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:جحت إشراف                                                                                                :                          من إعداد الطالب     

  عادل يلعجال. د                                                                                                                    دشاش محمد الصالح     

:لجنت املناقشت  

رئيسا                 1 جامعت سطيف    أستاذ التعليم العالي             ألاستاذ الدكتور    زين الدين بروش

   مشرفا ومقررا           جامعت ألاغواط          أستاذ محاضر                  عادل لعجالي                         الدكتور 

 مناقشا               1جامعت سطيف     أستاذ محاضر                          برباش جوفيق                       الدكتور  

مناقشا               1  جامعت سطيف      أستاذ التعليم العالي     ألاستاذ الدكتور   بلمهدي عبد الوهاب

  مناقشا                  املسيلت  جامعت     أستاذ التعليم العالي      ألاستاذ الدكتور   كمال  قاسمي        

  مناقشا         املركس الجامعي ميلت   أستاذ التعليم العالي          ألاستاذ الدكتور   شراف عقون          

 

 

 

 2019/2020 الجامعيت السنت

  فعاليت التعلم التنظيميجحقيقفي  ملوارد البشريتادور هظام معلوماث 

  الجسائريتالاقتصاديتللمؤسست 

  مجموعت من املؤسساث الاقتصاديت الجسائريتدراست حالت

 

:دراسة حالة  
 

 

 

 

 



I 

 

إهداء 
الحمد هلل الري أعاهىا بالعلم وشييىا بالحلم وأكسمىا بالحقىي 

: اهدي هرا العمل إلى

  مً حعلمذ مجهما حب هللا وحبي أحم الىاض بحظً صخبتهما إل

ألاشُاء الجمُلت وحب الصدق في اللىل والشباث على املبدأ والدي 

مين    .أػال هللا في عمسهما الىٍس

  .وأدىاحي   والخىان إدىحي إلى مً أهً لهم صدق الخب

ت، ًىطف، إلى  زفُلت الخُاة شوحتي الغالُت، إلي أوالدي ألاعصاء ماٍز

 .  إطساء

 إلى الرًً شازوىوي مذخلف مساحل مشىازي الدزاس ي بالرهس كظم

    . لخىمُت املظخدامتوادازة إلاطتراجُجُت إلااملاحظخير جذصص 

 .ٌظعهم الللب ولم حظعهم الىزكت ول هؤالء اهدي هرا العمل إلى مً

 

            مدمد الصالح

 



II 

 

 شكس وثقدًس
الحمد هللا عص وحل على عظيم وعمحه والصالة والظالم على طيدها 

 
ًا
. مدمد وعلى  له ووححه وطلم جظليما ككثيا

لعجالي أجلدم بذالص الشىس وعـُم الخلدًس والامخىان إلى الدهخىز 

بلمهدي عبد الىهاب، الدهخىز املظاعد بالخازج الدهخىز و عادل

 املخابعت وإلاشساف على مي بلبىلهون  شسفًًذلالمصؼفى همال شان، 

ها، مً دالل ما كدمىه لي مً  ػىال مدة إهجاشما وصبرهألاػسوحتهره 

هصابح وجىححهاث اللُمت والظدًدة وصبرهم معي ػُلت إهجاش هره 

 .ألاػسوحت

ليل ألاطخاذة الصمالء على جحىُمهم لالطخمازة هما أجلدم بالشىس 

 .مً دالل جىححهاتهم وهصابحهم، ةالدزاض

ل الشىس إلى ألاطاجرة أعظاء لجىت املىاكشت  هما أجىحه أًظا بجٍص

.  الرًً شسفىوي بلبىلهم املىاكشت

 

 حمدـــمــد الصــالــ



III 

 

 :فهسض املدحىيات

 4 املىطىع

 I إلاهداء

 III الشىس الخلدًس

اث  IV فهسض املحخٍى

 XV كابمت ألاشيال

 XII كابمت الجداول 

 III كابمت املالحم

 XVII امللخص باللغت العسبُت

 XIX امللخص باللغت ألاحىبُت

 أ ملدمت عامت

 الحأصـــــيل الىـــظسي لىـــظــام مــعــلىمات الـــمىازد البشـــسيـــة  : اللصل  وو 

