايناوءم ةمحمكمل مم-
م.تن ا  مر  مم ت ر مع مل كا لم-

 ودعائمه االستراتيجيالمميزات التنافسية لنظام المعلومات : الفرع األول
ماالستراتيجيالمميزات التنافسية لنظام المعلومات  -م 

لمجم بعومةميثلمتوف مامليزلمايكن ف ِّي مفماي ِّو ممِّنمن فع مفم د ممابترتاتيجينظ دماملعلوم عمماتك دادميونم نم وونم
1: نمحياامميزلمتن ف ي ميلمات  مانرالش ممنممخ  مم  مابترتاتيجي هبمال بعومةميونمينظ دماملعلوم عم

 

                                                           
1

 .119ومم1890ي ن نومماييو وصا ممواإلستراتيجياإلدارة والتخطيط  تر  وتيدم.  
2
 P.Morin, politique générale et stratégie de l’entreprise, vuibert, Paris, 1994, P66.   
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متلامموان ميدتوقماملن فسمدلماي و ؛م-
 عرهِّبمعنظِّ دممعلومِّ عماملات ِّ ممك داداتِّ ةماملِّو صمدلممنِّك ممنِّ فسممِّنمتِّالقممايزعِّونتولي م  يي ميكحو لممتوو نم-

مةع يك ختمتاييدمايعمالءم نمت ي ممو صهب؛
ت يِِِّّّ م تِِِّّّ سماملن ف ِِِّّّ مع يو مِِِّّّلممِِِّّّنمتِِِّّّالقمتاِِِّّّدلمتِِِّّّدم عمجد ِِِّّّدلوم ةممنكجِِِّّّ عمجد ِِِّّّدلوم ةممعلومِِِّّّ عمجد ِِِّّّدلمبمم-

م وف ه ماملن فسميلعمالء؛
م م  م قماملات  ؛ت ي م ملي عمايكنظيبمع يو ملمع ير  ا مايتمتاص مدلمت ي مم يعم-
ثلِّىميكحد ِّدم ِّ م  ِّممميلمات ِّ مع تكيِّ  ماتِّرتاتيجي ممُمماحملدصلمفماي و معهتع  ماملنكج عم ةماخلدم عمايكايدم ددم-

م:ولماملواختحهمين مايا موف مهذامم م ُمةمم. تع  ممنكج هت م ةمتدم هت 
 ( 30)شة  رقم ال

 القوا التنافسية

 
.022موم2111وممص ومايدا ماع معي دور نظم المعلومات اإلدارية، صوني محممدماي و  وم :المصدر   

منكجِِّّ عمةتِِّّدم عمعد لِِّّ وم)اياِِّّوىمايكن ف ِِّّي ماخلم ِِّّ مايِِّّتم تِِّّىمهبِِّّ معِِّّو ت ممِِّّنم(م22)ويِِّّ م عِِّّ  ماياِِّّولم شِِّّبم
ومويِِّّ متعكِِّّامهِِّّذ مايعوامِِّّلممِِّّنماحملِِّّدصاعماخل  جيِِّّ ماخل صِِّّ م(املن ف ِِّّونما،ِِّّ ييونماملن ف ِِّّعماحملكملِِّّعومايعمِِّّالءوماملِِّّو ص نو

م.ايتمتا  م لىمجم قمايصن   مايتمتناطمفيه ماملات  
 مهيِِّّ مع ي ِِّّ مع ملات ِِّّ ومفهِِّّومعِِّّذي مميونهِِّّ ممِِّّنما،صِِّّوقم لِِّّىممزا ِِّّ متن ف ِِّّي مميِِّّهمابتِِّّرتاتيجينظِِّّ دماملعلومِِّّ عمفمادا
ة ِّذي م  ِّك ددمنظِّ دم.مايك رِّيطمةاي ش عِّ وم ةم لِّىمامل ِّكوىماخلِّ  جيماِّ مم اِوِّلمومتواءمصاتِّلماملات ِّ مفاترتاتيجي 

                                                                                                                                                                                           
 .111ومم1888وممر ع ما خع  ماييني وما توند   ومنظم المعلومات اإلداريةلوم.د.ةمن ص  . .س.  مل 1

منتجات 

 وخدمات بديلة

منافسين دخول 

 جدد

المنافسون 

 المنظمة التقليديون

 الموردين العمالء
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.م وتِِّّيل م رِِّّ صمنِِّّو ممِِّّنمايكِِّّواانمعِِّّعماخلصِِّّ هنمايداتليِِّّ ميلمات ِِّّ مةاحملِِّّيطمايِِّّذ متعمِِّّلمفيِِّّهممابتِِّّرتاتيجياملعلومِِّّ عم
هِِِّّّبمةاوكِِِّّّواءماروِِِِّّّّداثمةايِِِّّّ ممِِِّّّنمتِِِّّّالقمايكن ِِِّّّامعِِِّّّ يك  اعما، صِِِّّّل مفماحملِِِّّّيطمةاتِِِّّّكار  ماملعلومِِِّّّ عمايِِِّّّتمتههلهِِِّّّ ميي

م.وم  مخيلاميدىماملات  مميزلمتن ف ي مت ص مهب اترتاتيجي هت اخل  جي مة ذي مته  اهت مامل تا  م لىم
ةمنمجه م ت ىمف نمةجوصممزا  متونويوجي ميدىماملات  مميِّنمماِّ ممزا ِّ متن ف ِّي م ِّذي ومتِّالقمارجِّلماياصِّ م

م. تيع مما  ن موجبماملن ف عمُممىمتل مايكونويوجي ةتزصاصمتل ماييرتلم لم م  ن متولي ما،صوقم ل
ميوِّنميلمنظمِّ م نمختلِّام ةاعِّطمة ياِّ متِّ عطمعِّعمامل ِّكهلوعمةاملِّو ص نمةتِّ عطمم:االستحواذ على العمفالء والمفوردين -

ايعمِِِّّّالءم نكجِِِّّّ عماملنظمِِِّّّ مةتِِِّّّ عطماملِِِّّّو ص نم وا يِِِّّّدمايك ِِِّّّليبمةمجِِِّّّداةقمارتِِِّّّع  ماملوفِِِّّّو  ممِِِّّّنمش ِِِّّّلماملنظمِِِّّّ مةمثِِِّّّلمهِِِّّّذ م
 .منمايعمالءمةاملو ص نم ل ممم لىملمامل  ةم ي ممنمشو ماي ةاعطمختُم

مومهِّومتِّ   مت ِّ  مابتِّرتاتيجيم نكهجهِّ منظِّ دماملعلومِّ عم وِّدماملزا ِّ مايكن ف ِّي مارتِّ ىمايِّت م:مفسةر قواعد المناستغيّ  -
ممِِِّّّنماملزا ِِِّّّ مايكن ف ِِِّّّي مةايِِِّّّ ممِِِّّّنمتِِِّّّالقمتييِِِِّّّّزم نم  ِِِّّّ  ممابتِِِّّّرتاتيجيشوا ِِِّّّدماملن ف ِِِّّّ ومويِِِّّّ مع موِِِّّّ نمنظِِِّّّ دماملعلومِِِّّّ عم

م.املنكج عم ةماخلدم ع
حيكِِّّلممو نِِّّ مفِِّّمنماايوِِّّلمايكنظيمِِّّيممابتِِّّرتاتيجي ِِّّلمهِِّّذ ماملزا ِِّّ مايكن ف ِِّّي مجعلِِّّ ممِِّّنمنظِِّّ دماملعلومِِّّ عمممدن م

م:يلمات  ومةهذامم م وفحهماياولمايك خت
 (13) الشة  رقم

في المؤسسة  االستراتيجيمةانة نظام المعلومات 

م
وممِّذ  لمامل ج ِّك مفمنظفام المعلومفات ففي تنميفة القفدرة التنافسفية للمؤسسفة ِّ   ،وم.مم :باالعتمفاد علفى الطالفبإعداد  من :المصدر              

م.98ومم88/2111ايعلودمابشكص ص  ومج مع ماعزاه وم

 : االستراتيجيدعائم نظام المعلومات  -ب
امل ِِّّكم لميلمحِِّّيطمرِِّّفم لِِّّىماملات ِِّّ م نمت توِِّّزم لِِّّىمص ِِّّ هبمفِِّّ ة   وميلكزة ِِّّدممِِّّنمةممظِِّّلمايك ِِّّ اعمايداهمِِّّ مف

م:م1هذ مايد  هبمهيةمما ومابترتاتيجيفع يي منظ دماملعلوم عم
                                                           
1
 Shaft, T, M, Sharfman, M. P. and Swahn, Using interorganizational information Systems to support 

environmental management efforts at ASG, journal of industrial ecology, 2009, p95. 

 اإلستراتيجي نظام المعلومات
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بمحتد ِِّّدما، جِِّّ ممِِّّنمتِِّّالقمهِِّّذ مارهِِّّدافم ِِّّك مةمموو لُجِِّّهِِّّدافمامل مايِِّّ مشصِِّّدمجتد ِِّّدمارةمم:المنهجيففة العلميففة المتبعففة -
م.اخل  جيميلمات  ةمماملرلوع ممنماملعلوم عمم مم اش  ماحمليطمايداتلي

ونماملات ِّ ممِّنمعنِّ ءممصِّ ص ممعلومِّ عماتِّرتاتيجي مت ِّممماِّ مع نكهِّ اماييِّ ممايتمعدة ه متُمةمم:األجهزة المعلوماتية -
م.ايكه  ممنمخم م ماي يئ ةمماملك و 

م قمع ملات ِّ مع يد جِّ مارةلم لِّىمايع مِّلماي اِّ  واييع ِّمابتِّرتاتيجي  توِّزمةجِّوصمنظِّ دماملعلومِّ عم:مالعام  البشري -
م.د ص قماملعلوم عةمممدىماتكعداص مرصاءمصة  مفمجتمي ةم
امل ِِّّاةيي عمع ملات ِِّّ م مِِّّ م ِِّّا  مةممماايوِِّّلمايكنظيمِِّّيم ِِّّنماير  اِِّّ مايِِّّتم ِِّّكبمهبِِّّ متا ِِّّيبماملهِِّّ د عِِّّا م:مالهيةفف  التنظيمففي -

فِِِّّّ ة  ممِِِّّّنم جِِِّّّلماي فِِِّّّ ممِِِّّّنمفع ييِِِّّّ منظِِِّّّ دماملعلومِِِّّّ عمةمم يكِِِّّّ ختمرِِِّّّفم نم وِِِّّّونممِِِّّّ نعةممشِِِّّّد هت مايكن ف ِِِّّّي وةمم لِِِّّّىمم ةنكهِِِّّّ 
م.ابترتاتيجي

ملنظام المعلومات اإلستراتيجي دور الترصد في تنمية القدرة التنافسية: الفرع الثاني   
  ومدام ن ُِّهمابتكم ا م كميزمهذامارت مععددمةممفيهومتنُاط ماعمفماحمليطمايذ مت   مةمم اعلمترو متواجهماملات  م د م

مايِِّّ معكجن هِِّّ ميلكهد ِِّّداعما، صِِّّل ةمما،ِِّّذ مدااءمحميرهِِّّ وةممع يكِِّّ ختمتكِِّّولماملات ِِّّ م تِِّّلو ما،يرِِّّ ةمموابفِِّّر ا خِِّّد دم
م.منمترو هت ما،د مةم

ا،ِِّّذ ممِِّّنم ِِّّلممِِّّ محيِِّّيطمع ملات ِِّّ ومةايِِّّ مع تِِّّكعم قمةممف يياظِِّّ مدانمهِِّّيمايرتصِِّّدمامل ِِّّكم ممِِّّ مارتِِّّذمع ،يرِِّّ 
ميوِّنم نمةممخيكلخمنو مايياظ مع تكالفماملعلوم عمالمع م ِّنماحملِّيطوةمم.علوم عمايالام ميذي خمكلخمايوت هلمعم مامل

م:ند ممهذ مارنوا م م م لي
تاِّد  مةمممِّنمدوصِّ ءماملعلومِّ عمايا علِّ ميلجمِّ ممِّنم جِّلمت صِّدمو  ِّ ماملن ف ِّع"معو ت "يادمتونمم:اليقظة التنافسيةم- 

ناصِِّّدمع يياظِِّّ مةمم.تِِّّه  ماياِِّّوىمايكن ف ِِّّي ماخلمِِّّسم لِِّّىماملن ف ِِّّ ةممفمايارِِّّ  مايِِّّ مفِِّّمنماملن ف ِِّّ ةمموم1  مِّ ابمامل ِِّّكا لي 
 نِّدم مناِّوقممجِّ ماملعلومِّ عمف ننِّ مبمةمماحملكملِّعميلمات ِّ وةمماِّ مع ملن ف ِّعما،ِّ يعحتليِّلماملعلومِّ عماملكعل مةممايكن ف ي ممج 

دمايكن ف ِّيومف يياظِّ مايكن ف ِّي متلعِّفمص ِّو يِّ مايسِّ ة   ميعمليِّ مايرتم ومعلم ذي ماملعريِّ عماين مناصدمفادماملعري عمايومي م
م.زمهب مهذامارت م كمي ماعمايت مايكن امع يك   مةممصة امع  اامفمحتايامايكويخمم مايك  اعما، صل مع حمليطو

جِّوءمدلم مليِّ مايكج ِّسمايكن ف ِّي مايل مةممابتِّرتاتيجي يونمهذامبم عيفم نهممِّنم جِّلما،صِّوقم لِّىماملعلومِّ عمم
عكِِّّام وِِّّدمارتِِّّ ييفماياِِّّ هع معمِِّّ ماملعلومِِِّّّ عومفهنِِّّ نم تِِّّ ييفم تِِّّ ىممثِِّّلما،صِِّّوقم لِِّّىمايكاِِِّّّ    م م ُمايصِِّّن  يومايِِّّذ م

اخلومم مارتذمععِّعماب ك ِّ  ماملعريِّ عم....ماع  دلم ةما،وا مم ماملوا عم ةماياي دمع ي ةعو ت ج عمواي نو  ممنمعي ن ع
م.و ماملن ف عابشكص ص  مش لممك عع متر م

ِِّّم لِِّّىم فمايياظِِّّ مايكونويوجي ِِّّعِِّّ  مميوِِّّنم نمتُم:مجيففةاليقظففة التةنولو  -ب حتليِِّّلماحملِِّّيطمةمممالوظِِّّ  مليِِّّ م"م م  ِِّّ  لم ِِّّنم   
ِّايس ِّةم وماملع ع ِّةممهِّ صفميلمعلومِّ عمامل كِّ  لكوا  معم عُمك  نالوِّاممِّنمتِّالقمهِّذامةم 2"ابتِّرتاتيجي  اماياِّ ا اعم ة   مبخت 

                                                           
1
 Patreyron.E.A, Management stratégique de l’information, Economica, Paris, 1994, P 18. 

2
 Desvals.H et Dou.H, la veille technologique (l’information scientifique, technologique et industrielle, Dunod, 

Paris, 1992, P3. 



 
 

 

 التعريف بنظام المعلومات وبعده اإلستراتيجي: الفصل األّول

25 

ةمايا ا اعوم لهِّبماملالوظونوماحملللونمةمك ذ م:مامل كصعمايكع  خم نمايياظ مايكونويوجي متكرلفمتواجدم ال  م نوا ممن
م.مايا و عما  المي ةممابتص قاتك القمخ و عمةمممنظمونمفمخولمخ و مخمكص ميكحاياممهمكهبممنم جلمم اش  

نِِِِّّّّ فسمفيِِِِّّّّهومفلِِِِّّّّبمتعِِِِّّّّدمكاملكواجِِِِّّّّدلمفمايارِِِِّّّّ  مايِِِِّّّّذ متةممفم لِِِِّّّّىمايكونويوجيِِِِّّّّ ماعد ِِِِّّّّدلفعلِِِِّّّّىماملات ِِِِّّّّ م نمتكعِِِِّّّّ  م
املعِِِّّّداعماآلييِِِّّّ ومعِِِّّّلم صِِِّّّ ح متك ِِِّّّذمخِِِّّّوالم تِِِّّّ امااعمععِِِّّّدمةممخمكصِِِّّّ لمفاِِِّّّطم لِِِّّّىمجممو ِِِّّّ ممِِِّّّنمارجهِِِّّّزلمايكونويوجيِِِّّّ 
م.منمتالقمته  ه م لىماملن ف عماترتاتيجي

ِِّّع  فِِّّ ف مدلم و ِِِّّّ مااعمم يعِِِّّّ ممكار م ابنِِِّّّد   معظهِِّّو متونويوجيِِِّّّ م  ثِِِّّّ مفع ييِِِّّّ ممِِِّّّنمةمم مش علِِِّّّ ميلِِِّّّزةاقعِِِّّّ وم  م   
م1:املات  ممنمش لمه ت كعِملُمم  ن مايكونويوجي مايت م

م:منمععم ت ييفمايكج سمجندةم
مفم لىمموون تهم متصميمهممنمجد د؛اياي دمعكيوي ممنكومماملن فسميلكع  مم-
م؛ةدترتاتيجيكه تععمف صمفماملات  مع  خ اءوموي م  نم عملميدىمخ   ممن ف  مةهوم لىمص ا  م   لمملنكج هت مم-
م.املعلوم عماخل ص م ع ةف عممن ف يهبا،صوقم لىمةمموسو ماملع   م-
ع  ف ف مدلمايياظ مايكن ف ي مةايكونويوجي وم لىماملات  م نمترو م ِّذي ممِّنم اظكهِّ مايكج   ِّ م :اليقظة التجارية -ج

 :2ةاي ممنمتالق
مايعالش عمعِّعةاي مع بهكم دمعكرو  ماوكي ج عمايزع هنم لىماملدىمايرو لمةايرت يزم لىمترو م:ماألسواقو  الزبائن -

م.عع  ممنكج عمجد دلمةتلام توا م ت ىمهكم دابامهذامة كعز مموةجذعِهمايزعونمةاملات  
 ِِِّّّ  ماملنكجِِِّّّ عماعد ِِِّّّدلومترِِِّّّو مايعالشِِِّّّ عمعِِِّّّعماملِِِّّّو ص نمةاملات ِِِّّّ مةممرِِِّّّد مع ملات ِِِّّّ ممك ععِِِّّّ مايكرِِِّّّو اع:مالمفففوردون -

م.حتك ممدييه ماملات  مة ت امشد لماملو ص نم لىما مداصمعهشلمتولي ميلمنكج عمايت م
تع ممو  ذامتر مةممو مايعالش عمععماياوىمايع مل مةاملات  تر مةم   مايوي ءاعماعد دلوممدت ص مرفم:مسوق العم  -

م.اييدمايع مل 
منمارخ  مم افِّونم لِّىممنكِّوممم%11عععماب ك   ماوكم بعم ددماي ف ومفح ميوم  نم م مرُفمارتذممممممممم
مع ِفِِّّ مم  مديِِّّيهبمةممِِّّنمارخِِّّ  ممخِِّّ م افِِّّعم  ِِّّنمرِِّّفم نمنهتِِّّذهبمععِِّّعماب ك ِِّّ  ممِِّّنمتِِّّالقمابتِِّّكِمم%31مِِّّ م  اِِّّىم
.ومبمش لمامل  ص لمفمحت عمنو ي ماملنكاهتانكا ص  اءهبمةم

مم

ممي  افووم  يكرو اعمفماينمومايِّد مابجكم  ي تكعلامايياظ مابجكم  ي م ك عع مةم اش  مايك  اعمم:اليقظة االجتماعية -د
م.حميره ةممهتزم ي نماملات  ةممايتمهتدصةممايو  لمايتمحتدثمع لكم م عدامرابص ذام لمةمماخل....مترو ماملدنم
دماعيِِّّدممِِّّنمايرتص ِِّّةممايكوا ِِّّ مخِِّّ ماملكِِّّواانميل ِِّّو نممِِّّثالومميوِِّّنم نم يِِّّكممجمِِّّ قميعِِّّددمامل اش ِِّّ ةممميوخ افمومايِِّّد مفِِّّ ين م

 ختم ِِّّددمدمو نيِّ مايِِّّكحوبمفممجِِّّ ممعلومِّ عم  ملِِّّ موِِّّوقمع يك ِِّّةمم. مِّ فماملات ِِّّ وميوثِّ لمارخِِّّ  ممامل ِِّّكعملعمملنكج هتِّ
م.ترو   ةمممنكوجه مشصدمحت ينه

                                                           
1
 Ait El Hadj, l’entreprise face à la mutation technologique, ed Organisation, Paris, 1989, P 241-242. 

2
 Pateyron.E.A, Op.Cit, P 24- 25. 
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ايياظِّ وممِّنمتِّالقممجِّ ماملعلومِّ عم ِّنماحملِّيطماخلِّ ممةممد لِّىمم ِّد مايرتص ِّمابتِّرتاتيجينظ دماملعلومِّ عمة اودم
مبختِّ اماياِّ ا اعماا صفِّ ومختِّددممصِّلح ماملات ِّ مدتِّرتاتيجي ةممرِّطمتثلمععداماترتاتيجي ممنم جلم تبمتُمايت مةممع ملات  

م:هذامم م ظه  مين ماياولمايك ختةممميثلمتيو متن ف يمفع قما وةم
 (11)الشة  رقم 

 مراقبة المحيط 

م
Source: Raymond.AT, la stratégie de l’entreprise, MC GRAW HLL, Paris, 1991, P98. 

ممم

بمم مملمتهتذمميونم نمتك م ممات  مبمتنمي ماياد لمايكن ف ي مر  مم من كري ماياوقم ن مت امف نن م لىمفوءمم م
منظ دمةاتك دادمعكمدلمفماي م لىمعن ءامل كا لي وممُمةممته  اتهماآلني وماحملكمل ةممعععماب ك   م واملماحمليطماخل  جي

 ماي مميونم نمنكصو مةمممحتك جه مع ملواصي عماملرلوع وف ما مفمايوش ماملن تفماملعلوم عمايت م ُممدترتاتيجيمعلوم عم
ممممممممممممممممممممممممممممممم:مةفاماياولمايك خت

 
 المحيط

 جمع المعلومات

 تحليل ومعالجة المعلومات

2بديل   

 إختيار البديل األنسب

 

 

 إتخاذ القرار الصائب

3بديل  1بديل    
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 اإلستراتيجية تجميع المعلومات :(12)شة  رقم ال

م
Source : H.Lesca, système d’information pour le management stratégique, MGRAW-HILL, Paris, 1990, P14. 

 اإلستراتيجية المداخ  المعاصرة ألنظمة المعلومات: المطلب الثاني
تعكمِِّّدم لِِّّىمتر يِِّّاماملع فِِّّ مامل ِِّّكم لممِِّّنم لِِّّودممكنو ِِّّ ومةميوِِّّنمتا ِِّّيبمالِِّّ بعمما تِِّّرتاتيجي مدنم نظمِِّّ ماملعلومِِّّ ع

مةاملِِِّّّدتلماي ِِِّّّلو يومةاملِِِّّّدتلماملع صِِِّّّ م عكمِِِّّّدم لِِِّّّىماييِِِّّّيف مم(اع  نِِِّّّف)مايِِِّّّتمتعكمِِِّّّدم ليهِِِّّّ م نظمِِِّّّ ماملعلومِِِّّّ عمدلماملِِِّّّدتل
 مع  فِّ ف مدلم و ِّ محتكِّ ممفني ِّةمم  مةتونويوجيِّيِّظبم ينممنمنُموي م نم نظم ماملعلوم عمتكوو مم.املدتلمايييفمابجكم  ي

م.1دلماينواويمايكنظيمي مةابجكم  ي مةاي لو ي ميسم نم صاءمايعملمعر  ا متليم 
ِِّّهِِّّذاماملِِّّدتلماييِِّّيف ممدن مم:الفنففي الجانففب -1 ِِّّنظِم لِِّّىم  مم  مير ممت  متِِّّ مه مفمهِِّّذاماملِِّّدتلمهِِّّيم عومةايعلِِّّودمايِِّّت م ماملعلوم ِِّّم 

م.ايعملي ع لبما  الدماآلختوم لودما صا لمةووثم
ِِِِّّّّاممممممم ِِِِّّّّهِِِِّّّّذاماملِِِِّّّّدتلم ُ مم ن ممةاملالو  د اعم ِِِِّّّّ مةايُاِِِِّّّّزم لِِِِّّّّىماتِِِِّّّّك دادمارتِِِِّّّّ ييفماي   فِِِِّّّّي مةاينمِِِِّّّّ اممةايكونويوجيِِِِّّّّ مامل ص م  

م. عمامل ص  ماذ مارنظم ممنماين وي ماييني ةا مو ني م

                                                           
1
YOON Y and GUIMARAES T , Assessing expert systems impact on users’ jobs. Journal of Management 

Information Systems,(1995)  12(1), 225–249. 
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مبمميوِِّّنممع عكهِِّّ مايِِّّت مم    ِِّّزمهِِّّذاماملِِّّدتلم لِِّّىماع نِِّّفماي ِِّّلو يماملكعلِِّّامع ملاِِّّ  لماي ِِّّلو يم:السففلو ي الجانففب -2
ظبمامل ِّك دم م لِّىم ومةتِّه  مايِّنُمظ دمةايكر يامةايكصميبماخلال مع ب كم صم لىماملدتلمايييفوممثلمابتك دادمارمثلميلن م

م.اينواويماي لو ي ملمو  مايعملمةايكنظيبمةالكم 
دت ِِّّ  مميوِِّّنممومنِِّّذمعِِّّدا كه مهِبِِّّ معممِِّّ  مو اعمايِِّّت ملمايكر ِِّّييهِِّّبم نظمِِّّ ماملعلومِِّّ عمععِِّّدمُ ِِّّم:ي االجتمففاعيالفنّفف الجانففب -3

.مذ مارنظمِِّّ م وِِّّلاِِّّ م عكمِِّّدم لِِّّىماينِِّّواويمايكونويوجيِِّّ مةاي ِِّّلو ي ميكحايِِّّامفع ييِِّّ م صاءممابجكمِِّّ  يمايِِّّذ ماملِِّّدتلماييِِّّيف م
م.يكنظيبامصاِتلموكي ج عمارف اصبم مالهِم نمتوونممُممد معُمعيفم نمايكونويوجي مامل كعمل مبةهذام 

 اإلستراتيجية تحديات أنظمة المعلومات: المطلب الثالث
ويُِّ ممواتليِّ ةاملو ص نومةايعملي عمايد ممدنم نظم ماملعلوم عمتا  م لىم هدافماملنظم مةايعالش عمم مامل كهلوع

م:1مفماملات  لمحتد  عمشدم واجهه مامل   ماعممكالوا ومةنو صمفمهذامايصدصم د م  مهب مت   م ود م
 :مةن إدخالها في النظامبعض المعلومات الهامة ال ي   .1
مم يعِّ مبمت ِّمممععمليِّ ما صتِّ قمفمنظِّبماملعلومِّ عمااعتعكامعع ماملعلوم عمايسِّ ة   ميعمليِّ عمصِّن ماياِّ ا اعممم
اي ميصعوع مايكع  م نه معاولمنظِّ ميوم لِّىمتِّ يلماملثِّ قمارفوِّ  معاِّهنمتاِّدلممنكجِّ عمجد ِّدلوم  اءمامل ِّكهلوعمةم

م.مووقممنكومممععومترطماملن ف ع
 :المعلومات عادة ما تحتاج إلى سياق يمةن تفسيرها من خالله .2
ومةهِّذ ماي ي نِّ عمشِّدمبمتوِّونمجِمهِّ ص مخ ي  مم مهتكبمنظبماملعلوم عمفماملنظم عمع ي ي نِّ عمايوميِّ منظِّ امي ِّهوي مممم

ع يكِّ ختمةمملومِّ عم تِّ ىوبم عرهِّ ممِّ ممع لىمص ج م  يي ممنمارمهي م ندماخت امايا ا اعما ترتاتيجي مفماملنظم ممِّ مملم ِّك م
ف نمشيم ماملعلوم عمتكوشخمدلمودم   م لىمةجوصمتي  م كبمتي  ه ممنمتاليهوم كوشخمهذاماي ي  م لِّىممِّ م كِّواف م
مل ِِّّك ددماملعلومِِّّ عممِِّّنممع فِِّّ م ت تِِّّي وممثِِّّ قمايِِّّ م صِِّّيدمامل ِِّّزةنمبم وِِّّونميِِّّهمشيمِِّّ مدبمداامّم عرِِّّهم علومِِّّ عم تِِّّ ىم

م.مثلموجبمايرلفماملكوش 
 :قيمة المعلومات تتناقص بمرور الزمن  .3
تكن شنمشيم ماملعلومِّ عمعاِّولمتِّ   ممِّ ممِّ ة مايِّزمنومف ملعلومِّ مااعمايايمِّ مايع ييِّ ماآلنمشِّدمبمتوِّونم ِّذي مممم

فمِّثالم صِّيدماملنظمِّ مفم وِّدماي نِّونم.مم كا الومفكوشي مظهو ماملعلوم محيدصمدمو نيِّ ماب كمِّ صم ليهِّ مفماختِّ اماياِّ ا اع
يوِِّّنم جِِّّ صمدصِِّّدا مهِِّّذاماياِِّّي متصِِّّ ممهِِّّذ ماملعلومِِّّ م دميِِّّ مةمممعلومِِّّ مااعمشيمِِّّ م نِِّّدم،ظِِّّ مدصِِّّدا مخِِّّي ممعِِّّعميثِِّّلم
م. ةماع دةىمايايم 

 :رات البيئية تؤدي إلى تغيرات في االحتياجات من المعلوماتالتغيّ  .4
جمهِّوصاعمفِّ م مةممغمم هلِّ شدمتواجهماملنظم مععدمدني شه مم ِّ يومنكيج ميد ن ميوي ماي يئ ماحملير معنظبماملعلوم عممم

منظ دممعلومِّ عممُممبشكن ء  ن ءمص اتكه م نظمِّ مّمدصم جهِّ ممِّ ممُممهُمفِّوءموصِّكه مفماي ِّو معهن ِّم لِّىمخيِّددماوكي ج هتِّ معِّع 

                                                           
1
THONG JYL, YAP C-S and RAMAN KS ,Top management support, external expertise and information 

systems implementation in small businesses. Information Systems Research ,(1996) 7(2), 248–267. 
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جهِّدمةمممنم م ص ممم معذيكهماملنظم ممِّنممِّ قةممو كه مفماي  مموص م م اص مدلمت   م ت ىم ةمظهو متا  ع عمجد دلم  م
م.يلك  اعمايتمود  خ ما مجدةىمنكيج م

 :تةنولوجيا الحاسب اآللي في تغير سريع  .5
ويِّ مموظبماملعلومِّ عمتواجهمنُم عمايت مامللموسمفمتونويوجي ما، ت  عممنمايكحد  مةممو ماي    ايكر مةممايك   ممعد م ُمممم
هذامايكرو م اص مدلمتا صدمنظبماملعلوم عمامل ني م لىما، تفماآلختمععدمفِّرتلمشصِّ لممِّنماشكن ههِّ م ِّ م ِّاص مدمِّ مدلمم ن م

مهِِّّوممِِّّ متيسِِّّلهماملنظمِِّّ عمتِِّّوف اميلكوِِّّ ييخةمممِِّّ م رتتِِّّفم ليِِّّهممِِّّنم   ِِّّ ءمم ييِِّّ م ةما عاِِّّ ءم لِِّّىماينظِِّّ دما،ِِّّ ختةممت يِِّّ ماينظِِّّ د
م.ييرتاعممو ل من  ي ةممعم شلمودا  هومم م اص مدلماتك دادمنظبماملعلوم ةم

نظِِّّ دماملعلومِِّّ عماملعكمِِّّدم لِِّّىما، تِِّّفممِِّّنمتِِّّالقماياِِّّولمةممن ِِّّكري م نمن ِِّّعمهنِِّّ ماييِِّّ  معِِّّعمنظِِّّ دماملعلومِِّّ عمممممممم
م:املواخت

 (13) الّشة  رقم
 نظام المعلومات اآللي 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   Source : MORLEY, (Chantal), management d’un projet « système d’information », 5ème édition, 

Dunod, paris, 2006, P : 15 

 ِِّّ صلممِِّّ م رِِّّ لماملهكمِِّّونم تِِّّئل م ِِّّنممِِّّدىم نمارنظمِِّّ ماآلييِِّّ متك ِِّّذماياِِّّ ا م، اِِّّ مةم (13)م ك ِِّّعممِِّّنماياِِّّولم شِِّّب
 ما مو نيِّ مفمو يِّ ممِّ مامهِّذِمم وونمفيه ماينظ دمش عالميآليي ومةتكحا مهيمايا ةطمايت مم ةممدمو ني م يي منظ دماملعلوم عو

 . ع ف ماملدتالعمداام  نمهذاماينظ دمماجم م  محيكو م لىمشوا دمتوفممةصةنمخمو مامل  ج ع

 نظام املعلومات

 الفاعلني    املعلومات    

 النظام     

 نظام املعلومات األيل       

 
 األجهزة   الربامج   

 تطبيق     

 يسمح ب

 

 يعتمد عىل   
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ميفممنمنظ دماملعلوم عموي متاودمفيهماآلي معكحو لمةختز نمظ دمفِمنِمة ُع  فمنظ دماملعلوم عماآلختم لىم ن هممم
ختز نمةمع ع مةنا مم ن ممة وونمفيهمحتو لماملعلوم عم نمم  اماآلي م  ومظ دنِملوونمياملعلوم عمةهومجزءم ت تيممُم

 .1املعلوم عمتوونم يي 
م م مت فم ي  مايل م وجدم ة جوءمدلماآلي مفمتوو نمنظ دماملعلوم عمةهومت هيلماخت امايا ا مف خبم نماآلي 

م ب مم ا  متكي  مةاي معكوف م منماياي دمع مدم ن ص متونممك ذمايا ا اد متُمم ةت امايذ  مبمميونه ماخت امايا ا مدبم   م
ماملن ت   ماملعلوم ع منُمتنُمةمم.من م ن مح ةق م ع  ماملممن ماياول متالق ماآلخت ماملعلوم ع منظ د ممو ن  منظ دمواخت فمن

مةيذي مف م يي  ماملعلوم عممنم جزاءم دة  مخ مماجم مة جزاءم ت ىمماجم  نممع ع م املعلوم عوموي م كوونمنظ د
امل زن مهذامع ين   ميلمعلوم عمم.املعلوم عمتوونم نمم  اماآلي مع ين   ميعجزاءماملاجم مةصةنم  متدتلمينن  ن

مةايت م يي م ماملعلوم عمارت ىمفك زنمفمملي م م م.معلوم عمتوونمفمخولمعنونم  م ُم  م ةمم  وم ر خيخىمعِم م م عمة شي 
م.ولماملواختم وفمممو ن مةةظ هخمنظ دماملعلوم عماآلختةايا م

(14)الشة  رقم  
اآلليمةانة ووظائف نظام المعلومات    

م
م
 

 

 

 

 

 

 

Source : MORLEY, (Chantal) : management d’un projet système d’information, 5
ème

 édition, Dunod, 

paris, 2006, P : 14 

 : النقص الملحوظ في العمالة الفنية الماهرة .6
قمايِِّّدة انمظبماة ماملهِّ  لمايع ييِّ مدلما ِِّّ صلمتوِّ ييخم نصِّ مايعمِِّّلمةا تيِّ  ممعِّد ملِّيمايِِّّنُمحمل مةممىمناِّنماملاجمِّع ص مممم

دلمم ص ىمتر ياِِِّّّ عما، تِِِّّّف لِِّّىما ِِّّ صلمايرلِِِّّّفمن مظِِِّّّبماملعلومِِّّ عمع ملنظمِِِّّّ عوم مِِِّّّ م  ش ِِّّ دمنُمةممعِِّّعمايعِِِّّّ ملعمفمدصا اع

                                                           
1
SEDDON P and YIP S-K, An empirical evaluation of user information satisfaction (UIS) measures for use 

with general ledger accounting software. Journal of Information Systems ,(1992) 6(1), 75–98. 
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جِّوصمفجِّولمفمنظِّبماملعلومِّ عمع ملنظمِّ عمفم لِّىمايِّ مةُمت ت ِّمويِّ ُممصِّ واملك ص مةمميِّ ماملِّ ه لم يِّ مايين ما  صلماينانمفمايع م
م.  ع متنواعةمممداه مايزميفم رتاةلمععمتنكع

 :المتطلبات من العمالة في تغير مستمر  .0
نكيجِِّّ ميلكرِِّّو متعلِِّّبماييِِّّ صمملهنِِّّ مم ت رِِّّ مع ، تِِّّفماآلختم ماتِِّّكم ا ممزاةيكِِّّهماِِّّ ممِِّّدىما،يِِّّ لم مِِّّ مخِِّّ مةا صومفمدن م   

معايصِّل مايو ياِّ معِّعمتونويوجيِّ ع  ف ف مدلممةمك  اعمايعص ما،د  وماملعلوم عةمما، ت  عم عاي    مفمتونويوجي
تِِّّد   هبمعاِِّّولمةمما صا  ِِّّونمتعلمهِِّّبةمم نم عيِِّّدمايعِِّّ ملونم ِِّّلمهِِّّذام صىمدلمفِِّّ ة لممي صهِِّّ ممويِِّّ لماملنظمِِّّ عةمماملعلومِِّّ ع

م.ماعماي   ع م  ميد هبممنم صةاعم كم مو م وا  وامايك   مةمممكو  
 :غالى فيهاالتوقعات الم   .0
شِّدمةمممِّ عد نماياليلممنمارفِّ اصم نمهنِّ نمجمهِّوصام ةمتوليِّ مت ِّذقممِّنم جِّلما،صِّوقم لِّىمنظِّ دمفعِّ قميلمعلوم ُم   

ظهِّ مهِّذامابجتِِّّ  م نكيجِّ مييع ييِِّّ ماتِّك دادمنظِِّّبماملعلومِّ عمفمايعد ِّدممِِّّنمايكر ياِّ عمايِِّّتمميوِّنممالوظكهِِّّ ممثِّلموجِِّّزم
شدم صىمهذامدلم نماملد اءم كصو ةنم نِّهمميوِّنمتصِّميبمنظِّ دممعلومِّ عممكو مِّلم ِّ عطمةممع ام ماييس ءوةممتذا  ماير انو

 .مةجيزلمع  ماينظ م نموجبماملنظم تالقمفرتلمامني مةمماملنظم م ولمعهشلمتولي 
ممم

ومعمِِّّ  ِِّّ عمةاملنظ ملعِّفمصة  امه م ِِّّ مةويو ِِّّ مفمويِِّّ لماملات مت مما تِِّّرتاتيجي  نظمِِّّ ماملعلومِِّّ عممن م ِّكنك م  ِِّّ متِِّّ ام ن م   
ِِّّةع يكِِّّ ختمبمع ِِّّ ومع  فِِّّ ف ممِِّّنمصِِّّحكهبمةمِِّّدىماب كمِِّّ صم لِِّّيهبومةفِِّّم نمتِِّّ  كهبمدِمدم نمتاتِِّّذماخلرِِّّواعمايسِِّّ ة   ميلكه  

خ هِِِِّّّّ م صِِِِّّّّ مم مِِِِّّّّ مجِِِِّّّّد ممةممدصتِِِِّّّّ قماآلييِِِِّّّّ عما،د ثِِِِّّّّ مفمنظِِِِّّّّبماملعلومِِِِّّّّ عممِِِِّّّّنممعلوم تيِِِِّّّّ مةةتِِِِّّّّ هلماتصِِِِّّّّ قمود ثِِِِّّّّ م ن مدلم
يِِّّ  ممتُمه نِِّّ عماملن ف ِِّّ مايِِّّت ماملات ِِّّ مدلماييِِّّوامع ِممتاِِّّوصُمةمم ييِِّّ مهِِّّذ مارنظمِِّّ ومِِّّنمفع ممه تِِّّهمارصةاعم ِِّّدوموِِّّ متزمفِِّّ ة  
 . ليه 
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 :خالصة الفص 

دلم نم نظمِّ ماملعلومِّ عمفماملات ِّ متلعِّفمصة  امبم  ِّكه نمعِّهمبمتِّيم مماماييصِّلميونم نمخنلنممِّنمتِّالقمهِّذ
نظِّ دماملعلومِّ عم لعِّفممنمتالقمم متِّ امن ِّكنك م ن مةمم. داامّماتك اله معهودثماير  ما كم صام لىم و نماملص ص

عصِِِِِّّّّّيكهممنكجِِِِِّّّّّ مم اص  هِِِِِّّّّّ مصاتِِِِِّّّّّلماملات ِِِِِّّّّّ ومايِِِِِّّّّّت ممايوظِِِِِّّّّّ هخةمممِِِِِّّّّّنمتِِِِِّّّّّالقمارصةا م تِِِِِّّّّّ مصاتِِِِِّّّّّلماملات ِِِِِّّّّّ و  مةممصة امه مِِِِِّّّّّ 
ماآلني ِِِّّّ مةاي ِِِّّّليم  اماياِِِّّّ ا اعميلمعلومِِِّّّ عومفهِِِّّّوم عكِِِّّّام نصِِِّّّ مويِِِّّّو ومدام لِِِّّّىم تِِِّّّ سماملعلومِِِّّّ عمايِِِّّّتم نكجهِِِّّّ م ِِِّّّكبماخت ِِِّّّ

م.ات  امل كو  عما صا   مفماملةممكدتلمفمخمكلخمايوظ هخهم وم م م ن ميلمات  ما ترتاتيجي ةم

جه اما  الدماآلختومتلعفمصة  امه م  مةويو  مفموي لمم لىمةدص اجه  نظم ماملعلوم عم ندمدصم جه مم م م ن
ماملعلوم عمةمدىم ممنمصح  ميلكه د ماخلرواعمايس ة    متاتذ م ن معد مةع يك ختمب املات  عمةاملنظم عما،وومي و

 م   ممفلمايو    مث متُمةاادفمامل جوممنه مماي   اص ميادم   م نمارنظم مايتمبمتُمومةماب كم صم ليه ومةفم نمت  كه 
م م مهومخمرطما مة  كري مارف اصمص ما ممتُِّمبمتصميبم نظم ماملعلوم عمو  ممنم نم ك ممد مع ممات  ومةاذامب م  مايوظ هخ

 مممنظ دم  م ممم.لمات  م اش  م ملي هت ومةبعدممنمم ا  لمته  مهذ مارنظم م لىماينواويمابجكم  ي مةا ن  ني مي
اعمةامل كجداعمايتمتي فه مةظ هيهبمةابتكج ع ممل كلخمايك   مم صاءاملات  عممنمموختئمل ما ترتاتيجيماملعلوم ع

م ي ءلممما ترتاتيجي مص بعمععمخمكلخمامل كو  عمةع  ك   منظبماملعلوم عاي يئ ومةفم نمابت م  ع ملمه دمما  م لى
مايا ا اعممةدنك جي ايكا يلم ماخت ا م هي يميد بمفع يي  مايكنظيبمتوك فم مة جزءايع ملعمة مصد  ت تيممنمموا ص
 .رهدافه منمته  ه م لىمجن لماملات  مفمحتاياه مم مهيكه 

م
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 :تمهيد

، وازديااد عا د املشاا ل ور السريع يف  احلياة االقتصادية بشكل عام و حياة املؤسسة بشكل خاص  نظرا للتط    
ااهلااا بطاارم علتيااة  ُ  بجاال ال عااح عاا  حلااو  الاا    وواهاال املؤسسااة، و الاا    منهااا،    ماا  حاال ااااك املشااا ل  و احلاا   ك 

ااالقاارار عنصاار مُ  اختااا  صاا    اامااا ومتتاا  علياال لقااتا  بقامهااا واسااتتراراا يف  اارو   وُعنُصاارام يف حياااة املؤسسااة، ه 
 .للتؤسسةاإلدارية  وويراا انأنشطة  تحتا  لتويي احللو  السليتة ال   ي  التغ  و عو  بيئية سريمة الت  

اات  مُ عتاال ل عتليااة اختااا  القاارار هاا ما اامااا ماا  ث ااو  ُ    ا ماا   نشااطة اإلدارة ، لااال  ا القاارار، ونشااائا رميسااي  خ 
ا ينطاوي علات اختاا  قارار، ياختاا  القارار يلمال دورا ااماا يف مارساة المتلياا  اك إن    يتخ  وصر    ي   ميك  القو  بأ   

ماار  ماا  خاار  قراراواال الناهعااة، متخااا القاارار الناااه  يُ  نساال إلياال، حيااح     املختلفااة إ     النحااا   و الفشاال يُ 
 .رك يف  دام مهاملبينتا يمرب القرار القميف ع  م ى ومس  
 : وسنتناو  يف ااا الفصل امل احح التالية 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ؛القرارات اتخاذماهية : المبحث األول

 ؛تأنواع القرارا: المبحث الثاني
 ة؛مفاهيمي للتنمية المستداممدخل : المبحث الثالث

 .اتخاذ القرار في ظل التنمية المستدامة: رابعالمبحث ال
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 ماهية اتخاذ القرارات: المبحث األول
ومااا  عتلياااة اختاااا  القااارارا  مااا  املويتاااوعا  اهلاماااة والااا  ومااا د  وههاااا  النظااار يف ومريفهاااا و لااا  و ماااا 

و اااال  نتيحاااة الخترياااا  يف خلفيااااام الملتياااة والفلسااافية والمقام ياااة الخاااتر  اهتهاااادا  الكتااااني وال ااااحث  
 .واالهتتاعية

 اتخاذ القرارات مفهوم: المطلب األول
 :يما يلتها مقتوهنا واح  و ه   د  وماريف عتلية اختا  القرار إال     لق  وم    

ئااارم مكناااة وقاااود  اااو اااا   ة عااا    عااارب و   ثااار   بااا يل مااا  بااا  عتلياااة اختاااا  القااارار ااااي عتلياااة اختياااار
 .1م   مُ 

ووتقااات  عتليااة اختاااا   االختيااار بااا   توعااة مااا  ال اا امل،" وانااام ماا  يمااار  عتليااة اختاااا  القاارار  هناااا 
القااارارا  اإلدارياااة صااانع قااارارا  داخااال النسااا  التنظيتاااي يقاااوم بااال ااااؤالم املساااؤول  عااا  انأنشاااطة املكوناااة لو اااامف 

 .2انأئرا  املشار ة يف المتل
ا بجال    يفملال الفارد يف موقاف ماا، و لا  بما   عت اكام مما   إصا ار حُ " عتلية اختا  القرار اي        تا 

يقاااا و   وع يااا ة مااا  وقااايم بااا امل  تلفاااةب بااا يل ممااا    اختياااار، ومااا      اعهااااكااا  إو  ميُ  الفعااال الااا قي  لل ااا امل الااا   
 .3"نة ملتخا القرارمي  ا  مُ لتوقم  

، إال    اااك انأخاية "القاراراختاا  "عتلياة اختياار ال ا امل ااي  ساا   علت       ُ ر   ااك التماريف وُ       وجن  
  باختيااار يف الواقااع اااي ع ااارة عاا  عتليااة وتتساا  باختيااار مماا  بناااما علاات  حساا  ال اا امل املتااويرة للفاارد والتتس اا

هااااع إىل    القاااارارا  ختتلااااف باااااختر  ريتااااية، و ااااااا راى إىل نتااااام  مُ ل  د  عة القاااارار و ن اااا ال يمااااا دومااااا ص ااااماااا   مُ 
عة اململوماااااا  املتاااااويرة ومااااا ى ويتاااااو  الر ياااااة املساااااتق لية، إيتااااااية إىل ة وص ااااااملشاااااكر  و انأاااااا ا ، ومااااا ى دق ااااا

عتليااة اختااا  القاارار عتليااة مشااا ة  امااا       « H.Simon »ماا  ههااة  خاارى يقاا   عتاارب ، ساايكولوهية متخااا القاارار
قلاااال التساااايي و    مفاااااايم نظريااااة التساااايي بجاااال    وكااااو  "لمتليااااة التساااايي نفسااااها، ييقااااو     اختااااا  القاااارار اااااو 
 .)4(مستت ة م  منطل  و سيكولوهية االختيار اإلنساين

 الا    لإلساااويحيا تياار املا رم عتلية وقاوم علات االخ" ا ييمر  عتلية اختا  القرار  هن   « Barnard »ا  م  
اختياار  يقال ال ا امل املتاويرة بناام " هناا  زريق يهاا مر  ويُ ".5الغالل استحابا   وووماويكية  و رد يمل م اشر يف وكو 

 .6"قرارا  م   ااا يُ     إاالختيار ب  ب يل   و   ثر، ي وئاملا مت علت  هية القرار  اول ،
                                                 

 .81ب و  سنة نشر، ص  ، املكتل المريب احل يح، اإلسكن رية،" نظم المعلومات التخاذ القرارات اإلدارية"إمساعيل السي ،1
 .81، ص 8991، ديوا  املط وعا  اجلاممية  " الجزائر في مدخل للتسيير"حمت  ويي  الطيل، 2
 838، ص 3008، دار اجلاممة للنشر اإلسكن رية،  "العملية اإلدارية ، وظائف المديرين"علي الشرقاوي ، 3
شاار ، ، دار النهقااة المربيااة، للط اعااة و الن"مققدخل تحليلققي: تنظققيم و ادارا األامققال، األ ققص و األعققول العلميققة" علااي الشاارقاوي، عتاارو منااا ،4

 .888،ص 8918بيو 
 .18،ص 88993، دار الثقاية للنشر و التوزيع، ط"اتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية و التطبي "نوا   نما ، 5
 .7ص ،3008، دار الكتاني الملتية للنشر والتوزيع، القاارة، ادارا العمليات واتخاذ القرارات السليمة"زري  إااني ، 6
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عتلية عقرنية رشي ة وت لور يف االختيار ب  ب امل متم دة  ا  مواصفا  " ابأهن   الصيرفييها وعر   
احلكم " وانام م  يرى    عتلية اختا  القرار اي ، " 1وتناسل مع اإلمكانيا  املتاحة وانأا ا  املطلوبة

 .2باختيار اسااويحي  و التصر  الاي يمتق  متخا القرار  نل يق م احلل انأنسل للتشكلة
 .   ااك التماريف وروك  علت المنصر اإلنساين و النواحي النفسية يف االختيار و يرحظ -
 ل ال يوه  ب يل قادر علت تحقي  اهل   تحقيقال حبح ع  حل ويما  ل   ن   ال  يمر  اختا  القرار بأن   -

قيود ال يئة      ي يتم اختيارك، ويكو  عادة  يقل ال  امل يف  ل الظرو  السام ة، حيح مني ال  يل الا     ي ا
3تح د م  ع د ال  امل املتاحة

. 
اختيار ب يل واح  م  ب يل  حمتتل   و   ثر لتعقي  ا    و  توعة م  انأا ا    يقا بأنلوميك  ومريفل -

  .خر  ياة زمنية ممينة، يف يتوم ممطيا   ل م  ال يئة ال اخلية و اخلارهية و املوارد املتاحة
 :عتلية اختا  القرارا  ونطوي علت ع د م  المناصر اي ك  إدرام     ميُ  التمريفو م  واقع ااا 

 ؛عتلية اختا  القرار عتلية  انية يتم م  خرهلا الوصو  إىل القرار املناسل      -8
 ؛تيار م  ب  ع ة ب امل  و خيارا عتلية اختا  القرار وقوم علت  سا  االخ      -3
 ؛4ة اختا  القرارلمتلي  وواير ال  امل واو شرط يتروري  -8
 انام ا   م  ورام اختا  القرار حيح يتتثل ااا اهل   يف حل مشكلة  و وم يل ويتع قامم؛ -4
الفاة ال منية الرزمة الختا  القرار  ي بجل وواير ياة زمنية  ايية وست  ب راسة مجيع هوانل املشكلة لكي  -1

 ؛5امليتتك  متخا القرار م  الوصو  إىل القرارا  الص
 ؛ةخا  ت  رورية لتنفيا القرارا  املق  ال شرية الية و املوارد املاد   ووي ر -6
 ؛"مناخ المتل"ال يئة ال اخلية للتؤسسة واقع  -7
 .6ا ، سياسية، اقتصادية واهتتاعيةم  التغي   املؤسسةي  بما يُ : ال يئة اخلارهية -1
 
 
 
 
 

                                                 
 .80، ص 3001،  8، ال ار الملتية للنشر والتوزيع ، ط "مفاهيم ادارية حديثة" الصييف حمت  ع   الفتا  ،1
 .893، ص 3008، دار النشر و التوزيع اإلسرمية، القاارة، "مصطلح اداري ايضاح و بيان 766" حمت  يتعي،2
االتجاهققات  األ ا قيات و مبقاد  ادارا األامقال،" ،نا  الاا ير املرساي منناام محا  با  ع ا  الارمح  الشاتيي، ع ا  الاارمح  با   محا  ايحاا ، بشارى ب3

 .888، ص 3004،  8، مكت ة المتي ا ، السمودية، ط"الحديثة
 .888، مرهع ساب ، ص "مباد  و ادارا األامال" مح  ب  ع   الرمح  الشتيي، و آخرو ، 4
 .893 ، مرهع ساب ، ص"مصطلح اداري ايضاح وبيان 677" حمت  يتعي،5
 .883، مرهع ساب ، صفعة "أ ا يات نظم ادارا األامال"ع   الغفار حنفي، ع   السرم  بو قعف، 6
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 القرارات  خاذات  زات ممي  : المطلب الثاني
 :1  اخلصاملتلة م  يف املؤسسة بُ اإلدارية انأخرى  انأمور غيك م  سم القرار  يت  

حا  ، قص  القرار علت  سا  التحربة اُ خ  ت  يق  ياُ ، ا اة ق ل التط ي  الفملي للقراريتا  القرار إىل جتريل وحم-8
الطريقة يف حالة الويرة وق  ستمتل ااك علت التحريل دو  مراعاة موارد املؤسسة ووُ  املسي  اخلطأ حيح يمتت  

ب   االختيارتخا القرار علت  سا  انأسلوني الملتي حيح يمتت  علت ئرم علتية م نية علت املنط  والتربير يف يُ 
 ؛م  املوارد احمل ودة  الوق  واجله  مثر لرستفادةال  امل املتكنة و ل  

رار يف  ح  اجملاال  يتطلل عتلية ونسي  للقرارا  ق اختا مبمىن     متم د املراحل ومتشمل اجلوانل، القرار-3
املتخاة  و ال  سو  وصنع يف املستق ل القريل يف اجملاال  انأخرى ،يالقرار يتطلل دامتا مراهمة لكاية 

 ؛)حاها  املستهل  حالة السوم،  رو  املنايسة،(ىل مراهمة ال يئة إاجملاال  اخلاصة بل باإليتاية 
يؤدي إىل وغي يف النظام وم    إىل صنع للتؤسسة يكل وغي يف ال يئة نظام للظرو  احمليطة بيقا يتغي القرار و -8

 ك  و وم يلل مبا يناسل القرار  و جت ي ا ختاقرار ه ي  يالنظام يشتغل يف بيئة متقل ة وسريمة التغيي وتطلل سرعة 
 ؛التغيا 

ححم اململوما  املتاحة ينح  القرار املؤ   يف حالة ويرة  واختر متخا القرار  باختر خيتلف القرار -4
 .نام قرار مني مؤ  ها يكو  اُ ت  ل  اململوما  يف إئار  رو  ثابتة ويف حالة ع م ووير مملوما   و ق  

 القرارات  اتخاذخطوات  :الثالث المطلب
االختيار ب  ب يل   و   ثر، والقرار س   و    عرينا عتلية اختا  القرارا  بكوهنا، عتلية املفايتلة  و   
ا تخ  نام  توعة م  اخلطوا  ال  يقوم  ا مُ ا اُ املتوصل إليل ال ميك     يص ر بصورة عفوية، و إن  ( االختيار)

ووقييتها،   ويتع ب امل  بم  ااا تحليلها رار، ُ   الق   اُ خ  ت  يُ  م   هلها س  قة علت املشكلة ال     ب   القرار ب ما بالتمر  
يف بمض انأحيا  ق  يكو  القرار ريقا لكل ال  امل  و و . حلل املشكلة حىت يتتك  يف النهاية م  اختيار  يقلها

ا يمود إىل  ح   مري  ، وس ل ع م اختا  قرار رمبُ  "ال قرار"يكو  القرار املتخا او  احللو  املتاحة لرختيار وم     
 :ها
 ال  امل املتاحة لرختيار  و املفايتلة؛  ل    ُويُتو ع م  -
 .ا القرارخ  ت  ؤدي إىل القرر مبصاحل مُ ل ق  يُ ت  م  لد وفاديا من ة يف اختيار ب يل حم   ع م الر   -
ا م  يمتق  بأهن  و ،  Décisions Négativeالقرارا  بالقرارا  السل ية علت ااك   "Bernard" طل  برنارديُ و   

 .2فمصفا  امل ير الكُ 
 H.Simon ااداني اإلدارة يف تح ي  ع د خطوا   و مراحل علتية اختا  القرار، و ق  ح   ت  اختلف  ُ   

، وقييم  ل ب يل، ( ي تح ي  ال  امل)لو  ال  يلة احل إبجاد ،تحليل املشكلة، تح ي  املشكلة : تايلي  مبراحل ع ي ة

                                                 
 411: ،ص3001، مؤسسا  ش اني اجلاممة،"ادارا منظومات التسوي  العربي والدولي"يري  النحار،1
 84:،ص8.8991انأرد  ط .عتا  الملتية،دار اليازوري  ،"مدخل كمي :اتخاذ القرارات اإلدارية"، منمم زمرير املوسوي2
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راحل التتابعية ح الم  وض  ي   (15) والشكل رقم )1(ا  ومتابمتلتحويل القرار إىل عتل يم  ، (ب يل)اختيار  يقل حل 
 .إلتخاذ القرار

 (15)الشكل رقم 
 مراحل املية اتخقاذ القرار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .  34،ص8997إلسكن رية،ا ال ار اجلاممية، بحوث امليات وفعالية اتخاذ القرارات،مصطفت  بو بكر،  : المصدر
 : و ييتا يلي شر  لكل خطوة م  اخلطوا  السابقة

 تحديد المشكلة :أوال
اخلطوة انأوىل يف عتلية اختا  القرارا  وتتثل يف إدرام  و تحسس اإلدارة بوهود مشكلة ما، و املشكلة   
اه   ي  هنا ع ارة ع  اخللل الاي يتو ". ا را   و ع م وواز  ب  ما او  ام  و ب  ما بجل    يكو : "اي

 .2نتيحة اختر  احلالة القامتة ع  احلالة املرمنوني يف وهوداا
انأعراض الظاارة ال   وعن  تح ي  املشكلة بجل التمت  يف دراستها ملمرية هوار املشكلة احلقيقي وليس  

ووحي للتؤسسة علت  هنا املشكلة الرميسية، وااا التع ي  علت هانل   ي م  انأهية نأنل ي د ب ورك م ى 
ياعلية اخلطوا  التالية، يفي حالة ع م ممرية املشكلة احلقيقية يإ  القرار الاي سيتخا سيكو  قرار مني سليم 

                                                 

 .883ص ، مرجع  ب  ذكره، مجيل  مح  وويي 1
 ،8997. القااارة. 8، مكت ة ع  مشس و املكت ا  الكاربى، طاالبتكاريتحليل المنهج العلمي مع اهتمام بالتفكير : سي  اهلواري، اختا  القرارا 2

 . 8: ص 

 اكتشاف وإدراك المشكلة

 تشخيص طبيعة المشكلة

 جمع المعلومات الالزمة

 
 طرح الحلـول

6 5 4 3 2 1 

 
 نظام التنبؤ بنتائج كل بديل نظام التنبؤ بنتائج  كل بديل       

 تقييـم البدائـل

 اختيار البديل األمثل

 تنفيذ ومتابعة القرار
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ا، يق  وكو  مشكلة م ير امل يما  ال ورو   بتم يل احلتلة الاوبجية لم م مرمتتل للتشكلة ال  ص ر بص دا
ل يادة امل يما  بق ر ما وكو  ناجتة ع   س اني  خرى مثل ع م وصتيم السلمة بشكل يناسل رمن ة املستهل   و 

 . سماراا اروفاع
ربة و ال راية الرزمت  وهلاا يإ  هلاك املرحلة  هيتها الك ية، إ  بجل علت متخا القرار    يكتسل اخل  

لاويل ااك املشا ل حبسل انأولوية م  ناحية، و لتع ي  نوعية املشا ل ال  وماض سي المتل يف منظتتل م  
حلل مشكلة مل يم  هلا   املؤسسةناحية  خرى، يلكل مشكلة  هية خاصة، إ   نل ليس م  املمقو     وسمت 

 . خرىوهود  و  ص ع  يف مرو ة ثانوية ملشكلة 
 : 1ونقسم املشا ل يف  تلها إىل نوع  رميسي  ها 
 :أو الروتينية االاتياديةالمشاكل  -1
واي مشكر  بسيطة يتكرر ح وثها باا  شكلها و مويتوعها، مثا   ل  املشكر  املتملقة حبقور   

و ووزيع انأعتا  بينهم و وط ي  التمليتا  عليهم، و بالتايل يإ  ااا النوع م   انصرايهمانأيراد المامل  و 
 .احللو  املناس ة هلا الختياراملشا ل ال يتا  إىل  ثي م  اجله  و التعليل 

 : المشاكل غير االاتيادية أو الجديدا -2
 و التفاام، مثا   ل  واي مشكر  وتصف بالمت  و التمقي ، و يتا  حلها إىل نوع م  التشاور   

الت اور الاي ي ث يف م يما  منتو   و   ثر م  منتوها  املنشأة  و االخنفاض الاي يصل  يف مستوى  دام 
 االستمانةو عليل يإ  ااا النوع م  املشا ل ال ميك  مواههتل بقرارا  مستمحلة، و إنا ين غي . املنشأة

 .م   وي اخلربة و الر ي باختصاصي 
 المشكلة تحليل  :ثانيا

بم     يتمر  ال احح علت ئ يماة املشاكلة ويا داا يإنال يقاوم بتعليلهاا،  ي وصانيفها و جتتياع ال ياناا    
القاارارا   باختاا واحلقاام  واململوماا  املتملقاة  اا، وما  القاروري وصانيف املشااكلة لغارض ممرياة الفارد الااي سايقوم 

القاارار، وانأيااراد الاااي  بجاال    يُ لغااوا بصاا ور القاارار و حمتااواك،  اختااا عناا   استشااارامبشااأهنا و انأيااراد الاااي  بجاال 
 .وانأيراد الاي  سينفاو  القرار

 :2و عادة يتم التصنيف حسل  ربمة  سس اي
 ااااا للقياااام بالمتاااال املتملاااا   االلتااا ام ي الفاااااة ال منياااة الاااا  ين غاااي علاااات املؤسسااااة )الفااااة ال منيااااة املساااتق لية للقاااارار  -

 ؛(بالقرار
 ؛وقع القرار علت الو امف و اجملاال  انأخرى -
 ؛ال  و خل يف القرار "Qualitative" ع د االعت ارا  النوعية  -
 .م ى التكرار املنتظم للقرار  -

                                                 
 .803: ، مؤسسة دار الكتل للط اعة و النشر، بغ اد، ب و  سنة نشر ، ص "ادارا األامالمباد  "خليل حمت  حس  الشتاع و اآلخرو ،  1
 .818: ، ص 8،8991ط انأرد ،، عتا  ، دار اليازوري الملتية،"نظريات ومفاهيم :أ ص اإلدارا الحديثة"بشي المرم،  2



 

 

 المستدامة  التنمية  ظل في  القرار   اتخاذ :الثانيالفصل 

 

40 

ام  املتملقاة عتلياة تحليال املشاكلة الختاا  قارار بشاأهنا وتطلال القياام بتاع ال ياناا  و اململوماا  و احلقا إ   
 ااا و مااا يااي   ااا ماا  إشااكاال ، و علاات متخااا القاارار    ينتقااي اململومااا  و احلقااام   ا  المرقااة باملشااكلة و 

 .يست م  منياا م  اململوما ، و عليل    يتأ   م  صعة اململوما 
املتملقاة باملشاكلة ويف  ثي م  احلاال  ال يساتطيع متخاا القارار    يصال علات مجياع اململوماا  واحلقاام    

إمااا بساا ل عاا م وااواير اململوماااا   و نأ  احلصااو  عليهااا يكلااف الكثااي مااا  الوقاا  و املااا ، يلاايس ماا  القاااروري 
احلصو  علت  ل احلقام  الختا  قرار سليم، ولك  ما  القاروري ممرياة نوعياة اململوماا  مناي املتاوايرة حاىت يساتطيع 

 .ر   ي د درهة املخائرة ال  يتقتنها القرا
 (أي تحديد البدائل)تنمية الحلول البديلة  :ثالثا

،  لاا  اااا اختاإ ا مت إجناااز اخلطااوو  السااابقت  بنحااا   مكاا  تح ياا  باا امل احللااو   و القاارارا  الاا  ميكاا    
   التشخيل السليم يا د املشاكلة و يصاراا يف نطاام وايتا ، و تحليال املشاكلة يفصا  عا  انأسا اني الا   د  

يااااخلطوة املوالياااة يف عتلياااة اختاااا  القااارار ااااي ال عاااح عااا   .مااار  علااات انأسااا اني يرشااا  إىل بااا امل احلااالإليهاااا، و الت
ول  التصريا   و احللو  ال  وسااع  علات اإلقار  ما  الفارم با   “بال  امل ال  امل و احللو  املختلفة، و يقص  
 مااا متخاا القارار حلال املشاكلة القامتااة، و ويما  ال ا يل الوسايلة املوهاودة ، “ 1ماا يا ث يمار و ماا بجال    يكااو 

 :يشاط يف احلل ال  يل    يتتي  مبا يأيت
 إليها؛علت تحقي  بمض النتام  ال  يسمت  ة متخا القرار ي ق ر )   وكو  لل الق رة علت حل املشكلة -
    يكو  يف ح ود املوارد و اإلمكانا  املتاحة؛-
 حلل صفة ال  يل القابل لرختيار؛وهود  ح  الشرئ  دو  اآلخر ينفي ع  ا-
بجاال    يقااوم متخااا القاارار بويتااع   اارب عاا د مكاا  ماا  احللااو  ال  يلااة حااىت يقاات  عاا م وقوعاال يف اخلطااأ وعاا م -

 ؛اختيار ال  يل املناسل
 تااا  ناال علاات متخااا القاارار عناا  ويتاامل للعلااو  ال  يلااة ين غااي دامتااا    يأخااا يف احلساا ا  حاال عاا م القيااام بااأي -

، و يمتاارب اااا  عاال حمتتاال، و القليال ماا  الناا   ماا  يمااا  (إبقااام احلالاة  تااا ااي  ي عاا م اختااا  قارار ي )عتال 
بأ  ع م القيام باأي عتال يمتارب قارارا  اامر، يفاي بماض املواقاف قا  ياوال عليال القياام باأي عتال مسااو  ومقاار 

 2.يفوم بكثي  ية م ايا ق  وتعق 

 تقييم كل بديل  :رابعا
م  تح ي  احللو  ال  يلة للتشكلة، وأيت مرحلة وقييم نتام  ال  امل،  ي ومي  ما يتتتع بل  االنتهامبم    

 .ى إمكانية مساهتل يف حل املشكلة ل ب يل م  م ايا و ما يتصف بل م  عيوني، و م 
 دة ال وظهر بصورة ووم  ااك املرحلة م  املراحل ال  وتطلل هه ا يكريا شاقا، نأ  م ايا و عيوني ال  امل احمل

. وايتعة عن  ال راسة و لكنها وظهر يمر عن  التط ي  يف املستق ل، يهاك اخلطوة بط يمتها وستل م التن ؤ باملستق ل
                                                 

 .19 :ص، مرجع  ب  ذكرهناديا  يوني، 1
 .808: ص . مرجع  ب  ذكره، خليل حمت  حس  الشتاع و آخرو 2
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والب  م  مراعاة ع ة  .لال  منال ا ما يراي  مقارنة ال  امل و وقييتها الش  و ع م التأ   م  صرحيتها
 :1 ثنام وقييم ال  امال، منها اعت ارا 
 م ى ق رة  ل حل علت إهنام املشكلة؛ 
  ؛(انأخرقيا  ي مني مستعيل  و متمارض مع القوان   و ) إمكانية ونفيا ال  يل 
  ؛( ل ب يل لل مث ) التكاليف املالية ال  يتطل ها ال  يل 
  امل ة ال منية ال  يستغرقها ال  يل يف حل املشكلة؛ 
 ؛ ها ال  يل و م ى ووايراااإلمكانيا  ال شرية و الفنية ال  يتطل 
 ،لل  يل،  ي م ى انمكاساول  االهتتاعيةالنفسية و  اآلثار") اآلثار وردود الفمل املتوقمة بم  وط ي  ال  يل

 ؛(" ميسهاالمرقا  ال    اات ازعلت  يراد التنظيم، وم ى قوة  و 
  لل  يل، ووق لهم لل؛ املؤسسةم ى استحابة المامل  يف 
   والظرو  لت ا ااا ال  يلمناس ة الوق. 

 أفضل حل اختيار :خامسا
بم  القيام بتع ي  املشكلة و تحليلها و ونتية احللو  ال  يلة و وقييم  ل حل، يإ  متخا القرار يكو    

موقف يست  لل مبعاولة تح ي  احلل انأيقل،  ي ال  يل املناسل علت يتوم اململوما  ال  وواير ، و وستت 
 . يقا مبرحلة احلسم  و مرحلة االستقرار النهامي علت ب يل بالاا ااك املرحلة 

ي م     وكو  االحتتاال  املتملقة بال  امل املطروحة ق  ح د ، و بم     وكو  الصورة المامة لكل   
عتلية الاهي   و االختيار نأح  ال  امل " حل ب يل ق  و لور  و اوقع  مماملها يف  ا  متخا القرار، وأيت 

يف يتوم االعت ارا  االقتصادية و االهتتاعية و ال يئية م  ههة، و درهة املمرية و اخلربة السابقة ال  يتتتع  ا 
 . 2"متخا القرار م  ههة  خرى

ق ل اختا  قرار باختيار ااا ال  يل دو  منيك بجل    ختقع عتلية التقييم إىل مراهمة م  حيح م ى   
، و ال مت وقييم مجيع ال  امل، و ال املؤسسةها القرار، و ال يرو   القرار بأا ا  دقة اململوما  ال  يستن  علي

. ووه  مملوما  ه ي ة ق  وؤثر علت االختيار النهامي لل  يل، يإ ا    ااك املراهمة يتم اختا  القرار النهامي
للتساع ة علت اختيار  وااك المتلية ليس  بالسهلة و لك  ووه  انام بمض املمايي ال  ميك  استخ امها

 :3 يقل حل م  ب  احللو  احملتتلة، و منها اآليت
 مبخائراا؛ييتم مقارنة املكاسل املتوقمة ( درهة املخائرة املتوقمة م  اختيار ال  يل: )اخلطر  
    اجلهود  ي اختيار ال  يل الاي يقت   فاية استغر  المناصر املادية و ال شرية املتاحة بأقل : الويرة يف اجله

 املتكنة؛

                                                 

 .397: ، ص 8993ال ار اجلاممة، بيو  . أعول الم اإلدارا العامةع   الغا بسيوين ع   اهلل، 1
 .804: ، ص مرجع  ب  ذكره خليل حمت  حس  الشتاع و اآلخرو ،2
 .886: ص  ،مرجع  ب  ذكره، مجيل  مح  وويي 3
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  عاهر؛اختيار ال  يل الاي يقت  تحقي  السرعة املطلوبة عن ما يكو  احلل ملعا و 
 اختيار ال  يل الاي يتف  مع وهود اإلمكانا  و املوارد املادية و ال شرية الرزمة، : املوارد املتاحة و قيوداا

 ؛و املهارا ار وواير اخلربا  ووظهر  هية املوارد ال شرية بشكل خاص عن ما يتطلل ونفيا القر 
   و سياستها و يلسفتها، و يق   توعة م  الموامل ال   املؤسسةاختيار ال  يل الاي ينسحم مع  ا ا

 تح داا املؤسسة؛
    املتاحة ع  الظرو  ال يئية احمليطة، و م ى مساع اا لتنفيا ال  يل و جناحل  و ومطيلها لل و  اململوما

 وموي  نتامحل؛
    م ى النقل يف اململوما  ال  با عليها احلل و مق ار اخلطأ الاي ميك     ياول علت ااا النقل، و

 .ع م تحقي  النتام  احمل دة احتتا م ى 
ا القرار يتأثر يف اختيارك لل  يل املناسل باإليتاية إىل الموامل املويتوعية، بالقيم والمادا  ال  خ  ت  مُ     إ    

و جت ر . ا  السابقة و اململوما  الشخصية و القغوط ال اخلية و اخلارهية ال  يتمرض هلايتتس   ا و اخلرب 
اإلشارة إىل    علت متخا القرار    يرص علت اختيار ال  يل الاي يسهم   ثر م  منيك يف تحقي   ا ا  

 .ق بصورة عامة، و    ال ونعصر نظرول يف تحقي    رب يام ة إلدارول  و قستل ي املؤسسة
 :1وملا  ان  عتلية اختا  القرار صم ة، يهاك  توعة م  الوسامل املساع ة ملتخا القرار علت اختيار ال  يل انأمثل

 ؛(و ع م التعي  االن ياعالتمقل و ع م : )املقارنة املويتوعية 
   ؛( و م  خارهها/ و  املؤسسةم  داخل )االستمانة بآرام اخلربام و املستشاري  و املتخصص 
 ورويل ال  امل وروي ا ونازليا حسل  ولويتها؛ 
 إعادة النظر يف إبجابيا  و سل يا   ل ب يل مطرو ؛ 
 عوث : االستمانة بانأساليل وانأدوا  الريايتية لويتع املشكر  وب املها يف شكل  رقام  و رموز  

 المتليا ، شحرة القرار، نظرية امل اريا ، التعليل احل ي؛
  يما  و متابمتلتحويل القرار إىل عتل. 

ال  يل املناسل للعل، و لك  ااا االعتقاد  اختياريمتق  بمض متخاي القرار    دورام ينتهي مبحرد   ق       
يما ب سائة ونفيا )مني صعي ، يالمتلية ال ونتهي إال بويتع القرار مويتع التنفيا،  ي بتعويلل إىل عتل يما  

ئري  وماو  اآلخري ، و انا  ل ما ميك  ملتخا القرار يملل او إبرغ ع  ( انأيما  املقتنة يف ال  يل املختار
 .اآلخري  ما ا ين غي عليهم عتلل و تحفي ام علت عتل  ل 

و  تغيا  املتوقع ح وثها يف سلو هموعتلية تحويل احلل إىل عتل وستل م    يتفهم القامتو  بالتنفيا ال     
الفهم وح ك ال  وصريا  انأشخاص اآلخري  الاي  يمتلو  ممهم، ولك   وصرياام،  ال  التغيا  املتوقمة يف 
 .يكفي إ  ال ب  م  تحفي ام و ورمني هم
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وم   يقل وسامل تحفي  انأيراد و ديمهم للمتل اي ول  ال  جتمل المامل  يؤمنو  بأ  القرار املتخا   
و  اصة يف مراحل ونتية احللو  و وقييتهااو قرارام، و ل  يتأوت  ل  إال بإشرا هم يف عتلية اختا  القرار خ

اختيار  نس ها، نأ  مشار تهم يف ااك املراحل ق  وساع  علت إ هار بمض الصموبا   و املوارد املتاحة مني 
 .املستمتلة ال  وكو  مني ممروية بالنس ة ملتخا القرار

عتلية متابمة  يإ  ق  وتغي باستترار، ومبا     ثيا م  الموامل واملتغيا  ال  تحي  بمتلية اختا  القرار  
 .علت تحقي  انأا ا  ة قراراولق ر م  ورقابة التنفيا وساع  متخا القرار علت التأ   

يتتخا القرار مبتابمتل املستترة يتمر  علت  وهل القصور و المق ا  ال  ق  ونشأ  ثنام التنفيا و يسمت لتاليلها، 
  علت النتام  و املتطل ا ،  تم يل القرار  و اختا  إهراما  إيتايية وميكنل م  خر  املتابمة ااك الوقو 

 .1لتنفياك
 العوامل المؤثرا في اتخاذ القرارات : الرابعالمطلب 

بم  ما وطرقنا إىل مراحل عتلية اختا  القرار، م  تح يا  املشاكلة إىل    يتخاا القارار باختياار   ثار ال ا امل   
املطروحة وانأيقلية حلل املشكلة، و اهل   ما  إو ااع اااك اخلطاوا  ااو الوصاو  إىل القارار الساليم، نأ  وقاوع  ياة 

ال ا امل املطروحاة ياؤدي إىل الوصاو  مبتخاا القارار إىل قارار   خطام يف ال يانا   و اململوما   و عا م المناياة ب راساة
و يف احلقيقااة يااإ  انااام عواماال متماا دة وااؤثر علاات عتليااة اختااا  القاارار  يف مراحلهااا املختلفااة، . منااي سااليم  و خااائ 

ساوام ق  ومي  ص ور القرار بالصورة الصعيعة،  و ق  وؤدي إىل التأخر يف صا ورك،   و يلقات الم يا  ما  املماريتاة 
لماا م تحقيقهااا لغاياااام و مصاااحلهم،  املؤسسااةماا  املنفاااي  لتمااارض القاارارا  مااع مصاااحلهم،  و ماا  املتمااامل   مااع 

 :2م  ااك الموامل
 البيئة الخارجية رتأثي: أوال
 نظام مفتو  يإهنا وؤثر و وتأثر مبعيطها اخلاارهي، و ما  الموامال ال يئياة اخلارهياة الا    املؤسسةباعت ار     

ق  وؤثر يف اختا  القرار اي الظرو  االقتصادية و االهتتاعية و السياساية الساام ة يف اجملتتاع، و املنايساة املوهاودة 
االهتتاعيااة، يتااف إىل  لاا  القاارارا  الاا   يف السااوم و املسااتهلك ، و التشااريما  و التطااورا  التقنيااة و المااادا 

 .وتخااا املؤسسا  انأخرى سوام   ان  منايسة  و متماملة
 تأثير البيئة الداخلية :ثانيا
و ما ى نوااا و عا د الماامل   املؤسساةما  حياح ححام  املؤسساةيتأثر القرار بالموامل ال يئية ال اخلية يف   

سسااة علاات وااويي اجلااو املرماام و ال يئااة املناساا ة لكااي يتعقاا  جنااا  القاارار ييهااا و املتمااامل  ممهااا، لااال  ومتاال املؤ 
وااا ما يتطلل ما  اإلدارة    تحا د و وملا  اهلا   ما  اختاا  القارار و وشاح ع ييال القا رة علات االبتكاار و  املتخا،

 .اإلب اع حىت خير  القرار بالسرعة املرمتة والصورة املطلوبة
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و  االوصااا و ماا  المواماال ال يئيااة الاا  وااؤثر علاات اختااا  القاارار، ولاا  الاا  وتملاا  باهليكاال التنظيتااي و ئاارم 
 .التنظيم الرمسي ومني الرمسي و ئ يمة و وواير مستل ما  التنفيا املادية و املمنوية و الفنية

 ذ القرارخ  ت  م   :ثالثا
رد النفساية و مكوناا  شخصايتل و  نااط  سالو ل الا  وتاأثر وتصل عتلية اختا  القرار بشكل وثي  بصافا  الفا     

بظرو  بيئية  تلفة  انأويتاع الماملية  و االقتصادية  و االهتتاعية، ما يؤدي إىل ح وث  ربماة  ناواع ما  السالوم 
 .عن  متخا القرار اي اجملازية و احلار و التسرع و التهور

ا تسا ل ما  خاربا  و مهاارا  و ماا ميلا  ما  مياو  واؤثر يف  ال  يإ  مستوى   ام متخا القارار و ماا   
اختاااا  القااارار،  تاااا    متخاااا القااارار يتاااأثر بتقاليااا  ال يئاااة الااا  يمااايق ييهاااا، و يمكاااس مااا  خااار  وصااارياول قيتهاااا و 

 .ممتق ااا ال  يؤم   ا
 ظروف القرار :رابعا
يقص   اك الظرو  احلالة الط يمية للتشكلة م  حيح الموامال و الظارو  احمليطاة باملشاكلة و املاؤثرة عليهاا،      

و ماا ى مشوليااة ال يانااا  و دقااة اململوماااا  املتااويرة، ااااا مااا يااؤدي إىل اختاااا  القاارار إمااا يف  اارو  عاا م التأ ااا   و 
 .1 رو  التأ    و تح  درهة م  املخائرة

القرار يف  رو  التأ   علت علم بتيع ال  امل و نتام   ل منها، ي قت يق  تح يا  احلال املناسال و يكو  متخا 
الاااي يمطااي النتيحااة القصااوى،  مااا يف  اارو  املخااائرة يتتخااا القاارار يسااتطيع    يقاا ر نتااام    اال باا يل لملتاال 

ياإ  متخاا القارار يف  ارو   خايا منوباة، و باحتتاال  ح وث  ل نتيحة،   خيتار ال  يل الااي يمطاي النتيحاة املر 
ع م التأ   ال وتواير ل يل املمرية اخلاصة باحتتاال  ح وث  ل نتيحة ل ا امل احلال، لاال  يمتتا  علات اساتخ ام 

 .ممايي ممينة   ينتقي و ما لال  ال  يل املناسل
 ة القرارأهمي   :خامسا
اختا  قرار حلل مشكلة ما يتطلل م  متخا القرار إدرام املشكلة م  مجيع  بماداا و التمتا   يف دراساتها،  إ        

حااىت ميكناال الوصااو  إىل احلاال اجلاااري هلااا، و  لتااا ازداد   هيااة املشااكلة و بالتااايل  هيااة القاارار املناساال هلااا زاد  
كاماال هلااا، و وتملاا  انأهيااة النساا ية لكاال قاارار بالمواماال يتاارورة مجااع احلقااام  و اململومااا  الرزمااة لقااتا  الفهاام ال

 :اآلوية
 ع د انأيراد الاي  يتأثرو  بالقرار و درهة ااا التأثي؛ -1
 وأثي القرار م  حيح الكلفة و المام ؛ -2
 .الوق  الرزم  الختا ك -3
 :2ا  القرارا   تا يلياخت   يف ةؤثر املالموامل  القريوتيد  تا ح     

                                                 
 .80 ،ص3006 انأرد ، ،عتا ، 8دار املسية، ط ،اإلدارامدخل كمي في  :اإلداريةنظريات القرارات حس  علي مشرقي،  1
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 المستدامة  التنمية  ظل في  القرار   اتخاذ :الثانيالفصل 

 

45 

عا م واوير  إىلوق  يرهع اخللل يف إدرام متخا القرار للتوقاف بشاكل وايتا ، : الصموبة يف وفهم اإلدارة للتوقف -
 ؛اململوما  واحلقام  املتملقة بل،  و قلة ول  احلقام   صر

 ؛والمناية بمناصر هان ية مهتة،الا ي  علت عناصر مني  بس ل :املشكلةالصموبة يف تح ي  عناصر  -
عن  وناو  متخا القرار للتشاكلة للتوصال لقارار  ا   حلهاا، يمليال    يكاو  : اها  والتوصيا يتمف االستنت -

 .قادرا علت االستنتا ، وا  يكو  قادرا علت تحليل املشكلة ل نام ووصياول ووطويراا
 :1الموامل ال  وؤثر يف عتلية اختا  القرار ب رها  مت اينة  تا يلي إىلوق  وطرم بتلر واوني 

 قراراونا وتأثر بالموامل احمليطة بنا وال  جتملنا نيل إىل التعي  نأيكار نطية ممينة؛ يتمظم : مني احلياديالتفكي -1
 ؛ة علت  يقل صورة وبالوق  املناسلنقل مهارة متخا القرار يف السي مبراحل المتلي -2
حبيااح يمتاارب القلاا  واملخاااو  بكاال  نواعهااا وتاا خل بشااكل او بااأخر يف عتليااة اختااا  القاارار، : املخاااو  والقلاا  -3

ياختاااا  قااارار ماااا  حياناااا يقاااع الفااارد يف موقاااف مقلااا ، يكلتاااا  اااا  القااارار صااام ا  لتاااا ازداد  احلاهاااة إىل استشاااارة 
اململوماا  بطريقاة واحا ة حما دة، يف حا   اآلخري ،  تا ولمل القغوط النفسية دورا مهتا يهي ومتل علت وفساي

 جتاالها ما يؤدي إىل قرار مني صامل بالقرورة؛  ويتم مصادرة اململوما  انأخرى 
وم  اجلتاعة ال  ينتتي إليها الفرد مهتة بالنس ة لقراراول، يهي : يتغ  اجلتاعة ال  ينتتي إليها متخا القرار -4

قرار   ثر نقحا وم  ههة  خرى ق  وكو  ممرقر بسل نقل م  ههة ق  وكو  عنصرا مساع ا علت اختا  
 .التواي  ب  احلاها  الفردية واجلتاعية

 أنواع القرارات: المبحث الثاني
خيتلف القرار الاي يتخاك متخا القارار بااختر  املر ا  الااي يشاغلل و ما ى الصارحيا  الا  يتتتاع  اا        

املمايي ال  ميك  اختا اا  ساسا للتصنيف  تاا يف  ناواع القارارا  املنظاور إليهاا و ال يئة ال  يمتل يتتنها، و وتم د 
 .م  زوايا  تلفة
 ات وم ستوياتهاأهمية القرار : المطلب األول

 :2واي Ansoffمها   ثرث  نواع م  القرارا   تا ق   ي  حسل ااا املميار نُ   
، يهااا الناوع إ ا يتاأثر مبعاي  اختال عرقاة املؤسساة ماع حميطهاواي ول  القرارا  الا  : ا تراتيجيةقرارات  :أوال

وماااا بتع يااا  برناااام  المتااال املساااتق لي للتؤسساااة،   االساااااويحيةياااالقرارا   .املؤسساااة اخلاااارهي وعرقاااااا املت ادلاااة
 و اختيااار انأسااوام واملنتحااا  مااا   املؤسسااة قاارارا  تح ياا   ااا  النشاااط اإلنتاااهي  و اخلاا مي الاااي ستتارساال 

اااا الناوع ما  القارارا  يؤخاا عنا  قتاة اهليكال التنظيتاي بواساطة اإلدارة و  .مع احملاي  املؤسسة هل يتتا  وكيف 
 .المليا يف املنظتا ، واي عادة وغطي م ة زمنية  ئو  م  النوع  اآلخري 

اهليكاال التنظيتااي وحاا ود الساالطا  واملسااؤوليا  و  واااي قاارارا  وتملاا  بإعااادة( إداريااة: )تكتيكيققة تقققرارا: ثانيققا
، ونظاايم ووطااوير (اقتنااام)ا تساااني : المرقااا  باا  الو ااامف، يهاااا النااوع ماا  القاارارا  ينصاال علاات وساايي املااوارد

                                                 
 .134-133ص ،8991 القاارة، عامل الكتاني، ،في العمال نظرات في تطبي  الوم اإلدارا الحديثة اوني اوين، بتلر حير ،1

2
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املااوارد املاديااة، ال شاارية، املاليااة والتكنولوهيااة ، نأ  التنظاايم اإلداري اجلياا  اااو الاااي يقاات  واا ي  املااوارد اإلنتاهيااة 
 قال ماا وؤخاا ييال ( اإلدارة الوساطت) وؤخاا اااك القارارا  عنا  مساتوى إداري  .تنفيا المتليا  اإلنتاهية املختلفاةل

 .االسااويحيةالقرارا  
  املؤسسااةااي ولاا  القارارا  الرزمااة للتماماال ماع املشااا ل املتصاالة بتنفياا خطاا  ( وشااغيلية: )قققرارات تنفيذيققة :ثالثقا

ومثل ااك  يهي قرارا  رووينية بسيطة وما بتسيي انأعتا  اليومية التشغيلية وانأنشطة الرووينية ال سيطة للتؤسسة،
ووتملا  اااك القارارا   .القرارا  وتطلل قا را يتائير ما  اإلبا اع واالساتقرلية،  او  ممظتهاا إهاراما  نطياة مميناة

  و تح ي   يقل  ساليل اإلنتا  ال  ومتال علات زياادة انأرباا   و بتع ي  وسامل االستخ ام انأمثل لمناصر اإلنتا 
. ختفاايض التكاااليف  و يتاا   ووقياا  املااو ف ، وه ولااة إهااازاام، وونظاايم حر ااة التوزيااع و النقاال والتساامي و منياااا

 .وُوصنع ااك القرارا  يف املستويا  التنظيتية ال نيا
 اتبرمجة القرار : المطلب الثاني

 :1ب  نوع   ساسي  ها H. Simon  لق  مي    
قاارارا  متكااررة و إهراميااة إىل حاا   ناال ميكاا  إخاارا  إهاارام حماا د ماا  مماملتهااا، " اااي :  القققرارات المبرمجققة :أوال

، يااإهراما  اختااا  القاارار انااا حماا دة بشااكل وايتاا  " حبيااح  هنااا ال بجاال    وماماال  أهنااا ه ياا ة يف  اال ماارة تحاا ث
إىل    القرارا  املرب ة وش ل القرارا  التشغيلية  و الرووينية، حيح وقوم بإو ااع برناام    H.Simonو  شار . مس قا

القاارارا  املرب ااة اااي "بم ااارة  خاارى،  .حماا د   وصاا   بماا  ياااة  ا  ئ يمااة رووينيااة متكااررة ومااا  مشااا ل متكااررة
صاتيم احلال، بال اختااا  القارار ياورا ويا  ممااايي القارارا  الا  ال يتطلال اختا اااا املارور مبارحل  التمرياف باملشااكلة و و

 ". 2مرب ة سلفا
يهااك القاارارا  إ ا ال تحتااا  إىل ههاا  و إباا اع يكااري، و ما  انأيقاال    وقااوم املسااتويا  التنفيايااة باختااا        

 .مثل ااك القرارا  و ع م ور ي اا بي  املستويا  اإلدارية المليا لقتا  السرعة يف  دام المتل
ه ي ة و مني مرو ة و ليس  متتابمة يف المادة، و ال ووه  ئريقة وايتعة "يهي : القرارات غير المبرمجة :ثانيا

ملماجلة املشكلة نأهنا مل يس   هلا    وظهر م  ق ل  و بس ل    ئ يمتها و وكوينها ال قي  يكو  حميا  و ممق ا 
، يهي قرارا  ه ي ة و استثنامية و ال "هلا  و بس ل  هنا مهتة ل رهة  هنا يف حاهة إىل ويتع حل خاص مفصل
لال  . هي حاال  ه ي ة و ليس  متشا ةوتكرر بصفة دورية منتظتة، و بالتايل ال ميك  بر تها  و ه ولتها، ي
ا جلتع اململوما  و ا ووقتا  ايي  ه ا يكري  لل هُ يإ  مثل ااك القرارا  يصمل اختا اا بشكل يوري، نأهنا وتط  

ومناقشتها وال عح يف احتتاال  نتامحها، يهاك القرارا  تحتا  إىل اإلب اع واالبتكار يف إبجاد وق مي ال  امل 
 .ةفي  بالقرارا  اإلب اعية و ئل  علت القرارا  املرب ة القرارا  التكي   Gordonااا هوردو  احللو  املناس ة، يق  مس  

                                                 
، الرياااض، دار املااريل للنشاار ،3ساارور علااي ساارور، عاصاام  محاا  احلتااامحي، هاا م / م: ، ومرياال و مراهمااة اإلداريققةنظققام المعلومققات راميوناا  مكليااود،  1

 .708: ص  ،8990
 . 389:، ص8991 ،8ط مؤسسة الورام للنشر و التوزيع، عتا ، انأرد  ، ،نظم المعلومات اإلدارية سليم إبراايم احلسنية، 2
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ه ي ،  و قرار بتوسيع الطاقة اإلنتاهية للتؤسسة، قرار قرار بإنشام يرع ، مثلة علت ااا النوع م  القرارا وم  انأ
 .بطر  منتو  ه ي  للسوم،  و قرار التوسع يف سوم ال يع إىل انأسوام اخلارهية

و ب يهي    يكو  ملستويا  اإلدارة المليا يف املؤسسة دورا   رب يف اإلع اد و اإلشرا  علت اختا  القرارا  مني 
 (.ممق ة و ارو اط مستق ل املؤسسة و جناحها  اك القرارا )املرب ة نظرا لط يمتها 

 : )1(نوع  م  القرارا  يتت  القرارا  مني املرب ة حبيح عر   ل منها علت النعو اآليت انامو          
اي القرارا  ال  ميك  اختا اا باالعتتاد علت النتا   اإلحصامية و حبوث : لقرارات غير المبرمجة المهيكلةا -8

 .المتليا ، علت س يل املثا  اختيار مورد مم   و تح ي  قواع  ال يع
اي القرارا  ال  وكو  ييها املمايي ال  بجل  خااا يف احلس ا   ثية، و  سلوني : القرارات غير المهيكلة -2

ك املشكلة، ويف مماجلة املشكلة يطغت عليل ع م التأ  ، ااا ما ينقل م  ع مية املقرر يف استن اط احلل الرم  هلا
 .ااك احلالة يام للتقرر حي ا   يا للع   والررشادة يف اختا  القرارا 

 وف  ظروف عنع القرار: المطلب الثالث
وتقت  ال يئة ال  يتخا ييها القرار ع دا م  املتغيا  و املؤثرا  اإلنسانية و الط يمية ال  وؤثر يف نوع   

 :2لقرارا  حبسل وأثي ال يئة احمليطة إىلالقرارا  املتخاة، و ميك  وقسيم ا
ااك القرارا  وتخا يف حالة التأ   التام م  الظرو  و املتغيا  ال  وؤثر : القرارات تحت ظروف التأكد :أوال