 02 جمهُد

 03 املعلىمات بىظام وعالقتها البشسية املىازد إدازة:  وو  املحدث

 03 املىازد البشسيةإدازة  ماهية: اململلل  وو 

تإدازة مفهىم : الفسر ألاول   03 املىازد البشٍس

ت إدازة أهداف : الفسر الشاوي  04املىازد البشٍس

ت إدازة أهمُت : الفسر الشالث  05املىازد البشٍس

 06  وإلادازات  ألاسي  وإلاطتياثيجية العامة للمؤطظةإدازة املىازد البشسية :اململلل الكاوي

ت باإلطتراجُجُت العامت للمؤطظت إدازة  عالكت :الفسر ألاول   06املىازد البشٍس

ت إدازة عالكت : الفسر الشاوي  07 باإلدازاث ألادسي املىازد البشٍس

 08 البشسية املىازد الىظائف  طاطية إلدازة: اململلل الكالث

 08وؿُفت الاطخلؼاب والادخُاز والخعُين : الفسر ألاول 

 12 ألاحىز وؿُفت: الشاويالفسر 

س وؿُفت :الفسر الشالث ب وجؼٍى  12 الخدٍز

 14 الخحفيز   وؿُفت: الفسر السابع

ت املىازد الخفاؾ على وؿُفت : الفسر الخامع  14 البشٍس

 16 عالقة إدازة املىازد البشسية بىظام املعلىمات: اململلل السابع

خي: الفسر ألاول   16 الظببُت الخخمُت للخؼىز الخاٍز

ت: الفسر الشاوي ت بىـام معلىماث املىازد البشٍس  17 عالكت إدازة املىازد البشٍس

 19 هظام معلىماتومدألال عام    :اململلل الخامع



IV 

 