 .آثارك ، و عليل يإ  متخا القرار يمي  اما نتام  القرار واختا كيف القرار الواهل 
واي القرارا  ال  وتخا يف  رو  وحاال  حمتتلة الوقوع، وبالتايل : القرارات تحت ظروف المخاطرا :ثانيا

يإ  علت متخا القرار    يُق ر الظرو  و املتغيا  حمتتلة احل وث يف املستق ل و  ال  درهة احتتا  ح وثها، 
 .ح وثهاُيت ت ُل رارا  وتخا يف  ل  رو  ممروية مبمىن آخر اي ق

وساع ك علت اختا  ال  متخا القرار بإمكانل االستمانة مبحتوعة م  الوسامل  ويف  ل ااك الظرو  يإ            
،  ما يف  ل ع م …Pertيفي  ل التأ   بإمكا  متخا القرار استمتا   الرب ة اخلطية، ش كة عتل " القرار، 

يتة يف  توعة ،  ي  قصت ق" Max/ Min دىن،  /  قصت: "  ة ئرم للتقارنة  مثل التأ   بإمكانل استمتا  ع   
 قصت، /  دىن" ي  قصت قيتة يف  توعة  قصت القيم، ، "Max/ Max قصت، /  قصت"  دىن القيم،  

Max/Min"و خيا ويف  ل املخائرة يتتخا القرار ميكنل االستمانة . ،  ي  دىن قيتة يف  توعة  قصت القيم
 ".3االحتتاال   انأمل الريايتي مبختلف ئرم حساني

 وف  نمط القيادا لمتخذ القرار :المطلب الرابع
 :4ك  وصنيف القرارا  م  حيح القامت  باختا اا إىلميُ   

                                                 
1
J. L. le Moigne, Les systèmes de décision dans les organisations, Presses Universitaires de France, Paris, 

1974, P : 71. 
 .844،ص8991، 8، ، دار احلام ، عتا ، انأرد ، طأ ا يات اإلداراحس  حرمي و اآلخرو ،  2

3
Gllies Bressy, Christiant Konkuyt, Economie d'entreprise, Ed : Sirey, Paris, 1990, P : 50. 

 .807: ، ص مرجع  ب  ذكرهخليل حمت  حس  الشتاع و اآلخرو ،   4
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القرار االنفرادي او الاي ينفرد متخا القرار بصنمل دو  مشار ة يف ااا الشأ  م  : قرارات انفرادية :أوال
ختيار ال  يل املناسل حللها ومترب هانل م  يمنيل  مر القرار، و بالتايل يإ  عتلية تح ي  املشكلة و تحليلها و ا
 .عتليا  متأثرة  ليا باخليارا  السابقة و انأحكام الشخصية للفرد متخا القرار

 ما القرار اجلتاعي يهو الاي يكو  مثرة هه  و مشار ة مجاعية، و حسل درهة وأثي : قرارات جمااية :ثانيا
 :  ب  ثرثة  نواع م  مشار اام يراد اجلتاعة علت اختا  القرار النهامي، ميك  التفري

 ؛ يراد اجلتاعة ينصعو  املقرر و او الاي يتخا القرار -
 ؛وينتيل  يراد اجلتاعة الب     بُجتموا باملوايقة علت القرار النهامي، و متخا القرار ي ير النقاش -
 نل انا ال يل م إمجاع  ل  منل ية اجلتاعة وواي  علت القرار النهامي، و الفرم ب  ااا النوع و الاي يس قل او  -

 . يراد اجلتاعة، بل يل م    وكو  انام  منل ية علت القرار، و ااا ما يستت بالقرارا  اجلتاعية بانأمنل ية
 مدخل مفاهيمي للتنمية المستدامة: المبحث الثالث

مست امة لق   هر مفهوم ه ي  للتنتية ي عو ويسمت لتعقي  ونتية يمالة اقتصاديا، عادلة اهتتاعيا و    
بيئيا  و ما يصطل  عليل بالتنتية املست امة والاي مر  فكرة ومفهوم بم ة مراحل و ص   م   ام موايتيع القر  

خا يق  أوالاي ال ي حقيقيةاحل يح ع  التنتية املست امة يكو  م  خر  احلح علت ونتية و  .الواح  والمشري 
يف النظام االهتتاعي  كل، وانأخا بم  االعت ار  إح اث وغيي يروك  علتولك   االقتصادي،عامل النتو 

 .التوهها  املرو طة حبتاية ال يئة
 التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة: المطلب األول

 السياق التاريخي لظهور التنمية المستدامة: الفرع األول -
 1:قتنا بتلخيل مراحل  هور التنتية املست امة يف اجل و  التايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
    للتاااوارد املتاحاااة، هامماااة التنتياااة املسااات امة والكفاااامة االساااتخ امية: ، املاااؤ ر الملتاااي الااا ويلاشقققكالية التنميقققة المسقققتدامة وأبعادهقققاعتااااري عتاااار،  1

 .81-86 :ص ،3001 يريل  1 -7سطيف، اجل امر،  يرحا  ع ا ،  لية الملوم االقتصادية وعلوم التسيي،
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 (01)رقم  الجدول
 ظهور التنمية المستدامةالتطور التاريخي ل 

 المحتوى الحدث السنوات

0591 

 

 نش  االتحاد الماملي للعفاظ علت 
 .(UICN)الط يمة

 

، و ق  اعترب ااا التقرير الرام  يف  ا  دراسة ويتمية ال يئة يف الماملا 
 .و ال يئة االقتصاداملقاربا  الراانة املتملقة باملصاحلة ب  

1968 

 

 . نش  نادي روما
 

ال عوة لقرورة إهرام  حباث ختل  اال  التطور الملتي لتع ي  ا 
 .ح ود النتو بال و  املتق مة

0591 

 

 وعرقتاالنشاار وقرياار مفصاال حااو  وطااور اجملتتااع ال شااري 
 .3800باستغر  املوارد االقتصادية، حىت سنة 

 .“النتو ح ود”بمنوا  “ هاي يرسا”نشر دراسة  -

بس ل التلوث، استن ا   38 ام نتامحل ح وث خلل خر  القر  ا 
 .اخل...املوارد الط يمية، ومرية الابة

استن ا  املوارد الط يمية، : متغيا   ساسية 1نو   ريايتي ل راسة  -
النتو السكاين، التصنيع، سوم التغاية، و اور ال يئة ووأثياا علت  

 .سنة 80 و ل انأرض مل ة 

9-01 
جويلية 
0591 

 

 .(ستو هومل)انمقاد قتة انأمم املتع ة حو  ال يئة 
 

عرض  توعة قرارا  خاصة بالتنتية االقتصادية ويتارورة الاااب  با  -
 .ال يئة واملشا ل االقتصادية، ووقيي  الفحوة با  الا و  الغنياة والفقاية

سانة  300و حسل التعاير الاي  ئلقل ئوما  مالتو  ق ل حاوايل 
بأ  املاوارد الط يمياة احملا ودة ال وساتطيع دعام مساتويا  املميشاة احلالياة 
لساااكا  الماااامل جتااااك اساااتترار ناااو اإلنساااا ، و بالتاااايل حااا وث  اااوارث 

 .اقتصادية و اهتتاعية
0591 

 

( واشاااااااااانط )اوفااااااااااام متماااااااااا د اجلواناااااااااال حااااااااااو  ال يئااااااااااة 
(AME). 

 .محاية انأحيام الن اوية واحليوانية امله دة باالنقراض -

0591 

 

 .(AME)إهرام اوفام ييينا 
 .(AME)إهرام برووو و  مونايا  

 .    محاية ئ قة انأوزو   -
 .متملقة بالموامل امله دة لط قة انأوزو  -

0511 

 

وقرياار حااو  االسااااويحية ال ولياااة للتعايظااة علاات ال يئاااة 
(UICN). 

 .اقاا  مصطل  التنتية املست امة -
 

0511 

 

ويتاااااع برناااااام  انأمااااام املتعااااا ة وقريااااارا عااااا  حالاااااة ال يئاااااة 
 .الماملية

 .وقت  بيانا  احصامية ووثام  علتية وؤ   اخلطر احملي  بالمامل -

أكتوبر  11
0511 

 

إقاااارار امليثااااام الماااااملي للط يمااااة ماااا  ق اااال اجلتميااااة المامااااة 
 .لألمم املتع ة

 .يه   لتوهيل ووقييم  ي نشاط بشري يؤثر علت ال يئة -
 النظام الط يمي عن  ويتع اخلط  التنتويةب اإلاتتاميترورة  -

أفريل  19
0519 

 

وقريااااار ” و “ مساااااتق لنا املشاااااام”وقااااا مي وقريااااار بمناااااوا  
مااااا  ئااااار  اللحناااااة ال ولياااااة لل يئاااااة والتنتياااااة “ برنت النااااا 

 .التابمة لألمم املتع ة

 .دقي  للتنتية املست امةبلورة ومريف ا 
 .التأ ي  علت يترورة ع م اإليترار بال يئة -

جوان  1-4
0551 

 و ( برياو دي هاانيو بالربازيال)انمقاد ماؤ ر قتاة انأرض 
مااااااؤ ر انأماااااام املتعااااااا ة لل يئااااااة والتنتياااااااة . مااااااا يماااااار  باااااااا

ختصاااايل اسااااااويحيا  وواااا ابي للعاااا  ماااا  التآ اااال ال يئااااي يف إئااااار  -
 .قابلة لرستترار ومرمتة بيئياونتية 
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 (CNUED).  
0551 

 

 .انمق  املؤ ر ال ويل حلقوم اإلنسا  بفيينا
 

لتأ يااا  علااات حقاااوم الشاااموني يف احلصاااو  علااات بيئاااة نظيفاااة وعلااات ونتياااة اااا ا
، و ق   وص  علت  هية وم ي  التماو  ال ويل الواساع و الرإنتقاامي و حقيقية

اساتنادا للعاوار و التقاام  و المتال الر يي ي لتم ي  احاام حقوم اإلنساا ، 
 .املشام م   هل وم ي  التتتع حبقوم اإلنسا 

النظر يف الوساامل و الطارم اهليكلياة بتعسا  ونفياا املماايي و املكاوم :  ا ايل
احلالية حلقوم اإلنسا ، وقييم يمالية الوسامل و اآلال  ال  وستخ مها انأمم 

منة ووصاايا  حماا دة لتعساا  يماليااة املتعاا ة يف مياا ا  حقااوم اإلنسااا ، صاايا
 .ااك انأنشطة و اآلال 

0554 

 

 .بالقاارة (CIPD)املؤ ر ال ويل حو  الشموني والتنتية 
 

مكايعة التصعر يف ال ل ا  ال  وماين ما  اجلفاا  والتصاعر باانأخل يف  -
 .إيريقيا

 .احل  م  الفقر وال طالة والتهتيق االهتتاعيحماولة  - .انمقاد القتة ال ولية للتنتية االهتتاعية بكوب  ااه  0559

0551 

 

 .بإسطن و “ امل  ”انمقاد قتة 
 
 

 .انمقاد القتة الماملية للتغاية بروما

االعاا  حب  السك ، الا ي  علت يتارورة التوهال  او تحقيا  حيااة ساليتة  -
 .و يقل لل شر

علات الفقار يف يتتا  التغاياة الساليتة واملتوازناة لإلنساا  ما  اهال الققاام  -
 .3081المامل حبلو  سنة 

ديسمبر 
0559 

 

 (.القارة)احل  م  ان ماث الغازا  ال ييئة ا  برووو و   يووو باليابا  إقرار
 .التعكم يف  فامة استخ ام الطاقة يف القطاعا  االقتصادية املختلفةا 
 .زيادة استخ ام نظم الطاقا  اجل ي ة واملتح دةا 
 .املتاحة المتصاص الغازا  ال ييئةزيادة املص ا   -

0551 

 

 .فانأوروبيللكا رديانمقاد اجمللس 
 

إدمااا  احملايظااة علاات ال يئااة يف  تلااف السياسااا  املتملقااة بال راعااة، الطاقااة،  -
 .النقل والصناعة

1111 

 

الساتا  للا و  املساتوردة بق او   و رياض اإليارادا  ما  املاواد ال راعياة الاا   - Carthagèneبرووو و  ووقيع 
 .(OGM)تحتل مواد مم لة وراثيا 

1110 

 

  بريقاااال .م.وصاااري  هاااور  والكااار بااااوش الااارميس السااااب  للاااو
 .ومماريتتل لربووو و   يووو

 .االمتناع ع  احل  م  ان ماث الغازا  ال ييئة -
و ااااا ساا ل سااخطا  االوفاقيااةالاارميس انأمريكااي انسااعا ا ماا   إدارة علناا  

عامليا و احتحاها  واسمة و حاىت الا و  انأوربياة احلليفاة للاو م     ا      
 .ااا سيس ل زيادة الغازا  بنس ة الثلح

 1111أفريل 

 

 هواانساا ورغانمقاااد مااؤ ر القتااة الماااملي للتنتيااة املساات امة يف 
 .بنوني إيريقيا

 .علت االلت ام ال ويل بتعقي  التنتية املست امةالتأ ي   -
 

باااااو  : انمقااااااد  و  ماااااؤ ر دويل حاااااو  الطاقاااااا  املتحااااا دة باااااا 1114
 .انأملانية

 .التشحيع علت استمتا  الطاقا  املتح دة -
 

فيفري  01
1119 

 .ووقيع روسيا علت برووو و   يووو  - .عودة برووو و   يووو للواههة بقوة

التنميققة المسققتدامة والكفققاتا اإل ققتخدامية للمققوارد : اشققكالية التنميققة المسققتدامة وأبعادهققا، المققؤتمر العلمققي الققداليعتاااري عتااار،  :المصققدر 
 .81-86 :ص، 3001 يريل،  1-7هاممة يرحا  ع ا ،  لية اإلقتصاد، سطيف اجل امر  ،المتاحة

 
 



 

 

 المستدامة  التنمية  ظل في  القرار   اتخاذ :الثانيالفصل 

 

51 

 مفهوم التنمية المستدامة :الفرع الثاني
التنتية املست امة بأربمة مراحل مت امنة انته  ب لورة التماريف ال  وت اوهلا الكتل حاليا، و لق  مر مفهوم 

 :ااك املراحل اي
 (22)رقم  الجدول

 تطور مفهوم التنمية المستدامة 
 الهدف محتوى التنمية ودرجة التركيز الفترة الزمنية  مفهوم التنمية المرحلة

 – IIاحلااارني الماملياااة هناياااة  تو االقتصاديالنُ = التنتية  0
ينا  ماااااااا  منتصااااااااف الساااااااات  

 30القر  

 .ااتتام   ي ورميسي باجلوانل االقتصادية
 .ااتتام يتميف باجلوانل االهتتاعية

 .إها  اجلوانل ال يئية

 .الثروة و راُ م

التوزياااع + تاااو االقتصاااادي النُ  1
 الماد 

منتصااااااااااااف السااااااااااااتينا  إىل 
منتصااااااف الساااااا مينا  ماااااا  

 .30القر  

 .ااتتام   ي باجلوانل االقتصادية
 .ااتتام متوس  باجلوانل االهتتاعية

 .ااتتام يتميف باجلوانل ال يئية

خل  الثروة م   هل 
 .اجملتتع

االاتتااااااام : التنتيااااااة الشاااااااملة 1
بتيااااع اجلواناااال االقتصااااادية 

 .واالهتتاعية

منتصاااااااااف السااااااااا مينا  إىل 
منتصااااااف الثتانينااااااا  ماااااا  

 .30القر  

 .باجلوانل االقتصاديةااتتام   ي 
 .ااتتام   ي باجلوانل االهتتاعية
 .ااتتام متوس  باجلوانل ال يئية

الا ي  علت مفهوم التنتية 
ال شرية ال  وقوم علت 
 .مراعاة حقوم انأيراد

التنتيااااة املسااااات امة لراتتاااااام  4
بتياااااااااااااع هوانااااااااااااال احليااااااااااااااة 
االقتصااااااااااااادية واالهتتاعيااااااااااااة 

 وال يئية بنفس املستوى

الثااين ما  مثانيناا  النصف 
وحاااااااااىت وقتناااااااااا  30القااااااااار  
 .احلايل

ااتتااام   اااي باجلوانااال االقتصاااادية، االهتتاعياااة 
 .وال يئية

 .ااتتام   ي باجلوانل الثقايية والروحية -

التكامل ب  اجلوانل 
االقتصادية واالهتتاعية 
وال يئية يف  ل م اد  

 .احلكم الراش 

دار صافام للنشار والتوزياع،  ،فلسقفتها وأ قاليب تخطيطهقا وأدوات قيا قها: التنميقة المسقتدامة،  محا   باو زنا عثتا  حمت  مننيم، ماها ة : المصدر
 .81، ص 3007، انأوىلالط مة 

 تعريف التنمية المستدامة  -
  ماارة وبشااكل ، وعتومااا ورد مفهااوم التنتيااة املساات امة نأو  لتنتيااة املساات امةل التماااريف املق  مااةد  وماا   لقاا    

يف وقرياااار  BRUNDTLANDلرميسااااة وزرام النااااروي   7891حنااااة المامليااااة لل يئااااة والتنتيااااة عااااام يف وقرياااار الل  مؤسااااس 
 ولاا احتياهاا  احلايتار دو  اإلخار  بقا رة انأهياا  املساتق لية علات الا   تنتياة اي ال”:  التايل  "مصينا املشام"

 1.“ول ية احتياهااا
املرو طااة  التمريفااا  واملماااين ثاارة عاناا  ماا   التنتيااة املساات امة ، مُيك ااُ  القااو      وانطرقااا ماا  ااااا التمريااف  
 :برزاا م بإعطام    و قُ سنلال  و ، هاعوونو   اادوم    يف اوإن   ريف،امنياني التميف يأص ع  املشكلة ليس   ، ا

                                                 
التنتياااة : املاااؤ ر الملتاااي الااا ويل، المسقققؤولية البيئقققة واالجتماايقققة للمؤ سقققة ودورهقققا فقققي تحقيققق  التنميقققة المسقققتدامة، والطااااار خاااامرة إباااراايمخباا   1

 ،3001 يريال  1-7االقتصاادية وعلاوم التسايي، ساطيف، اجل امار، املست امة والكفامة االستخ امية للتوارد املتاحة، هاممة يرحا  ع اا ،  لياة الملاوم 
 .814ص 
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- BOQUET YVES  ُاا   التنتيااة املساات امة علاات ماار  ي نتيحااة التفكااي المقاارين شااكالية ح يثااة نساا يا، إ ”: اهن 
 بجال    يالتنتياة املسات امة ااي الطاقاة الا   . نساانيةاملتمل  بالت اور ال يئي الناو  ع  التطور الساريع للنشاائا  اإل

 1.“نهاريع م  هيا  املستق لية  و و  يتة موارد انأق   ظ  ف  تح  
الساااات امة بوان هااااا االقتصااااادية، نااااو   ونتااااوي يقاااا  ا إئااااارالتنتيااااة املساااات امة اااااي عتليااااة وغيااااي شاااااملة يف " -

للتاااوارد الط يمياااة وزياااادة املقااا رة  االساااتخ اميةاالهتتاعياااة والثقايياااة، ال يئياااة والسياساااية مباااا يقااات  تحقيااا  الكفاااامة 
 2."اإلجنازية يف ول ية احلاها  احلالية واملستق لية

 . التنتية، واملست امة :ا، هُ وتكو  التنتية املست امة م  لفظ  اللغوية م  الناحية -
 لتااااة ا   م ااا. 3 نيااا  الشااايم ون يتاااال  ي هملتااال ناميااااا: ، ييقااااا (ن ااات)التنتياااة يف اللغاااة مصاااا ر مااا  الفماااال و   
 . 4ئلل دوامل: يتأخو ة م  است امة الشيم،  ي( املست امة)
 :وم د  التماريف املرو طة بالتنتية املست امة حيح جن  م  الناحية االصطرحية -
نتيحااة للتااا خل يف ووهياال ححااام  اجملتتاااع وتحاا ثماا  التغااايا  اهليكليااة والو يفيااة يف  سلساالة"بأهناااا رياا  التنتيااة عُ 

 ."انأيرادريااية الغال ية م   لريع مستوىونوعية املوارد املتاحة للتحتتع و ل  
لتعقيااا   اااا ا   عتلياااة نقااال اجملتتاااع مااا  انأويتااااع القامتاااة إىل  ويتااااع   ثااار وقااا ما  :" التنتياااة املسااات امة ااااي -

حماا دة وساامت  ساسااا  لريااع مسااتوى املميشااة اجملتتااع  كاال ماا   ايااة هوان اال عترانيااا  واهتتاعيااا  واقتصاااديا ، و لاا  يف 
إئاااااار املاااااوارد املتاحاااااة لتاااااأم  عتااااار  مساااااتقرا ، ومساااااكنا  صاااااعيا ، ومنظوماااااة بيئياااااة وثقايياااااة وإدارياااااة ووساااااع اخلياااااارا  

 ؛5"للتوائن 
انأعتاااا  الااا  اااا   إىل اساااتثتار املاااوارد ال يئياااة بالقااا ر الااااي يقااا  : "املسااات امة بأهناااا ريااا  التنتياااة تاااا عُ       

التنتية، وي  ما  التلاوث، ويصاو  املاوارد الط يمياة ويطورااا، با ال  ما  استناا ايها وحماولاة السايطرة عليهاا وااي ونتياة 
انأرض  تاااا  هناااا وقاااع االحتياهاااا  وراعاااي حااا  انأهياااا  القادماااة يف الثاااروا  الط يمياااة للتحاااا  احلياااوي لكو ااال 

انأساسااية لإلنسااا  يف املقااام انأو ، يأولويااااا اااي ول يااة احتياهااا  املاارم ماا  الغاااام واملسااك  وامللاا س وحاا  المتاال 
واااي ونتيااة . والتملاايم واحلصااو  علاات اخلاا ما  الصااعية و اال مااا يتصاال بتعساا  نوعيااة حياواال املاديااة واالهتتاعيااة

 ي إهناااا وتطلااال وقاااامنا  باااا  اجليااال احلاااايل واجليااال املسااااتق لي،  ،6"  ثااار مااااا نمطاااي وشااااط  ال نأخاااا مااا  انأرض
ووتتثل  ا ا  التنتياة املسات امة يف تحسا   ارو  املميشاة جلتياع . ووقت  حقوم انأهيا  املق لة يف املوارد ال يئية

 .سكا  المامل، ووويي  س اني الريااية والصعة واالستقرار لكل يرد
                                                 

1
Ouvrage collectif sous la direction de Gabriel WACKERMAN. Le Développement Durable, édition ellipses, 

2008, p 31. 
التنتياة املسات امة والكفاامة : املاؤ ر الملتاي الا ويل ،فقي الجزائقر التنمية الشاملة المستدامة والكفقاتا اال قتخدامية للثقروا البتروليقة ،صاحل يصاحل 2

 .170ص  ،3001 يريل  1-7االستخ امية للتوارد املتاحة، هاممة يرحا  ع ا ،  لية الملوم االقتصادية وعلوم التسيي، سطيف، اجل امر، 
 .848، صاخلامس عشر، بيو ، اجل م صادراب  منظور، دار  ،لسان العرب 3
 .388ص ،نفص المرجع الساب  4
 .33، ص3080، 46الم د  ، لة الملوم اإلنسانيةماهية التخطيط اإلقليمي وتحدياته في التنمية المستدامة، مطانيو   و ، ع نا  منا ،  5
 .7صالكوي ، ، اجلتمية الكويتية حلتاية ال يئة، البيئة والتنمية المستدامة سماد ع   اهلل المويتي، 6
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يف حماولاة مانهم لتويتاي  الرمن اة يف تحقيا  التاواز  با   االساتتراريةمصطل   اعتت وا االقتصادي     حظالشيم املر
 .1م  ناحية واحلفاظ علت التواز  ال يئي م  الناحية انأخرى االقتصاديالنتو 

 مباد  وأهداف التنمية المستدامة: المطلب الثاني
 املست امة م اد  و ا ا  التنتيةسنتمر  م  خر  ااا املطلل علت  التنتية املست امة، بم  إعطام مفهوم

 2مباد  التنمية المستدامة :الفرع األول
 :م   هل تحقي  ونتية مست امة حقيقية بجل    وكو  م نية علت امل اد  التالية

 االندماج بين الجانبين البيئي واالقتصادي: المبدأ األول
التفاعااال الساااليم ممهاااا يتتاشااات و  اااا ا  التنتياااة االقتصاااادية املتتثلاااة يف رياااع إ  احملايظاااة علااات ال يئاااة و  

 .3مستوى املميشة الاي ال ميك  تحقيقل إال عرب االستغر  املنظم و الرشي  ملصادر الثروة و املوارد املتاحة
علاات الفقاار خاار   والققااام يسااتن  المنصاار االقتصااادي إىل امل اا   الاااي يققااي ب يااادة رياااك اجملتتااع إىل  قصاات حاا ،

ويشاااي مفهاااوم االحتياهاااا  انأساساااية لفقااارام الماااامل الااااي   اساااتغر  املاااوارد الط يمياااة علااات النتاااو انأمثااال وبكفاااامة،
هم انأولويااة انأوىل يف  اال ونتيااة اقتصااادية وتملاا  باحلفاااظ علاات قاعاا ة املااوارد املاديااة وال يولوهيااة وعلاات وامين غااي إياا
 .والنهوض  ا انأيكولوهيةالنظم 

 حماية التنوع البيولوجي والحفاظ الى الموارد الطبيعية: المبدأ الثاني
يتتثاال ااااا امل ااا   يف محايااة الكامناااا  احليااة الن اوياااة و احليوانيااة مااا  االنقااراض باإليتااااية إىل منااع اساااتن ا   

يمناا ما يتملاا  انأماار حبتايااة ال يئااة، يااإ  الوقايااة . املااوارد الط يميااة و وشااحيع اسااتخ ام الطاقااا  اجل ياا ة و املتحاا دة
مظم ال ل ا  اآل  إىل وقييم و ختفياف القارر احملتتال ما  وكو   رخل  ثيا، و   ثر يمالية م  المر ، و وسمت م

االستثتارا  اجل ي ة يف ال نية التعتياة و  صا ع  ممظام الا و  وقاع يف احلسا ا  التكااليف و املناايع النسا ية عنا  
 .املتملقة بالطاقة إسااويحيتهاوصتيم 

 الحذر، الوقاية والتخطيط: المبدأ الثالث
املؤسسة ب راسة آثارك علت ال يئة و علت امل ى الطويل، يإ ا ورق   آثاارا سال ية ق ل ب اية  ي مشروع وقوم  

 .يهي تحاو  وم يلل  و إلغامك هناميا إ ا  ا  م  الصمل التخلل منها
 الشراكة والمشاركة: المبدأ الرابع

ال يئااة يف  اال وكااو  الشاارا ة عاا  ئرياا  ووقيااع و وط ياا  االوفاقيااا  المامليااة و الربووو ااوال  اخلاصااة حبتايااة 
احلكوماااة، القطااااع : إ   بجااال علااات احلكوماااا  االعتتااااد علااات االرو ائاااا  الثرثياااة الااا  وشاااتل. التنتياااة املسااات امة

 .اخلاص، منظتا  اجملتتع امل ين و منياا و ونفيا و ابي متقايرة للتص ي ل مض ققايا ال يئة

                                                 
 .446، ورمجة حمتود حس  حسا، دار املريل، الرياض، ص التنمية االقتصاديةميشيل وودارو، حمتود حام  حمتود،  1
، 3007، دار الصفا للنشر والتوزيع، عتا ، ، التنمية المستديمة فلسفتها وأ اليب تخطيطها وأدوات قيا هاعثتا  حمت  مننيم، ماه ة  بو زن  2

 .363ص 
3
 Jean Luc BOURDAGES, Le Développement Durable, Edition Bibliothèque du parlement, CANADA, Juillet 

1997, p. 7-11. 
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التصااا ي للتشاااكر  ال يئياااة ل لااا  ماااا وكاااو  يااارص  ا املشاااار ة يتكاااو  مبسااااهة اجلتياااع يف  اياااة املساااتويا  يمنااا  م ااا
 : النحا  قوية ب رهة   ية خصوصا إ ا شارم املوائنو  احملليو ، و مثل ااك املشار ة يترورية لألس اني اآلوية

 ؛ق رة املوائنو  علت املستوى احمللي علت تح ي  انأولويا  -8
 ؛احمللي عقام اجملتتما  احمللية يمريو  حلوال مكنة علت املستوى  -3
 ؛ عقام اجملتتما  احمللية يمتلو  منال ا علت مراق ة مشاريع ال يئة -8
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 التعليم، التكوين والتواية: المبدأ الخامص
  التكوينياة و التمليتياة يف  ة باإليتااية إىل إدماا  ال يئاة يف الاربامويكو  ااا ع  ئري  احلتر  التعسيسي  

 . اية املستويا 
 أهداف التنمية المستدامة: الفرع الثاني

النقااااط  يف  هياااة إدرا   اااا ا  التنتياااة املسااات امةوتتثااال   تلاااف ومااااريف التنتياااة املسااات امة، مااا  خااار 
:التالية

1 

 ؛ونتوية بر ية مستق لية   ثر ووازنا اسااويحيةوساام يف ويتع  -
 ؛الفكري والسلو ي واملؤسسيإح اث التغيي  -
 ؛ووحي  اجلهود ب  القطاعا  المامة واخلاصة لتل ية حاه ا  انأهيا  احلالية واملستق لية -
 .االبتكارالتملم والت ريل لتعفي   ووفميل  يرص الشرا ة واملشار ة يف و اد  اخلربا  واملهارا  يونش -

اي التنتية املسات امة وتتعاور حاو  اإلنساا ، ييحال         اعت اروب     تحاايظ علات ال يئاة الا   علات اااا انأخ 
يماايق ييهااا، ياهلاا   الرميسااي اااو إهاارام وغاايا  هواريااة يف ال ااا التعتيااة و الفوقيااة للتحتتااع دو  التااأثي الساالا 

  إمماا  النظار يف التوهه اا  املرو طاة  ااا علت عناصر ال يئة، و عن  الت قي  يف مفهوم التنتية املست امة و م  خر
 2:املفهوم ومتابمة ما نشر عنل م  برام  وسياسا  ميك  تح ي  انأا ا  املرهوة م  ااك التنتية ييتا يلي

  هنا وساام يف ويتع االسااويحيا  التنتوية براية مستق لية   ثر ووازنا وع ال؛             -
انأويتاااع االقتصااادية و السياسااية، االهتتاعيااة و اإلداريااة بر يااة مشوليااة و وكامليااة، و إهنااا ونطلاا  ماا   هيااة تحلياال  -

 جتنل انأنانية يف التمامل مع املوارد و الطاقا  املتاحة؛
ااا   إىل ووحيااا  اجلهااود بااا  القطاعااا  الماماااة و اخلاصااة، لتعقيااا  انأااا ا  و الاااربام  الاا  وسااااام يف ول ياااة  -

 املستق لية؛ حاها  انأهيا  احلالية و
ا   إيل إح اث التغيي الفكري و السلو ي و املؤسسي الاي يتطل ال ويتاع السياساا  و الاربام  التنتوياة، و   -

 ونفيااا بكفامة و يمالية؛

                                                 
التنتيااة املساات امة والكفااامة االسااتخ امية للتااوارد : املااؤ ر الملتااي الاا ويل اال ققتثمار األجنبققي المباشققر حالققة الجزائققر،حمتاا  بااوا ة، عتاار باا  ساا يرة،  1

 .800، ص 3001 يريل  1-7املتاحة، هاممة يرحا  ع ا ،  لية الملوم االقتصادية وعلوم التسيي، سطيف، 
 .808ص المرجع نفسه،  2
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و علاااات نطااااام املتارسااااة املي انيااااة، يالتنتيااااة املساااات امة ونشاااا  ياااارص الشاااارا ة و املشااااار ة يف و اااااد  اخلااااربا  و  -
 . وفميل التمليم و الت ريل لتعفي  اإلب اع و ال عح ع   ساليل وفكي ه ي ةاملهارا ، و وساام يف

 1:وال  ميك  عرض  هها م  خر  ال نود التالية وسمت التنتية املست امة إىل تحقي  مجلة م  الغايا ، تا 
اساااتن ايها  و وااا مياا تحقيااا  اساااتغر  واساااتخ ام عقااارين للتاااوارد؛ باعت ارااااا ماااوارد حمااا ودة، لاااال  تحاااو  دو   -

 وومتل علت استخ امها ووو يفها بشكل عقرين؛
يتااتا  نوعيااة حياااة  يقاال للسااكا  ماا  خاار  عتليااا  التخطااي  وونفيااا السياسااا  التنتويااة لتعساا  نوعيااة  -

اهتتاعيااا، عاا  ئريااا  الا ياا  علاات اجلوانااال النوعيااة للنتااو، ولااايس الكتيااة وبشاااكل  و  احلياااة يف اجملتتااع اقتصاااادي
 ومق و ؛ عاد 

ماا  خاار  الا ياا  علاات اجلواناال النوعيااة للنتااو ولاايس  :للسااكا الققااام علاات الفقاار وتحقياا  نوعيااة حياااة  يقاال  -
 .الكتية وبشكل عاد  ومق و 

 .م  خر  التمامل مع النظم الط يمية علت  هنا  سا  حياة اإلنسا  :الط يميةاحاام ال يئة  -
تاااة وونتياااة إحساساااهم باملساااؤولية  جتااهاااا وحاااثهم علااات املشاااار ة وم يااا  وعاااي الساااكا  باملشاااكر  ال يئياااة القام -

 .الفمالة إلبجاد حلو  مناس ة
 .وو يف التكنولوهيا احل يثة مبا خي م  ا ا  اجملتتع -
احاام ال يئة الط يمياة ما  خار  الا يا  علات المرقاة با  نشاائا  الساكا  وال يئاة والتمامال ماع الانظم الط يمياة  -

واإلنسااا ،  واالقتصااادوحمتوااااا علاات  هنااا  سااا  حياااة اإلنسااا ، وإهنااا ونتيااة وسااتوعل المرقااة احلساسااة باا  ال يئااة 
 ؛سحاموانوومتل علت وطوير ااك المرقة لتص   عرقة وكامل 

وم ياا  وعااي السااكا  باملشااكر  ال يئيااة القامتااة، وونتيااة إحساسااهم باملسااؤولية جتااهااا، وحااثهم علاات املشااار ة  -
الفاعلااة يف إبجاااد حلااو  مناساا ة هلااا ماا  خاار  مشااار تهم يف إعاا اد وونفيااا ومتابمااة ووقياايم باارام  ومشاااريع التنتيااة 

 املست امة؛
 ووو يفها وي  ما خي م ااك انأا ا ؛ رب  التكنولوهيا احل يثة بأا ا  اجملتتع، -
إح اث وغيي مستتر ومناسل يف حاها  و ولويا  اجملتتع، وبطريقة ورمم إمكانياوال ووسات  بتعقيا  التاواز   -

 .الاي بواسطتل ميك  وفميل التنتية االقتصادية، والسيطرة علت مجيع املشكر  ال يئية وويتع حلو  مناس ة هلا
اااا تااااا ن   وشااااكيل القاااار  احلااااادي " وقرياااارا بمنااااوا   1996و  االقتصااااادي والتنتيااااة عااااام نظتااااة التمااااار  مُ ش 

ر ا  علات دور التمااو  ما   هال التنتياة، وحياح اختاي  سا مة  اا ا  للتنتياة مساتت ة ما  االوفاقااا  " والمشارو 
تااااع والقااارارا  الصاااادرة عااا  انأمااام املتعااا ة خااار  النصاااف انأو  مااا  التسااامينيا ، ويف  لتاااة  لقاااااا  ماااام االهت

الاااي  ااا  يشااغل حينئااا ( ميشاايل  اماا  يسااو)وصااف  1999الساانوي لل ناا  الاا ويل وصاان وم النقاا  الاا ويل لمااام 
ويف " للتنتياااة املسااات امةسااا مة ومهااا ا  : " منصااال الااارميس التنفيااااي لصااان وم النقااا  الااا ويل اااااك انأاااا ا  بأهناااا

انأمااا  المااام لألمااام (  اااويف عنااا )  اار  "التقاا م  اااو  ااا ا  التنتيااة ال ولياااة:  ااو عاااامل  يقاال للحتياااع"وقاا ميهم 
                                                 

 .441، ص مرجع  اب ميشيل وودارو،  1
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املاا ير التنفياااي ( اورساا   ااوالر)انأماا  المااام ملنظتااة التماااو  االقتصااادي والتنتيااة و( دونالاا  هونسااو )املتعاا ة، 
إ  مؤسساااونا وسااتخ م  ااا ا  التنتيااة "رماايس  توعااة ال ناا  الاا ويل( هاايتس ولفنسااو )لصاان وم النقاا  الاا ويل، 
ووتتثال ولا  انأاا ا  السا مة للتنتياة ". م لتوهيال سياسااونا وبرا ناا ووقيايم ما ى ياعليتناااملا ورة  إئار عام مشا 

 1:املست امة يف
 ؛2015إىل1990 م  الفاة خر  النصف مبم   م قع يقر يف يميشو  م  نس ة إنقاص -
 ؛2015حلو  ق ل االبت امي بالتمليم انأئفا  مجيع إحلام -
 يف بينهتاا التفااو  إزالاة ع  ئري  القوة  س اني م  املر ة و ك  اجلنس  ب  املساواة تحقي  ا    و التق م -

 ؛2015 حلو  ق ل والثانوي االبت امي التمليم
 ؛2015إلى1990 الفاة خر  الثلث  بنس ة الريتع انأئفا  وييا  مم ال  إنقاص -
 ؛2015إىل1990 الفاة خر   رباع ثرثة بنس ة الوالدة  ثنام الوييا  مم ال  إنقاص -
 ؛ 2015 عام حلو  ق ل يتاهها مل  اإلجنابية الصعة خ ما  ووصيل -
  2015.عام حىت االستترار علت القادرة للتنتية وئنية اسااويحيا  ونفيا -

س   يتق     التنتية املست مية ومتل علت زيادة الوعي بأهية املوارد املتاحة ويتاتا  حسا  اساتغرهلا   ام   
 . تا      ا ايها متح دة و ما  للتستح ا  الطارمة علت الصمي  احمللي وال ويل وحىت الماملي

 خصائص وأبعاد التنمية المستدامة: المطلب الثالث
 :لمستدامةخصائص التنمية ا: الفرع األول

 :2م  خر  مجلة التمريف السابقة، ميك     نستنت  خصامل التنتية املست امة يف النقاط التالية
يهاي ونتياة ونصال علاي مصاي . اي ونتية ئويلة امل ى وااا م   اام مي اااا، إ  وتخاا ما  ال ما  الا ما  ساساا هلاا

 و مستق ل انأهيا  القادمة؛
يهاااي ونتياااة وراعاااي و واااوير حااا  انأهياااا  احلايتااارة و الرحقاااة مااا  : انأهياااا  الرحقاااةمراعااااة املسااااواة و حقاااوم  -

 املوارد الط يمية، و    اإلنصا  يف ااا السيام؛

اااي عتليااة متماا دة و ماابطااة انأبماااد وقااوم علااي  سااا  التخطااي ، التنسااي  باا  خطاا  التنتيااة االقتصااادية و  -
  خرى؛ االهتتاعية م  ههة، و التنتية ال يئية م  ههة 

اااااي ونتيااااة وااااويل اعت ااااارا   اااايا للحاناااال ال شااااري و ونتيتاااال و وقاااامل يف املقااااام انأو  لتل يااااة حاهاواااال و متطل اواااال  -
 .انأساسية و ومتربك  وىل  ا ايها

 

                                                 
االقتصاادية، يارع التخطاي ، هامماة  رساالة لنيال شاهادة املاهساتي يف الملاومدرا ة تقييميقة، : اشكالية التنمية المستدامة في الجزائريامسينة زرنو ،  1

 .887-886، ص ص  3006-3001اجل امر، 
التنتياة املسات امة والكفاامة االساتخ امية : املؤ ر الملتي ال ويل مساهمة التنمية البشرية في تحقي  التنمية المستدامة،خلوئة وسلتت قطا ،  رمية 2

 .818، ص 3001 يريل  1-7وعلوم التسيي، سطيف، اجل امر، ،  لية الملوم االقتصادية سطيفللتوارد املتاحة، هاممة 
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 والعوامل المؤثرا فيها أبعاد التنمية المستدامة: الفرع الثاني
ومت اخلة ييتا بينها، والتفاعل ب  ااك انأبمااد ما  ومتنوعة  يشتل مفهوم التنتية املست امة  بمادا متم دة 

شااأنل    يساااام يف تحقياا  وطااور ملعااوظ بالنساا ة للتنتيااة املسااته ية ورمناام وماا د انأبماااد وميكاا  اإلشااارة إىل  ربمااة 
 : بماد متفاعلة واي

 االقتصادي البعد :الفرع األول
  هر  المقود انأخية مأزقا ونتويا  ثال بشاكل ل التنتية املتواصلة ورشي  املناا  االقتصادية، حيح وتطل   

 .وايت  يف انقسام المامل إىل مشا  منا و هنوني يقي
إ  ال ماا  االقتصااادي للتنتيااة املساات امة يتطلاال إيقااا  و  ياا  املااوارد االقتصااادية ال ائنيااة و منااي ال ائنيااة، احلاا  ماا  

ا  االقتصااادية باااملفهوم ال يئااي و التقلياال ماا  اإلنفااام التفاااو  يف املاا اخيل و الثااروة، االسااتخ ام المقاارين لإلمكانياا
 .1المسكري خاصة يف ال و  النامية 

اساتمتا  ) تا يتتعور ال م  االقتصادي للتنتية املست امة حو  عتليا  تحسا  ووغياي يف  نااط اإلنتاا  
الطاقا  النظيفة، انأخا بالتكنولوهيا  احملسنة، مسألة اختيار و ويل وتحس  التقنيا  الصناعية يف  اا  وو ياف 

؛ و اال  الشاروع يف (التسيي املست ام للتوارد الط يمياة)م ؛ إيتاية إىل النشائا  املرو طة باالستهر(املوارد الط يمية
ااااك النظاارة  ُ اا   ماا  خاار  مااؤ ر ريااو دي . جتسااي  اسااااويحيا  وووههااا  حيااح وتشااارم ييهااا مجيااع الشاارام 

، والاااي قاارر    عتليااة التنتيااة املساات امة  ت اا   ه ياا  للتنتيااة (1996مااؤ ر انأماام املتعاا ة لل يئااة والتنتيااة )هااانيو 
االقتصااااااادية ال وتطلاااااال التأ ياااااا  املطلاااااا  علاااااات االعت ااااااارا  االقتصااااااادية، دو  انأخااااااا يف عاااااا  االعت ااااااار الم الااااااة 

وويقا لل م  االقتصادي ومتال التنتياة املسات امة علات وطاوير . محاية ال يئة واملوارد الط يمية االهتتاعية، حماربة الفقر،
 .2ال يئية علت امل ى ال مي التنتية االقتصادية مع انأخا باحلس ا  التوازنا  

 3:و ثل المناصر اآلوية حماور ال م  االقتصادي
 النتو االقتصادي املست مي؛  -
  فامة ر   املا ؛  -
 إش اع احلاها  انأساسية؛ -
 .الم الة االقتصادية -
 
 

                                                 
 .41عتار عتاري، مرهع س     رك ، ص  1

2
 Milous Ibtissem, la ville et le développement durable, identification et définition des indicateurs de la 

durabilité d’une ville-cas de Constantine, Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de magister en 

architecture; option: urbanisme, université des frères mentouri- Constantine, mai 2006, p 45. 
والتوزياع، انأرد ، ، دار الصافام للنشار التنميقة المسقتدامة فلسقفتها وأ قاليب تخطيطهقا وأدوات قيا قهاماه ة امح   بو زنا ، عثتاا  حمتا  مننايم،  3

 .89، ص3007
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 االجتماايالبعد  :الفرع الثاني
يف ااااا اجملااا  وااربز يكاارة التنتيااة املساات امة   عامااة  ساسااية يف ريااض الفقاار و ال طالااة و التفرقااة الاا  وظلاام  

. الهتتااعيا املر ة، و اهلوة الك ية ب  انأمننيام و الفقرام و يتحلات اااا ال ما   أساا  االسات امة عا  ئريا  الما   
ميثاال ال ماا  اإلنساااين باااملمىن القااي ، إ  بجماال ماا  النتااو مة  اااا ال ماا  بشااكل خاااص، واااو اتتياا  التنتيااة املساات وو

إ  يتوهال علات انأهياا  الرااناة النظار ملهتاة  ؛اإلنصاا  با  انأهياا  اختيار، ويترورة االهتتاعي لتعاملإلوسيلة 
ر واكااا ياإ   ا ،والقيام باختيارا  النتو ويقا لرمن ااا ورمن اا  انأهياا  القادماة ،ويترورة عتلية اإلنصا  والم  

وييتااا يلااي  ااام  الاااي ميثلاال اإلنسااا   و الفاارد االهتتاااعيياارو   بشااكل   ااي بال ماا   واالقتصاااديماا  ال ماا  ال يئااي 
:االهتتاعيعناصر ال م  

1 
 املساواة يف التوزيع؛ -
 املشار ة الشم ية؛ و  احلرام االهتتاعي -
 التنوع الثقايف؛ -
 .است امة املؤسسا  -

 البعد البيئي :الفرع الثالث
ال ماا  ال يئااي للتنتيااة املساات امة يف احلفاااظ علاات املااوارد الط يميااة واالسااتخ ام انأمثاال هلااا علاات  سااا  يتتثاال 

مساات مي، والتن ااؤ ملااا قاا  ياا ث للاانظم اإليكولوهيااة ماا  هاارام التنتيااة، و لاا  بغاارض االحتياااط والوقايااة، ويتتعااور 
 2:ال م  ال يئي حو   توعة م  المناصر وتتثل يف

 ؛انأيكولوهيةالنظم  -
 ؛الطاقة -
 ؛التنوع ال يولوهي -
 ؛ اارة اروفاع درهة حرارة املناخ، اختر  ئ قة انأوزو  -
 .االستغر  املفرط للتوارد الط يمية والم ي  م  املشا ل املتملقة بتلوث اهلوام -
عريهاا مااؤ ر انأماام املتعاا ة للهيئااة  يال يئاة  تصااطل  واسااع املاا لو  يشااتل  ال شاايم يااي  باإلنسااا ، وقاا  

ااا 1972اإلنساااانية الااااي عقااا  يف ساااتو هومل سااانة  رصاااي  املاااوارد املادياااة واالهتتاعياااة املتاحاااة يف وقااا  ماااا ويف " :ابأهن 
اإلنسااا  ويصاال مناال علاات  اال  باجملااا  الاااي يماايق يياال: "،  تااا وماار   يقااا"ووطلماواال مكااا  مااا إلشاا اع اإلنسااا 

ويااؤثر علاات  حيااح  صاا ع  ال يئااة حماا دا  عامليااا يفاارض نفساال ".باال حاهاواال ييااؤثر يياال ويتااأُثر املااوارد الرزمااة إلشاا اع
االاتتاام  اا ما   اام املقااييس لتقيايم حقاارة  التمامر  االقتصادية والتحارية والمرقا  ال ولياة املماصارة، و صا  

انأخااي علاات االاتتااام بال يئااة    يف المقاا مترزمااا ، وقاا    اا   وقااارير ال ناا  الاا ويل يال يئااة والتنتيااة  ماارا . الاا و 
االسااتن ا  والتاا اور ملصاالعة اجلياال الصاااع  وانأهيااا    اار    ساسااي يف التنتيااة للعفاااظ علاات املااوارد الط يميااة ماا 

                                                 

 .40، ص مرجع  اب ماه ة امح   بو زن ، عثتا  حمت  مننيم، 1 
 .40، ص ساب النفص المرجع 2 



 

 

 المستدامة  التنمية  ظل في  القرار   اتخاذ :الثانيالفصل 

 

59 

 

 ال و  انأعقام باالاتتام بإصا ار التشاريما  اخلاصاة حبتاياة ال يئاة ومصاادر الطاقاة املستق لية،  تا شارم يف تحفي 
املتحاا دة، وعاا م جتاااوز قاا رة املااوارد  ب راسااة علااوم ال يئااة، وااااا  لاال يتطلاال ورشااي  اسااتخ ام املااوارد مناايواالاتتااام 

النظاام ال يئاي علات اقام املخلفاا  الا  وقاا   اا حاىت ال يتلاوث  املتح دة علت جت ي  نفسها، وع م جتااوز قا رة
ال يئاااة والدة يااارع ه يااا  مااا  الملاااوم  ياااة ومحاياااةواحلياااوا ، وقااا   ساااس التااا او  بااا  تحقيااا  التنت ولوثاااا  يقااار باإلنساااا 

 : ويه   ال م  ال يئي إىل ما يلي .ال يئي االقتصادية مسي باالقتصاد
 التلوث؛ الط يمية مع وو يف ال يئة املادية بمي ا  ع  احملايظة علت ال يئة -
 واحلقرية؛ نشر الوعي بال يئة الثقايية واالهتتاعية -
 واالستن ا ؛ ومحاية ال يئة م  مجيع التلوثال يئي  التمريف بالتواز  -
 .انأحيام استخ ام التكنولوهيا النظيفة وتحقي  التنوع ال يولوهي واحملايظة علت ونوع -

وروكاا  عليهااا التنتيااة املساات مية ماا  بماا  اقتصااادي واهتتاااعي وبيئااي تحاااو   الاا  ا وقاا م يتقاا     انأبماااد الثرثااةوماا
 .(86)  تا او مويت  الشكل رقم. فاظ علت املواردالتكامل م   هل االستترارية واحل

 (17)الشكل رقم 
 مثلث التنمية المستدامة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 .117، ص1007اإلسكن رية ،مقدمة في اقتصاديات البيئةربل، حمت  ع   الكرمي،  ع  :المصدر

يهتم مثلح التنتية املست امة باجلوانل الثرثة بنفس ال رهة، ويتطلل  ل  وواه  متخصص  حيح  
يتماملو  مع  ل ئر  م  ااك انأئرا ،  وميك     يؤدي االاتتام بأح  ااك اجلوانل دو  انأخرى إىل 

تتاعي ال ميك     إ  ع م االاتتام باجلانل االه: ح وث خلل بمتلية التنتية يف ح   ااا، علت س يل املثا 
ينت  عنل سياسا  ال وأخا يف اعت اراا  اال  الت خل احلكومي وخل  يرص عتل وال عم، بينتا وتحاال ااك 

 اإلقتصادي
 ، الم الة االقتصاديةاملست ام النتو -
 ، إش اع احلاها   املا  ر   فامة -

 

 البيئي
 وكامل النظام ال يئي -
 املوارد الط يمياة -
 ونوع بيولوهاي -
 ئاقة استيمابية -

 

 االجتمااي
هتتاعيةالم الة اإل -  

التم ئة االهتتاعية -  
املشار ة -  

التنمية 
 المستدامة



 

 

 المستدامة  التنمية  ظل في  القرار   اتخاذ :الثانيالفصل 

 

60 

النظرة القاصرة للحوانل ال يئية  اال  التقييم ال يئي ووقييم املوارد الط يمية يف شكل نق ي واآلثار والتكاليف 
ومنل يالتنتية . ا عنصر ال م  و سمار اخلصم وعنصر ع م التأ   واملخائرةاخلارهية و يفية إل ام املنشآ  بتعتله

محاية ال يئة حيح إ  وط ي   املست امة وتقت  ثرثة  بماد رميسة تحق  الفمالية االقتصادية، الم الة االهتتاعية،
ت  نظام سياسي مم  سياسة ونتوية مست امة ال يرو   بال م  ال يئي يق  بل م  خر  وكامل انأبماد الثرثة يت

 .1"اشاا ي، مرحلة تحو  ر مسايل،"
 البعد السيا ي: الفرع الرابع

يؤدي إىل تحقي  التنتية املست امة ال  جتس  م اد  احلكم الراش  و إدارة احلياة و إدارة وقت  الشفايية  
 .االستقرلية للتحتتع بأهيالل املترحقةو املشار ة يف اختا  القرارا  و ونامي الثقة و املص اقية و ووايل السيادة و 

يهاا ال م  يساام بفمالية يف جتسي  ممايي االست امة علت مستوى ال م  االقتصادي و االهتتاعي و الثقايف و 
 :ال يئي و ميك  التأ ي  علت ول  انأبماد الشاملة يف الشكل التايل

 (16) رقم الشكل
 أبعاد التنمية المستدامة 

 
التنتياة املسات امة : املاؤ ر الا ويل الملتاي ،التنمية الشاملة المسقتدامة والكفقاتا اال قتخدامية للثقروا البتروليقة فقي الجزائقر ،صاحل صااحلي: المصدر

 .911ص ، 1009 ،هاممة سطيف ،والكفامة االستخ امية للتوارد املتاحة
ممظااام التقاااارير وؤ ااا  علااات وهاااود ثااارث  بمااااد  ساساااية، و املتتثلاااة يف ال مااا  االقتصاااادي، االهتتااااعي و  

لك  ااك انأبماد ال ميكا     وتحسا  يف منيااني ال ما  السياساي و ماا يارو   بال ما  مهاام و مساتويا  يهاو . ال يئي
 .لراش و  ل  باحلرص علت وط ي  م اد  احلكم ا االست امةيه   إىل جتسي  م اد  

 

 ا قاطات التنمية المستدامة الى مستوى المؤ سة: المطلب الرابع
ميك  ولخيل إسقائا  التنتية املست امة علت املؤسسة يف انأدوار انأساسية اإلقتصاادية و اإلهتتاعياة و      

 . ال يئية للتؤسسة يف  ل التنتية املست امة
 الدور االقتصادي للمؤ سة في ظل مفهوم التنمية المستدامة - 1 

                                                 
1
Alain Jounot , 100 questions pour comprendre et agir le développement durable, afnor,2001, p 14. 
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إ  ال مااا  االقتصاااادي للتنتياااة املسااات امة يتتعاااور حاااو  االنمكاساااا  الرااناااة واملساااتق لية لرقتصااااد علااات  
ااو ماا ال يئة، حيح ا   التنتية املست امة إىل تحقي  التنتية االقتصادية مع انأخا يف احلسا ا  التوازناا  ال يئياة، و 

يساات عي واا عيم ووفمياال  دوا  االقتصاااد ال يئااي، الاا  وااوير  دوا  اقتصااادية وساااع  علاات اسااتهرم مااوارد احلايتاار 
بأساالوني يراعااي مصاااحل املسااتق ل، وميكاا  وويتااي  الاا ور االقتصااادي للتؤسسااا  يف  اال  مفهااوم التنتيااة املساات امة 

 :ييتا يلي
بريااع اإلنتاهيااة ال راعيااة والصااناعية، زيااادة  فااامة ر   املااا ، تحقياا  النتااو االقتصااادي املساات مي، والاااي يتعقاا   -

 إش اع احلاها  انأساسية ووويي يرص المتل لريع امل اخيل ؛
الم الة يف ووزيع املوارد االقتصاادية واحلا  ما  التفااو  يف ووزياع املا اخيل الااي يفا  المتاا  علات المتال وزياادة  -

 اإلنتاهية؛
 قتصاد يف استهرم الطاقة واملوارد الط يمية؛ختفيض التكاليف م  خر  اال -
 .إعادة و وير املياك والفقر  واو ما يؤدي إىل إنتا    ثر مبوارد اقل مع احلفاظ علت ال يئة -

 :1ام التاليةااا باإليتاية إىل امله  
 االستخ ام الرشي  للتوارد النايت ة؛ -
 استخ ام املوارد املتح دة مبا ال يتحاوز ق راا عل التح د؛ -
 احل  م  إنتا  النفايا  حبيح ال يتم ى ق رة ال يئة علت استيما ا؛ -
 وشحيع استخ ام الطاقا  النظيفة،  استخ ام ال ن ي  اخلايل م  الرصاص؛ -
 إيقا  و  ي  املوارد الط يمية؛ -
 .تحويل انأموا  م  اإلنفام علت انأمنراض المسكرية إىل اإلنفام علت احتياها  التنتية -

القتصااادي للتنتيااة املساات امة يتاات  نشاااط املنظتااة يكااو  ماا  خاار  التساايي املساات مي الاااي ياااهم إ  دماا  ال ماا  ا
م اد  التنتية املست امة علت ارض الواقع، م   ام حماورك ال عاح عا  سا ل هاا ي ة يف اإلناتااا ، اإلنتاا  انأخااقر، 

 :2ة مستويا ست مي  ثار علت ع   وسايي النفاياا ، االقتصاد يف الطاقة واملوارد ال شرية وللتسيي امل
االقتصااااد يف اساااتهرم الطاقاااة واملاااوارد الط يمياااة، ياااؤدي إىل ختفااايض التكااااليف وزياااادة انأرباااا  الااا  ميكااا  ي يااا   -

 استخ امها يف عتلية التوسمة  و التوزيع علت محلة انأسهم؛
 .ال يئي واالهتتاعيالتويي  ب  انأدام االقتصادي وول ية رمن ا  ووطلما  اجملتتع وانأدام  -
إ  الفماليااة ال يئيااة اااي ئريقااة يف التساايي وشااحع املؤسسااة    وكااو    ثاار : اإلنتااا  اجلياا  بواسااطة الفماليااة ال يئيااة -

ونايسااية و  ثاار ابتكااارا  و   ثاار مسااؤولية علاات املسااتوى ال يئااي يالفماليااة ال يئيااة جتماال املؤسسااة وناات    ثاار مبااوارد  قاال 

                                                 
التنتياة املسات امة والكفاامة االساتخ امية للتاوارد املتاحاة، : ، م اخلة يتت  املؤ ر الملتي ال ويلبعادها أاشكالية التنمية المستدامة و عتار عتاري،  1

 .1، ص 07/01/3001هاممة يرحا  ع ا ، سطيف، 
2
 Beat Burgenmier, économie du développement durable, Edition de Boeck  université, Belgique, 2007,p 246. 
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ماا   يسااتت إعااادة اسااتمتا  الفقاار ، و اااا بتفااادي و اااير املااوارد وبتفااادي التلااوثويكااو   لاا  بإدمااا  عنصاار 
 القيتة االقتصادية ور   املا  االهتتاعي علت مستوى منظتا  انأعتا ؛

 يح علت التطور التقا خاصة يف  ا  االقتصاد يف الطاقة؛ -
 دم  التكاليف ال يئية واالهتتاعية يف سمر التكلفة؛ -
 نظتة علت مستوى ال ورصة؛تحس  مكانة امل -
 .زيادة ويام املساه  للتنظتة -
  ):المسؤولية االجتمااية) لدور االجتمااي للمؤ سة في ظل مفهوم التنمية المستدامةا-2

علات  هناا االلتا ام املساتتر ما  ق ال شار ا   املساؤولية اإلهتتاعياة  لس انأعتا  الماملي للتنتية املست امة مر يُ 
انأعتا   خرقيا واملساهة يف تحقي  التنتية االقتصادية والمتال علات تحسا  نوعياة الظارو  املميشاية للقاوى الماملاة 

.(1)وعامرام واجملتتع  كل

  

باملسااااهة يف ااااو التااا ام  صاااعاني النشاااائا  االقتصاااادية  :للمسقققؤولية اإلجت ماايقققة "وليالبنقققل القققد  "تعريقققف  -
التنتياااة املساااات امة ماااا  خااار  المتاااال مااااع اجملتتاااع احمللااااي  اااا   تحسااا  مسااااتوى مميشااااة الساااكا  بأساااالوني خياااا م 
االقتصاااد وخياا م التنتيااة يف آ  واحاا ،  تااا    الاا ور التنتااوي الاااي يقااوم باال القطاااع اخلاااص بجاال    يكااو  مب ااادرة 

ومتل مؤسسة المتل علت حماربة الفسااد بكاياة  شاكالل مباا  بجل    .داخلية وقوة ديع  اوية م  داخل صناع القرار
 :واجل و  املوايل ي    بماد املسؤولية اإلهتتاعية .يف  ل  االبت از والرشوة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
التنتية املست امة والكفامة : م اخلة يتت  املؤ ر الملتي ال ويل المسؤولية البيئية واالجتمااية ودورها في تحقي  التنمية المستدامة، خب ، إبراايم 1

 .07/01/3001االستخ امية للتوارد املتاحة، هاممة يرحا  ع ا ، سطيف، 
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  (23)رقم الجدول 
 أبعاد المسؤولية االجتمااية واناعرها الرئيسة والفراية

 العناصر الفرعية العناصر الرئيسية البعد

 
 

 االقتصادي

 املنايسة المادلة
 

 .منع االحتكار وع م اإليترار باملستهلك * 
 احاام قواع  املنايسة وع م إحلام انأ ى باملنايس * 

 التكنولوهيا
 .استفادة اجملتتع م  التق م التكنولوهي واخل ما  ال  ميك     يويراا* 

 .باجملتتع وال يئةاستخ ام التكنولوهيا يف مماجلة انأيترار ال  ولع  * 

 قوان  محاية املستهل  
 .ع م االجتار باملواد القارة علت اختر   نواعها* 

 .محاية انأئفا  صعيا وثقاييا
 .محاية املستهل  م  املوارد امل ورة وامل يفة

 .منع ولوث املياك واهلوام والابة*  محاية ال يئة 

 القانوني
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .املنتحا  بم  استهر هاالتخلل م  * 
 .منع االستخ ام التمسفي للتواد* 

 .صيانة املوارد وونتيتها* 

 السرمة والم الة

 .منع التتيي  علت  سا  المر   و اجلنس  و ال ي * 
 . رو  المتل ومنع عتل انأح اث وصغار الس * 

 .إصابا  المتل* 
 .التقاع  وخط  القتا  االهتتاعي* 

 .و رويها اخلاصةعتل املر ة * 
 .املهاهري  ووشغيل مني القانوني 

 .عتل املموق 

 ياألخالق
 
 
 
 
 
 

 

 املمايي انأخرقية
 
 

 .مراعاة اجلوانل انأخرقية يف االستهرم* 
 .مراعاة م    وكايؤ الفرص يف التو يف* 

 .مراعاة حقوم اإلنسا * 

انأعرا  والقيم 
 االهتتاعية

 

 .والتقالي احاام المادا  * 
 .مكايعة املخ را  واملتارسا  لألخرقية* 

 .نوع التغاية * 
 
 
 يالخير
 
 
 

 

 نوعية احلياة

 .املربس* 
 .اخل ما * 
 .النقل المام* 
 .الاوم المام* 

للنشاار، الط مااة انأوىل ، دار واماال المسققؤولية االجتماايققة وأختقيققات األامققالئاااار حمساا  منصااور الغااايل، صاااحل مهاا ي حمساا  المااامري،  :المصققدر
 .13: ، ص301
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1مها ولغرض يهم ااك املكونا  انأربمة للتسؤولية االهتتاعية ال  ق   
Carroll  ياننا جن  عرقة وثيقة

ب  متطل ا  النحا  يف المتل ومتطل ا  ول ية حاها  اجملتتع وخاصة يف إئار انأبماد االقتصادية والقانونية، 
حيح  ثل ااك ال ماد مطالل  ساسية للتحتتع بجل ول يتل م  ق ل انأعتا ، يف ح  يتوقع اجملتتع م  

ااا انأخي ميثل يف  ل عناصر بم ي انأخرم واخلي علتا بأ   منظتا  انأعتا     ولمل دورا   رب ييتا خي
 Carroll حقيقتل رمن ا  مشروعة للتحتتع يفقل    يت نااا منظتا  انأعتا  املختلفة، واملرحظ     

ف و   2
ااك انأبماد بشكل ارمي متسلسل لتويتي  الااب  بينها م  هانل وم  هانل آخر يا  استناد  ي بم  علت 
بم  آخر ميثل حالة واقمية ير ميك     نتوقع م  منظتا  انأعتا  م ادرا  خية ومسؤولية إ ا مل وك  ااك 

قانونية وانأخرقية جتاك اجملتتما  ال  ومتل املنظتا  ق  قطم  شوئا يف إئار تحتلها ملسؤوليااا االقتصادية وال
 .ييها 

إ  مسالة املسؤولية االهتتاعية ودرهة و نيها  و ع م و نيها م  ق ل منظتا  انأعتا  يقوم يف هوارك علت ميل 
 :املنظتة للا ي  علت اجلنل االقتصادي  و اجلانل االهتتاعي بمناصرك املختلفة و املويتعة يف اجل و   دناك

  (20) ول رقمالجد

 المسؤولية االجتمااية والنموذج االقتصادي واالجتمااي
 :الى زرك  ي   األ نموذج االقتصادي :الى زرك  ي   األ نموذج االجتمااي

 .احلياة نوعية -
 .الط يمية املوارد علت احملايظة -
 السوم  ويتاع  سا  علت قامتة قرارا  -
 .اجملتتع م  متنوعة رقابة مع
 والمام  االقتصادي المام  ب  املوازنة -

 االهتتاعي
 .اجملتتعو  املنظتة مصلعة -
 .للعكومة ياعل دور -
 .اإلنتا  -

 .اإلنتا  -
 الط يمية املوارد استغر  -
  ويتاع  سا  علت قامتة داخلية قرارا  -

 السوم
 .(الرب )االقتصادي  المام  -
 .املالك   و امل ير  و املنظتة مصلعة -
 .للعكومة ه ا قليل دور -

مؤ ر ال يئة والتنتية، عتاا ، انأرد  ، المسؤولية االجتمااية وأختقيات األامال، صاحل مه ي حمس  المامري، ائاار حمس  منصور الغال :المصدر
 .14 ،ص، 3006

  (:المسؤولية البيئية) الدور البيئي للمؤ سة في ظل مفهوم التنمية المستدامة -8
انأعتااا  مااع ال يئااة  تمطااي  اااين، ومبااا  هنااا مااوارد المتناايااة هلاااا يإهنااا  اناا  ورمبااا  منظتااا  قاا  وماملاا ل

الزال  حىت اآل  يف  اال  ع ي ة  ار  دورا سال يا إ  مل يكا  عا اميا يتا  ال يئاة، يهاي وأخاا اهلاوام النقاي واملاام 

                                                 
1
 Carroll, A.B., « Corporate Social Responsability », Business and Society, 38 (3), (Septembre1999), 268-295. 

 

2
 Carroll, AB, Ibid.P.290. 
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ث وإىل ماااام مثقاال باااملواد الساااامة رمااادي ملااو  –الصااايف وانأرض اخلقاارام لتعوهلااا وبطريقاااة ع اميااة إىل اااوام  ساااود 
 .والقارة وال وفسي لال  إال    انأربا  وصنع النقود وربر  ل شيم

وإزام ااك النظارة القامتاة علات  ولوياة الكفاامة يف انأعتاا  دو  النظار يف املاوارد مناي املتحا دة الا  وساتنفا  
الاا  قاماا  علياال انأعتااا  يف التماماال مااع  ماا  ههااة، والتلااوث املقاار بيئيااا و تتميااا ماا  ههااة  خاارى، يااا  انأسااا 

ال يئاااة والنتاااام  الااا   د  إليهاااا  انااا   ا  واااأثي سااالا وايتااا  علااات ال يئاااة وميكااا      ااا د اااااك انأساااس والنتاااام   
 :(1) التايل

وغلاال اجلواناال االقتصااادية علاات اجلواناال انأخرقيااة وال يئيااة حيااح    الشاار ا  تحاا  وااأثي الساامي إىل الكفااامة  -
املادي الصر  و ن  اقتصاديا  احلحم سميا ورام م ايا احلحم الك ي خلفض وكلفة الوح ة وتحقيا  زياادة  مبفهومها

 التكلفة يف السوم يكا  ااا إياانا قويا باالستهرم الواسع للتوارد والتلوث الواسع النطام يف ال يئة؛
ال يئيااة  املاام واهلاوام ومنياااا  انا  ومتارب وكاااليف شار ا  انأعتاا   اناا  اتال التكلفاة املتملقااة بال يئاة، يااملوارد  -

خارهياة يتعتلهااا اجملتتاع  و ال يئااة عتومااا يف حا   هنااا مااوارد وساتهل  يف عتليااا  الشاار ة اإلنتاهياة وبجاال تحتلهااا  
 تكاااليف داخليااة، ولقاا   لاا  الشاار ا  وقاااوم ااااك الفكاارة مؤ اا ة    عواماال ال يئااة اااي عواماال  انيااة، وإ   ااا  

يتعتاال وكلفااة عنهااا يااا  اجملتتااع اااو الاااي ياا يع ويتعتاال التكلفااة، ولكاا  ساارعا  مااا  صاا ع  القيااود انااام ماا  
وت ايااا  علااات الشااار ا  مااا   هااال االنتقاااا  مااا  م ااا   اجملتتاااع يااا يع إىل م ااا   امللاااوث يااا يع وماااع    اااااا امل ااا   يقااا  

انأدىن ما  حياح    وكلفاة التلاوث ساتع   الم الة يف تحتل انأع ام إال  نل يظل ما  الناحياة ال يئياة ال يلاا إال احلا 
 م  زيادة التلوث؛

إ  الكثي م   سس االقتصاد التقلي ي الاي ير   عليل شر ا  انأعتا  وماين ما  ناواقل مهتاة بالمرقاة ماع ال يئاة، 
 :ميك  تح ي  ااك النواقل يف النقاط اآلوية

ناايااااة  ال وفاااارض  ي حاااا ود علاااات النشاااااط إ  االقتصاااااد التقلياااا ي يفاااااض    الط يمااااة وتتتااااع بإمكانيااااا  المت -
 االقتصادي؛

 نل ال يمطي  ية قيتة نأي شيم ال خيقع لمتليا  السوم، ياملام واهلوام وانأرض حياح  هناا با و  وسامي يإهناا  -
 و قت خار  االقتصاد؛

 . نل يقوم علت  س قية التصنيع واو ما يكو  مشحما علت إور  ال يئة -
ا انأعتاااا  والنتاااام  الااا   د  إليهاااا،  بااارز  يتااارورة    ومتااال منشاااآ  إ  اااااك انأساااس الااا  وقاااوم عليهااا

 إىل باإليتااية, انأعتا  علات إدخاا  ال يئاة يف التخطاي  االساااويحي واعت اار ال يئاة  حا  مماايي انأدام االساااويحي
 : 1واي االاتتام اجل ي بال يئة إىلالتالية ال  و يع باملؤسسة  انأس انيالسابقة ميك  ا  نا ر  انأسس

 وفاقم  ائر نفا  املوارد مني املتح دة؛ -
 املخائر الصعية، وا ي ا  ال قام للكامنا  احلية؛ -
  هور الثقل يف ئ قة انأوزو ؛ -

                                                 
 .318:، ص3006، عتا ، أختقيات اإلدارا ومسؤوليات األامال في شركات األامالجنم ع  و  جنم،  1



 

 

 المستدامة  التنمية  ظل في  القرار   اتخاذ :الثانيالفصل 

 

66 

 و اي  مستويا  ثاين  و سي  الكربو  يف اجلو ومنازا  احل س احلراري؛ -
 نوع ال يولوهي؛تا ي  ال -
 .لوث املياك ونقل الثروة الستكية -
لكي وساام املؤسسة يف محاية ال يئة يتم  عليها    ومتل علت إقامة ونظيم إداري مستقل يمتل يف    

إئار ايكلها التنظيتي وااا لتعس   فاماا  و وقييم املشكر  ال يئة والتلوث ل يها و اا ونفيا خطة عتل 
ويتم  ل  م  خر  ما , شكر وتتاشت مع الظرو  ال يئية واالقتصادية السام ة للتخفيف م  ح ة ااك امل

 .يمر  باإلدارة ال يئية
 مفهوم اإلدارا البيئية - 3-1

يمترب مفهوم اإلدارة ال يئية امت اد ملفهوم اإلدارة مبمناك المام وخاصة عن  وط يقل يف  اال  ممينة مثل   
التخطي  التنظيم، التوهيل، : اخل، وعن  التنفيا يهو يمتت  علت  ساليل اإلدارة التقلي ية...اإلنتا ، املا ، ال شر

بتنفيا  يف القيام  تلفة وتتثل، و ل  م  خر  آليا  لتعقي   ا ا  حم دة ووقييم انأدام   وصعي  املسار
 :3 ربمة  نشطة رميسية يتم ونفيااا علت مراحل علت النعو التايل

وصعيعية ه ي ة للتقليل م  مصادر التلوث    إهرامامراهمة انأويتاع ال يئية احلالية واإلشرا  علت ونفيا  -
 يف الوح ا  اإلنتاهية ولتعقي  االلت ام بالقوان  واللوام  ال يئية؛

ونفيا اإلهراما  الوقامية يف إئار خطة شاملة لإلنتا  انأنظف وإدخا  يتواب  ه ي ة للع  م  التلوث  -
 بإهراما  قليلة التكلفة داخل املؤسسة؛ 

 ووق مي حواي  لتشحيع امل ادرا  الطوعية ملكايعة التلوث؛:  ى المتا زيادة الوعي ال يئي ل -
 . ورشي  استخ ام املوارد -
 أهمية ادارا البيئة في المؤ سة االقتصادية  -3-2
 : (1)وربز  هية إدارة ال يئة يف النقاط التالية  
 املؤسسة؛قيام سلطة واح ة مبهام متابمة مصادر التلوث و محاية نوعية ال يئة يف  -
 الق رة علت إهرام دراسا  للتعكم يف التلوث و التوصل إىل حلو  تحق  مصاحل املؤسسة؛ -
 ويتع اإلرشادا  اخلاصة بالنظاية المامة والتحتيل ومحاية ال يئة ال اخلية؛  -
 سو  وتمامل السلطا  التنفياية مع  يا  مؤسسي واح  مما بالققايا ال يئية يف املؤسسة؛ -
 م  خر  ختفيض وكلفة الطاقة واالستغنام ع  بمض املواد مني القرورية؛ املنظتةزيادة ونايسية  -
 .تحس  صورة املؤسسة -
إ  وهااود نظااام إلدارة ال يئااة يف املؤسسااا  االقتصااادية يمااا مماجلااة منهحيااة لرعايااة ال يئااة يف  اال هواناال   

وعي يااأيت مب ااادرة املؤسسااا  القامتااة  اااا النشاااط االقتصااادي يف اجملتتااع  والقيااام  اااك املماجلااة  ساسااا اااو عتاال ئاا
النشاط ولق  ئور  وويتم  املنظتة الماملية للتقييس ممايي لنظم إدارة ال يئة ومراهمتها حياح  ثال املواصافة  ايا و 

                                                 
 .383، ص3001 ، املنظتة المربية للتنتية االدارية، اإلدارا البيئية المتكاملةسامية سم  هر ،  8
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انأداة انأااااام لويتااااع و ونفيااااا نظااااام إلدارة ال يئااااة يف املؤسسااااة  إ  وقاااام ااااااك املواصاااافة المناصاااار الرميسااااية  84008
 .إدارة ال يئة وال  وست  للتؤسسة م  وط يقها باحلصو  علت شهادة املطابقة ملتطل ا   

 : 2وسمت املؤسسا  االقتصادية م  خر  و ا نظام إلدارة ال يئة للوصو  لألا ا  التالية
 ؛تحقي  اإلنتا  النظيف حىت يتواي  مع املمايي ال يئية احمللية والماملية -
حيااح  صاا    لاا  ماا   ااام املتطل ااا  ( مؤسسااة صاا يقة لل يئااة)والاا  ومكااس تحساا  الصااورة المامااة للتؤسسااة  -

 ؛ل خو  املؤسسا  لألسوام الماملية
 .التواي  مع القوان  و التشريما  احمللية و الماملية لقتا  االستترار يف السوم -
 مجاالت مساهمة المسؤولية  البيئية للمؤ سة في تحقي  التنمية المستدامة   -3-3

 ا  املاوارد الط يمياة وال يئاة بصافة عاماة ما   اام  ااال  املساؤولية ال يئياة للتؤسساة بسا ل ووساع االساتغر  يمترب 
املوارد الط يمية والتق م التقا وماا نات  عنهاا ما  زياادة املخلفاا  الصاناعية  وووساع اساتخ ام انأمسا ة الكيتاوياة ماا 

نشاطة الا  وقاوم  اا املؤسساا  والا  واؤدي  إىل ختفياف  و مناع  دى إىل  يترار بيئية   ية  ويتقات  اااا اجملاا  انأ
 3 :  الت اور ال يئي و ل  م  خر

 االقتصاد يف استخ ام املواد اخلام والطاقة واملساهة يف ا تشا  مصادر ه ي ة هلتا؛
 جتنل مس  ا  ولوث انأرض واهلوام واملياك و إح اث القويتام؛ -
 .التلوث وكفل ختفيضالمتل علت وقليل املخلفا  والتخلل منها بطريقة  -
 الحركة الخضرات 3-4
احلر اااة ال يئياااة اخلقااارام وااارى    ال يئاااة  هلااا  مباااا ييااال الكفاياااة، و يسااا   بطريقاااة وحشاااية واساااتنفا   إ    

يف عتلياااا ومنتحاااا وخا مااا املختلفاة  انأعتاا موارداا بطريقة هشمة، يكاا  ما  القاروري ا  وكاو  منظتاا  
، ولقا  قاااد  لاا  إىل ئاار  شاامار ختقااي الشار ة ماا  خاار  ختقااي انأبماااد التنظيتيااة ة  ثار انسااحاما ووديااة مااع ال يئاا

 :1ال  ميك  تح ي اا بانأبماد الس مة إلئار ما ين ي، والشكل املوايل يويت  ختقي انأبماد الس مة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .333مرهع س     رك، ص  نظام المعلومات التسويقية،خال  قاشي،    1
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 (18) الشكل رقم                                            
 تخضير األبعاد السبعة للشركة                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .807 ص، 3006 دار املسية، ،عتا ، انأرد ، أختقيات اإلدارا ومسؤوليات األامال في شركات األامالجنم ع  و  جنم،  :المصدر
عتلياة دما  انأاا ا  ال يئياة اخلقارام يتات  انأبمااد التقلي ياة السا مة  (18)حيح يتق  ما  الشاكل رقام 

 .)اإلسااويحية، اهليكل، النظم، انأا ا  المليا، املهارا ، انأسلوني، املرم(ال  تح د  دام الشر ة واملتتثلة يف  
 :1ىل    الظاارة اخلقرام وتقت إ Hunt  and Jonsonوق   شار اون  وهونس  

 
 
 

                                                 
 .393:، مرهع ساب ، صأختقيات اإلدارا ومسؤوليات األامال في شركات األامالجنم ع  و  جنم،  1

 

 االستراتيجية
 فرص التسويق البيئي

 التعاون لحل المشكالت البيئية
 مستهدفات األداء البيئي

 األنظمة
 األداء البيئي المرتبط بأنظمة
 التقييم والتحفيز، اإلدارة البيئية
 وأنظمة المعلومات واالستثمار

 الجديد

 الهيكل

 التسويق البيئي والتمويالت

اإلدارية، متطلبات االرتباط 

الجديد أقل اآللية 

 والبيروقراطية

 المهارات
 اإلدارة الخضراء والتدريب

البيئي، التكنولوجيا الخضراء 
 األسلوب واالتصاالت البيئية

الواقعية الجديدة، األخضر 
جيد، استهالك الشركة أقل 

 االنفتاح المتزايد،
أكثرأنساني   

 

 المالك

.االتصاالت الداخلية الخضراء  

مبادالت الوعي البيئي، 

 التركيز على رفاه العمال

 األهداف العليا
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 الخضر المستهلكين: أوال
 ي ال بااام  الاااي  يشااحمو  املنتحااا  الوديااة  و املفقاالة بيئيااا، يااإىل هاناال  هناام يفقاالو  الشاار ا   ا    

بيئيا يإهنم علت استم اد ل يع سمر عايل للشر ا  ال  وق م منتحا  وخ ما   ا  م اياا بيئياة   اإلبجابيةاخلطوا  
 .اخل... تا يف الشر ا  ال  تحق  النفايا  الصفرية  و التلوث الصفري  و ال  وق م إعانا  للربام  ال يئية

ا  بتطااوير ووسااوي  منتحااا  مسااؤولة يماار  علاات اناال احلر ااة الاا  وتحاال  ااو قيااام الشاار : التسققوي  األخضققر: ثانيققا
 .اخلقرام، التغليف انأخقر، التسمي انأخقر، وقنوا  التوزيع اخلقرام  املنتحا: بيئيا، واو يتقت  

ياملنتحا  اخلقرام اي املنتحا  ال  وستحيل حلاهاا  ال يئاة ووطلماااا،  املنتحاا  اآلمناة،  ا  االساتخ اما  
 .لل منهااملتم دة، ال  وتسم بسهولة التخ

 مااا التساامي انأخقاار ييمتاال علاات   مااا التغليااف انأخقاار يهااو الاااي يمتتاا  علاات خفااض  ثااارك علاات الصااعة وال يئااة،
ووزيع انأع ام ب  ال بام  و منظتا  انأعتا ، يإ ا  ا  املنت  انأخقر  ا قيتة ا رب بالنس ة لل بام  املهتت  بيئياا، 

 .يهاا ميك     يربر السمر انأعلت
ياااا  قناااوا  التوزياااع اخلقااارام  خاااا  جتااا  وم يااااا يف املتااااهر الودياااة بيئياااا، واملتااااهر  صااا ع  وقاااغ  علااات و خااايا 

 .امل ي  م  املنتحا  اخلقرام امورديها علت    يق مو 
واااااو اإلعاااار  الاااااي يهااااتم بتقاااا مي اململومااااا  واحلقااااام  عاااا  امل ايااااا ال يئيااااة للتنتحااااا   :اإلاققققتن األخضققققر: ثالثققققا

 .واخل ما 
وااااو يتحااال  اااو جتنااال اجملااااال  الااا  واااؤدي إىل منتحاااا   ا  واااأثيا  بيئياااة سااال ية  :اال قققتثمار األخضقققر: رابعقققا

ووشحع منتحا  ودية بيئيا م  خر  ع م مشار ة املصار  واملؤسسا  الماملية يف  ويال الشار ا  الا  وكاو  هلاا 
ريطانيااا الاااي يقاا م نو هااا ئي ااا عاا  االسااتثتار و تثااا  علاات  لاا  املصاار  التماااوين يف ب. آثااار ساال ية علاات ال يئااة

 :انأخقر، حيح ويتع  توعة م  امل اد  التوهيهية 
ااك التقارير  ص ع  وم  ووطلل علات نطاام واساع نأهناا وقا م مملوماا  ووفاصايل عا   :التقارير البيئية: خامسا

 .ارياة ورقابياة علات مساتوى انأدام ال يئايئريقة ومامل الشر ا  ماع ال يئاة، وااي وسايلة للتراهماة ال يئياة وااي  داة إد
 :1والب  م  التأ      ختقي الشر ة يصط م بمق ا  ح داا ييتا يأيت

ورليااو  دوالر عاارب  (4-8)حساال ممهاا  مراق ااة المااامل يااا  إجناااز االساات امة المامليااة يتطلاال مااا باا   :التكلفققة -8
 . م انأ ربعشري  سنة وااك وكلفة عالية ه ا سيكو  علت الشر ا  تحتل اجل  

يف ال يئااة  اال شاايم ياارو   بكاال شاايم مااا بجماال تحقياا  املماجلااة اخلقاارام هلااا  :القضققايا المعقققدا أو المتداخلققة -3
 .صم ة نأهنا وتطلل ههودا واسمة ومتنوعة

 .حو  املشكر  ال يئية وسلوم ال بو  والشر ة ووأثيا   ل  ل  علت ال يئة :المعلومات غير المتكاملة -8
 .الشر ا  وفتقر إىل اخلربا  اإلدارية ملماجلة التأثيا  اخلقرام علت الشر ة بمض :نقص الخبرا -4

                                                 
1
 Dominique Wolff, le Développement durable, : théories et applications au management, 2eme édition, 

Dunod, 2010, P52. 
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با  املا يري  الااي  يماانو  ما  نقال يف اململوماا  ال يئياة و ولئا  الااي  يارو     اناام ميا ة  :ضعف االلتزام -1
 .يف ومارض انأعتا  مع ما او  خقر

ل   عقودا للنشوم يإهنا وطلال يااة  ئاو  ما   هال إ  املشكر  ال يئية اخلقرام وط :المدى الزمني الطويل -6
 .احلل
 .ب  محلة انأسهم واحلكوما  الوئنية واإلقليتية :توقعات النمو -7
 .يقتنها القصور الاايت ويتي  انأي  التنظيتي :العقبات النظمية -1

ومارسااا   ومااع ه يااة ااااك المق ااا ، يااا  الشاار ا  و اا و يف الوقاا  احلايتاار   ثاار اسااتم ادا لق ااو  وو ااا  ااا ا 
 .ختقي الشر ة

لقاا  و اياا  االجتاااك  ااو ياارض القاارامل والغرامااا  علاات التلااوث الاااي وقااوم باال الشاار ا ، يفااي الساا مينا  
م ا   ماا  يلاوث يا يع، ومنااا  لا  احلاا  يسامت االقتصاااديو   (OCDE) قار  منظتاة التماااو  االقتصاادي والتنتيااة 

مااا   هااال وكامااال ال يئاااة يتااات  التفكاااي االقتصاااادي وماااع    اااااا االجتااااك يتناااامت باساااتترار يااارزا  اناااام منظاااورا  
 :متماريتا  يسودا  يف ااا اجملا  بالمرقة مع ال يئة

ساامار وماا    اإليتاارار باااملي ة التنايسااية وانااا سااو  االاتتااام بال يئااة  وكلفااة وااؤدي إىل اروفاااع انأ :المنظققور األول
 (.التطور االقتصادي  و املي ة التنايسية)ومتقرر ( ال يئة)يكو  انام دامتا مستفي  

الكسل حيح يرى دعاة ااا املنظور    الصراع  املتصور با  محاياة / ير   علت حاال  الكسل  :المنظور الثاني
الاي او  ح  دعااة اااا املنظاور يارى    املماايي  (M. Porter) و ثنامية زامفة وميشيلال يئة والتنايسية االقتصادية ا

القياسااية ستشااحع الشاار ا  علاات إعااادة ان سااة التكنولوهيااا ووكااو  النتيحااة اااي عتليااا  ولااوث مبقاا ار  قاال مااع 
 .خفض التكلفة وتحس  اجلودة

 التطور التكنولوجي واالبتكار في منظمات األامال -0 
 بشاقيل االبتكاار  اا  ملنظتاا  انأعتاا  ااو املسات امة التنتياة مفهاوم و ا علت املساع ة م اجملاال  ا إ   

 يها   الااي التكنولاوهي والشا  التكياف، علات عالية ق رة ومنعها املؤسسة مرونة دعم إىل يه   الاي اإلداري
 .اجل ي  الماملي انأخرقي النظام ملتطل ا  وستحيل ه ي ة إنتا  وقنيا   و منتحا  وق مي إىل
 السااوقي قطاعهااا يف ومرونااة ووفااوم  ياا  ماا  هلااا مينعاال ملااا ملنظتااا  انأعتااا  انأساسااية انأعتاا ة  حاا  االبتكااار ميثاال

 .االيتطراني و بالتمقي  املتتي 
 االبتكار مفهوم 0-1

  و إدارياة مارساة وقنياة، خ ماة، سالمة، :ه يا  بشايم يارو   وغيايا ميثال وااو ه يا ، شاكل ااو االبتكاار
 ه يااا ا حااار يتااال ومفهاااوم خ ماااة، سااالمة، منتاااو  ااااو  يقاااا واالبتكاااار داخااال املنظتاااة  خااارى عناصااار يف وغيااايا 
 . و ال يئة ومنياا املستهل ، للتشا ل
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 منظمات األامال في االبتكار أنواع 0-2
 : 1التكنولوهي واالبتكار اإلداري، االبتكار ها رميسي  نوع  إىل االبتكار ينقسم

 اإلداري االبتكار–أ 
 ه ياا ة وئاارم وونظيتااا  سياسااا  إىل للتعوياال قابلااة ه ياا ة مفاااايم إىل التوصاال اااو اإلداري االبتكااار

 وتح ياا  وونظيتهااا نفسااها االبتكااار عتليااة بتطااوير يتملاا  املفاااايم ااااك وبمااض باال املنظتااة،  دام وطااوير يف وساااام
 .ه ي ة منتحا  إىل اجل ي ة نأيكار تحوير إهراما 
 عاادة االبتكاار    ااو  ههاا  ثاية نأسا اني و لا  التكنولاوهي االبتكار إىل نس ةبال مهتل اإلداري االبتكار ويمترب

 ما  االبتكاار وصاور يف او انأسهل امليل وااا املنتو ، و بالتكنولوهيا عرقة  ا  يتيقة بر ية انأ اا  يف يرو   ما
 الشاااكل إىل يكااارة  ااارد مااا  ليتطاااور االبتكاااار شاااحم  الااا  احلالاااة اجل يااا ة إىل االلتفاااا  دو  املادياااة النظااار وههاااة
 .لل النهامي

 التكنولوجي االبتكار-ب
 ماااااو عااا   تلفاااة ومتفاااردة ه يااا ة إنتاااا  وقنياااا   و منتحاااا  باساااتع اث التكنولاااوهي االبتكاااار يتملااا 

 .انأخرى املؤسسا  ل ى موهود
 المستدامة التنمية و االبتكار العتقة بين 0-3

 واملسااتق لية احلاليااة انأسااوام يف التنايسااية للتياا ة اجل ياا  واملصاا ر االاتتااام مر اا  وشااكل ال يئااة  صاا ع  لقاا  
 الفااااة ياااإ   وىل، ب رهاااة انأعتاااا  يااااة ااااي اآل  حاااىت الصاااناعية الثاااورة مناااا الساااابقة الفااااة  انااا  ياااإ ا للشااار ا ،

 جناا  ما ى يقياا  ، وال ال يئاة  يقاا ورمباا وال يئاة، انأعتاا  با  التاواز  إعاادة يااة ااي قاادم عق  م  ونأ ثر احلالية
 علااات منهاااا قااا رة   ثااار وكاااو      و منتحاااااا وطاااوير علااات ق روااال علااات  ساساااي بشاااكل يمتتااا  الياااوم ماااا مؤسساااة

وال يئاة لااا يانال يتما   باإلنساا يالتنتية املست امة وتمارض ماع وكنولوهياا مقارة  ،ال بام  ال يئية حلاها  االستحابة
 :2علت  منظتا  انأعتا    

ومياا  ووهياال التكنولوهيااا املسااتخ مة مبااا بجملهااا   ثاار مرمتااة لل يئااة و ا  اسااتخ ام  مثاال و قاال للتااوارد والطاقااة  -
 ؛وول  ق را  قل م  التلوث والنفايا 

بجملهاا وكتسال قا را  ومهاارا  وقنيااة ومتال باساتترار علات وطاوير قاا رااا الااوياة ييتاا يتملا  بالتكنولوهياا مبااا  -
 ؛وؤم  هلا يف هناية املطا  الق رة علت وطوير وإنتا  منتحا  نظيفة

 .وشحيع اإلب اع التكنولوهي ييتا خيل ئرم اإلنتا  واجلودة -
 انأدام  بمااااد مااا  بمااا ا بوصااافل انأعتاااا  يف انأخقااار ال مااا  إلدخاااا  وواسااامة  ثاااية ومارساااا  مفااااايم  هااار  لقااا 

 يفساارك والاااي الاا ويل، و ااال  واإلقليتااي الااوئا املسااتوى علاات ال يئيااة والقااوان  اللااوام  و اياا   اال يف حياالسااااوي
 املنتحاا  انأخقار، والتساوي  انأخقر اإلنتا  :مثل املؤسسا  يف اجل ي ة واملتارسا  املفاايم علت التأ ي  و اي 

                                                 
 .44ص.ع ساب همر  البعد اال تراتيجي لتبتكار في المؤ سة االقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة، عظيتي دال ، 1

2
 Dominique Wolff, OP.CIT, P :67. 



 

 

 المستدامة  التنمية  ظل في  القرار   اتخاذ :الثانيالفصل 

 

72 

 اخلقارام، ال يئياة احملاسا ة انأخقار، االساتثتار ،انأخقار امللصا  انأخقار، التغلياف انأخقار، اإلعار  اخلقارام،
 .انأخقر واالبتكار انأخقر ال بو 

 :(1)إىل التوصل ئري  ع  الواسع االبتكار مفهوم يتت  يقع    ميك  انأخقر واالبتكار
 الطاقااااة الشتسااااية خريااااا إدخااااا  مثاااال مساااات اما يكااااو  ه ياااا   خقاااار مناااات   و ه ياااا ة خقاااارام عتليااااة   

    يف والشااا . القااا مي بااااملنت  مقارناااة بيئياااا  فاااؤا يكاااو      و واملسااات امة، الاااويية الشاااتس ئاقاااة مااا  لرساااتفادة
 يقا  ماا بقا ر  نال  ي  سال –  سال ا    م ويا  يمتال  ونال علات  ثاية  دلاة يقا م    ميكا  انأخقار االبتكاار
 اجملاااال  تح ياا  ميكاا  يإناال ماساا   هاناال  يقااا وإىل ال يئااي انأدام يساا  يإناال للتنظتااة الكلااي انأدام يف التعساا 
  : اآليت انأخقر لربتكار انأساسية

 تحسااا   و ه يااا ة منتحاااا  إدخاااا  يف يسااااام التعسااا   و اجلااااري االبتكاااار    حياااح: األخضقققر المنقققتج 1-
 لل يئة؛ مرمتة   ثر  و يترر  قل و كلت احلالية املنتحا 

 وكو  ه ي ة عتليا   و وكنولوهيا  وطوير يف يساام انأخقر االبتكار    حيح :الخضرات العملية 2-
 مواد وطلل وكنولوهيا   و نظيفة وكنولوهيا استخ ام عن  انأمر او  تا لل يئة، مرمتة و  ثر يتررا  قل
 . قل وئاقة  ولية