 19 ماهُت الىـام:  ألاول الفسر

 19حعٍسف الىـام : أوال

 20آلُت عمل الىـام : زاهُا

 21 ، حسهُت املعلىماثاملعلىماث: زالشا

 23هـام املعلىماث :  الشاويالفسر

 23 هـام املعلىماث حعٍسف: أوال

 26دوز وعىاصس هـام املعلىماث : زاهُا

 27علىمات املىازد البشسية م هظام أطاطيات خىو : الكاوياملحدث 

 27ملهىم هظام معلىمات املىازد البشسية : اململلل  وو 

 32 ملىازد البشسيةا هظام معلىمات  وأهدافأهمية وألاصائص: اململلل الكاوي

ت اأهمُت هـام معلىماث : الفسر ألاول   32ملىازد البشٍس

ت : الفسر الشاوي  33دصابص هـام معلىماث للمىازد البشٍس

ت اأهداف هـام معلىماث :  الشالثالفسر  33ملىازد البشٍس

 33الخحىم في الىكذ والخيالُف، حىدة اللسازاث : أوال

 34 العمل الجمااي وجشمين زأض املال البشسي : زاهُا

 35ملىازد البشسية امصادز املعلىمات، مكىهات وأحصاء هظام معلىمات : اململلل الكالث

ت امصادز معلىماث هـام معلىماث :  ألاول الفسر  35ملىازد البشٍس

 35املصادز الدادلُت للمعلىماث : أوال

 36املصادز الخازحُت للمعلىماث : زاهُا

ت :  الشاويالفسر  36ميىهاث وأحصاء هـام معلىماث للمىازد البشٍس

ت : أوال  37ميىهاث هـام معلىماث للمىازد البشٍس

ت اعلىماث مأحصاء هـام : زاهُا  39ملىازد البشٍس

 40ملىازد البشسية اعلىمات مالىظم اللسعية و لية عمل هظام : الكالثاملحدث 

 40ملىازد البشسية معلىمات امساخل عمل هظام : اململلل  وو 

 40 (املذالث)اطخلبال املعلىماث : الفسر ألاول 

ً : الفسر الشاوي  40 (العملُاث)املعالجت والخذٍص

 41 (املذسحاث)البث والخىشَع : الفسر الشالث

 40ملىازد البشسية معلىمات اهظام والىظم اللسعية : اململلل الكاوي

ت معلىماث اهـام الىـم الفسعُت للمددالث : الفسر ألاول   40ملىازد البشٍس

تمعلىماث اهـام كاعدة بُاهاث : الفسر الشاوي  41 ملىازد البشٍس

تمعلىماث اهـام الىـم الفسعُت ملذسحاث : الفسر الشالث  42 ملىازد البشٍس

 46وازد البشسية المهظام معلىمات ، ثقييم ثصميم إعداد و: السابعاملحدث 

 47 البشسية املىازدهظام معلىمات إعداد وثصميم :  اململلل  وو 

ت: الفسر ألاول   47 دزاطت ما كبل الجدوي لىـام املعلىماث املىازد البشٍس



V 

 

ت: الفسر الشاوي  48 جحدًد أبعاد هـام املعلىماث املىازد البشٍس

ت: الفسر الشالث  50 جحلُل أبعاد هـام املعلىماث املىازد البشٍس

 52 مؤشسات ثقييم فعالية هظام معلىمات املىازد البشسية: اململلل الكاوي

 53هىر املعلىماث : الفسر ألاول 

 54 مىزىكُت ومالبمت البُاهاث واملعلىماث: الفسر الشاوي

 55 جىكُذ البُاهاث: الفسر الشالث

 55 طسعت الخصىل على املعلىماث: الفسر السابع

 55 همُت البُاهاث واملعلىماث: الفسر الخامع

 56 جلُُم العىاصس الىـامُت: الفسر الظادض

 57 جلُُم فعالُت الىـام باطخذدام ملُاض ألاداء الفسدي وألاداء املىـمي: الفسر الظابع

 62 ألاالصة اللصل  وو 

 هـــظــام مــعــلىمات الـــمىازد البشـــسيـــة في ثدقيقهعلم الحىظيمي ودوز الت: اللصل الكاوي

 64 جمهُد

 65 أطاطيات خىو الحعلم الحىظيمي:  املحدث  وو 

 65  الحعلمةهسميوملهىم : اململلل  وو 

 65 مفهىم الخعلم: الفسر ألاول 

 66 هسمُت الخعلم: الفسر الشاوي

 67 ماهية الحعلم الحىظيمي: اململلل الكاوي

 67 مفهىم الخعلم الخىـُمي: الفسر ألاول 

 68 املؤطظت املخعلمت مفهىم : الفسر الشاوي

 71 الفسق بين الخعلم الخىـُمي واملؤطظت املخعلمت: الفسر الشالث

 72 هخابج الخعلم الخىـُمي: السابعالفسر 

 73 أهمية الحعلم الحىظيمي: اململلل الكالث

 73 ألاهمُت الدشغُلُت للخعلم الخىـُمي: الفسر ألاول 

 74 ألاهمُت إلاطتراجُجُت للخعلم الخىـُمي: الفسر الشاوي

 75ألاهمُت العامت للخعلم الخىـُمي : الفسر الشالث

 77 ( بعاد،  هىاع، إلاطتياثيجيات  ) الحعلم الحىظيمي: املحدث الكاوي

 77أبعاد الحعلم الحىظيمي : اململلل  وو 

 77ألابعاد إلاطتراجُجُت : الفسر ألاول 

 77ألابعاد الخىـُمُت : الفسر الشاوي

 78ألابعاد الشلافُت : الفسر الشالث

 79إطتياثيجيات الحعلم الحىظيمي : اململلل الكاوي

ص الخعلم املظخمس : الفسر ألاول   79إطتراجُجُت حعٍص

 79إطتراجُجُت حشجُع الخعلم الدشازوي  :الفسر الشاوي



VI 

 

 79إطتراجُجُت جحفيز اللادة للخعلم الفسدي والجمااي  :الفسر الشالث

ت حدًشت: الفسر السابع س أهماغ جفىيًر  80 جؼٍى

 80إلاطتراجُجُت املظتهدفت والفعلُت للخعلم : الفسر الخامع

 81 أهىاع الحعلم الحىظيمي: اململلل الكالث

 81 الخعلم الصفسي : الفسر ألاول 

 81 ألاول والشاويالخعلم مً املظخىي  :الفسر الشاوي

 81 (حعلم زىاةي الخللت)الخعلم ألاحادي والخعلم الشىاةي : الفسر الشالث

 83 الخعلم زالسي الخللت: الفسر السابع

 84  الحعلم الحىظيمي وهماذجمصادز: املحدث الكالث

 84 مصادز الحعلم الحىظيمي: اململلل  وو 

 84 لخعلم الخىـُمي لصادز الخازحُت الم: الفسر ألاول 

 85 لخعلم الخىـُمي لصادز الدادلُت الم: الفسر الشاوي

 89 هماذج الحعلم الحىظيمي: اململلل الكاوي

 89 هماذج مخعللت بدوزة الخعلم: الفسر ألاول 

 91 هماذج الخعلم الخىـُمي املخعللت باملعسفت الخىـُمُت: ويالفسر الشا

 92ذج الخعلم الخىـُمي املخعلم باألداء املؤطظت وهم: الفسر الشالث

 96  الحعلم الحىظيميوملىازد البشسية اعلىمات مهظام : املحدث السابع

 97 هظام معلىمات املىازد البشسية بالحعلم الحىظيميثىطيذ عالقة :   وو اململلل

الحعلم ووازد البشسية المهظام معلىمات بالراكسة الحىظيمية عالقة و  مكاهة:اململلل الكاوي

 ميالحىظي
100 

 101 الراهسة الخىـُمُت ماهُت: الفسر ألاول 

ت: الفسر الشاوي  105 مياهت الراهسة الخىـُمُت في هـام معلىماث املىازد البشٍس

 108 عالكت الراهسة الخىـُمُت بالخعلم الخىـُمي: الفسر الشالث

 107 دوز هظام املعلىمات املىازد البشسية في ثدقيق الحعلم الحىظيمي: اململلل الكالث

ت في جحلُم أهىار الخعلم الخىـُمي: الفسر ألاول   110 دوز هـام معلىماث املىازد البشٍس

 111 مددالث الىـام ألهىار الخعلم الخىـُمي: أوال

 111 عملُاث الىـام ألهىار الخعلم الخىـُمي: زاهُا

 111 الراهسة الخىـُمُت  ألهىار الخعلم الخىـُمي: زالشا

 112 مذسحاث الىـام ألهىار الخعلم الخىـُمي: زابعا

 112 لىـام املخعللت بأهىار الخعلم الخىـُمي (السحعُت)الخغرًت العىظُت : دامظا

تالمهـام معلىماث دوز : الفسر الشاوي  113 في جحلُم مصادز الخعلم الخىـُمي وازد البشٍس

 115 مددالث الىـام ملصادز الخعلم الخىـُمي: أوال

 115 عملُاث الىـام ملصادز الخعلم الخىـُمي: زاهُا



VII 

 

 115 الراهسة الخىـُمُت ملصادز الخعلم الخىـُمي: زالشا

 115 مذسحاث الىـام ملصادز الخعلم الخىـُمي: زابعا

 116 الخغرًت السحعُت لىـام التي جخعلم بمصادز الخعلم الخىـُمي: دامظا

ت في جحلُم هخابج الخعلم الخىـُمي: الفسر الشالث  117 دوز هـام معلىماث املىازد البشٍس