 ال يئااة تحساا  علاات ومتاال الاا  ووط يقااااا اجل ياا ة املفاااايم إدخااا  يف يساااام الاااي: التنظيمققي االبتكققار  3-
 ما  الناوع اااا    ال راساا    ا   وقا  .يال يئا  دامهاا  لا  يف مباا الكلاي املؤسساة  دام تحسا    وم  ال اخلية،
 .اإلم اد إدارة املستتر، التعس  الشاملة، اجلودة إدارة م خل خر  م  الشر ا  حققتل االبتكار

 رعد واقع اال تدامة في المؤ سات -0
املتارسا ، وال  ورصا  ب قاة واقاع االسات امة علات مساتوى املؤسساا   ا   خلا   بأيقلإ  مقاربة التقي   

نأهيااة االساات امة وماا ى مساااهة التقااارير الاا   اونظاار  ، ى الطوياال بالنساا ة حلتلااة انأسااهميااوامض يف القيتااة علاات املاا
علاات ساامر السااهم والقيتااة السااوقية نأصااو  املؤسسااا ، ووشااحع باا وراا ورصاا  واقمهااا باملؤسسااا  والاا  واانمكس 
واجلاااا و  التاااايل يويتااا  الاااراب  املوهااااود بااا  التنتياااة املساااات امة  انأيكولاااوهيعلااات وهاااود اساااتثتارا  ختاااا م النظاااام 

 .2يطل  عليها بتخقي انأعتا   و ما وو امف املؤسسة
 
 

 
 

 
                                                 

: ، م اخلاة يتات  املاؤ ر الملتاي الا ويلالمحروققاتاالبتكار كبديل ا تراتيجي يحق  التنمية المستدامة فقي قطقاع الطيل داودي، سر  رحا ،  1
 .07/01/3001التنتية املست امة والكفامة االستخ امية للتوارد املتاحة، هاممة يرحا  ع ا ، سطيف، 

2
 UNESCAP, Green Growth at a Glance: The way Forward for Asia and the Pacific, United Nations 

Publications, 2006, P 44. 
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 (55) جدول رقمال

 المؤ سة وظائف و المستدامة التنمية  يا ات بين الرابط 
 الممكنة المساهمات نمط الوظيفة

 داخل  ئرا  إشرام الشفايية،" احلو تة مارسا   يقل املست امة؛ التنتية وسياسة املؤسسة ةاسااويحي ب  املوامتة ةمالما اإلدارة
 .وخارهها املؤسسة

ممايي مط قة لمتليا  نشر  وط ي  سياسا  التنتية املست امة؛وسامل مالية وساع  علت  شفايية اململوما ؛ املالية املصاحل
 .بانأخطار املرو طة بالتنتية املست امة ؤالتن  وا تساني  و  ويل نشائا   خرى؛

 .إدارة انأزما  التنظيتية؛ووقع ووسيي القغوط  مصاحل قانونية

؛املوامتة ب  املواد واخل ما  املطورة وو ا التنتية املست امة يف االستحابة لتطلما  السوم يف  ا  التنتية املست امة  التسوي 
مكانة  املويتوعية،" اإلشهاريةمراعاة ال م  انأخرقي يف الرساال   املوامتة ب  ن  ال بام  املسته  ؛ املؤسسة؛

  " ؛مراعاة ال م  انأخرقي يف الوسامل اإلعرمية…املر ة، يامض يف االستهرم
االستتاع واحلوار االهتتاعي؛ التنوع واالخترط؛ حماربة الم لة؛ انأم  م  حوادث المتل؛ االنتقا ؛ وطوير الاا ،  ال شريةموارد 

التكوي ؛ املويتوعية يف التو يف؛ املوامتة ب  احلح املايل للتو ف  وو ا التنتية املست امة للتؤسسة إدارة 
 .السيناريواا 

شفايية االوصا  ؛مارسا  هي ة للعوار مع  صعاني املصلعة؛ مارسا  هي ة إلدارة  املؤسسة؛وسيي صورة  االوصا 
 ".الشفايية، االستفادة م  خربا  السابقة، اساهاع اخلربا  السابقة " انأزما 

س  است امة املنتحا  الوقاية م  وطوير مفاايم بيئية؛ مراهمة ملي انية ال يئية وتحليل دورة حياة املنتحا  واخل ما ؛ تح ال عوث والتطوير
، حا  مواد م  شاهنا وم ز  ع م إهرام التحارني علت احليوانا" مارسا   خرقية لل عوث ،اآلثار الصعية للتواد

 ".صلة املؤسسة باملستهل 
؛ التوهل "انأساس شرام اخقر، احلالة االهتتاعية للتوردي  "شفايية عروض المتل؛ متطل ا  يف وهل املوردي   الشرام

 .ال يئي واالهتتاعي يف سياسا  املوردي 
وسيي اآلثار ال يئية يف  امل عتلية اإلنتا ؛ ختفيض االستهرم ووسيي املوارد ختفيض املنتحا  املمي ة، مماجلة  اإلنتا 

 .لو  ال ائنيو  حسل نفس املماييال قيقة؛ وسيي املقاو 
 ."،  يترارCO2" وسيي اآلثار ال يئية املرو طة بالنقل اإلم اد

شفايية املتارسا  التحارية؛ ن  التو يف التحاري؛  توعة ووهها  ال بام  يف  ا  التنتية املست امة ؛ المعة  جتارية
 .بيانا  جتارية

 

Source : Jean-Yves Gilet, Organiser la contribution de l’entreprise  au développent durable, l’entreprises  

pour l’environnement, 2005, p 2. 
مساهة ووكامل و امف املؤسسة مع املتطل ا  ال يئية اخلقرام  (00)  م  خر  اجل و  رقم  ويتق    

للتنتية املست امة، حيح تحول  الو امف التقلي ية للتؤسسة إىل و امف  ا  إاتتاما  خقرام مع  هور ما 
 .مر  بالتنتية املست امة و تلف  بمادااي
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 القرار في ظل التنمية المستدامة اتخاذ: المبحث الرابع
القارار مبتطل اا  التنتياة املسات امة، حياح سانر    اختاا سنعاو  م  خار  اااا امل عاح    نارب  عتلياة  

 .علت القرارا  ال  وراعت ييها اجلوانل ال يئية للتنتية املست امة م  قرارا  إنتا   خقر وقرارا  وسويقية خقرام
 مفهوم القرارات الخضرات: المطلب األول

بأهنااا القاارارا  السااليتة بيئيااا، يماار  ال احااح ال يئااي بومنااوص منو اساايا  يف دراسااة لاال القاارارا  اخلقاارام،  
 .1سوام يف استخرا  املوارد الط يمية  و صنع املنتحا   و استهر ها  و وسويقها  و حىت التخلل منها

بتطااوير  ساااليل التصاانيع وإدخااا   قاارارا  وققااي اختااا القاارارا  اخلقاارام بأهنااا  اختااا  تااا وماار  عتليااة  
ا  والا  وشاتل اساتخرا  املاواد اخلاام ووصانيمها ونقال ختا ي  اساتخ ام التم ير  املناس ة علت سلسلة حيااة املنتحا
ماا القرارا  اخلقرام يتقات   اختا ويتق  م  التمريف  السابق     .2املنتحا    التخلل منها بوسامل آمنة بيئيا

 :ييل
 ؛إدما  االعت ارا  ال يئة والصعية يف  اية قرارا  اإلنتا  والتسوي  -
 ؛مرمتة بيئيا ونقل املواد الكيتاوية والتخلل م   لفااا بوسامل االستخ امإواحة ال  امل بشا  قرارا   -
واهلاا   انأساسااي للقاارارا  اخلقاارام اااو وقلياال اآلثااار ال يئيااة عاا  ئرياا  وغيااي ئريقااة إنتااا  الساالع واخلاا ما   -

 (".وصتيم املنت ) و املنتحا  نفسها ( وقنية المتلية)
 قرارات اإلنتاج األخضر اتخاذ :ثانيالمطلب ال

 قطاعاا  صاناعية  تلفاة بما  وط يا  قارارا  لق  ح ث اخنفاض   ي يف مما ال  التلاوث الصاادرة عا   
واا وير النفايااا   و هاا م منهااا عناا  وولاا اا يف مصااادراا، قاارارا  نتيحااة  ، وحاا ث ااااا االخنفاااضانأخقااراإلنتااا  

 اجلياا ، وواا او  املااواد، وصاايانة املماا ا ، سااييالتشااغيل، والت قاارارا واملماا ا ، وتحساا   ووطااوير وكنولوهيااا التصاانيع
نفاياااا   قااال خطاااورة  و  ومراق اااة النفاياااا  ووت مهاااا، والاااتعكم اآليل، و   وسااات    بااااملواد اخلاااام ماااواد  خااارى ونااات 

انأخقاار اإلنتااا  ب متملقااة عاا ة قاارارا يهنااام  بكتيااا   قاال، واسااتخ ام   ثاار  فااامة للتنتحااا  الثانويااة، وعتومااا  
 :3وتتثل يف

ممااارو  يف  الااا  ونااات  ماااواد يتاااارة بالصاااعة  و ال يئاااة، ومثاااة مثاااا  بتحنااال القااارارا اإلنتاهياااة  القااارارا  وطاااوير1-
ال يئااة، بااأ  وسااتخ م املصااانع  صااناعا  منتحااا  الكلااور والصااودا الكاويااة، إ  ميكاا  وفااادي وصااريفا  ال م اا   ااو

 .ال م قية، ال   ان  وستمتل يف املايتي الغشامية ب ال  م  ئريقة اخلليةاجل ي ة ئريقة اخللية 

                                                 
 .8ص  3001، و  7،  لة اخلفحي ،الم د تكنولوجيا اإلنتاج األنظف، تصور تنموي عدي  للبيئة عتاد سم ،  1
 349ص 3001، منشورا  املنظتة المربية للتنتية اإلدارية، مصر، اإلدارا البيئية المتكاملةهر  سم  سامية،  2
 انأنانا ، ،مقاا  متاا  علات موقاع 817،3001عا د رقام  ،  لاة الناور، ساوريا،جديقدا لحمايقة البيئقة اإلنتقاج األنظقف ةا تراتيجيوا ا  وا ا ،  3

 .Htb.annaur.com.indexphp.//www ،70/6/1072: التايل
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 اال  متم دة نأ  وست    باملواد السامة مواد  خرى  قال يتاررا ، ووشاتل  است  ا  املواد، إ  ووه  يف الصناعة-2
مااواد  خ اماالساات  ا  نأساا اني صااعية اساات  ا  ماااي ا  ومر  ااا  ممينااة ميكاا     وساا ل الساارئا  واساات عتليااا 

واسااتخ ام مااواد  خاارى   خاارى منااي مساارئنة باا ال  منهااا، و ااال  وشااتل مااواد ئاارم وداانااا  حاويااة علاات الرصاااص
وماااا ااااو علااات شاااا لتها، واساااتخ ام ( ال هاهياااة انألياااا )آمناااة، وعااا م اساااتخ ام ماااواد مميناااة  ألياااا  انأس ساااتو  

عقاااوية، واساااتمتا  بااا امل للتر  اااا  املساااتنف ة لط قاااة امل نياااة علااات مااااي ا   املنظفاااا  املامياااة بااا ال  مااا  املنظفاااا 
 .انأوزو 

اساات  اهلا، ويناات  عاا  ااااا  وطااوير املماا ا   و اساات  اهلا، إ  ميكاا  مقاومااة وكااوي  امللوثااا  بتطااوير انأههاا ة  و3-
 . قل للتلوثا  ال يئية وكنولوهيا ه ي ة  ا   فامة عالية يف اإلنتا  و ا  وصريف

إىل خفاض امللوثاا ، و لا  عا  ئريا  إعاادة اساتخ امها  القارارا النفايا ، وا   اااك  و ويرقرارا    اختا -4
المتليااة الصااناعية انأصاالية،  و يف صااناعة  خاارى  تااادة خااام،  و ملماجلااة نفايااا   خاارى،  و بقصاا  وااويي ئاقااة  يف

 .منها
 قرارات التسوي  األخضر اتخاذ: المطلب الثالث

 : كمدخل لتحقي  اال تدامة   األخضرالتسوي   -
باااارز  مفاااااايم اهتتاعيااااة  وبيئيااااة ه ياااا ة انمكساااا  علاااات الفلساااافة التسااااويقية خصوصااااا يف  ااااا  وم ياااا   

 .املسؤولية االهتتاعية  التسويقية 
 :األخضرمفهوم و تعريف التسوي   -  
ال بااام  مثاال محايااة    اااا ماا  ممااىن يف    ثاار إىل ااااا قاا  وشااي  خقاار حباا     لتااة        ىلإ Mc dongh  شااار -

 .1ال يئة، مسؤولية الشرا ة االهتتاعية، محاية املستهل ، التوهل مني اهلاد  للرحبية 
و السال ية لألنشاطة  اإلبجابياةعتلية دراسة النواحي "علت انل  انأخقرالتسوي   انأمريكيةعري  مجمية التسوي   -

 .2التسويقية و  ثراا يف ولوث ال يئة و استفادة الطاقة 
و التاأثي  انأيتارارامللكا  مقابال مكايئاة مق ولاة ماع عا م  وإريتاامومريف و تح يا   إىلا    اسااويحيللية عت -
 .3و ال يئة الط يمية  انأيراديف 
التااأثي الساالا ملناات   إزالااة  و إبجااايبخلاا  وااأثي  إىلاااو  ي نشاااط وسااويقي خاااص بشاار ة ممينااة و الاااي يهاا    -

 .4" مم  علت ال يئة 
نلتاس، اناام قصاور مما  يف هوانال ممنياة هلااك التمااريف، مثال بمقاهم    ر  ااك التماريف ميك  خم  و      

 .الا ي  علت ال م  ال يئي  وحاها  و متطل ا  املالك   ت     ساسي  إريتامالت وير  و   نشطةينعصر يف 

                                                 
 314، مرهع ساب ، ص تسوي  المعاعرثاب  ع   الرمح  إدريس، مجا  ال ي  حمت   جلرسي،  1
 .81، ص3009دار اليازوري، عتا  انأرد ، ،  التسوي  و المسؤولية االجتماايةثامر ياسر ال كري ، 2
 .86، ص  ساب المرجع فص الن 3
 .44ص  ،3007دار املسية للنشر والتوزيع، عتا  انأرد ،، مباد  التسوي  الحديثمحود السن  ، . ال  الراويخ 4
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"Darymple et Parson"و ميك  اعتتاد التمريف 
1. 

 "تحقي  املوازنة ب  حاها  ال بام  و متطل ا  ال يئة و ا   الرحبية  إىلخرم يه    إداريم خل " 
 2:يف إمجاهلاميك  : انأخقرللتسوي   انأساسيةامل اد   - ني
 اإلنتاهية؛ووم يل المتليا   انأوليةقامم علت وم يل استخ ام املوارد الط يمية واملواد  انأخقرالتسوي  إ   -
وناات  و وسااوي  املنتحااا  القااارة بال يئااة حبحااة  انأباا  إىلميكاا  ا  و قاات يقااوم علاات ووعيااة ال بااو  يالشاار ا  ال  -

 ؛ال بو  انا يربز مفهوم املسؤولية الشر ة
 ؛انأا ا وم يل امل ي  التسويقي و  اية عناصرك و يكو  متطاب  مع  -
 املستهلك ؛املوازنة ب  محاية ال يئة و  -
 :األخضرالتطور الفكري لمفهوم التسوي   -ج
لاااال  املويتاااوع ، وعرقتااال  انأوىلا  دراساااة ال مااا  التاااارخيي نأي مويتاااوع البااا  ا  و ااا ا باااالتمر  علااات اجلااااور     

 :3يف احملطا  التالية إمجاهلا، وميك   انأح اثو  انأس انيباملويتوعا   ا  الصلة بالتمر  بشكل دقي  علت 
باحلالااة االهتتاعيااة لل بااو  ماا  خاار  املسااتوى يتتثاال يف ااتتااام رهااا  التسااوي   :مرحلققة  التوجققه االجتمققااي -8

 4:املميشة، و ق  ارو   التوهل االهتتاعي بالتوهل ال يئي ووقم املفاايم املوالية
 ا  ال ماااا   حيااااح  بجاااال علاااات التسااااوي  ا   يأخااااا بماااا  االعت ااااار االاتتامااااا  والتوههااااا : اإلنسااااايناملفهااااوم  -

 .ا الفرداإلنساين و املتملقة بأناط احلياة ال  يميشه
ااتتااااام ال بااااام  مبمريااااة التفاصاااايل املتملقااااة با ي ااااة املناااات  و دورك حياواااال و  إىلوالاااااي يشااااي : االسااااتهرم الااااا ي -

 . التصاميم، الص يقة لل يئة
 : حلة حماية المستهلل و التوجه البيئيمر  -2

 انأثااارمحايااة ال بااام  ما  املنتحااا  القاارة ،او ماا  خار  متابمااة  إىلمحاياة املسااتهل  ااي حر ااة اا       إ
ال يئية للتنت  خر  دورة حياول للتأ   ما   نال ال يسا ل  ي يتارر لل يئاة يف  ي مرحلاة ما  مراحال حياوال ، و ااي 

نتيحااة  محايااة حاا  املااوائن  يف الماايق  اآلماا   والتوهاال  ااو محايااة ولاا  ال يئااة ووطويراااا و إىلحر ااة منظتااة ااا   
تحقيا   لا  ، و نتيحاة هلااا التوهال جلاا  الم يا  ما  الشار ا  الا  و اىن ماا يمار  بال ميوماة  إىلالرامياة  اإلهراما 

 5.ال يئية
ااتتاماا بال يئاة الط يمياة  و    ثاراجملتتع يف ب اية و منتصاف الثتانيناا    ص  لق   :األخضرمرحلة التسوي   -8

و ها ال يئاااي ،و يف السااامي  اااو وقااات  االاتتاماااا  االهتتاعياااة و ال يئياااة يف وقااا ير سااال انأعتاااا بااا    منظتاااا  

                                                 
 .48، ص ساب ، مرهع التسوي  والمسىؤولية اإلجتمااية ،ثامر ال كري 1
 .40ص، ساب المرجع نفص ال 2
 .11، ص نفص المرجع الساب  3
 .410، املرهع الساب ، ص مباد  التسوي  الحديثمحود السن ، و خال  الراوي  4
 460، ص نفص المرجع الساب  5
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ال يئياة،  اإلدارة  نظتاةاجل ي ة، حيح  قاما  الم يا  ما  الشار ا  بتق ال  توعاة ما  املفااايم احل يثاة بسارعة ما   
 1.املنظتة  نشطةو وقليل التلف و منياا وق  قام  بالسمي  و تحقي  التكامل ب  الققايا ال يئية و 

 تا خل ونايساي  نااه  ولمال   انأخقارو ن  ع ة شار ا  ما خل التساوي   انأخيةواكاا ويف السنوا   
 انأخقارالتساوي      إ  (ISO1400)ال يئية  اإلدارةيف بروز ااا املفهوم وو ينل او و ام   هورك مع ممايي  سهم ما 

 2. خرىيمطي التتي  لشر ة ع   إب اعييم ز ااك املمايي ولك  عرب م خل 
( 81)رقام و الشاكل  ،ق  مر بثرثة  مراحل رميساية انأخقر  التسوي  بأعلت ما س   ميك  القو   اوبنام

 3.انأخقريويت  مراحل وطور مفهوم التسوي  
 (19)رقم  شكلال

خضرمراحل نشوت و تطور مفهوم التسوي  األ  
 

 
 
 

 

 

1950                        1960                   1980 
 

 .43ص ،3009 دار اليازوري، عتا ، انأرد ،والمسؤولية اإلجتمااية، التسوي   ،ثامر ال كري:  المصدر
 

ااا  ااا   يُ     إنطرقاااا مااا  مفهاااوم  ،ا التساااوي  انأخقااارور مااا  خرهلااااملراحااال التارخيياااة الااا  وط ااا (19)كل رقااام الش 
رورا باااالا ي  علااات ربااا  انأبمااااد ال يئياااة حبتاياااة  ُمااا  ،Carrollاملساااؤولية اإلهتتاعياااة و  تلاااف  بمادااااا الااا   حااا د اا 

  .ووصوال إىل املفهوم الكلي الشامل للتسوي  انأخقر الا ي ميس مجيع  بماد امل ي  التسويقي املستهل 
 
 
 
 

                                                 
 .42ص ، مرجع  اب  ،ثامر ال كري 1
 466ص ، 3009دار اليازوري، ، رالمعاعتسوي  الثاب   ع   الرمح  إدريس، مجا  ال ي  حمت   جلرسي،  2
 .48، ص  نفص المرجع الساب  3

 املسئولية االجتامعية

محاية املستهلك والبيئة 

التوجه البيئي التوجه 

حماية المستهلك    البيئي لتسويق االخرضا   
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 ختعة الفصل الثاني
ا ، يالقرار املتوصل إليل ال ميك     يص ر بصورة عفوية، وإن  القرارا  اختا ينا عتلية و    عر   تا س      

القرار ب ما بالتمر  ب قة علت املشكلة ال  م   هلها سيتخا انام  توعة م  اخلطوا  ال  يقوم  ا متخا 
 .القرار،   بم  ااا تحليلها و وقييتها   ويتع ب امل حلل املشكلة حىت ميك  يف النهاية م  اختيار  يقلها

 
  بشكل  ساسي علت وهود عتلية اإلنتا  وتطلل مواد  ولية، يإ  عتلية اختا  القرار ومتت يكتا        

يت  . ، و يتوقف جنا  القرار املتوصل إليل علت م ى صعة اململوما  و دقتها و ئريقة ونظيم وأمينهاوما اململ
  رب املشا ل ال  وواهل صانمي القرار اي احلصو  علت مملوما  يمتت  عليها،  ا  عرقة باملويتوع املما، 

 انأبماد ختل مجيع ة إىل مملوما  متنوعة،ح يثة و دقيقة و يف التوقي  املناسل،  تا    متخا القرار يف حاه
يتواير اململوما  بالكتية والنوعية املرمتت  والوق  املناسل ميثل المتود  قص  تحقي  ا   التنتية املست امة،

 .وفمير مل اد  التنتية املست امة يف املؤسسة االهتتاعيةو  واالقتصاديةال يئية  الفقري الختا  القرارا 
 
 



 
 الفصل الثالث
لنظام   دراسة استطالعية

ته في  المعلومات ومدى فعالي  
خاذ القرارات المتعلقة  ات  

على  بالتنمية المستدامة  
شركة مناجم الحديد   مستوى

 والفوسف ات الجزائرية
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 :تمهيد
نظام املعلومات وخمتلف تعريفاته وتصنيفاته ومكّوناته وما وصل إليه ب اخلاصة إستعرضنا املفاهيمما بعد

لّتنمية املستدامة، وبعد دراسة خمتلف وا اختا  الررارالاملفّكرون يف هذا املوضوع، وبعد الّتفصيل يف اإلطار النظري 
يف املؤسسات  يف ظّل وظائف التنمية املستدامة هالتنمية املستدامة، وكذا مسامهاتإطار  ا  الررار ضم ااختّ جوانب 

؛ ارتأينا أن نرف على خمتلف هذه املفاهيم وإسراطاهتا يف واقع املؤّسسة االقتصادية، وقد وقع اختيارنا على االقتصادية
 .مؤّسسة مناجم احلديد والفوسفات اجلزائرية
ولتحريق أهدافها استخدمنا عّدة أدوات كان أمّهها االستبيان  دراسة احلالةوللوقوف أكثر على جزئيات 

نظام بالعديد م  املرابالت والتنرالت للوقوف على واقع  استعناكما . هذه املؤّسسةإطارات املوزّع جلمع البيانات م  
 . التنمية املستدامة يف املؤّسسة ُمتطلّبات اختا  الررارات ضم املعلومات وا

ونظرا لتعّدد أدوات الّدراسة كان علينا وضع منهجية مناسبة لعرض وحتليل البيانات؛ حيث مّت تتّبع البيانات 
زعة املركزية، االحصاء الوصفي م  خالل معامالت النّ بيانات : ثالث أجزاءحسب أدوات الّدراسة وترسيمها إىل 

. ميدان الّدراسة لتعريفهلك  قبل كّل هذا أردنا الوقوف على . االرتباط بني املتغريي ، وبيانات منا ج االحنداربيانات 
 :وعليه كان ترسيم هذه الّدراسة على الّنحو الّتايل

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ؛تقديم ميدان الّدراسة: المبحث األول

 ؛ع المعلوماتمنهجية الّدراسة وأدوات جم: المبحث الثاني

 ؛عرض وتحليل نتائج االستبيان: المبحث الثالث

 .مناقشة الفرضيات: المبحث الّرابع
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  تقديم ميدان الّدراسة :األّول المبحث
لرد عرف قطاع املناجم يف اجلزائر عددة تطدورات، ولردد أثدرت هدذه التطدورات علدى تنظديم املؤسسدات النا دطة 

مؤّسسدددة يف هددذا امليددددان وخاصدددة يف ظددل التحدددديات الدددا يفرضددها اقتصددداد السدددوا، والددذي إنترلددد  إليددده اجلزائددر، ولعدددل 
ا دطة والدا إحتلد  مكاندة هامدة، ولدذا سدنردم يف مد  أبدرز املؤسسدات الن )فرفدو ( مناجم احلديد والفوسدفات اجلزائريدة

 . أهم مراحل التطور التارخيي هلذه الشركة وكذا أهم فروعها و منتجاهتا بحثهذا امل
 للمؤسسةدراسة التطور التاريخي  :المطلب األول
 والدّا ، صووااريموليددة الصددفة بدل كدان هيكلدة املؤسسدة  املؤسسدة الوطنيدة للحديدد والفوسدفات نشدأة مل تك  

 38/446، هدددذه النشدددأة كانددد  ةوجدددب إعدددادة اهليكلدددة ةرت دددى الردددرار 6666مددداي  6سددد  إثدددر تدددأميم املنددداجم يف تأسّ 
، وطبرا هلذا املرسوم مت حتويل الذمة املالية و حروا و واجبات صونارمي إىل فرفو ، وهدذه 6638جويلية  66املؤرخ يف 

 6661مدداي  22ك عدد  طريدق مرورهدا بالسددتراللية، بال دبخ بتداري  األخدرية حتولد  إىل مؤسسدة عموميددة إقتصدادية، و لد
 811.111.111 :ل لدددددددددليصدج ،  01.111.111ال أويل قددره دددددددو ات رأ  م (SPA)وأصبح   ركة  ات أسدهم 

 . دج 2.446.111.111ليصل إىل  دج ثّ 
ولرد كان هدف فرفو  املسطر يف إطدار املخطدخ الدوطل للتنميدة االقتصدادية واإلجتماعيدة يف البحدث والتنميدة 
اإلنتاجية هو إسترياد وتصدير وتوزيدع املنتجدات املنجميدة مد  حديدد وفوسدفات، ومدؤخرا البدوزالن وهدو حدديث الظهدور، 

 . تنمية قدراهتا وترنياهتا يف إطار نشاطها االقتصاديباإلضافة إىل حتمل العمليات التجارية والصناعية واملالية و 
واجلددير بالدذكر إن املؤسسدة تتمتدع بشخصدية معنويدة وبالسددتراللية  ددودة مد  خدالل التددابري والردوانني السددارية 

 دركة  ات ) اهلنديدة  INMاملفعول، ويف نطاا إقتصاد السوا قام  املؤسسة بعرد أول إتفاا  راكة هلا مع جمموعدة 
وعلدى  %01، وأصبح   ريكا باألغلبيدة مدع منجمدي وندزة، بوخ درة، بنسدبة (ولية  دودة اخت ع للرانون اهلندي مسؤ 

حاليدا،  ARSELOR METALسدابرا وهدي حتمدل تسدمية  MITTAL STEELهذا األسا  تأسس   دركة 
  %. 81ونصيب  ركة فرفو  

 وحدات اإلاتاج لمجموعة فرفوس  : ثاايا
 1: حتتوى جمموعة فرفو  على وحدات اإلنتاج اآلتية

 .ةكلم م  تبس 01يرع على بعد  %( 81مشاركة بنسبة : )منجم احلديد بالونزة -
 . ةكلم م  تبس  40يرع على بعد  % 81مشاركة بنسبة : منجم احلديد بوخ رة -
 . ببئر العاتر: مركز منجمي للفوسفات -
 . ببل صاف بعني تيمو ن : منجم البوزالن -
 . مسبكه صهر املعادن بالونزة -
 . - ةتبس –وحدة احلصى بوخ رة  -

                                                           
 . إنطالقا م  املعلومات املردمة م  طرف املؤسسة مكان الرتبص 1
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 : وباإلضافة إىل وحدات اإلنتاج توجد الوسائل الترنية املساعدة واملتمثلة يف
 . ةاملنشأة البنائية بعناب -
 . ةالعبور و اجلمركة بعناب -
 . مركز األحباث التطبيرية بتبسة -
 . املرر اإلجتماعي للمؤسسة بتبسة -

وجممددل هاتدده الوسددائل املسدداعدة أسددا  وجودهددا العمددل و اخلدددمات و اإلنتدداج مدد  جهددة والتوزيددع مدد  جهددة أخددرى، 
. وهذا م  أجل تغطية اإلحتياجات احمللية واملشاركة يف األسواا الدولية

  

اللية، إىل أن مت فددرض حتويدددل املؤسسددة وإرترائهدددا إىل صددف ايمعدددات الصددناعية هدددذه اهليكلددة اجلديددددة تعتمددد اسدددتر
ث ترسدديم املؤسسددة إىل فددروع إنتاجيددة حسددب صددنف ونوعيددة النشدداط، وتتمتددع هددذه الفددروع  2110جددانفي  16فبتدداري  

 . بكامل اإلستراللية املالية واحملاسبية ال رورية للسري الناجح لفرفو  وكل فروعه
 فروع اإلاتاج في مجمع فرفوس : ثالثا

 : يأيت ترسيم الفروع حسب املنتجات كاآليت
طد   806111الا يبلد  مسدتوى إنتاجهدا   (Somifer spa)واملتمثل يف الشركة املنجمية للحديد: فرع الحديد. 1

،  ددعبة البلددوط (سددطيف)، عنيددل ( عددني الدفلددة)روينددة : مندداجم املتواجدددة يف 10، وهددي تشددغل 2110مدد  خددالل عددام 
، مددع العلددم أن جممددع فرفددو  كددان يشددغل منجمددي احلديددد (جيجددل)، سدديدي معددروف (بكاريددة)، اخلنرددة (سددوا أهددرا )

 %.01بنسبة  mittal steelحني حتول رأ  مال هذي  املنجمني إىل  ركة  2116بالونزة وبوخ رة إىل غاية 
طدددد  خددددالل سددددنة  302682الددددذي يبلدددد  مسددددتوى إنتاجهددددا  somifosاملتمثددددل يف ويوفددددو  : فوووورع الاوسوووواات. 2

والددذي يرتبدع علددى منجمدي ويحمددة وكداف السددوف ومهددا ( جببددل العندق)، وهدي تسددتغل حاليدا احلددوض الفوسدفايت 2110
 .  (ipa)واملنشأة املينائية  (cearad)م  اهلياكل التابعة هلذا الفرع، باإلضافة إىل مركز األحباث التطبيرية 

 . دج 40.618.11رأ  مال  2110الذي حرق سنة  somifosيتمثل يف ويوفو  : فرع المسبكة. 3
وقددد بلدد  إنتاجدده  (spma)وهددو صددخر بركدداد ومددواد بندداء  (powolane)يتمثددل يف  ددركة بددوزالن : فوورع البووو  ن. 4

 . بل صاف بوالية عني تيمو ن م، ويرع هذا املنجم ب 2110ط  عام  468.341
، وهدددي خمصصدددة أل دددغال البنددداء و كدددل مدددا يتعلدددق (ferbate)فدددرع التسددديري العرددداري لشدددركة فريبددداط : فووورع فير وووا . 5

 . دج 4111.111.11باألمور العرارية، وتروم حاليا بريمة 
هي  ركة أنشأت حديثا للريام بنردل املدواد املنجميدة و الفوسدفات  (sotraming):فرع النقل البحري للمعادن. 6

 . م  بئر العاتر إىل عنابه، وكذلك نرل البوزالن م  بىن صاف إىل مراكز البيع
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  ةتبس  الاوسااتتقديم عام للمؤسسة الوطنية لمناجم : المطلب الثااي
ات بالتفصدديل إبتدددءا مدد  تدداري  النشددأة، مددرورا بددالتغريّ  ferphos groupبعددد عددرض وتردددمي يمددع فرفددو  

سدددنتطرا يف هدددذا املطلدددب إىل أحدددد فدددروع مؤسسدددة فرفدددو   طدددرأت عليددده وعلدددى مددددى سدددري نشددداطه إىل يومندددا هدددذا، الدددّا 
 .ل يف املؤسسة الوطنية ملناجم الفوسفات بتبسةواملتمثّ 

 اشأة المؤسسة: الارع األول
، مؤسسددة  ات أسددهم، يرددع مررهددا االجتمدداعي يف مدينددة تبسددةهددي ، SSoommiipphhoossالفوسددفات مندداجم  مؤّسسددة

وهدذا بف دل امتالكهدا رقدم األعمدال اإلودايل  مد %  70بنسدبة  وتعتد  العمدود الفردري للمجموعدة ككدل حيدث تسداهم
رأ   يردددر، وحيددث مليددار طدد  2: بدده بدددالفوسددفات الددذي يردددر احتيدداطي  -بئددر العدداتر–ملنجمددي جبددل العنددق اللمركددب 

مليدددار ديندددار جزائدددري، وتتمثدددل مهامهدددا األساسدددية يف عمليدددة البحدددث، التطدددوير، االسدددتغالل،  6.6ماهلدددا االجتمددداعي بدددد 
 .للسوا احمللية والدوليةالفوسفات املعاجلة، التحويل وتسويق مادة 

اهتا نشدددأة وحددددجيدددب التطدددرا إىل الفوسدددفات طدددات التارخييدددة الدددا مدددرت  ددا  دددركة منددداجم احملجدددل التطدددرا إىل أمدد  
 الفوسددفات واحلديددداإلسددرتاتيجية الرئيسددية املتمثلددة يف مددنجم جبددل العنددق، باإلضددافة إىل وحدددة أخددرى خاصددة بنرددل مددادة 

 .ملنجمي ووحدة إدارية متثل اإلدارة املركزيةاووحدة خاصة بوظيفة البحث والتطوير يف ايال 
  اشأة المركب المنجمي لجبل العنق -1

ة الررن العشري  مع بداية االكتشافات املرتبطة بأعمدال التنريدب للعديدد مد  املنداجم يف الشدرا تعود نشأته إىل بداي
مت االنتهداء مد   6601، ويف سنة 6610و 6616حيث مت اكتشاف املنجم بني يف عهد االستعمار الفرنسي،  اجلزائري

اإل ددارة إىل أندده كددان ملكددا  لشددركة أجنبيددة مددع  ،6661الدراسددات املعمرددة لكيفيددة اسددتغالله، ليبدددأ يف العمددل فعليددا  سددنة 
((SSDDOO)) فرنسية تسمى

1 . 
 1983مت تدددأميم املدددنجم وأصدددبح ملكدددا  لشدددركة األحبددداث واإلسدددتغالالت املنجميدددة، ليصدددبح يف سدددنة  1967يف سدددنة 

وحيدث يردع هدذا . الفوسدفاتو  احلديدد حت  إ راف  دركة منداجم 2005، ويف سنة ""FFEERRPPHHOOSS""حت  إدارة  ركة 
كلدم، إضدافة إىل تدوفره علدى مصدنع متكامدل  100املنجم يف مدينة بئر العاتر يف اجلنوب الشرقي لواليدة تبسدة علدى بعدد 

 .ط  سنويا    4إىل 2 :بطاقة إنتاجية تردر بد الفوسفات واحلديدملعاجلة مادة 
  عنا ة وحدة المنشآت المينائية  -2

  :تتمثل مهامها يف 
 مركب املنجمي جلبل العنق بغرض التصدير؛م   الفوسفات واحلديد محوالتإستربال وتفري  واختزي   -
 .املستوردة م  خمتلف أحناء العامليف البواخر م  أجل نرله إىل البلدان أو الشركات الفوسفات  ح   -

بطاقدة اختزينيددة  متتلدك الوحددة خمدزنكمدا ،  (املركدب املنجمدي جلبدل العندق)وىل للوحددة األ تعتد  هدذه الوحددة امتددادا  حيدث 
 .ط ، باإلضافة إىل رافعات تعمل على  ح  السف   120.000تبل  
 

                                                           
 .مردمة م  مركب جبل العنق ببئر العاتر  معلومات 1
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 مركز الدراسات التطبيقية والبحوث التطويرية  -3
 :ميك  تلخيص مهام هذا املركز يف ما يلي 

 البحث املستمر قصد حتسني جودة املنتوج، وإجياد احللول الالزمة للمشاكل املطروحة م  طرف الزبائ ؛  -
 ؛ الفوسفات واحلديداإل راف ع  عمليات البحث والتنريب ع  مادة  -
 ديدددالفوسددفات واحلاملؤسسددة الطويلددة املدددى واهلادفددة إىل تثمددني مددادة  الريددام ةشدداريع حبثيددة تدددخل يف إطددار إسددرتا ية -

 وحتويلها إىل مواد تدخل يف بعض الصناعات مثل الصيدالنية والزراعية؛
 لبحث ع  احللول الناجعة للمشكالت البيئية املرتبطة باملؤسسة؛ ا -
 .متعاقدة مع املؤسسة مثل تلك العاملة يف صناعة البرتوكمياويات تردمي خدمات وإستشارات لشركات أخرى -

املسدددامهة يف حتريدددق التنميددددة  ت دددع يف إطدددار أهدددددافها اإلسدددرتا يةالفوسدددفات كمدددا  دددد اإل دددارة بدددأن  ددددركة منددداجم 
: مدد  خددالل مبدددأها الرائددلاحملافظددة علددى البيئددة املسددتدامة مدد  خددالل حتريددق قيمددة م ددافة مسددتدامة لالقتصدداد الددوطل، و 

الترليددل مدد   سدديده ب، والددذي تعمددل املؤسسددة علددى "مدد  الطبيعددة نسددتخرج مواردنددا وهلددا علينددا حددق االحددرتام واحملافظددةمدد  الطبيعددة نسددتخرج مواردنددا وهلددا علينددا حددق االحددرتام واحملافظددة"
والدذي جسدد فعليدا   ومتابعته داخل هياكلهااإلدارة البيئية نظام التلوث البيئي والرت يد يف استهالك الطاقة واملياه، وتبل 

ومفهددوم املسددؤولية االجتماعيددة، مدد  خددالل العمددل علددى " املؤسسددة املواطنددة"كددذلك تعتمددد املؤسسددة مبدددأ . 2007سددنة 
إطددار امتصداس نسدبة البطالدة املتفشددية يف املنطردة الدا تعمدل  ددا، وترقيدة رفاهيدة عماهلدا بتحسددني  زيدادة عددد املدوظفني يف

خدالل متويدل بعدض األنشدطة واملسدامهة يف حتسدني ظدروف احليداة للمجتمدع، مد   األجور واخلدمات االجتماعية املردمدة،
 . تمويل عمليات التشجريالرياضية، الثرافية، والبيئية ك

 الاوساات مناجم  مؤسسةالهيكل التنظيمي ل :الارع الثااي
  2110 بعددد اسددترالليتها املاليددة والرانونيدة النا ددة عدد  إعدادة اهليكلددة األخددرية سددنةالفوسدفات أصدبح   ددركة مندداجم 

رل  تكمددا تتعامدل مددع بدداقي الفددروع الددا اسدد.  يكددل تنظيمددي خدداس مسددترل متامدا ، وسددلطة كاملددة يف إاختددا  الرددرار تتميدز
 . وكأهنا متعامل خارجي ،معهاأي ا  

ميثدددل اهليكدددل التنظيمدددي للشدددركة خمتلدددف الوحددددات اإلسدددرتا ية واملسدددؤوليات املوزعدددة علدددى خمتلدددف املسددديريي ، حيدددث 
خذت علدى عاترهدا هيكلدة وتنظديم مد  خدالل أقسدام أحيث ، فالشركة تعتمد يف تسيري أنشطتها على األسا  الوظيفي

يوضدح بالتفصديل اهليكدل  (21)والشدكل رقدم . وهياكدل مهنيدة أخدرى مهمتهدا املتابعدة والتسديري ،عملية ميدانية مد  ناحيدة
 .الفوسفاتالتنظيمي لشركة مناجم 
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 الاوسااتالهيكل التنظيمي لشركة مناجم  : (22) الشكل رقم

 SSOOMMIIPPHHOOSS  وثيرة مردمة م  مسؤول املوارد البشرية يف مؤسسة: المصدر        

مد  خدالل الشدكل أعداله ميكدد  التطدرا إىل  دره مدوجز ألهدم الوظددائف وفدق اهليكدل التنظيمدي للمؤسسدة كمددا 
 :يلي

 الرئيس المدير العام .1
أع ددداء، كمدددا أنددده يعدددد املسدددؤول األول يف  تسدددعة اإلدارة املتكدددون مددد  هدددو مددددير عدددام ورئددديجمل يف  ن واحدددد يلدددجمل

   :وم  مهامه ،ومدنيا   املؤسسة قانونيا  
 وضع اإلسرتاتيجية وكشف مواط  الروة وال عف يف املؤسسة؛  -
 ضمان التسيري العام واجليد لفروع الشركة م  خالل التنظيم والتوجيه والتنسيق واإل راف؛ -
 دث باوها، وكذلك املسامهة يف قرارات جملجمل اإلدارة؛ متثيل الشركة والتح  -
 مراقبة نشاطات املؤسسة وتوجيهها، ومتابعة مدى جناحها يف حتريق األهداف؛  -
 .متثيل  الشركة يف اخلارج واإلتصال املبا رة باهليئات العليا داخل البلد وخارجه -

المدير العام الرئيس  

 مدير األمن الصناعي األمااة

التخليصّتصال و اال مساعد  

 مدير مركز الدراسات
 

 مساعد تسيير الجودة والبيئة

وا ستشارة المساعد التدقيق  

المركب المنجمي  يريةمد مديرية الموارد مديرية التسويق مديرية المحاسبة و المالية  
-جبل العنق –  

التصديردائرة  دائرة المحاسبة البشريةدائرة الموارد    دائرة اإلدارة المالية 

مع  دائرة العالقات دائرة المالية
 الزبائن

 دائرة اإلنتاج دائرة التكوين

 دائرة المعالجة

المصنعدائرة الصيانة   

 دائرة الصيانة لآلليات

والتطوير دائرة الدراسة  

 دائرة الشؤون القانونية

 دائرة المعلومات

 دائرة اإلدارة العامة

المشترياتدائرة   
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 (السكرتارية)األمااة  .2
ل مهامهددا األساسددية يف تنظدديم كددل مددا يتعلددق بددالرئيجمل املدددير العددام مدد  خددالل التكفددل بكددل املكلمددات اهلاتفيددة تتمثّدد

 .وغريها كتابة الترارير والرسائلو وحت ري املواعيد، 
 المدير المساعد المكلف  التدقيق واإلستشارة  .3

هتددا املاليددة، ومسدداعدة املدددير العددام وهددو مسددؤول عدد  عمليددات التدددقيق الداخليددة يف حسددابات الشددركة وخمتلددف عمليا
باإلضددافة إىل اإل ددراف علددى السددري احلسدد   للمدددقرني اخلددارجيني . يف مراجعددة امليزانيددات واألجددور ألجددل املصددادقة عليهددا

 .  وإعداد الترارير الالزمة لذلك
  مساعد تسيير الجودة والبيئة .4

حتتل هذه املديرية مكانة هامة يف اهليكل التنظيمي التصاهلا مبا رة باإلدارة العليا، مما قدد يبدني أمهيدة اجلدودة والبيئدة 
علدى مراقبدة باإل دراف  و لدكعلدى نظدام إدارة اجلدودة والبيئدة،  األوىل ةاملسدؤوليف املؤسسة، حيث تعت  هذه املديرية هي 
والريددددام بالتنسدددديق مددددع خمتلددددف الدددددوائر األخددددرى إلجددددراء لمواصددددفات املعتمدددددة، جددددودة املنتددددوج وعلددددى مدددددى مطابرتهددددا ل

املراجعات الدورية يف ما خيص اجلدودة واألمدور املتعلردة باجلواندب البيئيدة، مد  أجدل إعدداد ترريدر مراجعدة اإلدارة كدل أربعدة 
ومتابعددة مشدداريع تطددوير وحتسددني  ،املشدداريع املوجهددة للمحافظددة علددى البيئددة السددهر علددى تنفيددذهددذا باإلضددافة إىل . أ ددهر

 .جودة املنتوج
 المدير المساعد المكلف  اإلتصا ت والتخليص .5

 .وإعداد املخططات والترارير السنوية للتسيري ،م  مهامه تنظيم وهتيئة اإلتصاالت داخل وخارج الشركة
 مدير األمن الصناعي .6

العداملني مد  حدوادث العمدل والسدهر، علدى هتيئدة هو املسؤول األول ع  األم  الداخلي للمؤسسة وسدالمة األفدراد 
األماك  والظروف الالزمة للعمل، ومراقبتها بصورة مستمرة واإل راف على توفري كل الوسدائل الالزمدة مد  أجدل الترليدل 

 .م  حوادث العمل وحفظ سالمة األفراد بدنيا ونفسيا  
 مديرية المركب المنجمي جبل العنق  .7

ودة واجلددمراقبددة عمليددة اإلنتدداج و  وتددوفري خمتلددف حاجياتدده ، ددؤون املركددب املنجمددي جلبددل العنددق تسدديرياإل ددراف علددى 
 .والريام بعمليات الصيانة وغريها

 مديرية المنشآت المينائية  عنا ة  .8
ومد  ث  دحنها يف  ،واختزينهدا  الفوسدفاتعمليدات إسدتربال  دحنات  عمدال الوحددة، وإدارة اإل دراف علدى تسديري

داريدة والريدام بداإلجراءات اإلباإلضافة إىل عمليات الصيانة الدوريدة للسدف   ،إىل الزبائ  يف السوا الدولية السف  ونرلها
 .واجلمركية الالزمة
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 ديرية الدراسات التطبيقية والبحوث التطويرية م .9
والريام  ،ودراسة مطابرته مع املواصفات احملددة ،دراسة العينات م  املنتوج النهائي على تشرف هذه املديرية

وإجياد احللول الناجعة للمشاكل البيئية املتعلرة  ،البحوث التطويرية الالزمة لتحسني جودة املنتوج وتثمينه الدارةب
 .باإلضافة إىل تردمي خدمات حبثية وإستشارية لبعض املؤسسات األخرى ،باملؤسسة