 118 عملُاث الىـام لىخابج الخعلم الخىـُمي: أوال

 118 مددالث الىـام لىخابج الخعلم الخىـُمي: زاهُا

 118 مذسحاث الىـام لىخابج الخعلم الخىـُمي: زالشا

 119 الراهسة الخىـُمُت لىخابج الخعلم الخىـُمي: زابعا

 119 الخغرًت السحعُت لىخابج الخعلم الخىـُمي: دامظا

 123 ألاالصة اللصل الكاوي 

 الجصائسية الاقحصادًة املؤطظات مً مجمىعة على ثملحيقية دزاطة: الكالث اللصل

 126 جمهُد

 127 إلاطاز املنهجي للدزاطة الحملحيقية: املحدث  وو 

 127 الدزاطة الحملحيقيةمىهج ومحغثيات :  وو اململلل 

 127 مىهج الدزاطت الخؼبُلُت: الفسر ألاول 

 127 مخغيراث الدزاطت الخؼبُلُت: الشاويالفسر 

 128 أدوات حمع الحياهات واملعلىمات: الكاوياململلل 

 128 (الاطخبُان)الاطخمازة : الفسر ألاول 

 131 امللابلت الشخصُت: الفسر الشاوي

 132 املالحـت: الفسر الشالث

 133  طاليل إلاخصائية املظحخدمة في الدزاطة: الكالثاململلل 

 133 (الاطخبُان) أداة الدزاطت  وصدقادخباز زباث: الفسر ألاول 

 135ألاطالُب إلاحصابُت الىصفُت والاطخداللُت : الفسر الشاوي

 138 (الاهحداز)ادخباز ازجباغ العالكاث وجسهُب الىماذج : الشالثالفسر 

 138مىهجية ثصميم الاطحبيان وثسمثزه ومجحمع الدزاطة : السابعاململلل 

 138مىهجُت جصمُم الاطخبُان وجسميزه : الفسر ألاول 

 139 الدزاطت الخؼبُلُت  وعُىتمجخمع: الفسر الشاوي

 141 ملحغثيات الدزاطة الحدليل إلاخصائي: املحدث الكاوي

 141عسض وثدليل املعلىمات العامة : اململلل  وو 

 141عسض املعلىماث الخاصت بمالئ الاطخبُان : الفسر ألاول 



VIII 

 

 

 144 بمؤطظاث عُىت الدزاطت عسض املعلىماث الخاصت : الفسر الشاوي

 146 مدىز هظام معلىمات املىازد البشسيةعسض وثدليل : الكاوياململلل 

ت مظخىي أهمُتهخابج جحلُل ُبعد : الفسر ألاول   146 هـام معلىماث املىازد البشٍس
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  :ملخص

ت في جحظين  إلى  هره الدزاطتتهدف معسفت الدوز الري ًلعبه هـام معلىماث املىازد البشٍس

مصادز، أهىار، هخابج الخعلم الخىـُمي على املظخىي الفسدي، الجمااي، الىلي، بجاهب جأزير بعع 

فُت  مً دالل إحساء دزاطت جؼبُلُت ، (حجم املؤطظت، عمسها، ػبُعت ملىُتها)املخغيراث الخعٍس

ت، جيىهذ مً   مؤطظت اكخصادًت، بحُث 115على مجمىعت مً املؤطظاث الاكخصادًت الجصابٍس

م الاطخبُان، أًً شمل على مخغيراث الدزاطت،  جم حمع البُاهاث واملعؼُاث إلاحصابُت عً ػٍس

س)واطخذدام الخحلُل العاملي  لت مصفىفت العىامل بعد الخدٍو لت املسهباث ألاطاطُت وػٍس ، (ػٍس

ت، معامل ألفا هسومباخ، معامل الازجباغ  اطخذدام املخىطؼاث الخظابُت والاهحسافاث املعُاٍز

، الهدف مجها (ث)، ادخبازANOVAبيرطىن، معامل الاهحداز الخؼي، ادخباز الخباًً ألاحادي 

عسض الىصف إلاحصاةي ملحاوز الاطخبُان، كُاض صدق وزباث الاطخبُان، الخحلم مً العالكت 

، الخأهد مً داللت الفسوق بين املجمىعاث، معسفت العىامل التي لها كىة نالازجباػُت بين املخغيري 

جأزير وحشبع هبير على املخغيراث،  اطخذالص الىخابج وادخباز الفسطُاث املخعللت بالدزاطت 

 .الخؼبُلُت

ت والخؼبُلُت على أن جؼبُلاث هـام معلىماث املىازد  للد بُيذ هخابج الدزاطت الىـٍس

ت والخعلم الخىـُمي ًحلم العدًد مً املصاًا وألاهداف للمؤطظاث الاكخصادًت  عامت البشٍس

ت داصت، بحُث جم الىصىل إلى الىلاغ الخالُت  : واملؤطظاث الاكخصادًت الجصابٍس

ت مً حُث  - ت ول املعلىماث املخعللت باملىازد البشٍس ًىفس هـام معلىماث املىازد البشٍس