 مدير التسويق .11
كدراسددة   ،تنميددة املبيعددات واألعمددال املتعلرددة  ددا، علددى العمليددات املتعلرددة باألنشددطة البيعيددة مدددير التسددويق يشددرف
إبدددرام كدددذلك السدددعر والوقددد  اخلددداس باملبيعدددات، و ، وإنشددداء العردددود الدددا تت دددم  الكميدددة اإل دددهار واإلعدددالن،، األسدددواا

سدواا وعمدالء جددد، واحملافظدة علدى زبدائ  املؤسسدة البحدث عد  أ ، وكدذاالصفرات وفردا ملدا ترت ديه مسدتلزمات السدوا
دائدرة التصدددير، : علدى ثدالث دوائددر هدي مددير التسددويق يشدرفكمدا   .مد  خدالل كسدب ثرددتهم بترددمي أحسد  اخلدددمات

تنفيددذ مليددات التصددديرية مدد  خددالل حت ددري و ة املشددرتيات، ترددوم الدددائرة األوىل جبميددع العدائددر دائددرة العالقددات مددع الزبددائ  و 
ت املتعلرة بالزبائ  املتواجدي  يف املنطرة األوىل الا ت م على وجده اخلصدوس دول أوربدا، كمدا تعمدل علدى تنفيدذ الطلبا

أي األسدددواا اجلديددددة بصدددفة  ،والدددا تشدددمل دول  سددديا وأمريكدددا الالتينيدددة ،العمليدددات التصدددديرية املرتبطدددة باملنطردددة الثانيدددة
وتوطيددد  تنميددةو  والعمددل علددى تطددوير ،احملافظددة علددى الزبددائ  احلددالينييف  ا  عامددة، أمددا الدددائرة الثانيددة فتتمثددل مهمتهددا أساسدد

ى إبدددرام اإلتفاقيدددات مدددع العالقدددة معهدددم، وتلبيدددة رغبددداهتم، والسدددعي الددددائم للحصدددول علدددى متعددداملني جددددد واإل دددراف علددد
 الت وقطدددع غيدددار تردددوم بدددالجراءات الشدددراء لكدددل ماحتتاجددده الشدددركة مددد  التعاقدددد معهدددم، أمدددا الددددائرة األخدددرية فالعمدددالء و 

 .و هيزات و احنات
 مديرية الموارد  .11

 : إدارهتا ما يليويرع حت   ،املوارد الترنية والبشرية تسيرياإل راف على مهمتها 
احتياجددات املؤسسددة مدد  العمددال، ةتابعددة املسددار املهددل وتنظدديم خمتلددف هددذه الدددائرة ترددوم  :دائوورة الموووارد البشوورية .1.11

ي  وكددذا الرتقيددة والتكددو  التوظيفبددوتنظدديم وتردددير اإلحتياجددات املتعلرددة  ملفددات العمددال احلددالني للتراعددد، وكددذا مراجعددة
 .، كما تروم بوضع أسجمل االن باط داخل الشركة، وحساب أجور العمالوتوزيع العمال

 .بوضع دورات تكوينية مستمرة للعمال، والسهر على تنفيذها وفق ماهو خمطخ هلا الريام :دائرة التكوين. 2.11
بالفصدل يف الر دايا املتعلردة بالشدركة، وكدذا فدض النزاعدات بدني العمدال هدذه الددائرة هتدتم  :دائرة الشؤون القااواية .3.11

 .وفض النزعات مع األطراف اخلارجية ،واإلدارة يف إطار قانون العمل
 رة المعلوماتيةدائ. 4.11

 :م  مهام هذه الدائرة ما يلي
 ؛إبراز صورة الشركة يف املعارض والصالونات الدولية، وع املعلومات الترنية الا اختص الشركة -
وع ونرل املعلومات الالزمة الا حتتاجها املؤسسة سدواء كاند  هدذه املعلومدات داخليدة تتعلدق باملؤسسدة أو خارجيدة  -

 ؛تتعامل معهتتعلق باحمليخ الذي 
 ؛تتوىل مهمة نرل املعلومة بني خمتلف الوحدات داخل املؤسسة -
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 ا؛هي املسؤولة ع  خلق جماالت التواصل بني املؤسسة واملتعاملني معه -
وصددديانتها يف خمتلدددف  ،جهدددزة اإلعدددالم اآليل وتطبيردددات وبدددرامل تكنولوجيدددا املعلومددداتألعلدددى السدددري احلسددد   السدددهر -

 .األقسام
وتعتدل كدذلك بالتعدامالت  ،تعمل على توفري خمتلف املدوارد ال درورية لكدل األقسدام بالشدركة: دائرة اإلدارة العامة. 5.11

مصدلحتني  ينددرج حتد وكدل  لدك . يم املعدارض اإلقتصدادية والنددواتوتنظد ،اخلارجية وإبرام العردود مدع الزبدائ  واملدوردي 
 . لحة العالقات اخلارجيةعامة، ومصمصلحة الوسائل ال: أساسيتني مها

 المديرية التقنية .12
العتدددداد تشددددرف علددددى عمليددددات اإلنتدددداج مدددد  خددددالل حتريددددق وإجندددداز اإلنتدددداج املردددددر سددددنويا ، والعمددددل علددددى صدددديانة 

والتجهيددزات الكهربائيددة والصددناعية يف الشددركة، باإلضددافة إىل اختطدديخ اإلسددتثمارات الالزمددة والسددهر علددى تنفيددذها يف مددا 
دائددرة : ولتجسدديد  لددك فاملديريددة الترنيددة مرسددمة إىل ثالثددة دوائددر هددي. ة اإلنتاجيددة وعمليددات الصدديانةخيددص تطددوير العمليدد

 .اإلنتاج، دائرة الصيانة، ودائرة خاصة باإلستثمارات

 مديرية المحاسبة والمالية .13
م  مهام هذه املديرية اإل دراف علدى كدل العمليدات املاليدة واحملاسدبية باملؤسسدة وتوجيههدا، وإعدداد امليزانيدة السدنوية 

حيدث ترسدم  .ااهتتردمي املعلومدات املسدامهة يف وضدع امليزانيدات الترديريدة، وحتديدد مدوارد الشدركة واسدتخداماهتا وترسديمو 
مسددك خمتلددف تسددجيل كافددة العمليددات احملاسددبية، و ئددرة احملاسددبة الددا مهمتهددا األوىل اختددص دا: دائددرتنيهددذه املديريددة إىل 
والعمليات املرتبطة بالبنوك، ومراقبة مددى مطابرتهدا للواقدع، والتسدجيل , اخلاصة بعمليات الشراء والبيع الوثائق وامللفات

 واملؤوندددات ومتابعدددة حركدددة املخدددزون، وتسدددجيل اإلهتالكدددات احملاسدددخ ملختلدددف العمليدددات الدددا تردددوم  دددا املؤسسدددة يوميدددا  
بالتنسدديق مددع مصددلحة احملاسددبة التحليليددة، واملشدداركة يف اجلددرد املددادي لدسددتثمارات، وإعددداد امليزانيددة اخلتاميددة لكددل سددنة 

دائدرة الثانيدة فهدي أمدا  .مالية، وإرسال الوثائق وخمتلف املعلومات املتدوفرة لددى املصدلحة عندد طلبهدا مد  املصدا  األخدرى
إعددداد امليزانيددات الترديريددة، تابعددة التسدديري املددايل، ومراقبددة التدددفرات املاليددة الداخلددة واخلارجددة، و الددا مدد  مهامهددا ماليددة امل

فيمدددا   والتنسدديق مددع مصددلحة احملاسددبة العامددة  وتسددوية ديددون املؤسسددة بندداء علددى طلبددات التسددديد الددواردة إىل املصددلحة،
 .واإليراداتيتعلق  ةراقبة  النفرات 

 طبيعة اشا  الشركة وعالقتها  محيطها  :الارع الثالث
بالعديددد مدد  األنشددطة، فنشدداطها ال يرتصددر علددى اإلنتدداج فرددخ، بددل يتعدددى  لددك الفوسددفات ترددوم  ددركة مندداجم 

 .، وتوطيد عالقتها ببيئتهاوهذا م  أجل  بلوغ األهداف املسطرةليشمل األنشطة التجارية، واخلدمية، 
 :تلخيص أهم أنشطة الشركة يف ما يليميك   :أاشطة الشركة  .1

علدددى الوفددداء بالطلدددب لعمالئهدددا، مددد  خدددالل ترددددمي منتوجهدددا الفوسدددفات تعمدددل  دددركة منددداجم  :األاشوووطة اإلاتاجيوووة .1.1
الطبيعدددي احمل دددر للبيدددع، وتردددوم الددددول  الفوسدددفاتتردددوم الشدددركة بالنتددداج حيدددث . باملواصدددفات العامليدددة  وبددداجلودة املطلوبدددة

اخلدام مدد  برايدا احليوانددات أو  الفوسددفاتويتكدون  .املسدتوردة األخدرى بتحويلدده إىل محدض الفوسددفور وكدذلك إىل األودددة
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، حبيدث اختتلدف النسدب املكوندة (Born Phosphat Line): الدا تعدل (BPL)لذلك يطلق عليه إسدم  ،عظام احلوت
 . له م  موط  إىل  خر
وأهدددم ايددداالت الدددا  مصدددنفة تصدددنيف عددداملي  ددداري، بالنتددداج أربعدددة أندددواع مددد  املنتجددداتالفوسدددفات وتردددوم  دددركة منددداجم 

، صناعة الك ي ، صدناعة الصناعة الكيماوية، الصناعة الثريلة، احليوانيةالصناعة الغذائية، الزراعية و  :فيها هي تستعمل
 1:ميك  التطرا إليها فيما يليو  .الصيدالنيةالصناعة و  (مواد التنظيف)ات املنظف

بارتفددداع نسدددبة الفوسدددفات ميتددداز هدددذا الندددوع مددد   :P2O5 مددد  %73الدددذي يعدددادل  BPL% 37/37املنتدددوج املسدددوا  -
 ويسدتخدم هدذا الندوع أساسدا   ،5900 :الراسب الكلسي، حيث تنزع منه الشوائب بوضعه يف الفرن بدرجة عالية تردر بد

 ؛يف صناعة األودة ايهزة واملنتجات الكيميائية
ميتدداز هددذا النددوع بالرتفدداع نسددبة الراسددب الكلسددي   :P2O5 مدد  %77الددذي يعددادل  BPL %37/37املنتددوج املسددوا  -

، ويسدتخدم يف الصدناعة كتصدنيع األوددة °077فيه، ويتم احلصول عليه بواسطة عمليدة التحمديص يف درجدة حدرارة تبلد  
 . واملواد الصيدالنية كيميائيةالنتجات واملالزراعية 

لتصدنيع األوددة  يتمثل يف املنتدوج املخصدص أساسدا   :P2O5م   %73 الذي يعادل BPL %66/60املنتوج املسوا  -
 .وإثرائها لزيادة إنتاجها الرابلة لدحنالل يف الرتبة

يطلددق علدى هدذا الندوع مزيدل الغبدار، ويسددتخدم يف  :P2O5مد   %72الدذي يعدادل  BPL%67/67 املنتدوج املسدوا
أهدددم املواصدددفات الواجدددب توفرهدددا يف  حيدددث تتمثدددل. أهدددم مبيعدددات الشدددركةمددد  ويعدددد  ،الصدددناعة والزراعدددةبعدددض جمددداالت 

لألضدرار الدا  نظدرا   ،أن يكدون خدايل مد  املغنزيدوم والكدادميوم فالزبدائ  ال  بذونده: هدي املنتوج لكدي يكدون مربدول دوليدا  
  .واحليواناتألنه م ر بالبيئة  م  الفليور خاليا  كذلك ا خالل عملية التحويل، وأن يكون  يسببه

وتنتهددي  ،الفوسددفاتبعدددة مراحددل تبدددأ باسددتخراج  مندداجم احلديددد والفوسددفاتمتددر العمليددة اإلنتاجيددة بشددركة حيددث 
 :ةرحلتني مهامتر اإلنتاجية  فالعلمية عليهو  .املكلجمل اجلاف الفوسفات واحلديدحلصول على با
مدد  املركددب املنجمددي جببددل الفوسددفات وإسددتخراج عدد  طريددق التفجددري دم اهلدديتمثددل يف  :الاوسوواات والحديوودإسووتخراج  -

 ؛العنق
: للمركدددب املنجمدددي جبدددل العندددق مددد  الفوسدددفاتوتتكدددون سلسدددلة املعاجلدددة ملدددادة  :الاوسووواات والحديووودمعالجوووة إغنوووا  و  -

  .اإلنتراء اهلوائي، املعاجلة بالطريرة اجلاف ،املائيةاملعاجلة بالطريرة ، التح ري ،التكسري
ط  يف  611 ات متوسخ إنسياب  "GIRATOIRE" يتم يف املرحلة األوىل إستغالل  لة واحدة م  نوع

: للمرحلة الثالثة وهي أما بالنسبةالطح  والغربلة  يتم، ويف الثانية م  أجل حتطيم وتكسري الكتل الكبرية الساعة
غسل والتجفيف، إ  تتم يف األوىل الأربعة ور ات تتمثل يف الرتويق، التحميص، تتم م  خالل بالطريرة املائية  ملعاجلةا

التحميص بواسطة   ويتم ،P2O5وهي الفررية م  عنصر ، ملم 31ملم واألقل م   62.0إزالة الشوائب األكثر م  
الفوسفات م  أجل  تفكيك وإزالة  املواد الع وية املوجودة يف مادة  ""DDOORRRRLLIIVVEERREE""  م  نوعية ثالثة أفران
النا ة ع   وكذلك العصارات م  أجل إزالة األكسيدات ،ويف الثالثة يستخدم اهليدروسيكلونات ،املروا واحلديد

                                                           
 .بريك  ّمد: ، السّيدمة م  مسؤول دائرة املوارد البشريةردّ معلومات مُ   1
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 لك م  أجل و  ،تيسون روكاتعملية التحميص وكذلك املواد اجلريية، ويستعمل يف التجفيف فرنني دائريني م  نوعية 
 011.111وتبل  الطاقة السنوية للتجهيزات املستعملة يف هذه الطريرة  %1.2إىل  %68 م  وإرجاعها إزالة نسبة الرطوبة

الغربلة و م  خالهلا التجفيف  تمتفلمعاجلة بالطريرة اجلافة فبالنسبة ل. م  املادة احملمصة  واملغسولة وايففة سنويا   ط 
ويف الثانية تتم الغربلة بواسطة   ،%6إىل %6 م  خالل فرنني إلزالة  نسبة الرطوبة م  والطح ، إ  يتم التجفيف

أما املرحلة  .DDRRAAGGOONNوعددهم أربعة، ويتم الطح  بثالثة مطاح  م  نوعية  RRHHEEWWUUMMتسمى غرابيل حديثة 
والشكل املوايل . P2O5واحلصيات الدقيرة الفررية م  مادة  إزالة الغبارإىل دف هتالا وهي اإلنتراء اهلوائي  األخرية
 .للاوساات مراحل العملية اإلاتاجيةيوضح 

 مراحل العملية اإلاتاجية للاوساات : (21) الشكل رقم
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 .المديرية التقنية للمؤسسة مسؤول معلومات مقدمة من :لمصدرا     

 األاشطة التجارية  .1.1
 : تتمثل فيما يليأهم العمليات الا يت منها النشاط التجاري للمؤسسة  إن م 

 التكفل بتحريق اإلجراءات اإلدارية الالزمة يف إطار النشاط التجاري للمؤسسة؛ -
 البحث ع  الزبائ  وإبرام الصفرات؛  -
 للمستهلك النهائي؛متابعة التخزي  يف امليناء، والشح  يف السف  لتوصيل املنتوج  -
 .تسيري املنتجات املوجهة للعمالء وفرا  للعرود امل مة، وكذلك الريام بالتغطية التجارية يف املواعيد احملددة -

 التاتيت

المصنع السحق والهرس في  

 فوساات منظف وجاف التنايض اإلرساب والتنظيف

 التنايض فوساات منظف
 

 التكليس والتجيير

جاف فوساات مكلس  التغسيل فوساات مكلس التجايف 

لةووالغر   

 تعبئة وتحميل الهدم والاصل ا ستخراج
 

لتمليسا  



 
 

 

 دراسة استطالعية على شركة مناجم الحديد والفوسفات الجزائرية: لثالّثا الفصل 

 

91 

حيددث ال  ،(نرددل املددواد املنجميددة)طة خدميددة تتمثددل يف خدددمات النرددل ترددوم الشددركة بعدددة أنشدد :األاشووطة الخدميووة .3.1
الفوسددفات فمددثال  املنشددملت املينائيددة بعنابددة ترددوم بنرددل  ،ا تتعدددى لتشددمل اخلددارجوإمّندد ،ترتصددر فرددخ علددى املسددتوى احمللددي

السددف   صدديانة ،إجددراءات وركيددة)للزبددائ  خددارج الشددركة تصددديره للخددارج، كمددا تردددم خدددمات  وهتددتم بعمليددة  واحلديددد
 (. هاحتويل موضعو 

واستشددارات متمثلددة يف دراسددات دمي خدددمات ترددبيرددوم مركددز الدراسددات والبحددوث التطويريددة التددابع للمؤسسددة كمددا 
 .مثل تلك العاملة يف صناعة البرتوكمياويات ،لشركات أخرى متعاقدة مع املؤسسة

م املركدب املنجمدي جببدل العندق بترددمي خددمات الصديانة، والدراسدات األوليدة لعمليدات التفجدري يف مردالع يرو كذلك       
 .وغريها...منها املواد األولية لصناعة اإلون  ومناجم أخرى غري تابعة للمؤسسة، تستخرج 

هتدددف الشددركة مدد  خددالل نشدداطها التطددويري إىل تردددمي منتددوج متميددز، ومتطددابق للمواصددفات  :األاشووطة التطويريووة.4.1
جدل زيدادة حصدة الشدركة السدوقية بالعتبارهدا ضدئيلة جددا  باملرارندة أوالا يتوفر عليها منتوج املنافسني، و لك م   ،الدولية

تردوم بتطدوير منتجاهتددا مد  خددالل الدراسدات والبحدوث املنجددزة علدى مسددتوى  فالشددركة. ةنافسديها خاصدة تددونجمل واملغدرب
 .مركز الدراسات التطويرية والبحوث التطبيرية

 :كما حتمل األنشطة التطويرية يف طياهتا ما يلي     
 عة وتكثيف برامل البحث املنجمي؛متاب -
 متابعة سياسة اإلستماع للزبون وحل اإلختالالت املطروحة؛ -
 ماليني ط  سنويا ؛ أربعةتطوير الطاقة اإلنتاجية للوصول إىل هدف إنتاج  -
وخاصدة السعي م  أجل تفعيل عملية الشراكة الوطنيدة أو األجنبيدة يف ويدع ايداالت  ات الفائددة وقابليدة التطدوير،  -

 يف جمال اإلستغالل املنجمي ومحاية البيئة؛
إىل  الفوسدفات واحلديددم  خالل البحوث والدراسات الدا أجندزت مد  أجدل حتويدل  الفوسفات واحلديدتثمني مادة  -

أودددة ومددواد أخددرى تدددخل يف بعددض الصددناعات الصدديدالنية والكيمائيددة والغذائيددة، والددا ستتجسددد مدد  خددالل البدددء يف 
 .يف مدينة بو روف بوالية سوا أهرا   الفوسفات واحلديدع الرطب الصناعي لتحويل إنشاء مشرو 

  محيطها مناجم الحديد والاوسااتعالقة شركة  .2
متار  الشركة نشاطاهتا وسخ  يخ متندوع، وتربطهدا عالقدات متعدددة يف إطدار تبدادل املصدا  علدى املسدتوى احمللدي 

 . األطراف  ات العالقة وطنيا  ودوليا  على توسيع وتطوير عالقاهتا مع وتسهر هي تعمل فواخلارجي، 
 :  وميك  تلخيص عالقة املؤسسة ةحيطها يف ما يلي    
و لدك  ،تسعى املؤسسة إىل حتسدني مسدتوى املهدارات واملعدارف لعامليهدا عد  طريدق تكدوينهم :المحيط ا جتماعي .2.1

متصداس البطالدة عد  طريدق إيف ترليص و  املؤسسة ة يف العمل، كما تساهمملسايرة التغريات والتحكم يف الترنيات احلديث
هدددذا باإلضدددافة إىل مسدددامهتها يف متويدددل عددددد مددد  اجلمعيدددات  ات الطدددابع اإلجتمددداعي والثردددايف . العاملدددةتوظيدددف اليدددد 

 .والبيئي
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 المحيط ا قتصادي .2.2
 : وميك  تلخيصه يف ما يلي

 1.ودول أمريكا اجلنوبية ،دول  سياو الشرقية، و م  دول أوربا الغربية  الوط خارج  زبائ تتعامل املؤسسة مع  :الز ائن -

 .هذا باإلضافة إىل تعاملها مع زبائ  م  داخل الوط  م  بينهم  ركة أويدال وصيدال 
الواليدددات املتحدددددة وخاصدددة فرنسددددا وأملانيدددا، وكدددذلك مدددع أوربدددا الغربيدددة  مددددوردي  مددد  املؤسسدددة مدددعتتعامدددل  :المووووردين -

وتتعامدل كدذلك . قطدع الغيدارالالزم لدنتاج وحتديثه بصورة مستمرة، إضدافة إىل إسدترياد األمريكية، إ  أهنا تستورد العتاد 
  أخرى؛ راء أجهزة اإلنتاج ووسائل م  أجل  موردي   ليني الشركة مع

الصدندوا و مع البنك الوطل اجلزائري، سة تتعامل بالنسبة للجانب املايل م  متويل وإقراض وحتويل فالن املؤس :البنوك -
 .، والبنك اخلارجي اجلزائريالوطل للتوفري واإلحتياط

 حيث تدفع مبال  ضخمة هلذه الشركات لغرض التأمني على ممتلكاهتا،  :شركات التأمين -
قددرارات )لردوانني فهدي مالكددة للمؤسسدة وغددري متدخلدة يف إدارهتددا، ودورهدا األساسدي هددو سد  الرددرارات وا: الحكوموة -

 ، وأخذ نسبة معت ة م  األرباه كل سنة؛(إعادة اهليكلة الا تعرضنا هلا سابرا
 التكنولوجيالمحيط   .2.3

ومدد  أهدم املعاهددد الدا تربطهددا  ،تسدعى املؤسسدة إىل تطددوير التكنولوجيدا عدد  طريدق إدخددال ترنيدات ووسددائل جديددة
 :ما يلي نذكريف هذا ايال عالقة  م 
 ؛العاملي للفوسفات باملغرباملعهد  -
 ؛اإلحتاد العريب للحديد والفوال  -
 ؛املعهد العايل للتسيري واإلنتاجية باجلزائر -
 .معهد احلديد والفوال  بفرنسا -
 إمكاايات المؤسسة. 3

علددى عدددة إمكانيددات سددواء ماديددة أو بشددرية جعلتهددا تتأهددل لتحتددل املكانددة الددا  مندداجم احلديددد والفوسددفاتتتددوفر  ددركة 
 .تصبوا إليها وم  ث حتريق األهداف السالفة الذكر

 اإلمكاايات المادية  .1.3
تعد املواد األولية باملنطرة م  أجدود املدواد يف الدوط  حيدث يردول األجاندب عد  رملهدا انده الدذهب احلريردي وتتمثدل 

 : فيما يلي
 تستخرج م  وحدة جبل العنق؛: مادة اجلبجمل -
 .مليارط  77بدتستخرج م  املركب املنجمي جبل العنق حيث يردر االحتياطي  :الفوسفات واحلديدمادة  -
 

                                                           
بولونيا، رومانيا، ألبانيا، :الشرقيةأور ا النمسا، الدمنرك، بلجيكا، فرنسا، فنلدا، اليونان، أملانيا، اسبانيا، ايطاليا، إجنلرتا ،سويسرا، هولندا، ال تغال وايرلندا؛ : أور ا الغر ية  1

 . كوبا ،ال ازيل  : دول أمريكا الجنو يةماليزيا، اندونيسيا ،الصني ،تركيا، أوكرانيا، بنغالديش؛ : دول آسيااير، وبلغاريا؛ 
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  اإلمكاايات البشرية. 3.3
إطددار سددامي،  77وإطددار إداري  333مدد  بيددنهم عامددل،  3637يردددر بدددالددذي تتمثددل يف عدددد العمددال اإلوددايل و  

 .باإلضافة اىل أعوان التنفيذ
 التكوين وتحسين الكاا ات في الشركة: الارع الرا ع

مسدددؤوليتها اإلجتماعيدددة  إهتمدددام املؤسسدددة بالعمليدددة التكوينيدددة يف إطدددار حتسدددني أداهدددا اإلجتمددداعي يددددخل ضدددم إن 
هلددا، يف العديددد مدد  مراكددز بالعديددد مدد  التكوينددات املتنوعددة لعما مندداجم احلديددد والفوسددفات ددركة ترددوم الداخليددة، وهلددذا 

يف  ، وهدي تدويل اهتمدام كبدري  دذا ايدال (داخدل املؤسسدة وخارجهدا، داخدل الدوط  وخارجده)التكوي  الداخلية واخلارجيدة 
واحملافظدة علدى  ودةكل سنة بالجراء عمليات التكوي  وتنفيذها حبسب أولويتهدا ووفدق مدا يتوافدق وأهددافها اإلنتاجيدة واجلد

 .البيئة
علدى   ا  مسدؤولية التكدوي  يف املؤسسدة علدى مصدلحة التكدوي  بالدرجدة األوىل، فربدل بدايدة كدل سدنة وبنداءحيث ترع 

متطلبددات العمددل، ويتددوىل  وفددقإنتاجهددا، يطلددب مدد  الوحدددات حتديددد اإلحتياجددات التكوينيددة يف كميددة اإلنتدداج املرغددوب 
 لك يتم وضع خطة التكوي  السنوية وامليزانيدة حتديد اإلحتياجات التكوينية، وم  خالل على ورؤساء العمل  املشرفون

 :الا متك  م  تغطية العمليات الواردة يف اخلطة، وهتدف خطة التكوي  السنوية إىل
 ؛تأهيل عدد كبري م  العمال -
 ؛تطوير املوارد البشرية حسب الترنيات احلديثة -
 ؛تنمية مسرية العمال ع  طريق عملية التكوي  السنوية -
 ة؛اجلامعيني الذي  مت توظيفهم يف املؤسسة على الوسائل الترنية احلديثة املستعملة داخل املؤسستطوير قدرات  -
 ؛اإلنتاجيةو  رفع أداء األفراد م  أجل حتسني اإلنتاج -
 ؛تكوي  الطلبة باخلارج يف إطار التعاقد مع املؤسسات املنتجة لآلليات املستعملة داخل املؤسسة -
 ؛ر الرسكلةإعادة التكوي  للعمال يف إطا -
 .تكوي  بعض الطلبة  التابعني للمراكز الوطنية يف إطار املركز الوطل للتكوي  والتمهني -

( ماسددرت، ماجيسدتري، دكتددوراه)هدذا باإلضدافة إىل حتمددل تكداليف إكمددال بعدض اإلطددارات لدراسدتهم اجلامعيددة العليدا      
  . يف بعض اجلامعات الوطنية واألجنبية املتخصصة

 ة المهنية وإدارة المواردالصح: خامسا
يف كدل وحدداهتا وخاصدة يف املركدب املنجمدي جببدل العندق ووحددة املنشدملت املينائيدة بعنابدة مراكدز طبيدة  توفر املؤسسدة

كمدا تعتمدد سياسدات معيندة لتسديري مواردهدا . جمهزة بأحددث األجهدزة الطبيدة مدع إحتوائهدا علدى عددد معتد  مد  األطبداء
 .م  مياه، طاقة، خملفات

  الصحة المهنية: أو 
 مهامها .1

 :م  مهامها مايلي
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 مسايرة أي مرض قد يرع أثناء العمل والريام باإلستعجالت األولية؛  -
 الريام بالتطعيم ضد العديد م  األمراض؛  -
 متابعة احلاالت املرضية للعمال؛ -
 زيارات ألماك  العمل ملراقبة احلالة الصحية للعمال؛ -
 .للترليل  م  تأثر العمال بالغبارتوفري األدوات الالزمة  -
اجليددة للمنداخ  اخلصدائص ندؤم  بدأنّ  SSoommiipphhooss مناجم الفوسدفاتحن   ركة " : يان سياسة السالمة والصحة المهنية .2

إلطددالا العنددان لردددراهتم يف  ،زيددادة رضددا العدداملني و ددعورهم باالطمئنددانمدد  أساسدديات السددائد وجددو العمددل  ،التنظيمددي
 ".الشركة لتنمية قدرهتا التنافسية ويع اياالت، وإدامتهم واإلبراء على الكفاءات واملهارات الا متتلكها

 .الوصول إىل صفر حادث وتوفري كل الظروف املالئمة للعمل م  أجل ضمان سالمة وصحة العامل :الهدف .3
 إلتزام اإلدارة واإلجرا ات المتخذة .4

 حتد  إدارة املدوارد البشدرية الفوسدفاتتردوم مصدلحة األمد  والوقايدة بشدركة منداجم  الصحة املهنيدةجمال السالمة و يف 
وضدع  إجدراءات صدارمة معد  عنهدا يف قدوانني تددخل  كمدا  ،ةعاينة مناصب وأمداك  العمدل مد  حيدث األمد  واألخطدار

 1:التالية املواد اتنص عليهو  النظام الداخلي للشركةإىل إطار 
وتتوفر فيهدا ويدع  دروط  ة،وأماك  العمل على نظافة دائمة ومستمر  املكاتبو  ن تكون الور اتأجيب " :37 املادة -

  ؛"الوقاية والنظافة الالزمة حلماية صحة عمال الشركة وإلعطاء الصورة املثلى هلا
 وهددو مددا ،مسددتوي مركددب جبددل العنددق ىل وضدداء خاصددة علدداتابعددة الدوريددة لظددروف التهويددة واحلددرارة و احلددرس علددى امل -

اخلصددوس التهويدددة  ىوعلددد ، دددروط الراحددة والوقايدددة الصددحية ن يسددتجيب جدددو العمددل إىلأجيدددب " :37تددنص عليددده املددادة 
 ؛"وتصريف املياه الرذرة والف الت األخرىو ديدها والتشمجمل واإلضاءة والتدفئة واحلماية م  الغبار واألضرار 

وكدددذلك يف األمددداك  املخصصددددة  ،ئل الوقايدددة واحلمايددددة يف األمددداك  املعددددة للعمددددلن توضددددع وسددداأجيدددب " :37 املدددادة -
 ؛"للعتاد وكل وسائل العمل واإلنتاجو  للوثائق

كنشر اإلعالنات التحذيرية داخل الشدركة وتدوفري األلبسدة واألحذيدة  كما يتم االهتمام بالعداد برامل السالمة املهنية -
ن تددوفر للعامددل األلبسددة اخلاصددة والتجهيددزات واملعدددات الفرديددة أجيددب  " :33ة جدداء يف املددادّ وهددذا مددا  ،األمددانت ومعدددا

ممددا يددؤدي إيل اختفدديض تكدداليف  ،و لددك حسددب طبيعددة النشدداط واألخطددار ،جددل احلمايددةأ ات الفعاليددة املعددرتف  ددا مدد  
 ؛"العمل وزيادة جودة املنتجات

جنازهدددا ول دددرورة إمناسدددبة لأل دددغال الواجدددب جيدددب ان تكدددون التجهيدددزات واآلالت وكدددل وسدددائل العمدددل " :30املدددادة  -
وهدذا  ،ن تكدون املعددات موضدوع رقابدة دوريدة ألخدذ صديانتهاأجيدب و  ،االحتياط م  املخاطر الا قد يعرتض هلا العمدال

  ؛"للمحافظة علي سريها احلس  وضمان األم  يف العمل
املسنني موضدوع عنايدة طبيدة خاصدة،  ن خي ع العمال يف كل سنة لفحص طخ مستمر، ويكون العمالأ" :77املادة  -

 ؛"على طلب العامل نفسه ع   لك ميك  االستفادة م  فحوس طبية تلرائية بناءا   ف ال  
                                                           

 .دائرة املوارد البشرية للشركةل عليها م  مصلحة الشؤون االجتماعية ضم  اد مستخرجة م  الرانون الداخلي للمؤسسة،  ومتحصّ هذه املوّ    1
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 :باإلضافة إىل ماسبق تعمل مصلحة الشؤون اإلجتماعية باملؤسسة على ما يلي
التنردل لكدل مد  مل يسدتفد مد   توفري وسائل النرل املر ة مد  أمداك  إقامدة العمدال إىل العمدل بالشدركة، وترددم منحدة -

  ؛وسائل النرل
  ؛مني حوادث العملأتو تامني احلياة، و مني املخاطر، أمني يف جمال تأمني العمال ع  طريق إبرام عرد مع  ركة التأت -
كمدا يتكفدل فدرع العالقدات االجتماعيدة التدابع إلدارة املدوارد البشدرية بالتعداون مدع صدندوا ال دمان االجتمداعي بدددفع  -

 ؛تعوي ات األدوية ودفع إجازات العطل املرضية
حيدث يدتم إعدداد  ، ديد الطاقة لدي األفراد وإبعادهم ع  ضغخ العمل خاصة يف فرتة العطدل السدنوية للرتفيده عدنهم -

دفددع كددل و  الواليددات السددياحية ومنتجعددات الراحددة واالسددتجمام برفرددة عددائالهتم وتددوفري مكددان اإلقامددة بددرامل رحددالت إىل
 .ات السفرمستحر

 تسيير موارد المؤسسة: ثاايا
  استهالك المياه .1

 بعددد مددا يددتم إستخالصدده مدد  املددوادالفوسددفات جددل غسددل مليددة اإلنتاجيددة بكميددات كبددرية مدد  أتسددتخدم امليدداه يف الع
 . والشوائب العالرة

 تحليل تطور التلوث الناتج عن المؤسسة .2
 :يليتتلخص أسباب التلوث الناتل ع  املؤسسة يف ما       

 كميات الغبار املتطاير يف اهلواء جراء عملية اإلستخراج والتحويل واملعاجلة والنرل والتخزي  والشح  ؛  -
 .كمية الف الت الصلبة والسائلة النا ة ع  العملية اإلنتاجية -

برتكيددب مصددايف وأجهددزة خمصصددة ترددوم بكددبح خددروج  33777ويف إطددار التح ددري للحصددول علددى  ددهادة اإليددزو        
وتطاير الغبار يف كل مرحلة م  مراحدل اإلنتداج وصدوال  إىل التخدزي  والشدح  يف مينداء عنابدة، و ديدد هدذه األجهدزة كدل 
سددنة ةددا هددو مسددتحدث، و لددك بالتعاقددد مددع  ددركات أوربيددة متخصصددة يف هددذا ايددال موجددودة خاصددة يف فرنسددا وأملانيددا 

تطددوير هددذه األجهددزة، األمددر الددذي أثددر إجيابيددا  علددى نسددبة الغبددار املتطدداير وجعلهددا تددنخفض بصددورة مسددتمرة  تعمددل علددى
ولكدد  رغددم الترليددل املسددتمر لنسددبة الغبددار مل تصددل إىل النسددبة املسددموه  ددا، والددا . 7737حدد   7776بدايددة مدد  سددنة 

 . مرت مكعب/ ملي غرام  77: حددهتا الدولة واملردرة بد
 ،7776سددنة الفوسددفات نظددف ملددادة اإلنتدداج األاملؤسسددة ملفهددوم تبددل إن : تطووور الاتووالت الملوثووة للبيئووةتحليوول  .1.2

امللوثدة للبيئدة ، أدى إىل اخنفداض يف نسدبة الف دالت 33777 مواصدفات اإليدزو و لك يف إطار سعيها م  أجل اعتمداد
 :إىل  ما يليهذا الف الت وتنرسم  .7773بعد سنة خالل و النا ة ع  العملية اإلنتاجية و 

تسددعى إىل الددتخلص مدد  الف ددالت امللوثددة للبيئددة، مدد  املؤسسددة  إىل  لددك، فددالن باإلضددافة :الاتووالت الصوولبة 1.1.2
 .بأسعار منخف ة م  أجل إعادة استعماهلا لبيع مثل هذه الف الت مع  ركات أخرى ودعر مابر إ خالل

كمددا  ددد اإل ددارة إىل أن املؤسسددة متعاقدددة كددل سددنة مددع مؤسسددة نفطددال : الاتووالت السووائلة الملوثووة للتر ووة.2.1.2
NNAAFFTTAALL م  أجل التخلص م  تلك الزيوت املستعملة. 
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 :ا هتمام  التحسين والتطوير المستمرين .3
ةركدز الدراسدات  SSOOMMIIPPHHOOSSالفوسدفات ويتعلق أساسدا  بوظيفدة البحدث والتطدوير الدا تسدمى يف  دركة منداجم      

وميكدد  قيددا  إهتمددام الشددركة بالتحسددني والتطددوير املسددتمري  مدد  خددالل بعددض املؤ ددرات . طبيريددة والتطويريددةوالبحددوث الت
 : الا م  أمهها ما يلي

 التحسني يف املنتل احلايل م  حيث اجلودة واجلوانب البيئية؛ -
 كمية املنتجات اجلديدة؛ -
 .تطور نسبة اإلنفاا على البحث والتطوير -

بالنسددبة للمؤ ددر األول يعمددل مركددز الدراسددات والبحددوث التطبيريددة والتطويريددة التددابع للمؤسسددة منددذ حصددوهلا علددى 
مدد  أجددل التحسددني املسددتمر جلددودة املنتددوج وإجيدداد احللددول الالزمددة للمشدداكل املطروحددة  33777و 2777 ددهاديت اإليددزو 

 إجيددداد احللدددول  للمشددداكل املتعلردددة باجلاندددب البيئدددي والناودددة عددد   دددكاوى العمدددالء يف مدددا خيدددص اجلدددودة، باإلضدددافة إىل
 . ، والا تأثر سلبا على الرتبةالفوسفاتواملتمثلة يف بعض املواد النا ة م  حتويل مادة 

الفوسدفات أما بالنسبة لكمية املنتجات اجلديدة فرام املركز بالنشاء حبوث تطبيرية وتطويرية تعمل على تثمني مدادة 
إىل عدددة مددواد   الفوسددفاتوالددا سددترتجم يف الرريددب مدد  خددالل إنشدداء املصددنع ال ددخم الددذي سدديحول مددادة   واحلديددد

 .وغريها... أخرى تدخل يف بعض الصناعات الصيدالنية والكيمائية والغذائية والزراعية ومواد التنظيف
 " Somiphos"مواصاات اإليزو المعتمدة من طرف شركة : الارع السادس

الدددا هتدددتم باجلواندددب املرتبطدددة بالتنميدددة املسدددتدامة زائريدددة مددد  بدددني املؤسسدددات اجل "SSOOMMIIPPHHOOSS  "مؤسسدددة تعدددد 
وايسددددة ضدددم  االدارة البيئيدددة وادارة الصدددحة والسدددالمة املهنيدددة و مل مددد  خدددالل حصدددوهلا علدددى اال دددهاد البيئدددي وبدايدددة 

 ددددف حتسدددني صدددورهتا واسدددتجابة للتحدددوالت علدددى . يف املسدددتربل  OOHHSSAASS1188000000التح دددري للحصدددول علدددى  دددهادة 
علدى  دهادة اإليدزو إلبرداء وتطدوير  الشدركةول هذه يشرتط حص مالسيما وأن البعض منه نهاوإرضاء زبائالسوا العاملي 
 .والا  سدت يف إلتزام املؤسسة بتبّل هذا التوجه امل معهاأ كال التع

مدد  األولويددات الددا متليهددا الشددراكة  اليددوم تدد يعيف خمتلددف ايدداالت صددول علددى  ددهادة اإليددزو احلأن  باإلضددافة إىل
  .األجنبية واالن مام للمنظمة التجارة العاملية

 " 2222إصدار  0222حصول الشركة على شهادة اإليزو  .1
 موجدده لزبائنهددا يف السددوا العامليددة، والددذي  يشددرتطون مواصددفات الفوسددفاتنظددرا  ألن معظددم إنتدداج الشددركة مدد  مددادة 

اإليددزو للتعامددل معهددم، إضددافة  إىل زيددادة حدددة التنددافجمل مدد  خددالل وجددود عدددد كبددري مدد  املنافسددني يف هددذا ايددال علددى 
املستوى الدويل، ما ساهم يف تسريع وترية تطور جودة املنتوج واخلدمات املرفرة م  نرل واحرتام ألجدال التسدليم وغريهدا 

 .م  األمور املرتبطة باجلودة
 تطبيدقوالذي توج بالفعدل ب ،2777إلزامية وضرورة إعتمادها ملواصفات اإليزو  "SSOOMMIIPPHHOOSS" لذا أدرك   ركة

مدددد  طددددرف مكتددددب بعددددد املراجعددددة النهائيددددة  لتتحصددددل ،7776سددددنة بدايددددة  مدددد   ISO9001متطلبددددات نظددددام إدارة اجلددددودة 
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التدابع للهيئدة الفرنسدية املاحندة للشدهادة   (SSGGSS  (SSEERRVVIICCEE  GGEENNEERRAALL  DDEE  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE)التسدجيل
CCOOFFRRAACC 7773 يف ماي (7777 إصدار) 2777إليزو ملواصفات ااملطابرة  على  هادة. 

كدون نشداط الشدركة إسدتخراجي يعتمدد علدى التنريدب   " 4002إصودار  14222حصوول الشوركة علوى شوهادة اإليوزو .  2
وما يتبعه م  عمليات حفر وتفجري وإستخراج وحتويل، فالن احمليخ البيئي الدذي تعمدل بده املؤسسدة يتدأثر سدلبيا  وبشدكل 
مبا ددر وكبددري باملخلفددات املفددرزة مثددل الغبددار ومددا ينددتل عدد  عمليددات التحويددل مدد  نفايددات تددؤثر علددى الرتبددة مثددل الزيددوت 

حملروقدددة واألمحددداض واألفدددران احلديديدددة الكبدددرية املهتلكدددة، باإلضدددافة إىل األبدددرة الصدددادرة الدددا زادت بسدددبب قددددم وسدددائل ا
 . اإلنتاج وخاصة غاز الكربون الناتل ع  أفران املعاجلة والتحويل

إىل أمددور أخددرى ، باإلضددافة (كهربدداء، غدداز ومدداء)كمددا تعدداد املؤسسددة مدد  إرتفدداع نسددبة إسددتهالك للمددوارد الطاقويددة 
 . وغريها...متعلرة بالصيانة وقدم أجهزة اإلنتاج املستعملة

أمهيددة احملافظددة علددى البيئددة مدد  أجددل  "SSOOMMIIPPHHOOSS"الفوسددفات لددذا وهلددذه األسددباب، وإدراكددا  مدد   ددركة مندداجم 
 سدديد رسددالتها  دداه التنميددة املسددتدامة، إعتمدددت ترنيددة اإلنتدداج األنظددف، حيددث قامدد  بتجديددد معظددم وسددائل اإلنتدداج 

مدددع هنايدددة  IISSOO1144000011بوسدددائل تكنولوجيدددة حديثدددة صدددديرة للبيئدددة، باإلضدددافة إىل تطبيدددق متطلبدددات نظدددام اإلدارة البيئيدددة 
  ..IISSOO99000011تزمنا  مع تطبيق نظام إدارة اجلودة  21162116 وبداية 21152115

حتصدددل  كدددذلك الشدددركة علدددى  دددهادة املطابردددة  SSGGSSوبعدددد املراجعدددة النهائيدددة مددد  طدددرف نفدددجمل مكتدددب التسدددجيل 
 ..21172117يف ماي  1411114111ملواصفات اإليزو 

 :إعتمدت الشركة ما يلي IISSOO1144000000ويف إطار احلصول على 
مؤسسة مواطنة تؤم  بأن التنمية املستدامة تتحردق عد  "SSOOMMIIPPHHOOSS  "حن   ركة  :رسالة التنمية المستدامة .2.3

 .البحث املتواصل ع  التوازن بني احلاجة الطبيعية لدنتاج والتواجد وواجب احملافظة على البيئة
واعيدة بدأن نشداطها يندتل ال  الدة أثدارا علدى البيئدة، ولكد  هاتده اآلثدار  "SSOOMMIIPPHHOOSS" دركة : السياسة البيئية .3.3

معلومة وميك  التحكم فيها، وهلذا تعمل جاهدة ع  التسيري الصدارم لألخطدار البيئيدة، لبلدوغ أف دل أداء بيئدي واحملافظدة 
 ."حترام والمحافظةمن الطبيعة استخرج موارداا ولها علينا حق اإل": عليه، وبتايل فشعار سياستنا البيئية

مؤسسة عازمة على التأثري وسخ  يطهدا ويف املنداطق الدا تنشدخ  دا،  "SSOOMMIIPPHHOOSS  ": المبادئ األساسية.2.3.3
وتثبدد  وجودهددا كمؤسسددة حريصددة علددى احلفددا  علددى البيئددة وعلددى الصددحة العموميددة، وضددمان املددوارد الكافيددة والرابلددة 

 .لدستغالل لألجيال الرادمة
 :اإلدارة العليا إلتزام.3.3.3

 :تتعهد املديرية العامة ةا يلي  "SSOOMMIIPPHHOOSS  "لتجسيد السياسة البيئية لشركة 
وحتدرس علدى  IISSOO1144000011توفري كل املوارد املالية واملادية والبشرية الالزمة لوضع نظام التسيري البيئي وفردا  للمواصدفة  -

 متابعته داخل وحداهتا وهياكلها بالستمرار؛
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الريا  واملتابعة واملراقبة، واإلعالم واإلتصال، م  أجدل بنداء ثرافدة هددفها األساسدي، أو علدى األقدل، العمل بواسطة  -
الترليص إىل املستوى املربول م  إنتاج النفايات والتأثري علدى البيئدة أثنداء مزاولدة النشداط علدى سدطح األرض واملداء وكدذا 

 املوارد البيئية األخرى يف أي مكان تعمل فيه؛
 جبميع نشاطاهتا طبرا  للروانني واالنظمة السارية املفعول م  أجل الوقاية م  األخطار البيئية؛ الريام -
تددددعيم وتشدددجيع البحدددث العلمدددي مددد  أجدددل إجيددداد احللدددول املناسدددبة علدددى املددددى املتوسدددخ والبعيدددد للمشددداكل البيئيدددة  -

 املطروحة؛
 اهتا كمرحلة أولية وإجبارية قبل إجنازها؛اإللتزام بالجراء دراسة األثر البيئي احملتمل ملشاريعها وعملي -
 ضمان دورات تكوينية دائمة ملستخدمي وسائل احملافظة على البيئة؛ -
 .اإلعالن ع  سياستنا البيئية، ونشر حوصلة األنشطة ونتائجها دوريا  جلميع األطراف املعنية -
 OOHHSSAASS1188000000للحصول على شهادة  2111التحتير األولي سنة .3

 37الا وصدل فيهدا العددد إىل  7770نظرا  لتفاقم عدد حوادث العمل يف السنوات األخرية املاضية وخاصة يف سنة 

حادث معظمهم مييل إىل اخلطورة، باإلضافة إىل زيدادة التكداليف النا دة جدراء سداعات العمدل ال دائعة وتددهور ظدروف 
مدددل املؤسسدددة حاليدددا  وفردددا  ملبددددأ احلفدددا  علدددى املدددوارد كدددذلك تع. وغريهدددا... العمدددل وزيدددادة ال دددغوط مددد  طدددرف العمدددال

الطبيعة وحق األجيال الرادمة بالشراكة مدع مكتدب دراسدات أملداد، مد  أجدل وضدع إسدرتا ية طويلدة املددى، هتددف إىل 
، وإسددددتخراجه بطددددرا علميددددة وبنسددددب  ددددددة ت ددددم  عدددددم اهلدددددر واحلفددددا  علددددى الفوسددددفاتاإلسددددتغالل الر دددديد ملددددادة 

الزم لتشدغيل املصدنع اجلديدد الدذي تعمدل املؤسسدة علدى إنشدائه مد  أجدل تثمدني مدادة الفوسدفا وحتويلهدا إىل اإلحتاطي الد
 .أودة زراعية ومواد أولية تدخل يف صناعة األدوية والصناعات الكيمياوية والغذائية وغريها
احلفدا  علدى البيئدة والترليدل مد  كما تروم املؤسسة يف إطار سعيها للمحافظة على البيئة باملسامهة يف متويل ويعدة 

باإلضدددافة إىل متويدددل عمليدددات التجشدددري يف  ،7737 -7777مليدددون دج خدددالل الفدددرتة  4التلدددوث املوجدددودة يف عنابدددة ةبلددد  
 .والية تبسة، والتعاقد مع مؤسسة يف والية سوا أهرا  م  أجل رسكلة األوراا املستعملة

 ةتبس  يدالحدتقديم عام للمؤسسة الوطنية لمناجم : لثالمطلب الثا
 (somifer)شركة مناجم احلديد اجلزائرية بتعريف ال: الفرع األول

بتداري  ( فرفدو ) ferphosم  خالل إعادة هيكلة املؤسسة الوطنيدة للحديدد والفوسدفات  somifer نشأتأُ   
ة،  ات رأ  مدال قددره مررهدا اإلجتمداعي بواليدة تبّسد( م.ش)ل  إىل  دركة  ات أسدهم حيث حتوّ  77/73/7777و  77

(.377.777إلى  73)للسهم الواحد مرقمة م   3777سهم بريمة  (377.777)دج قسم إىل  377.777.777
1
  

 : فروع أو وحدات و هي كاآليت (77)مخجمل   somiferو لشركة مناجم احلديد اجلزائرية 
 . كلم مشال غرب والية سطيف 77يرع على بعد  mine de anini: فرع جبل العنيني -1
 . كلم غرب والية عني الدفلى  33يرع على بعد  mine de rouina: فرع الروينة -2
 .يرع مشال والية جيجل projet sidi maarouf: فرع سيدي معروف -3

                                                           
 .إنطالقا م  املعلومات املردمة م  طرف املؤسسة مكان الرتبص 1
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 . يرع ببلدية بكارية projet chabet balout: فرع شعبة البلو  -4
 . يرع ببلدية بكارية projet khanguet: فرع الخنقة -5

 : وتتوفر الشركة على جمموعة م  اإلمكانيات تؤهلها وترقي  ا إىل أعلى املراتب وهي كاآليت
متعاقدددون، كمددا  33دائمددون و  376عددامال، مددنهم  377يردددر العدددد اإلوددايل لعمددال الشددركة : اإلمكاايووات البشوورية -أ 

 1:منفذ وهم موزعني على الرطاعات كما يلي 3ية و إطارات سام 76: أن العدد اإلوايل للعمال مرسمون إىل
 . عامال 76: قطاع اإلنتاج -
 . عامال 36: الرطاع الترل -
 . عامال 77: الرطاع اإلداري -
وتتمثدددل يف مدددادة احلديدددد اخلدددام، وتدددزداد أمهيدددة هدددذه املدددادة مدددع زيدددادة منددداطق إسدددتخراجها، : اإلمكاايوووات الماليوووة -ب 

علدددى مناوهدددا مثدددل مدددنجم سددديدي معدددروف جبيجدددل ومدددنجم عنيدددل  somiferوتعتمدددد مؤسسدددة منددداجم احلديدددد اجلزائريدددة 
 . بسطيف

 طبيعة اشاطها و أهدافها: الارع الثااي
: إن لشركة مناجم احلديد اجلزائرية نشاطات متعددة تتمثل يف    

فهي تروم بالبحث وحتويدل وإنتداج احلديدد، حيدث حتتدل املرتبدة األوىل يف التصددير علدى مسدتوى : األاشطة اإلاتاجية -
 73مليددون طدد ، ويردددر اإلحتيدداطي بددأكثر مدد   77احمللددى، حيددث تردددر طاقددات اإلنتدداج ةنجمددي بوخ ددرة و بددالونزة بددد 

مليار ط  يف كل م  جيالت و مهدي عبد العزيز لوالية تندوف، حيث هذه الطاقات تردوم باالسدتهالك الدوطل، كمدا 
 . تعتمد على خمتلف وحداهتا مثل منجم عنيل و منجم الروينة

وهددذا مدد  خددالل مركددز األحبدداث التطبيريددة و التطويريددة، وهددذه األنشددطة هتدددف إىل البحددث عدد  : األاشووطة التطوريووة -
مراكددز ومندداجم جديدددة قابلددة لدسددتغالل، وكددذلك املسدداعدة علددى حتريددق األهددداف البيئيددة للشددركة باإلضددافة إىل تطددوير 

 2.طرا العمل داخل املؤسسة والسعي لكسب عمالء جدد م  خالل التعريف  ا
حيدة املعلومدات تتمثدل هدذه األنشدطة يف ترددمي خمتلدف اخلددمات للمتعداملني معهدا سدواء مد  نا :األاشطة الخدماتيوة -

 .أو م  ناحية املنتجات و طرا التعامل 
 : على حتريق جمموعة م  األهداف تتمثل يف –تبسة   – somiferوتسعى املؤسسة الوطنية ملناجم احلديد اجلزائرية 

 . تتمثل يف البحث و التنريب ع  مادة احلديد وإكتشاف مناطق إستخراجها: أهداف فيزيائية -
 . التطوير م  حيث النوعية ،تطوير كفاءة العمل، زيادة النشاط وتوسيعه: تتمثل يف :أهداف تطورية -
ملسدددامهة يف تنميدددة ا ،زيدددادة تعاملهدددا مدددع الددددول األجنبيدددة ،تسدددويق مدددادة احلديدددد:و لدددك مددد  خدددالل :أهوووداف تجاريوووة -

 . اإلقتصاد الوطل
 

                                                           
 .إنطالقا م  املعلومات املردمة م  طرف املؤسسة مكان الرتبص 1
 .إنطالقا م  املعلومات املردمة م  طرف املؤسسة مكان الرتبص 2
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منهجية الّدراسة وأدوات جمع المعلومات: المبحث الثّااي  
سنروم يف هذا املبحث بالّتحديد  مؤسسة مناجم احلديد والفوسفاتبعد تردمي ميدان الّدراسة واملتمّثل يف 

الّدقيق يتمع الّدراسة وأدواهتا انطالقا م   ره مراحل تطوير أداة وع املعلومات والتحديد الدٌّقيق لعّينة الّدراسة 
 .ومنو جها

 مجتمع الّدراسة، مجا تها وأدواتها : المطلب األّول
مؤسسة مناجم احلديد استنادا إىل نتائل اجلزء الّنظري واعتمادا على الّدراسات الّسابرة؛ أردنا الترّرب م  

 .ملعرفة مدى إسراط املفاهيم واألطر الّنظرية الا رأيناها على أرض الواقع والفوسفات
 :ت اختيار المؤّسسةومبّررا مجتمع الّدراسة-6

، وقد اعتمدنا يف وضع العّينة على عدد مؤّسسة مناجم احلديد والفوسفات اجلزائريةيتمّثل جمتمع الّدراسة يف 
م  ملة جلوقد وقع اختيارنا على هذه املؤّسسة . عامل 373م  عّمال اإلدارة العليا يف املؤّسسة والّذي  بل  عددهم 

 :مايليها فياألسباب نورد
 ؛الفوسفات واحلديداملوقع الرّيادي للمؤّسسة يف جمال التنريب واستخراج  -
 توّفر املؤّسسة على نظام معلومات ميكّننا م  إجراء الّدراسة؛ ةعىن توّفر متغرّي الدراسة املسترل؛ -
ت ومالحظات على وجود بعض املمارسات املتعّلرة بالتنمية املستدامة يف املؤّسسة مما  ّجعنا على الريام ةرابال -

 مستواها للوقوف على مستوى هذه املمارسات؛
ابع للّدراسة ما وجود بعض الّدراسات الّسابرة الا أجنزت على مستوى املؤّسسة والا تشرتك ترريبا يف املتغرّي الت -

 ها؛لف  انتباهنا إلي
ىل تسهيل مهّمتنا م  قبل العاملني يف قرب املؤّسسة م  مرّر اإلقامة مما ساعدنا على التنّرل إليها، باإلضافة إ -

 .السابرة الدراساتاملؤّسسة انطالقا م   ارب أصحاب 
 :عّينة الّدراسة-2

نظرا لصعوبة ا تمال الّدراسة على كّل ايتمع املدرو  اخرتنا عّينة عشوائية م  إطارات املؤّسسة والبال  
إطار وقد واجهنا  373للعلم فالّن عدد إطارات املؤّسسة يبل  . إطارا، قمنا بتوزيع االستبيان عليهم 37عددهم 

فرخ منهم، و لك بعد استشارة  01صعوبات يف الوصول إىل ويع اإلطارات، وم  ّث فرد اقتصرت الّدراسة على 
 .%67لة باعتبار أهّنا تساوي أساتذة متخّصصني يف جمال اإلحصاء نظرا لكون نسبة متثيل العّينة مربو 

 عّينة الّدراسة (26)الجدول رقم
 النسبة التمثيلية للعّينة العّينة المطّبقة في الّدراسة إطارات المؤّسسة

373 37 %67 

 .إنطالقا م  املعلومات املردمة م  طرف املؤسسة مكان الرتبص ،الطالبم  إعداد : المصدر
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 :مجا ت الّدراسة-3
وكان  ،الّدراسة امليدانية ممارسات نظام املعلومات ودورها يف ااختا  الررارات املتعّلرة بالتنمية املستدامةمشل  

، أّما زمانيا فرد امتّدت الّدراسة م  مؤّسسة مناجم احلديد والفوسفات اجلزائرية مكان إجراء الّدراسة على مستوى
ورّكزنا يف الّدراسة على وع، اختزي ، معاجلة ونشر . إىل هناية  هر ماي م  نفجمل السنة 7737أواخر  هر فيفري 

نظام املعلومات، كما اعتمدنا على ااختا  الررارات املتعّلرة بالتنمية املستدامة يف األبعاد لاملعلومات كمكّونات 
 .الكالسيكية هلا واملتمثّلة يف البعد االقتصادي، االجتماعي والبيئي

 : دوات جمع البياااتأ-4
اعتمدنا يف دراستنا هاته على عّدة أدوات كان امّهها االستبيان املرّدم للعّينة املدروسة، ومتثّل  هاته األدوات 

 :فيما يلي
ومّت  مع عدد م  مسؤويل املؤّسسة خاصة أولئك املسؤولني ع  نظام ملعلومات ويف مرّدمتهم مساعد  :المقا لة -أ

باإلضافة إىل مدير دائرة املعاجلة، كما كان لنا عّدة مرابالت مع مدير دائرة  االتصال وكذا مدير دائرة املعلومات،
 .تسيري اجلودة والبيئة

اعتمدنا على املالحظة يف التوّصل إىل نتائل ميك  أن تساعدنا يف الّدراسة انطالقا م  التنّرل بني  :المالحظة-ب
 .مديريات ودوائر املؤّسسة

قمنا بتطوير استبيان قصد وع املعلومات الا تساعدنا على قيا  مستوى نظام املعلومات وااختا   :ا ستبيان-ج
افة إىل استخدامه يف تبيني الّدور الذي يلعبه نظام املعلومات يف ااختا  هذه الررارات يف املؤّسسة املبحوثة، باإلض

 .الررارات
املصطلحات واملفاهيم الغام ة يف االستبيان، كما  استخدمنا هذه األداة بغية توضيح بعض :ا ستبيان  المقا لة -د

افة إىل اعتماده عند تروة بعض استخدمناه مع اإلطارات الّا ملسنا عندهم بعض الّلبجمل حول مفرداته، باإلض
 .املصطلحات لدطارات الا ال حتس  الّلغة العربية

 ومتغّيراته اموذج الّدراسة :المطلب الثّااي
انطالقا م  الّدراسات الّسابرة واعتمادا على ما توّصلنا إليه يف اجلزء الّنظري باإلضافة إىل االستعانة بنصائح 

التعليم العايل يف هذا ايال وضعنا منو ج الّدراسة الّذي يبنّي متغرّيي الّدراسة عدد م  املتخّصصني م  أساتذة 
 .املسترّل والّتابع ومكّوناهتما

 : اموذج الّدراسة-1
 :يوّضح الّشكل املوايل منو ج الّدراسة الّنهائي بكّل مكّوناته
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 اموذج الّدراسة:(22) الّشكل رقم
 
 
 

 
 
 
 
 

 الطالبم  إعداد : المصدر
 :لمتغّيرات النموذج التعرياات اإلجرائية-2

بعد االطالع على العديد م  األطر النظرية واملفاهيمية لنظم املعلومات والتنمية املستدامة، وبعد استخالس 
 :نتائل اجلزء الّنظري للّدراسة؛ ميكننا تعريف مكّونات منو ج الّدراسة على الّنحو الّتايل

 :ظام المعلوماتا-أ
هو جمموعة م  العمليات املنّظمة الا متّد املدراء واملسرّيي  والعّمال باملعلومات الاّلزمة الستمرار نشاطها 

ويتكّون هذا الّنظام م  أ خاس . وحتسينه وكذا معاجلة هذه املعلومات الاختا  الررارات الاّلزمة يف الوق  املناسب
روم نظام املعلومات بعّدة عمليات على مراحل لتردمي املعلومة اجلاهزة الاختا  الررار  وي .وترنيات وعملي  يدوية و لية

 :كا يلي
ونعل  ا ويع العمليات الا يرصد م  ورائها اكتساب املعلومات وتزويد الّنظام  ا بعد  :المعلومات جمع-

 ,اتتصنيفها حسب احلاجة، وتعتمد هذه املرحلة على العملية الرتاكمية للمعلوم
 ا ويع عمليات حفظ املعلومات وترسيمها حسب أمهّيتها أو فهرستها، ويلعب  نرصدو  :المعلومات تخزين-

أر يف املؤّسسة دورا هاما يف هذه املرحلة، واملؤسسات الناجحة هي الا متلك طرا جّيدة يف حفظ أر يف 
 .املعلومات الستخراجها واستعماهلا يف الوق  املناسب بكّل سهولة

نعل ةعاجلة املعلومات هنا حتليلها والوصول إىل نتائل تساعد على ااختا  الررارات الصائبة يف  :المعلومات معالجة-
 .الوق  الاّلزم

 .هذه املرحلة يتّم فيها اإلفصاه ع  املعلومات يف  كلها الّنهائي الستخدامها :المعلومات اشر -
 :المستدامة التنمية إطار في القرار اتخاذ -ب

باعتبار التنمية املستدامة هي التنمية الا تبحث يف طرا تغيري أمناط االستهالك واالنتاج وتر يدها لتصبح 
 .تعايش، وهي األبعاد الكالسيكية للتنمية املستدامة-عدالة-ربح: األبعاد الا حتّرق التوليفة داعمة للبيئة؛ رّكزنا على

 املتغرّي الّتابع

في إطار التنمية اتخاذ القرار 
 المستدامة

 اختاذ القرارات يف إطار البعد االقتصادي

 اختاذ القرارات يف إطار البعد االجتامعي

 اختاذ القرارات يف إطار البعد البيئي

 املتغرّي املسترلّ 
 نظام المعلومات

 مجع املعلومات

 ختزين املعلومات

 معاجلة املعلومات

 نرش املعلومات
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بعملية ااختا  الررارات املتعّلرة جبوانب جودة  يعىن هذا املتغرّير  :ا قتصادي البعد إطار في القرارات اتخاذ -
 .املنتجات واحملافظة على األرباه ايزية للمؤّسسة واملسامهة يف الّدخل الرومي

هذا املتغرّي نرصد به الررارات املتعّلرة جبوانب الترليل م  البطالة،  :ا جتماعي البعد إطار في القرارات اتخاذ -
 .والعمل الت امل واخلريي للمؤسسةالعدالة يف توزيع األجور والّدخل عموما، وكذا أخالقيات األعمال 

اآلثار السلبية  هنا نعل الررارات الا تعىن بالبيئة بشكل عام، للترليل م  :البيئي البعد إطار في القرارات اتخاذ -
 .لنشاط املؤسسة على صّحة االنسان باعتبار أهّنا ستكون م  جنجمل البيئة الا يعيش فيها

 والمقاييس المستخدمة في الّدراسة( ا ستبيان)تطوير أداة جمع البيااات : المطلب الثّالث
 : توياته ومراحل تطويره كاآليتجلمع البيانات الالزمة حول متغرّيي الّدراسة قمنا بتطوير استبيان كان  

 :ا ستبيان محتويات-1
 :سؤاال مرّسمة إىل جزئني كالتايل 73احتوى االستبيان على 

وجاء ترسيمه حسب احملاور واملتغرّيات الفرعية للمتغرّي املسترّل الا  رحناها فيما سبق، وهو  توي : الجز  األّول-أ
 .يف املؤّسسة املبحوثة بكّل مكّوناته مستوى نظام املعلوماتعبارة تريجمل  37على 
عاد التنمية املستدامة، حيض ة باتساوي على ااختذ الررار حسب أبسؤاال موزع 37و توي على : الجز  الثّااي -ب

 .أسئلة، وتريجمل هذه األسئلة مستوى ااختا  الررار يف إطار التنمية املستدامة يف املؤسسة  ّل الّدراسة 7ضّم كّل بعد 
 : تطوير ا ستبيانمراحل -2

 :مّر االستبيان املعّد بغرض وع البيانات وحتليلها على مرحلتني نوجزمها فيما يلي
راجعة األدبيات والدراسات السابرة واخلاصة بالّدراسات امليدانية بشكل  ّدد باالعتماد ةقمنا : المرحلة األولى-أ

على اجلزء الّنظري للدراسة؛ حيث مت حتديد جمموعة م  املتغريات الا جلأت إليها هذه الدراسات، واعتمادا على 
ااختا  يف  نظام املعلوماتمدى مسامهة  النتائل الا مت التوصل إليها؛ مت تطوير أداة الريا  الا هتدف إىل قيا 

 .سؤاال 77املستدامة يف املؤّسسة املبحوثة، واحتوت الررارات يف إطار التنمية 
مت إجراء جمموعة م  املرابالت الشخصية مع املتخصصني يف جمال إدارة األعمال وجمموعة م  : المرحلة الثّااية-ب

أع اء اهليئة  اخل اء و انة على األستا  املشرف وجمموعة م مسرّيي املؤّسسة املبحوثة، حيث مت عرض االستب
، وأسفرت هذه املرابالت ع  بعض التعديالت واحلذف لبعض العبارات وتعويض و اجلزائر التدريسية جبامعة سطيف

 .عبارة 73بددد استبيان هنائيويف األخري حصلنا على . بأخرىعبارات 
 :مقياس ا ستبيان-3

                                                           
 حتكيم االستبيان واالستشارة يف (: املدرسة العليا للدراسات التجارية)عدد األسئلة الاّلزمة، األستا  صالواتشي سفيان األستا  فاتح غاّلب االستشارة يف عّينة الّدراسة و

 .  وضع املتغرّيات واحملاور
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اخلماسي نظرا لكونه  (likert)لتحويل إجابات املبحوثني إىل بيانات كّمية قمنا باستخدام مريا  ليكرت 
أكثر تعبريا وتنّوعا، باعتباره يعطي جماالت أوسع لدجابة، والشكل املوايل يبنّي كيفية حتويل البيانات اعتمادا على هذا 

 .املريا 
 البياااتمقياس أداة جمع : (20) رقم جدولال

 غري موافق متاما غري موافق موافق إىل حّد ما موافق موافق متاما اإلجا ات

 3 7 7 3 7 الّدرجات

 SPSS 20التحليل بواسطة باالعتماد على خُمرَجات : المصدر

 :صدق األداة وثباتها-4
يرصد بصدا األداة قدرة االستبانة على قيا  املتغريات الا وضع  لرياسها، وعلى هذا املبدأ مت عرض 

، واملنهجية (أساتذة جامعات)االستبانة على عدد م  املتخصصني يف الدراسات امليدانية املتعّلرة بالدارة األعمال 
دراسات  ات العالقة لالستفادة منها؛ هذا كخطوة واإلعالم اآليل ملراجعة وفحص املتغريات كافة واستعراض بعض ال

فردا وكان   21ثبات االستبيان انطالقا م  توزيعه يف خطوة أّولية على عينة عشوائية بلغ  أوىل ّث قمنا باختبار 
 :كالّتايل  (Cronbach's Alpha)كرونباخ ألفا نتائل اختبار الثّبات باستخدام مريا   
 ا ستبيان األّوليمقياس ثبات :(20) رقم جدولال

 SPSS 20التحليل بواسطة باالعتماد على خُمرَجات : المصدر
باطمئنان كوهنا تشري إىل أّن إجابات املبحوثني ستكون وكان  هذه املعامالت جّيدة ما جلنا نستخدم األداة 
 .متراربة إ ا ما وّزع  نفجمل االستبانة عليهم يف فرتتني متباعدتني

وبعد توزيع االستبيان واسرتجاعه بشكل هنائي قمنا بالعادة حساب معامل الثّبات والّذي أعطى النتائل 
 :الّتالية

 الّنهائية معامالت ثبات ا ستبااة(: 20) رقم جدولال

 SPSS 20التحليل بواسطة باالعتماد على خُمرَجات : المصدر

 الجز  الخاص  نظام المعلومات 
الجز  الخاص  اتخاذ القرار في إطار التنمية 

 ا ستبيان الكّلي المستدامة

 0,89 0,87 0,92 معامل الثّبات

الجز  الخاص  اتخاذ القرار في إطار التنمية  الجز  الخاص  نظام المعلومات 
 المستدامة

 ا ستبيان الكّلي

 0,80 0,86 0,83 معامل الثّبات
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يف اجلزء 0,80 و0,83،0,86بلغ تظهر نتائل معامالت ثبات االستبانة أّن هذه املعامالت جّيدة حيث 
على التوايل، و لك  ييف إطار التنمية املستدامة واالستبيان الكلّ  راتاخلاس بااختا  الررازء اخلاس بنظام املعلومات، اجل

 .0,60باعتبار أّن املعامالت املربولة هي تلك الا تفوا 

 :إجرا ات تو يع ا ستبيان -5
عّينة الّدراسة واملتكّونة م   علىبعد إعداد االستبيان يف  كله الّنهائي والتأّكد م  صدقه وثباته قمنا بتوزيعه 

 :إجراءات توزيعه على الشكل التايل كان ، و إطارا يف املؤّسسة37
سّهل  علينا الريام  وهي الفئة الا ملسنا فيها فهما جّيدا لعبارات االستبيان و توياته؛ هذه الفئة: الائة األولى .أ 

 .االسرتدادبالّدراسة نظرا لرصر فرتة 
 ، وكان  فرتةهاوتوضيح افرمنا بشرحه بعض مصطلحات االستبيانوالا ملسنا لديها غموضا يف : الائة الثّااية .ب 

 .طويلة نسبيا باملرارنة مع الفئة األوىل االسرتداد هنا
هذه الفئة كّنا جم ي  على الريام معها باستبيان باملرابلة نظرا لعدم فهمها لالستيان وكيفية اإلجابة  :الائة الثّالثة .ج 

 .عليه، و لك حلرصنا على تردمي إجابات موضوعية  عل م  نتائل الّدراسة أكثر دقّة
منها صاحلة فرخ نظرا  61كان    63نسبيا إاّل أننا اسرتجعنا عددا م  االستبانات بل  رغم طول فرتة التوزيع و 

. ومل نعتمد علها يف التحليللكون االستبانات املتبّرية ناقصة تارة وتارة أخرى فارغة متاما وبالتايل كان  غري صاحلة 
 %30وبالتايل فرد كان  نسبة التجاوب مع االستبانات املرّدمة  ؛01استمارة فرخ م   61واقتصر الّتحليل على 
 .نة الدراسة واالستبانات الصاحلة للتحليل احملّصل عليهاواجلدول املوايل يبنّي عيّ 

 اسبة ا ستبيااات الصالحة من عينة الّدراسة(: 61) رقم جدولال
 اسبة ا ستبااات الصالحة إلى العينة الكّلية النسبة التمثيلية للعّينة العيّنة المطّبقة في الّدراسة إطارات المؤّسسة

373 37 %67 56% 

 SPSS 20التحليل بواسطة باالعتماد على خُمرَجات : المصدر
وعلى الّرغم م  عدم صالحية بعض االستبانات للتحليل فرد كان  الّنسبة النهائية لالستبانات الصاحلة 

 .مربولةللدراسة  ات قدرة متثيلة جّيدة باعتبارها فاق  الّنصف وهي نسبة 
 األساليب والمقاييس ا حصائية المستخدمة-6

لعرض وحتليل بيانات االستبيان قمنا باستخدام مراييجمل إحصدائية حسدب متطّلبدات الّدراسدة، ولغدرض حتليلهدا بدقّدة 
فبالّنظر إىل منو ج الّدراسدة ولكدون . "77"يف نسخته "SPSS"استخدمنا برنامل احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

مرددداييجمل : هددذه األخددرية تدددر  دور املتغدددرّي املسددترّل يف املسددترّل التّددابع فدددالّن أنسددب املردداييجمل الددا تطّلبتهدددا الّدراسددة هددي
جمل هددي النزعدة املركزيددة ممثّلددة يف املتوّسددخ احلسددايب واالحنددراف املعيدداري، وكددذا معددامالت االرتبدداط، وكاندد  أهددّم هددذه املرددايي

 . التنمية املستدامةب ااختا  الررارات املتعلرةيف  نظام املعلوماتمنا ج ومعامالت االحندار لريا  الّداللة االحصائية لدور 
يف املؤسسة  املعلوماتنظام واستعملناه لريا  مدى داللة إجابات املبحوثني على مستوى : المتوّسط الحسا ي .أ 

( likert)لتنمية املستدامة، ونظرا لكون مريا  االستبيان هو مريا  ليكرت اب الررارات املتعلٌّرةاملبحوثة وكذا 
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نظرا لكوهنا الدرجة احملايدة يف  7اخلماسي؛ فالّن املتوّسطات الّدالة هي تلك الا تفوا املتوّسخ الفرضي واملرّدر بددد
 .املريا  وبالتايل فما يفوقها فهو إّما موافق أو موافق متاما

وهو واحد م  أهّم مراييجمل التشّت  والذي استخدمناه ملعرفة الفروا يف إجابات : المعياريا احراف  .ب 
 .املبحوثني حول عبارات االستبيان

وكذا ارتباط املتغرّيات الفرعية  باملتغرّي التابع املتغرّي ملسترلواستخدمناه ملعرفة درجة ارتباط  اور : معامل ا رتبا  .ج 
 .ة املسترّلةالتابعة باملتغرّيات الفرعي

وهي أهّم املراييجمل الا اعتمدنا عليها، حيث تعّ  ع  وجود الّداللة االحصائية : معاد ت واماذج ا احدار .د 
 .التنمية املستدامةب ااختا  الررارات املتعّلرةيف  نظام املعلوماتلدور 

سترّل؛ ويبنّي لنا النسبة الا يؤثّر  ا واستخدمناه لريا  مدى مسامهة املتغرّي التابع يف املتغرّي امل: معامل الّتحديد .ه 
املتغرّي املسترّل على املتغرّي التابع حيث كّلما كان  هذه الّنسبة كبرية كّلما كان  املسامهة أك ، وتعزى النسبة املتبرّية 

 .ملتغرّيات أخرى خارج الّدراسة وكذا للخطأ العشوائي، كما ساعدنا يف قيا  الردرة التفسريية للنما ج
 عرض وتحليل  يااات ا ستبيان: لمبحث الثّالثا

بعد وضع االستبيان الّنهائي والتأّكد م  صدقه وثبات عباراته، وبعد توزيعه واسرتداد اإلجابات الّصاحلة، 
باالعتماد وبعد التأّكد م  التمثيل اجلّيد لنسبة االستيانات املسرتجعة للعينة الكّلية للّدراسة قمنا بتحليل هذه النتائل 

وجاءت نتائل الّتحليل وفرا للجداول  ."77"يف نسخته "SPSS " احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ناملر على ب
 .الا سنوّضحها يف هذا املبحث مع إبراز أهّم التعليرات والتحليالت الاّلزمة

مؤّسسة  يفالتنمية المستدامة  ت في إطارعرض وتحليل اتائج مستوى اظام المعلومات وإتخاذ القرارا -1
 .مناجم احلديد والفوسفات اجلزائرية

 نتائل اإلحصاء الوصفي م  خالل املتوّسطات احلسابية واإلحنرافات املعياريةنروم يف هذا اجلزء بعرض وحتليل 
ونبدأ بنتائل مستوى ملتغيٍّ املسترل  والّا اعتمدنا عليها للحكم على مستوى متغرّيي الّدراسة يف املؤسسة املبحوثة،

 .والذي هو نظام املعلومات يف املؤسسة  ّل الدراسة
 :عرض وتحليل اتائج مستوى اظام المعلومات-أ

 :الّتايلاملوّضح يف اجلدول وكان  النتائل على الّنحو 
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  المبحوثة سةسمؤ العرض  يااات مستوى اظام المعلومات في (:11) رقم جدولال
المتوّسط  اظام المعلومات

 الحسا ي
ا احراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الّد لة

 العبارة المحور

جمع 
 المعلومات

تشدددددجع املؤسسدددددة عامليهدددددا علدددددى البحدددددث عددددد  املعلومدددددات املرتبطدددددة بأنشدددددطتها يف 
 متوّسخ 4 0,92 3,13 .النشرات العلمية

املعلومددددات املرتبطددددة بأنشددددطتها مدددد  يتددددوفر لدددددى العدددداملني االسددددتعداد للبحددددث عدددد  
 ضعيف 8 0,87 2,98 .املصادر املتعددة

 ضعيف 9 1,02 2,96 .تركز املؤسسة على وع املعلومات م  العاملني لالستفادة منها يف تطوير املؤسسة
 متوّسخ  0,79 3,02  المجموع

تخزين 
 المعلومات

 متوّسخ 3 0,97 3,30 .الالزمة بسرعةتستخدم املؤسسة قاعدة بيانات للوصول إىل املعلومات 
 متوّسخ 6 1,03 3,10 .تستخدم املؤسسة تكنولوجيا املعلومات ملعاجلة املعلومات بفاعلية

 متوّسخ 6 0,95 3,10 .تروم املؤسسة حبفظ املعلومات بصورة يسهل الوصول اليها
 متوّسخ  0,77 3,16  المجموع

معالجة 
 المعلومات

 متوّسخ 3 1,07 3,26 .الوسائل املالئمة ملعاجلة املعلومات املخزنةحتدد املؤسسة 
 متوّسخ 5 0,92 3,11 .تروم املؤسسة بتحديد املعلومات املهمة وتصنيفها

 متوّسخ 6 1,05 3,10 .تروم املؤسسة بتشفري املعلومات ح  يسهل إستخدامها
 متوّسخ  0,64 3,16  المجموع

نشر 
 المعلومات

املؤسسة بنرل املعلومدات املرتبطدة بأنشدطتها مد  املصدادر املتعدددة إىل وحدداهتا هتتم 
 متوّسخ 7 1,14 3,05 .املختلفة

 متوّسخ 1 0,84 3,41 .يوجد يف املؤسسة مكتبة تت م  املنشورات املرتبطة بأعماهلا
 متوّسخ 2 0,94 3,28 .تستخدم املؤسسة النشرات االلكرتونية لنشر املعلومات املرتبطة بأنشطتها

 متوّسخ  0,56 3,25  المجموع

 متوّسخ 3 0,40 7137 الكّلي المجموع 
 SPSS 20التحليل بواسطة باالعتماد على خُمرَجات : المصدر

مستوى متوّسخ  فيما إطارات املؤّسسة املبحوثة أن هناك يظهر اجلدول م  خالل إجابات املبحوثني م  
يف ويع هاته  7؛ حيث فاا هذا املتوّسخ قيمة املتوّسخ الفرضي والّذي يبل  املعلوماتنظام يتعّلق جبميع  اور 

، يف حني كان  متوّسخوهو مستوى  3,25بريمة  نشر العلوماتوسجلنا أك  املتوسطات يف  ور . احملاور
م  خالل األمهية النسبية إلجابات املبحوثني فرد حّل  العبارة  أّما، 3,16و  3,02املتوّسطات األخرى ترتاوه بني 

الثّامنة املتعلٌّرة بتوفٍّر املؤسسة على مكتبة حلفظ الوثائق واملنشورات املتعّلرة بنشاط املؤسسة املرتبة األوىل ةتوّسخ بل  
النتائل املسّجلة يف االحنرافات املعيارية وأّكدت . املعلومة، يف حني سّجلنا أصغر املتوّسطات يف جمال وع 3,41قيمة

؛ ما يعل أّن إطارات ؛ ةعىن أّن إجاباهتم تتفق يف جمملهااإلطارات ك فروا ضعيفة يف إجابات املبحوثنيأّن هنا
 .مؤّسسة مناجم احلديد والفوسفات اجلزائريةلنظام املعلومات يف  املؤّسسة لديها إواع على أّن هناك مستوى متوّسخ

 .وهي قيمة تفوا املتوّسخ الفرضي املعتمد يف الّدراسة 7137يؤّكد  لك هو املتوّسخ العام هلذا اجلزء والّذي قّدر بد وما 
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 :عرض وتحليل اتائج مستوى اتخاذ القرار في إطار التنمية المستدامة-ب
  المبحوثةفي المؤسسة اتخاذ القرارات في إطار التنمية المستدامة  مستوى(: 12) رقم جدولال

المتوّسط  إتخاذ القرار في ظل التنمية المستدامة
 الحسا ي

ا احراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الّد لة
 العبارة المحور

البعد 
 االقتصادي

 ضعيف 4 1,19 7107 .إقتصادية حبتةحترس املؤسسة على إاختا  قرارات 
 متوّسخ 3 0,85 3,13 .الكفاءة اإلقتصاديةحترس املؤسسة على 
 متوّسخ 2 1,20 3,15 .النجاعة اإلقتصاديةحترس املؤسسة على 
 ضعيف 5 1,12 2,68 .حتريق أهداف رحبيةحترس املؤسسة على 

 متوّسخ 1 0,97 3,26 . اريةحترس املؤسسة على إاختا  قرارات 
 متوّسخ  0,70 3,01  المجموع

البعد 
 االجتماعي

 ضعيف 5 1,03 2,80 .اجلانب اإلجتماعي حترتمحترس املؤسسة على إاختا  قرارات 
 متوّسخ 4 1,19 3,08 .يف صا  العمالحترس املؤسسة على إاختا  قرارات 
 متوّسخ 1 1,27 3,21 .قانونية حترس املؤسسة على إاختا  قرارات
 متوّسخ 3 0,69 3,11 .أخالقية حترس املؤسسة على إاختا  قرارات

 متوّسخ 2 0,91 3,18 .طوعية قراراتحترس املؤسسة على إاختا  
 متوّسخ  0,57 3,08  المجموع

 البعد البيئي

 متوّسخ 3 1,02 3,21 .البيئياجلانب حترس املؤسسة على 
 ضعيف 7 1,14 2,75 .خ راءحترس املؤسسة على إاختا  قرارات 

 ضعيف 7 7.33 7.77 .أنظف املؤسسة على إاختا  قرارات إنتاج حترس
 ضعيف 7 1,02 2,38 .املؤسسة على إاختا  قرارات تسويرية حترتم البيئيةحترس 

 ضعيف 3 0,73 2,28 .حترس املؤسسة على إاختا  قرارات إنتاجية حترتم البيئية
 ضعيف  0,45 2,52  المجموع

 ضعيف  0,35 2,87 الكّلي المجموع 
 SPSS 20التحليل بواسطة باالعتماد على خُمرَجات : المصدر

ةحوري مستوى متوّسخ  فيما يتعّلق املتعّلق بااختا  الررارات ضم  التنمية املستدامة أن هناك يظهر اجلدول 
حيث بلغ  املتوّسطات الفرعية . البعد االقتصادي واالجتماعي، ومستوى ضعيفا فيما يتعّلق بعبارات البعد البيئي

لبعدي  االقتصادي واالجتماعي؛ لك  وعلى عكجمل  لك للمحاور قيما أك  م  املتوّسخ الفرضي يف أغلب عبارات ا
 3,08، 3,01: وجاءت هذه املتوّسطات على الرتتيب. بلغ  قيما أقل منه يف األغلبية الك ى لعبارات البعد البيئي

م   أّما، ما يدّل على مستوى متوّسخ هلذا البعدوهو  البعد االجتماعيوسجلنا أك  املتوسطات يف  ور 2,87و
اخلامسة يف البعد االقتصادي، الثّالثة يف البعد : اتألمهية النسبية إلجابات املبحوثني فرد حّل  العبار خالل ا

 البعد البيئييف حني سّجلنا أصغر املتوّسطات يف  .االجتماعي واألوىل يف البعد البيئي يف املرتبة ألوىل حسب كّل بعد
ك فروا ضعيفة يف إجابات يف االحنرافات املعيارية أّن هناوأّكدت النتائل املسّجلة . 2,00بل  متوسطها  بريمة

؛ ما يعل أّن إطارات املؤّسسة لديها إواع على أّن هناك ؛ ةعىن أّن إجاباهتم تتفق يف جمملهااإلطارات املبحوثني
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عيف الاختا  الاختا  الررارات املتعلٌّة بالبعد االقتصادي واالجتماعي للتنمية املستدامة، ومستوى ض مستوى متوّسخ
وقد أثّر ضعف متوسطات البعد البيئي على املتوّسخ .مؤّسسة مناجم احلديد والفوسفات اجلزائريةيف  الررارات البيئية

، وعليه ميك  الرول أن 2,87الكّلي لالاختا  الررارات يف إطار التنمية املستدامة والذي بل  مستوى ضعيف بريمة 
 .تعّلرة بالتنمية املستدامة ككّل يف املؤسسة  ّل الدراسةهناك مستوى ضعيف الاختا  الررارات امل

 :عرض وتحليل  يااات العالقة  ين متغيٍّري الّدراسة-2
نروم يف هذا اجلزء بعرض وحتليل بيانات معامالت االرتباط ومنا ج اإلحندار للحكم على العالقة بني متغرّيي 

 .ونبدأ ببيانات معامالت االرتباط بني املتغرّيي  .الّدراسة املسترّل والتابع
 : معامالت ا رتبا -أ

املسترّل والّذي هو نظام املعلومات واملتغرّي التابع بفروعه وكان   قمنا حبساب معامالت االرتباط بني املتغرّير 
 :النتائل كما هي موّضحة يف اجلدول املوايل

 غّيري الّدراسةمعامالت ا رتبا   ين مت(: 13) رقم جدولال
 المتغّير المستّقل
 المتغيٍّ التا ع

 القرار مستوى الّد لة معامل ا رتبا   يرسون

 ضعيف 0,000 0,39 ااختا  الررارات يف إطار البعد االقتصادي
 ضعيف 0,000 0,44 ااختا  الررارات يف إطار البعد االجتماعي

 ضعيف 0,004 0,45 ااختا  الررارات يف إطار البعد البيئي
 متوّسخ 0,000 0,69 ااختا  الررارات يف إطار التنمية املستدامة

 SPSS 20التحليل بواسطة باالعتماد على خُمرَجات : المصدر
يظهر اجلدول م  إجابات املبحوثني أّن هناك ارتباطا ضعيفا بني نظام املعلومات وااختا  الررارات املتعّلرة 

، يف حني سّجلنا 0,45و0,44، 0,39: بأبعاد التنمية املستدامة االقتصادي، االجتماعي والبيئي بريم بلغ  على التوايل
 .0,69ارتباطا موجبا وقويّا نوعا ما بني متغرّيي الدٍّراسة املسترّل والتابع بريمة بلغ  

 :ماذج اإلاحدارا-ب
احندار املتغري املسترل على  جبعد عرض وحتليل نتائل االرتباط بني متغرّيي الّدراسة منّر إىل دراسة وحتليل منا  

املموالية؛ لك  قبل  لك ارتأينا أن خنت   روط تطبيق هذه الا نوردها يف اجلداول  جاملتغرّي التابع م  خالل النما  
 .النما ج قصد التأّكد م  صالحيتها م  األسا 

 :النماذجتطبيق  اختبار صالحية : أّو 
بعد التأّكد النظري م  وجود دور لنظام املعلومات يف املؤسسات االقتصادية يف ااختا  الررارات املتعّلرة 

نكون قد تأّكدنا م  الّشرط األّول لصالحية تطبيق منا ج االحندار، لك  هناك  روط إحصائية  بالتنمية املستدامة؛ 
 :كذلك كان علينا التأكد م  توّفرها فيما يلي
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  هذا الّشرط ميك  التأكد منه م  خالل توضيح  كل التوزيع االحتمايل : القيم للتو يع الطبيعيشر  اتباع
لريم الّدراسة، ورغم أّن نظرية احلّد املركزية تنص على أّن الريم تؤول إىل التوزيع الطبيعي إ ا فاق  املشاهدات الريمة 

 :ّشكل املوايلإالّ أننا ميك  أن نتأّكد م  توزيع الريم انطالقا م  ال 81
 التو يع المتبع من قبل القيم ا حصائية في النموذج: (23) الّشكل رقم

 
 SPSS 20خمرجات التحليل بواسطة : المصدر

يظهر الّشكل أن هناك متاثل بني طريف املستريم الشاقويل الّذي يفصل بني الريم املوجبة والّسالبة ويأخذ 
املتبع م  قبل الريم االحتمالية هو التوزيع الطبيعي وبالتايل فيمكننا  كل هرمي وعليه فيمك  الرول ان التوزيع 

 .االنترال إىل التاكد م  الشروط اإلحصائية األخرى
 شر  اعتدالية تو يع البواقي: 

، وتددنص النظريددة  ددابريو-اختبارويلددكو  ورينددوف-اختبدداركلوجمروفالختبددار اعتداليددة توزيددع البددواقي نعتمددد علددى 
إحصدددداء علددددى أّن البددددواقي تتبددددع التوزيددددع الطبيعددددي ةعددددىن أندددده يكددددون هندددداك اعتدددددال يف قيمهددددا إ ا وفرددددخ إ ا كاندددد  قدددديم 

ا احملسدوبة أي أّن مسدتوى الّداللددة هلدذه الرديم يكددون أكد  مد  مسددتوى اخلطدأ املسدموه بدده يف االختبدارات أكد  مد  قيمهدد
 :اجلدول التايلوللتأكّد م   لك نستعرض . الدٍّراسة

شا يرو-سميراوف واختبارويلك-كلومجروف اختبار(: 14) رقم جدولال  
 البيان إحصا  ا ختبار درجات الحّرية الّداللة
 سميراوف-اختبار كلومجروف 0,065 60 0,200
 شا يرو-اختبار ويلك 0,977 60 0,325

 SPSS 20التحليل بواسطة باالعتماد على خُمرَجات : المصدر
وهو ما  67تظهر نتائل االختباري  أّن  هناك داللة أك  م  جمال الثّرة املعتمد يف الّدراسة عند درجة حرّية 

 :، وميك  التأكد م   لك ع  طريق الّشكل البياد الّتايليؤّكد أّن هناك اعتدالية يف توزيع البواقي
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 اعتدالية تو يع البواقي في اموذج ا احدار(: 24)الّشكل رقم 

 
 SPSS 20خمرجات التحليل بواسطة : المصدر

وعليه  يؤّكد لنا الشكل أن هناك اعتدال يف توزيع البواقي حيث اهّنا تتجّمع بانتظام حول مستريم االحندار
 .فيمك  املرور إىل الّشروط األخرى

 شر  ثبات تباين البواقي: 
ثبات تباي  االخطاء يف النمو ج و لك ح  نتمّك  كذلك م  تطبيق منو ج األحندار البّد م  التاكّد م  

 :انطالقا م  تباي  البواقي يف الشكل املوايل
 ثبات تباين األخطا  في اموذج ا احدار(: 25)الّشكل رقم 

 
 SPSS 20خمرجات التحليل بواسطة : المصدر
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يظهر الّشكل أّن البواقي تتوزّع بشكل عشوائي على املستريم الذي يفصل بني الريم املوجبة والسالبة وعليه 
 . فهناك  انجمل يف تباينها وعليه ميكننا تطبيق النمو ج بعد التاكّد م  الشرط األخري وهو اختبار املعنوية الكّلية

   توّفر معنوية كّلية في النموذجشر: 
البّد علينا م  التأكد م  وجود معنوي كّلية له وعليه نروم ( بتطبيره)الختبار وجود معنوية جزئية يف النمو ج 
 (F-Test)باختبار املعنوي الكلية أو ما يسّمى باختبار فيشر 

 فيشر للمعنوية الكّلية لنموذج ا احدار رااختب (:15) رقم جدولال
متوّسط مجموع  الحّرية مجموع المر ّعات مصدر التباين

 المر ّعات
(   F)قيمة 

 المحسو ة
 الّد لة

 7.777 53,459 3.590 1 3,590 االحندار

 7.777 33.63 067. 58 3,895 اخلطأ

 7.777 72.63 .777 59 7,485 ايموع

 SPSS 20التحليل بواسطة باالعتماد على خُمرَجات : المصدر

م  قيمها اجلدولية وهي قيم دالة عند مستوى معنوية يبل  أك  احملسوبة جند أهّنا (F)بالنظر إىل قيم 
وبالتايل منّر إىل تطبيق  .وعليه فهناك معنوية كّلية للنما ج ما يعل أّن هذا الّشرط  ّرقودرجات احلرّية املبّينة، 0,05
 .النمو ج
 :تطبيق النموذج: ثاايا

التطبيق ننترل إىل عرض وحتليل النتائل املتعّلرة باملعنوية اجلزئية باستخدام بعد استيفاء النمو ج جلميع  روط 
: ونروم بذلك بالرتتيب الاختا  الررار ضم  أبعاد التنمية املستدامة ،(T-Test): اختبار ستيودن  أو ما يسّمى بد

 .االقتصادي، االجتماعي والبيئي على التوايل
 ذ القرارات في إطار البعد ا قتصادياموذج ااحدار اظام المعلومات على اتخا: 

 :جاءت نتائل هذا النتائل دالّة كما هو موّضح يف اجلدول املوايل
 اموذج ااحدار اظام المعلومات على اتخاذ القرارات في إطار البعد ا قتصادي(: 16) رقم جدولال

معامالت  النموذج المتغّير التا ع
 المعادلة

الخطأ غير 
 tقيمة  Betaعامل م المعياري

 المحسو ة
مستوى 
 الد لة

اتخاذ القرارات 
البعد في إطار 

 ا قتصادي

 0,235 1,199 7.73 0,679 0,814 اجلزء الثّاب 

 0,002 3,270 0,395 0,214 0,699 املتغرّي املسترلّ 

 SPSS 20التحليل بواسطة باالعتماد على خُمرَجات : المصدر

بالنسبة  احملسوبة( t)أنّه ال توجد داللة معنوية يف اجلزء الثاب  للمعادلة حيث بلغ  قيمة  يوّضح اجلدول  
( t)داللة معنوية فيما خيّص املتغرّي املسترّل  حيث بلغ  أك  م  جمال الثرة املعتمد؛ يف حني سّجلنا  هلذا اجلزء قيمة
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وعليه فالّداللة املعنوية اجلزئية 3,270بريمة أقّل م  تلك اجلدولية ةستويات داللة أقّل م  مستوى اخلطأ  ةاحملسوبة قيم
، وبالتايل فهناك داللة معنوية وهو نظام املعلومات تعزى للمتغرّي املسترلّ  ااختا  الررار ضم  البعد االقتصادي  جو يف من
ية لنظام املعلومات يف ااختا  الررارات ضم  البعد االقتصادي للتنمية للنمو ج، ومنه فناك دور  و داللة معنو  جزئية

 .املستدامة
  جتماعياموذج ااحدار اظام المعلومات على اتخاذ القرارات في إطار البعد ا: 

اجلدول املوايل يبنّي اختبار ستيودن  لنحدار نظام املعلومات على ااختا  الررار ضم  البعد االجتماعي للتنمية 
 .دامةاملست

 جتماعياموذج ااحدار اظام المعلومات على اتخاذ القرارات في إطار البعد ا (: 10) رقم جدولال

معامالت  النموذج المتغّير التا ع
 المعادلة

الخطأ غير 
 tقيمة  Betaعامل م المعياري

 المحسو ة
مستوى 
 الد لة

اتخاذ القرارات 
البعد في إطار 

 جتماعيا 

 0,050 2,000 7.737 0,537 1,075 اجلزء الثّاب 

 0,000 3,763 0,443 0,169 0,636 املتغرّي املسترلّ 

 SPSS 20التحليل بواسطة باالعتماد على خُمرَجات : المصدر

جاءت نتائل معامالت االحندار يف منو ج البعد االجتماعي مشا ة لتلك املتعّلرة بالبعد االقتصادي، حيث 
كان  أك  م  الريمة   احملسوبة( t)يمة يف اجلزء الثاب  للمعادلة باعتبار أن ق أظهرت أنّه ال توجد داللة معنوي

 أقّل م  قيمتها اجلدوليةاحملسوبة( t)كما أظهرت داللة معنوية يف املتغرّي املسترّل وكان  قيمة ،  (2,000)اجلدولية 
وبالتايل فاملعنوية اجلزئية يف النمو ج  .(0,000)وةستوى داللة أقل م  مستوى اخلطا املسموه به يف الّدراسة  (3,763)

وعليه ميك  الرول اّن هناك داللة معنوية لدور نظام املعلوام  يف ااختا  الررارات املتعلٌّة  تعزى إىل املتغيٍّ املسترّل،
 .بالبعد االجتماعي يف املؤسسة املبحوثة

 يئيباموذج ااحدار اظام المعلومات على اتخاذ القرارات في إطار البعد ال: 
 :باع نفجمل اخلطوات نستعرض نتائل حتليل االحندار ةتغري ااختا  الررار يف إطار البعد البيئي على الّنحو الّتايلباتّ 

 اموذج ااحدار اظام المعلومات على اتخاذ القرارات في إطار البعد البيئي(: 10) رقم جدولال

معامالت  النموذج المتغّير التا ع
 المعادلة

الخطأ غير 
 tقيمة  Betaعامل م المعياري

 المحسو ة
مستوى 
 الد لة

اتخاذ القرارات 
البعد في إطار 
 بيئيال

 0,035 2,154 7.777 0,423 0,912 اجلزء الثّاب 

 0,000 3,844 0,451 0,133 0,512 املتغرّي املسترلّ 

 SPSS 20التحليل بواسطة باالعتماد على خُمرَجات : المصدر

االحندددار املتعّلرددة بااختددا  الرددرار ضددم  البعددد البيئددي يف املؤسسددة  ددّل الّدراسددة أّن هندداك داللددة تظهددر نتددائل حتليددل   
املسددترّل   معنويددة للمتغددرّي املسددترّل والددذي هددو نظددام املعلومددات يف املتغددرّي التددابع، و لددك باعتبددار أّن قيمددة احتمددال املتغددريٍّ 



 
 

 

 دراسة استطالعية على شركة مناجم الحديد والفوسفات الجزائرية: لثالّثا الفصل 

 

114 

حيدث بلغد  ، 0,05:جمدال الثردة املعتمدد يف الدراسدة واملردّدر بدد كان  أقل م  قيمتهدا اجلدوليدة وةسدتوى داللدة أقدّل مد 
املسدترل وبالتدايل فنهداك دور  و  عدزى للمتغدرّي اجلزئيدة تُ  ةوةستوى داللة صفري، وعليه فاملعنوي 3,844 احملسوبة( t)قيمة

منددددداجم احلديدددددد داللدددددة إحصدددددائية او معنويدددددة لنظدددددام املعلومدددددات يف ااختدددددا  الردددددرارات املتعلٌّدددددة بالبعدددددد البيئدددددي يف مؤسسدددددة 
 .والفوسفات

 ومات على اتخاذ القرارات في إطار التنمية المستدامةاموذج ااحدار اظام المعل: 
نظام املعلومات على الررارات املتعّلرة باألبعاد الثالثة؛ نروم يف اجلدول بعد تطبيق النما ج الفرعية الحندار 

 .املوايل بعرض وحتليل منو ج االحندار الكّلي ملتغرّيي الدراسة
 اموذج ااحدار اظام المعلومات على اتخاذ القرارات في إطار التنمية المستدامة (:19) رقم جدولال

 مستوى الد لة المحسو ة tقيمة  Betaمعامل  الخطأ غير المعياري المعادلةمعامالت  النموذج المتغّير التا ع

اتخاذ القرارات 
في إطار البعد 

 البيئي

 0,001 3,489 7.730 0,268 0,934 اجلزء الثّاب 

 0,000 7,312 0,693 0,084 0,616 املتغرّي املسترلّ 

 SPSS 20التحليل بواسطة باالعتماد على خُمرَجات : المصدر

أظهرت نتائل حتليل االحندار الكّلي بعد استيفاء  روط تطبيره اّن هناك داللة معنوية يف اجلزئني الثاب  
واملتغرّي التابع بالّرمز ( SI)الا ميك  توضيحها بعد الرمز للمتغرّي املسترّل بالّرمز  االحندارواملسترل م  معادلة 

(DDD)كما يلي: 

مسدتوى داللدة  هدي أقدل مد  قيمتهدا اجلدوليدة و لدك عندد7,312والا بلغ  الريمة  احملسوبة( t)أّن قيمةويظهر 
املعلومددات يف ااختددا  الرددرارات  صددفري أقددل مدد  اخلطددأ املسددموه بدده يف الّدراسددة وعليدده فهندداك دور  و داللددة معنويددة لنظددام

 .ائريةمؤّسسة مناجم احلديد والفوسفات اجلز ضم  التنمية ملستدامة يف 
 القدرة التاسيرية للنماذج: 

مالت االتدددابع اسدددتخدمنا معددد املسدددترل يف املتغدددريٍّ  لريدددا  الرددددرة التفسدددريية للنمدددا ج وكدددذا مددددى مسدددامهة املتغدددريٍّ 
 :فكان  النتائل كما هي موّضحة يف اجلدول املوايل (Adjusted R Square)التحديد املعّدلة 

 للنماذجالقدرة التاسيرية (: 22) رقم جدولال
 (Adjusted R Square)معامل الّتحديد  المتغّير التا ع

 0,15 ااختا  الررارات يف إطار البعد االقتصادي

 0,19 ااختا  الررارات يف إطار البعد االجتماعي

 0,20 ااختا  الررارات يف إطار البعد البيئي

 0,48 ااختا  الررارات يف إطار التنمية املستدامة

 SPSS 20التحليل بواسطة باالعتماد على خُمرَجات : المصدر     

DDD = 0,616 SI + 0,934 
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يظهر م  اجلدول أن هناك قدرة تفسريية لنما ج االحندار املتعّلرة بنظام املعلومات وااختا  الررارات ضم  
التنمية املستدامة؛ حيث بلغ  معامالت التحديد املعّدلة قيما معت ة كان أك ها هو معامل التحديد يف النمو ج 

ات الا تطرأ على املتغرّي التابع  %30ما يعل أّن  0,48 :والّذي بل  الريمةالكّلي  إطار ااختا  الررارات ضم  )م  التغريٍّ
 كما يظهر أي ا أن.لخطأ العشوائيل، وتعزى النسبة املتبرية (نظام املعلومات)عزى للمتغري املسترل تُ ( التنمية املستدامة

ااختا  الررار ضم  البعد االقتصادي، ااختا  الررار ضم  البعد : يف م  التغرّيات الا حتدث20%و32% ،%15
 .املسترّل املتمّثل يف نظام املعلومات عزى للمتغريٍّ االجتماعي وااختا  الررار ضم  البعد البيئي على التوايل تُ 

 مناقشة الارضيات: المبحث الّرا ع
خمتلف األدوات نروم األن ةناقشة نتائل الّدراسة بعد كّل ما قمنا به م  حتاليل لبيانات الّدراسة باستخدام 

 .على بالرتتيب على ضوء الفرضيات الا وضعناها يف بداية دراستنا هاته
مؤّسسة هناك مستوى ضعيف لنظام المعلومات في : " مفادها أنّ والّا  :مناقشة الارضية الارعية األولى -1

  املتوّصل إليها فالّن متوّسطات إجابات املبحوثنيأظهرت نتائل الّتحليل  ."مناجم الحديد والاوساات الجزائرية
، يف  اور نظام املعلومات، غري أّن املتوّسخ العام بل  3,41و 2,96 ات مستوى متوّسخ وترتاوه بني كان  

باعتبارها الريمة احليادية يف املريا  املستخدم يف الّدراسة،   7مستوى أك  م  املتوّسخ الفرضي والّذي يبل  الريمة 
كما أّن أك  الريم املسّجلة كان  يف توّفر مكتبة على مستوى املؤسسة حلفظ املنشورات والوثائق اخلاصة بعمل 

وام  م  وكان  يف العبارة املتعلرة حبصول املؤسسة على املعل 2,96املؤسسة، وبلغ  الريمة الّدنيا يف احملاور 
وجاء املتوّسخ العام للبيانات . العاملني، وعليه مينك الرول أن املؤسسة ال تشارك العاملني يف عملية وع املعلومات

وهي قيمة أك  م  املتوّسخ الفرضي وعليه فهناك مستوى  7137املتعّلرة باإلحصاء الوصفي للمتغرّي املسترّل بريمة 
حسب إجابات املبحوثني، ومنه  مؤّسسة مناجم احلديد والفوسفات اجلزائريةمتوّسخ لنظام املعلومات على مستوى 

مؤّسسة مناجم هناك مستوى متوّسط لنظام المعلومات في : " فالننا نرفض الفرضية الفرعية األوىل ونستبدهلا بد
 ."الحديد والاوساات الجزائرية

هناك مستوى ضعيف  تخاذ : " هذه الفرضية على النحو التايل جاءت: مناقشة الارضية الارعية الثااية-2
وفيما عدا املتوّسطات ، "مؤّسسة مناجم الحديد والاوساات الجزائريةالقرارات المتعلٌّقة  التنمية المستدامة ل

خ الفرضي ؛ فرد سّجلنا متوسطات أك  م  املتوس2,87ي بل  متوسطها العام ال عيفة يف ااختا  الررارات البيئية والذّ 
يف كّل م  ااختا  الررارات املتعلرة بالبعد االقتصادي والررارات املتعلرة بالبعد االجتماعي والا بلغ  على 

اخلامسة يف البعد االقتصادي، الثالثة يف البعد  :وقد سجلنا أك  املتوّسطات يف العبارات، 3,08و 3,01:التوايل
االجتماعي واألوىل يف البعد البيئي، بينما كان  أغلب املتوّسطات ال عيفة يف عبارات البعد البيئي املتبرية، ما يعل 

خ العام وقد أثٍّ ضعف متوسطات البعد البيئي على املتوس. أن املؤسسة ال تتخذ قرارات  ات العالقة باجلوانب البيئية
 تعف وهي قيمة ضعيفة أقل م  التوسخ الفرضي، وعليه فالننا نربل الفرض الرائل  2,87هلذا اجلزء حيث بل  قيمة 
 .الجزائرية مؤسسة مناجم الحديد والاوسااتامة لدالتنمية المست المتعلٌّقة مستوى اتخاذ القرارات 
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عد الب  قة  المتعلّ اظام المعلومات في إتخاذ القرارات يساهم " : مفادهاوالّا : مناقشة الارضية الارعية الثّالثة -3
، وبتحليل نتائل منا ج ومعامالت "ساات الجزائريةمؤّسسة مناجم الحديد والاو ا قتصادي للتنمية المستدامة ل

ااختا  االحندار بعد تطبيرها باستيفاء  روطها؛ ظهر أّن هناك داللة معنوية يف منو ج احندار نظام املعلومات على 
احملسوبة قيمة أك  م  ( t)الررارات ضم  البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يف املؤسسة املبحوثة، حيث بلغ  قيمة 

وبتفّحص معامالت التحديد وجدنا أّن هناك . قيمتها اجلدولية وةستوى داللة أقّل م  اخلطأ املسموه به يف الدٍّراسة
ات الا حتدث يف ااختا  الررارات االقتصادية تعزى إىل نظم  15%قدرة تفسريية للنمو ج باعتبار أّن  م  التغريٍّ

مؤّسسة فهناك مساهمة لنظام المعلومات في اتخاذ القرارات المتعّلقة  البعد ا قتصادي في املعلومات، وعليه 
 .وهو ما يؤّكد الفرضية الفرعية الثالثة مناجم الحديد والاوساات الجزائرية

في اتخاذ القرارات اظام المعلومات ي ساهم  "تفيد هذه الفرضية باّن : مناقشة الارضية الارعية الرا عة -4
وقد دّل  ، "مؤّسسة مناجم الحديد والاوساات الجزائريةقة  البعد ا جتماعي للتنمية المستدامة في المتعلّ 

للمتغري املسترل يف املتغري التابع، باعتبار الريمة نتائل حتليل االحندار اخلاس  ذا البعد أّن هناك داللة إحصائية 
احملسوبة  ( t)االحتمالية للمتغري املسترل بلغ  قيمة صفرية أقل م  جمال الثرة املعمول به يف الدراسة، كما أّن قيمة 

ااختا   م  التغريات الا حتدث يف%32كان  أقل م  تلك اجلدولية، ودّل  حتاليل نتائل معامالت التحديد على أّن 
 .اقبل هذه الارضيةنظرا ملا سبق فالننا . الررارات املتعلرة بالبعد االجتماعي ترجع إىل نظام املعلومات

 المتعّلقةالقرارات  في إتخاذاظام المعلومات ي ساهم "  :والا مفادها: مناقشة الارضية الارعية الخامسة -5
وم  نتائل منو ج االحندار  ."الحديد والاوساات الجزائريةمؤّسسة مناجم ل البيئي للتنمية المستدامة البعد 

،   املسترلهناك داللة إحصائية يف هذا النمو ج وتعزى للمتغرّي  نّ رات يف إطار البعد البيئي وجدنا أاس بااختا  الررااخلّ 
يف املتغري التابع والنسبة  20% املسترل يؤثّر ةا قيمته املتغرّي  وهو ما يعل أنّ ، 20%معامل التحديد بل   كما أنّ 

 .  اقبل هذه الارضيةنا وعليه فالنّ . املتبرية تعزى ملتغريات أخرى
ااختا  الررارات )واملتغرّي التابع ( نظام املعلومات)بعد حتليل مستويات املتغري املسترل : مناقشة الارضية الّرئيسية -6

ي ، وبعد التأكد م  الشروط النظرية واإلحصائية لتطبيق ، وبعد حتليل االرتباط بني املتغري (ضم  التنمية املستدامة
دور  و النما ج، وبعد التأكد م  وجود داللة معنوية كلية يف النما ج، وبعد تتبع املعنوية اجلزئية هلا؛ تبنّي لنا أّن هناك 

ن قيمة احملسوبة يف النمو ج داللة معنوية لنظام املعلومات يف ااختا  الررارات يف إطار التنمية املستدامة انطالقا م  كو 
الكّلي أك  م  تلك اجلدولية، وةستوى داللة أقل م  اخلطأ املسموه به يف الّدراسة، وجاءت نتائل معامل التحديد 

ات الا تطرأ على املتغرّي التابع  %30لتؤّكد على  لك باعتبار أهنا أ ارت إىل أّن   املتعلٌّرةا  الررارات ااختّ )م  التغريٍّ
عزى النسبة املتبرية ملتغرّيات أخرى خارج نطاا الّدراسة ، وتُ (نظام املعلومات) املسترل عزى للمتغرّي تُ ( التنمية املستدامةب

خاذ القرارات في اتّ اظام المعلومات ي ساهم  "قبول الارضية الّرئيسية وعليه فيمك   .ةا فيها اخلطأ العشوائي
 .مؤّسسة مناجم الحديد والاوساات الجزائريةفي  المتعلقة  التنمية المستدامة
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الهنميا  املساهدام   مهطلباات  بعد أن قمنا بالبحث يف جمال نظام املعلومات ومسااته  يف ااااا الاااا ات  ام 
منااا   مساااته  يف اااااا الااااا ات املهعلااا  بالهنمياا  املسااهدام  يف مؤسساا   ايف املؤسساا  اتقهداااجبا  هانباا  النظااا   و اا 

يف ايانااال الهطبياااانا وقسناااا دلاااا العدااااد مااا  النهاااا   والااا    ااا  أن ن ااا  دلاااا  اااو  ا  احلداااد والسوساااسات ايةا ااااا 
 .اينالعداد م  احللول واملارتحات  وسنبدأ بهلخيص نها   الّد اس  يف  انبي ا الّنظا  وامليد

 :نتائج الّدراسة النظرية -1
 :وقسنا دلا مجل  م  النها   يف الد اس  النظاا   ن  ا من ا

  تسااااأ  أنظمااا  املعلوماااات يف جبدااا  مااحااا  ااااااا الاااااا  يف  ااااا  مااحلااا   وأااان تعاااّد اات أتيااا  مااا   ااا ل أ اأاااا
 .ت وتس ي  اإلملام مب ونات الواق الساد  يف اادال املعلوما

  و ّ   م   بح الوقت م  ِم ا ات نظام املعلومات العل جبو   د أام يف اااا قا. 
   د م  أّن ماا اهحااف اعلياا اساق واااا ملاا أ ااد لا   ولا ل  اا ن هابع  والهأ ّ وماّن دملي  اااا الااا ات تاتبط بهايي

أتيا  تمما  للهعاامل املهوالا  دلااا  و اوجب نظاام معلوماات  ااص بالاد الااااا ات ومهابعا  تنسيا أا ا ا    ااو   بال اا  و 
 .يي  مسهواات تنسي أا بدو   جبقيا  يسي  الهعام  م  تل  الااا ات وتا

  تعهرب الهنمي  املسهدام  غاا  و وسيل  و أدمل و أان تسعا املؤسسات اىل الولول الي ا م   ا ل ااااا قااا ات
 . تُعىن بأبعاجبأا و  وانب ا البيئي   اإل همادي   و اإلقهداجبا

 :نتائج الّدراسة الميدانية -2
 :نلّخد ا ايما الن منا   احلداد والسوسساتوقسنا دلا مجل  م  النها   يف جب اس  حال  مؤسس  

   ونعااةو أاا ا املسااهوو اىل   منااا   احلداااد والسوسااسات ايةا اااا أنااام مسااهوو مهوّسااط لاانظ  املعلومااات يف مؤسساا
قّل  اأهمام املؤسس  بنظ  املعلوماات وقلا   رب اا يف أا ا اخاال  الا  ايماا اهعلّاف هما  وااةا  ون اا املعلوماات   ماا 

 .اّن املؤسس  ت تويل اتأهمام ال ايف لطاق مج  ون ا املعلومات  ال  م  قب  العاملني لدا ا
  مناا   احلدااد والسوساسات ايةا اااا اطاا  الهنمياا  املساهدام  يف مؤسسا  أناام مساهوو  اعيخت تاااا الاااا ات يف 

 الااا  يف ايواناااال البيئياااا   و  ااا  الاااا  اىل قلّاااا  الاااودن بايواناااال ات همادياااا  والبيئيااا  يف املؤسساااا  وناااااص الهااااد ال 
 . ات البيئي  وات همادي  ومعايهوالهأأي  البيئن للعاملني اي ا  ا اا  اىل ناص يف مج  املعلوما

   ونا ا  مناا   احلدااد والسوساسات ايةا ااا أنام جبو  لنظام املعلوماات يف ااااا الاااا ات اتقهدااجبا  يف مؤسسا  
الاا  اىل  ااون املؤسساا  تااويل اأهمامااا  بااقا للدواناال اتقهداااجبا   وتعاان  يّاادا ان اسااهماا  ن اااط ا اهوقّااخت دلااا ماادو 

 . ا   امسااا ا ملا حيدث م  ت ّقات اقهداجبا  جبا ل ا و 
   أنااام جبو  لنظااام املعلومااات يف اااااا الااااا ات ات همادياا  يف املؤسساا  املبحو اا   ونعااةو الاا  اىل ادهماااجب املؤسساا

 ادي   ال  من ا ما اهعلف بالعمالدلا نظام املعلومات يف اااا قاا ات  ال  بايوانل ات هم
 منااا   احلداااد د البيئاان للهنمياا  املسااهدام  يف مؤسساا  أنااام جبو  لنظااام املعلومااات يف اااااا الااااا ات املهعلااا  بالبعاا

  ونعاااة الااا  اىل الن ااااج اتساااهخاا ن للمؤسسااا  والااا   اهميّاااة بطيعهااا  املاااؤ ّا  سااالبا دلاااا البيئااا  والسوساااسات ايةا ااااا 
 .وال  وج ال  تسا  ا الّدول  واأللوات املطالب  بهالي  اآل ا  السلبي  دلا البيئ 
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 املؤسسااا  بااااد  واااااا يف بلاااو    ااااا  أو اااح للم اااا   وبااادا   حلو اااا  وبالهاااايل انهاااا  اسااااأ  نظاااام املعلوماااات يف 
قاا ات أ ثا جبقا  ماونا   واعاليا  ه اد ووقات أق   ماا اسااأ  يف رساني اإل ااااات والسياساات وحيااا  دلاا د قا  

 .املؤسس  مبحيط ا
  :اإلقتراحات -3

 :بنااا دلا النها   املهول  الي ا      تادمي ددجب م  اإلقرتاحات دلا النحو الهايل
   اّن املعلوماااااات الااااا  اُعهماااااد دلي اااااا يف دمليااااا  لاااااناد  الاااااااا ات  ااااال أن ا اااااون مباااااادو أا اإلساااااهداب  ال املااااا

ا  اىل أن ت ااون تحهيا ااات مهخاا  الااااا   والاا  ماا   اا ل ادهماااجب نظااام معلومااات مبااا دلااا أساا  دلمياا  باإل ااا
 .دنيدملي  الهعام  م  خما ات  م  قب  خمه

   اال النظااا اىل املؤسساا  ايةا اااا  مبنظااو  نظماان لت اباا  دلااا الهسااااتت الاا  تطااا  دلااا مسااهوو تنظيم ااا ماا 
 .لنظا الي ا دلا أهنا نظام مسهو   ل ا
   أن تسعا لهطاواا نظا  املعلوماات  ال منا   احلداد والسوسسات  ل دلا املؤسس  ايةا اا  دام  و مؤسس  

 .ال  تسهخدم ا جتاوبا م  مه قات احمليط  قدد رايف الاأانات ايداد  ال  تطا  نسس ا دلا أ ض الواق 
  اال أن تاااتبط دملياا  اااااا الااااا ات جبا اا  املؤسساا  باألبعاااجب البيئياا   اتقهداااجبا   وات همادياا  باتدهماااجب دلااا 

 .اف م  أ ه اتحهيا اتنظام معلومات اّعال اهوا
   بطاااااا  تسااامح باحلداااول دلاااا  مناااا   احلدااااد والسوساااسات ايةا ااااا  ااال ت يياااخت نظاااام املعلوماااات يف مؤسسااا

 .املعلومات املناسب  يف الهوقيت املناسل  وب ااا الااا ات بطااا  تما ةا 
 :آفاق البحث -4

ال  ما عي  معلوماتي  جبقيا  ع  وادهماجب نظام معلومات اا  جند يف سياق ما مت حبث  أّن تواا املعلومات ال ااي    
   الاا مني ببحث امل   ت اإلقهداجبا  واإل همادي  و البيئي   جب اسه ا و ريليل ا بعمف وومولي  ّمّا اسادد دلا  ُ 

ومهناسا   ت وا  ا   م رتم حو ا و تدو ات مه امل  ملعايه ا واول  النهيد  اىل اااا قاا ات سليم  مد وس  
ودلي      تسدي  يف أ ا السياق بعض اإلش اليات الّ  م  املم   أن ت ون موا ي  حبوث مسهابلي  والّ  

 :حندجبأا ايماالن
 .الع ق  اله املي  بني أنظم  املعلومات السادي  وأ اأا دلا اااا الااا ات  م  مباجبئ الهنمي  املسهدام  -
 .عي  البعد البيئن للهنمي  املسهدام جبو  نظام املعلومات البيئن يف تس -
 .نظام املعلومات البيئن  مد   لهحايف مية  تنااسي  مسهدام  -
 .جبو  نظام املعلومات البيئن يف اااا الااا ات البيئي  اخل ااا -

وب ل  نأم  أن ت ون أ ه اإلش اليات حمو  حبوث تندة مسهاب  سعيا لهطواا أبعاجب نظ  املعلومات و   
  و و  الهنمي  املسهدام   وبالهايل تاشيد الااا ات املهخ   و  عل ا تهماشن واألأدامل ال  ُ ِعلت مد قه ا مب

 .أ ل ا الهنمي  املسهدام 



 

 

 

عـــراجـمـة الــمـائـــق  



 
121 

 قائمة املراجع املعتمدة
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 والدو يات المجالت.ب
ب.4002 أوتب1 بتصوربت او،بصع قبدلل ئةب بجملةببخلف  ب بدععدب، تكنولوجيا اإلنتاج األنظفاا دب ععب .46
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بHtb.annaur.com.indexphp.//www:بمت حبالشبموقعببألنرتن ببدت يل
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ب.01/01/4001بدت ا ةبب ستعبمةبوبدكف  ةببال تخعبم ةبدلاوبردبب ت حة بج معةبفنح تبال س ب ط ف ب:ببدعويل
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4001. 

 وأطروحات الدكتو اه  سائل الماجستير.ه
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 ستبانة الدراسةإ
                                     

 

 

 1سطيف امعة ـج 
 العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسييرلية ـك

 علوم التسييرسم ـق
 برنامج الماجستير

 

 :تحية عطرة وبعد... عاملة، أختي الالعاملأخي                     

نظام المعلومات في  اخاياا الاياارات نظام المعلومات في  اخاياا الاياارات دور دور " سة علمية بعنوانبإعداد درا عيدوني العياشي طالبيقوم ال

ةةا جزائريةةةةلا جزائريةةةةلةةا فوسةةةةف  ا فوسةةةةف  ا حديةةةةدة ا حديةةةةدة ةةمنةةةة   منةةةة   ةةمؤّسسةةةةلمؤّسسةةةةلةةدراسةةةةلة   ةةةةلدراسةةةةلة   ةةةةل  ::الّنميييييم الممييييّ اممالّنميييييم الممييييّ امم  ضييييمط مّال  يييياتضييييمط مّال  ييييات

""ffeerrpphhooss""،   إدارة تخصي  إطيار مدرسية اليدكتورا  وذلك استكماال للحصول على درجة الماجستير في
علميا أن  ،اجو التكرم باإلطالع واإلجابة أمام االختيار الذي تروني  مناسيبلذا نر  األعمال للتنمية المستدامة،

 .ولن تستخدم إال ف  أغراض البحث العلم  ،وسوف تعامل بسرية تامةإجابتكم ستكون مفيدة جدا للباحث 

اء داعيين ا  أن يميدنا بتوفيقي  وأن أشكر لكيم سيلفاح حسين تعياونكم معنيا في  اسيتكمال بيانيا  االستقصي
 .يمكننا جميعاح من عمل الخير لخدمة بلدنا العزيز

 ا فائق التقدير واالحتراموتقبلوا من                                                        

  ييييييياش  العي  ييييييدونييييعي:الطالب                                رة رابحيييييبوق: إشراف األستاذ الدكتور الفاضل
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األسئلة التالية هي أسئلة شخصية ويتم تجميعها بغرض التحليل اإلحصائي لهذا البحث   :الجزء األول
 :أمام الخانة التي ترون أنها مناسبة( ×)يرجى وضع عالمة  ،العلمي فقط وليست لغرض آخر

         :الجنس  (1
    أنثى         ذكر                                                 

 
 :عمرال( 2

 سنة 03أقل من  -سنة  52    سنة                       52أقل من            
 سنة 03أقل من  -سنة  02        سنة                02أقل من  - سنة 03 

 سنة فأكثر 03من                                       
 
 :المستوى التعليمي( 3

                      ثانوي                                         متوسط      

 دراسات عليا                                      جامعي                           
 
 :يالوظيفالمستوى ( 4
                       عون تنفيذي                            عون تحكم                           إطار 
   
 :مدة عملك بالمؤسسة( 5

      سنوات 01 أقل من - سنوات 2                                سنوات 2أقل من       
 فأكثر ةسن02            سنوات      02أقل من  -سنوات 03     
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 (نظام المعلومات أبعاد)المتغيرات المستقلة  :الجزء الثاني
  ن المناسبفي المكا( ×)الرجاء وضع إشارة 

 
 

 
 راتــــــــــالفق                 

 

 
 قـمواف

 بشدة

 
 موافق

 موافق
 بدرجة

 متوسطة

 
 يرـغ

 موافق

  ر ـغي
 قـمواف

 بشدة

  جمع المعلومات: أوال                   
ت طججججاؤسسةرؤؤسسةع وةججججل تشججججلمؤسسة ععججججاؤعلة الججججلؤع جججج ؤسس  جججج ؤعجججج ؤ 10

ؤ. أنشطتللؤفيؤسسنشرس ؤسسع ةاا
ؤؤؤؤؤ

سسةرت طججججاؤؤسسةع وةججججل اتججججوفرؤسججججليؤسسعججججلة ا ؤسثعججججتعلسلؤس   جججج ؤعجججج ؤ 10
ؤ. أنشطتللؤة ؤسسةصللرؤسسةتعللة

ؤؤؤؤؤ

سالعتفللةؤةنللؤفجيؤؤة ؤسسعلة ا ؤلةمؤسسةع وةل تركزؤسسة ععاؤع  ؤ 10
ؤ.تطوارؤسسة ععا

ؤؤؤؤؤ

ؤ علوماتتخزين الم: ثانياؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
سسالزةجججاؤؤسسةع وةجججل تعجججت للؤسسة ععجججاؤبلعجججلةؤ النجججل ؤس وصجججو ؤ سججج ؤ 14

ؤ. عرعا
ؤؤؤؤؤ

ؤؤؤؤؤؤ. فلع ااؤسسةع وةل تعت للؤسسة ععاؤتكنوسولالؤسسةع وةل ؤسةعلسلاؤ 15
ؤؤؤؤؤؤ. صورةؤاعل ؤسسوصو ؤسساللؤسسةع وةل تقولؤسسة ععاؤ  فظؤ 16

ؤ معالجة المعلومات: ثالثا      ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
ؤؤؤؤؤؤ.سةعلسلاؤسسةع وةل ؤسسة زنات للؤسسة ععاؤسسوعلئ ؤسسةالئةاؤ 17

ؤؤؤؤؤؤ.تقولؤسسة ععاؤ ت لالؤسسةع وةل ؤسسةلةاؤوتصنافلل 10

10 
ؤؤؤؤؤؤ.تقولؤسسة ععاؤ تشفارؤسسةع وةل ؤ ت ؤاعل ؤ عت لسةلل

ؤ نشر المعلومات: رابعا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
سسةرت طجججاؤ أنشجججطتللؤةججج ؤسسةصجججللرؤؤسسةع وةجججل اؤ نقججج ؤتلجججتلؤسسة ععججج 01

ؤ.سسةتعللةؤ س ؤو لستللؤسسة ت فا
ؤؤؤؤؤ

ؤؤؤؤؤؤ.اوللؤفيؤسسة ععاؤةكت اؤتتضة ؤسسةنشورس ؤسسةرت طاؤ أعةلسلل 00

سسةرت طججججاؤؤسسةع وةجججل تعجججت للؤسسة ععجججاؤسسنشجججرس ؤسثسكتروناججججاؤسنشجججرؤ 00
ؤ. أنشطتلل

ؤؤؤؤؤ
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 )إتخاذ القرار في ظل التنمية المستدامة(المتغير التابع : الجزء الثالث

 في المكان المناسب( ×)الرجاء وضع إشارة 
موافق  الفقرات األبعاد

 بشدة

موافق بدرجة  موافق

 متوسطة

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

البعد 

 االقتصادي

      .إقتصادية حبتةحترص املؤسسة على إختاذ قرارات 

      .الكفاءة اإلقتصاديةرص املؤسسة على حت

      .النجاعة اإلقتصاديةحترص املؤسسة على 

      .حتقيق أهداف رحبيةحترص املؤسسة على 

      .جتاريةحترص املؤسسة على إختاذ قرارات 

البعد 

 االجتماعي

      .اجلانب اإلجتماعي حترص املؤسسة على إختاذ قرارات حترتم

      .يف صاحل العمالحترص املؤسسة على إختاذ قرارات 

      .قانونية حترص املؤسسة على إختاذ قرارات

      .أخالقية حترص املؤسسة على إختاذ قرارات

      .طوعية حترص املؤسسة على إختاذ قرارات

البعد 

 البيئي

      .البيئياجلانب حترص املؤسسة على 

      .خضراءإختاذ قرارات  حترص املؤسسة على

      .أنظف حترص املؤسسة على إختاذ قرارات إنتاج

      .حترص املؤسسة على إختاذ قرارات تسويقية حترتم البيئية

      .حترص املؤسسة على إختاذ قرارات إنتاجية حترتم البيئية
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 قائمة أسماء محكمين اإلستبانة
 

 

 الجامعة اسم المحكم              

 جامعة املسيلة بوقرة رابح. د.أ

 جامعة اإلسراء اخلاصة زكريا مطلك الدوري. د.أ

 مدرسة الدراسات العليا التجارية صالواتشي سفيان . د

  -سابقااملعهد الوطين للتجارة  -

 جامعــــة سعيدة  الصادق خلف اهلل. أ



 

 

 

 

 جداولـلفهرس ا
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رقم  عنوان الجدول رقم الجدول
 الصفحة

 49-50 ظهور التنمية المستدامةالتطور التاريخي ل 13

 51 ور مفهوم التنمية المستدامةتط   10

 63 أبعاد المسؤولية االجتماعية وعناصرها الرئيسة والفرعية 11

 64 المسؤولية االجتماعية والنموذج االقتصادي واالجتماعي 10

 73 المؤسسة وظائف و المستدامة التنمية سياسات بين الرابط 10

 100 عي نة الد راسة 10

 104 مقياس أداة جمع البيانات 10

 104 مقياس ثبات االستبيان األو لي 10

 310 الن هائية معامالت ثبات االستبانة 10

 105 االستبيانات الصالحة من عينة الد راسةنسبة  31

 Somiphos 107عرض بيانات مستوى نظام المعلومات في مؤس سة  33

اتخاذ القرارات في إطار التنمية المستدامة في  عرض بيانات مستوى 30
Somiphos 

108 

 109 معامالت االرتباط بين متغي ري الد راسة 31

  شابيرو-واختبارويلكسميرنوف  -كلومجروف اختبار 30

110      

      112 فيشر للمعنوية الكل ية لنموذج االنحدار رااختب 30

نموذج انحدار نظام المعلومات على اتخاذ القرارات في إطار البعد  30
 االقتصادي

112 

نموذج انحدار نظام المعلومات على اتخاذ القرارات في إطار البعد  30
 جتماعياال

113      

 113 نموذج انحدار نظام المعلومات على اتخاذ القرارات في إطار البعد البيئي 30

نموذج انحدار نظام المعلومات على اتخاذ القرارات في إطار التنمية  30
 المستدامة

114 

 114 القدرة التفسيرية للنماذج 01
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رقم  عنوان الشكل رقم الشكل
 الصفحة

 05 التقّدم التقني والعملي في استعمال تكنولوجيا المعلومات 50

 07 العالقة بيانات، معلومات، معارف 02

 07 مفاهيم أساسية حول المعلومات 03

 08 لنظام المعلوماتاألدوار األساسية  04

 09 مكونات نظام المعلومات 05

 10 نظام المعلومات عناصر 06

 12 مكانة نظام المعلومات في المؤسسة 07

 17 هرمية نظام المعلومات                        08

 22 القوى التنافسية 09

 23 في المؤسسة االستراتيجيمكانة نظام المعلومات  10
 26 المحيط مراقبة 11

 27 اإلستراتيجيةتجميع المعلومات  12

 29 نظام المعلومات اآللي 13

 30 مكانة ووظائف نظام المعلومات األلي 14

 38 مراحل عملية اتخـاذ القرار 15
 59 مثلث التنمية المستدامة 16

 60 أبعاد التنمية المستدامة 17

 68 تخضير األبعاد السبعة للشركة 18

 77 نشوء و تطور مفهوم التسويق الخضر مراحل 19

 85 الهيكل التنظيمي لشركة مناجم الفوسفات 20

 90 للفوسفات مراحل العملية اإلنتاجية 15

 102 نموذج الّدراسة 11

 110 التوزيع المتبع من قبل القيم االحصائية في النموذج 13
 111 اعتدالية توزيع البواقي في نموذج االنحدار 12

 111 ثبات تباين األخطاء في نموذج االنحدار 11
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 فهرس املحتويات

 رقم الصفحة وانـــــــــــــــــــــالعن          

 ز  -أ  مقدمة عامة

  التعريف بنظام المعلومات وبعده اإلستراتيجي: الفصل األول

20 
 20 الفصل األول تمهيد

 23 ة نظام المعلوماتماهي   :المبحث األول

 23 مفهوم نظام المعلومات: المطلب األول

 20 نظام المعلومات  أةأسباب نش: المطلب الثاني

 20 نظام المعلوماتومكونات وظائف : لثالمطلب الثا

 72 وخصائصه أهداف نظام المعلومات :الرابعالمطلب 

 70 تصنيف أنظمة المعلومات: المبحث الثاني

 70 التصنيف حسب البنية التنظيمية :األولالمطلب 

 71 التصنيف حسب المناطق الوظيفية: المطلب الثاني

 71 حسب الدعم المقدم: المطلب الثالث

 07 نظام المعلوماتالبعد اإلستراتيجي ل: المبحث الثالث

 07 اإلستراتيجينظام المعلومات تعريف : المطلب األول

 01 اإلستراتيجية المداخل المعاصرة ألنظمة المعلومات :المطلب الثاني

 01 اإلستراتيجية ات أنظمة المعلوماتتحدي  : المطلب الثالث

 30   األولخالصة الفصل 

 33 المستدامة  التنمية  ظل في  القرار   اتخاذ :الفصل الثاني

 30 تمهيد الفصل الثاني

 33 اتماهية اتخاذ القرار : المبحث األول

 33 ات اتخاذ القرار  مفهوم: المطلب األول

 31 ات تخاذ القرار إ مميزات: المطلب الثاني

 31 اتتخاذ القرار إخطوات : المطلب الثالث 

 31      اتالقرار  اتخاذالعوامل المؤثرة في : الرابعالمطلب 

 03 أنواع القرارات: المبحث الثاني

  03  ات ومستوياتهاة القرار أهمي  : المطلب األول

  00 برمجة القرار: المطلب الثاني

 01 وفق ظروف صنع القرار: المطلب الثالث
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                     وفق نمط القيادة لمتخذ القرار: المطلب الرابع

01   

 01 مدخل مفاهيمي للتنمية المستدامة: المبحث الثالث

 01 التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة: المطلب األول

 33 مبادئ وأهداف التنمية المستدامة: المطلب الثاني

 30 خصائص وأبعاد التنمية المستدامة: المطلب الثالث

 31 إسقاطات التنمية المستدامة على مستوى المؤسسة: المطلب الرابع

 10 إتخاذ القرار في ظل التنمية المستدامة: المبحث الرابع

 10 مفهوم القرارات الخضراء :المطلب األول

 10 قرارات اإلنتاج األخضر اتخاذ:المطلب الثاني

 13 قرارات التسويق األخضر اتخاذ: المطلب الثالث

 11 خالصة الفصل الثاني

 دراسة استطالعية على شركة مناجم الحديد والفوسفات الجزائرية :الفصل الثالث
 

17 
 

 12 الثتمهيد الفصل الث

 17 والفوسفات الحديدتقديم عام لمؤسسة مناجم  تقديم ميدان الد راسة: األو ل المبحث

 17 دراسة التطور التاريخي للمؤسسة: المطلب األول

 13 تقديم عام للمؤسسة الوطنية لمناجم الفوسفات بتبسة: المطلب الثاني

 71 الوطنية لمناجم الحديد بتبسة تقديم عام للمؤسسة: المطلب الثالث

 722 منهجية الد راسة وأدوات جمع المعلومات: المبحث الثاني

 722 مجتمع الد راسة، مجاالتها وأدواتها : المطلب األو ل

 727 نموذج الد راسة ومتغي راته :المطلب الث اني

 723 والمقاييس المستخدمة في الد راسة( االستبيان)تطوير أداة جمع البيانات : المطلب الث الث

 720 عرض وتحليل بيانات االستبيان: الث الثالمبحث 
 770 مناقشة الفرضيات: المبحث الر ابع

 777-771 خاتمة عامة

 125-707 قائمة المراجع

 131-127 المالحق

 133 فهرس الجداول
 135 فهرس األشكال

 311-137 فهرس المحتويات

 



 : الملخص
فهو ،  تتصل بكافة أجزائها و أقسامها واسطتهي بيُعتبر نظام المعلومات في المؤسسة بمثابة الجهاز العصبي الذ  

عصب الحياة في شتى أنواع التنظيمات، خاصة  ُتمث لالمعلومات التي ، كونه يهتم ببالتالي ركيزة أساسية داخل المؤسسة
القرارات في ظل ظروف البيئة سريعة  اتخاذالدور البارز الذي يلعبه في  باإلضافة إلى، االقتصاديالمتصلة منها بالقطاع 

هدفا ورهانا و  غاية و تحد يات جديدة على غرار التنمية المستدامة التي أضحت التحو ل والتغي ر والت ي أصبحت تلقي بمفاهيم
ما هو " :اآلتيةل محاولة اإلجابة على اإلشكالية  وعليه تبلورت فكرة طرح الموضوع من خال. لوصول إليهلتسعى المؤسسات 

". ؟الجزائريةالفوسفات الحديد و  مؤسسة مناجم ة المستــــدامة فيالتنمي إطارنظام المعلـــومات في اتخاذ القـــرارات ضمـــن دور 
نظام المعلومات في اتخاذ دور "وتستمد  الد راسة التي بين أيدينا أهميتها من خالل أهم ية الموضوع المدروس و الموسوم 

: حيث أن  رشادة القرارات الُمتخذة داخل المؤسسة على مستوى كافة األبعاد ؛"القرارات ضمن متطلب ات التنمية المستدامة
االقتصادية، االجتماعية، والبيئية منها، إن ما تعتمُد على توفر نظام معلومات فع ال، يؤمن لها السيطرة على الزخم الهائل من 

تمك ن من اتخاذ قرارات مبنية على األسس العلمية تحتى  دقيقة معلومات يكفل توافر علومات تخزينا، معالجة، نشرا، بماالم
 اتخاذالدراسة ُوجهت على النحو الذي يتيح لنا الحكم على مدى فاعلية وأهمية نظام المعلومات في  كما أن  . ليمةالس

الحديد بواقع ذلك في مؤسسة مناجم  االهتمامالقرارات ضمن متطلبات التنمية الُمستدامة في المؤسسة مع تخصيص 
، على تحديد مدى مساهمة نظام المعلومات في اتخاذ القرارات الخضراء االهتمام انصب، حيث الجزائريةسفات و الفو 

 .التنمية المستدامة مبادئ ي تحترمالت   والُمناسبة
 

 .نظام المعلومات، اتخاذ القرارات، التنمية المستدامة :الكلمات المفتاحية    

Résumé : 

Le système d’information dans l’entreprise est considéré comme étant le système nerveux 

par lequel elle relie ses structures et ses services, alors c’est la pièce maitresse dans l’entreprise, 

puisqu’il s’intéresse aux informations qui sont un point focal dans la vie des organisations, surtout 

celles qui sont liées au secteur économique, bien entendu, il joue un rôle important dans la prise de 

décisions au niveau d’un environnement qui devient de plus en plus turbulent et instable, et qui 

pose de nos jours des nouveaux concepts et défis comme le développement durable qui constitue 

une finalité, objectif et un enjeu dont lequel les entreprises cherchent à les atteindre. C’est dans ce 

sens que nous avons inscrit notre travail de recherche et tout au long duquel nous avons essayé de 

répondre a cette problématique : quel est le rôle du système d’information dans la prise de 

décisions dans le cadre du développement durable dans l’entreprise?. Et cette étude tire son 

importance de l’utilité de ce thème qui s’intitule comme suit : " le rôle du système d’information 

dans la prise de décisions dans le cadre du développement durable au sein de l’entreprise 

"Ferphos" puisque la rationalisation des décisions prises au niveau de l’entreprise dans tout les 

aspects : économique, social, et environnemental reposent sur l’existence d’un système 

d’information efficace et performant qui garantie la maitrise des informations recueillies, et cela à 

travers le stockage, le traitement et la diffusion, pour quelle puisse mettre des décisions correctes 

sur des bases scientifiques. Par ailleurs, cette étude suit un chemin directif qui nous mène à juger à 

quel point le système d’information dans l’entreprise "Ferphos" est fiable et permet de prendre des 

décisions appropriées qui respectent les principes du développement durable. 

Les mots clés : le système d’information, la prise de décisions, le développement durable. 