 الىكذ والظسعت املىاطبت، الىمُت الالشمت؛

ت، بحُث جلىم  جلدم العىاصس الىـامُت - للىـام ول معلىماث املخعللت باملىازد البشٍس

الشخصُت، الخبرة، اطم الىؿُفت، الخدزج )مددالجه بئدماج ول البُاهاث الخام 

طمً  (الىؿُفي، التركُاث، مظمُاث الىؿابف، أزكامها، املىاكع الخىـُمُت، الخعدًالث

 هرا الىـام؛

م مساحعت البُاهاث، جحدًثها،  - ل البُاهاث إلى مذسحاث عً ػٍس عملُاث الىـام جلىم بخحٍى

اطُت؛ م العملُاث إلاحصابُت والخظابُت، الٍس  جحلُلها، جدكُلها، عً ػٍس

س نهابُت حىل ألاوطار الظابلت والخالُت  للمىؿفين؛قجلىم مذسحاث الىـام بذ -  دًم جلاٍز

تإل للىؿابف ألاطاطُتإن الىـم الفسعُت للىـام جحلم الفعالُت  -  دازة املىازد البشٍس

س، جلُُم) ً وجؼٍى  ؛ (جذؼُؽ، جىؿُف، أحىز، جيٍى
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املؤطظاث لها مظخىي واي هبير بخبىحها لخؼبُلاث الخعلم الخىـُمي، طىاء على املظخىي  -

 الفسدي، الجمااي، الىلي؛

املؤطظاث محل الدزاطت جؼبم هىعين مً الخعلم، ألاول هى حعلم مً املظخىي ألاول  -

 والشاوي، أما الىىر الشاوي فهى حعلم أحادي وزىاةي الخللت؛

ت بين املخغير املظخلل املخمشل في هـام معلىماث  -  هىان عالكت ذاث داللت إحصابُت كٍى

ت واملخغير الخابع املخمشل في الخعلم الخىـُمي، بحُث بلغ وظبت جأزير الىـام  املىازد البشٍس

 ؛% 44.6على الخعلم الخىـُمي وظبت 

عدم وحىد فسوكاث ذاث داللت إحصابُت ملخغير عمس املؤطظت، حجمها، ػبُعت ملىُتها،  -

ت والخعلم الخىـُمي املؼبم في املؤطظاث الاكخصادًت  على هـام معلىماث املىازد البشٍس

ت محل الدزاطت؛  الجصابٍس

ت، الخعلم الخىـُمي، املعلىماث، الىـم الفسعُت: الكلمات الدالة  هـام معلىماث املىازد البشٍس
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Abstract: 
This study aims to find out the role played by the human resources 

information system in improving the sources, types, and results of 

organizational learning at the individual, collective, and global level, as 

well as the effect of some identifying variables (size, age, nature of 

ownership). To this end,a field study was conducted on a group of 

115Algerian economic companies, in which the data were collected by 

means of a questionnaire, where it included the study variables, the use of 

factor analysis (Principal Component and Rotation Method (Varimax)), the 

use of arithmetic means and standard deviations, Alfa Cronbach coefficient, 

Pearson correlation coefficient, linear regression coefficient, One Way 

ANOVA test and T-test.The aim of which is to display statistical descriptions 

of the questionnaire axes, measure the validity and consistency of the 

questionnaire, verify the correlation between the two variables, confirm the 

significance of differences between groups,identify the factors that have a 

significant influence and saturation power on the variables, find out the 

results and test the hypotheses related to the applied study. 
On the other hand, The results of the theoretical and applied study have 

shown that the application of the human resources information system and 

organizational learning have many advantages for the economic institutions 

in general, and the Algerian ones  in particular, we ca sum them up in the 

following points: 
- The Human Resources Information System provides all the 

information related to human resources in terms of time, speed, and 

the necessary quantity. 

- The systematic elements of the system provide all the information 

related to the human resources, in which inputs incorporate all the 

raw data (personal, experience, job name, job hierarchy, promotions, 

job titles, numbers, organizational sites, and amendments within this 

system); 

- System processes convert data into outputs by reviewing, updating, 

analyzing, and auditing it, through statistical, mathematical, and 

mathematical operations; 

- System outputs provide final reports on past and current status of 

employees; 

- The subsystems of the system achieve effectiveness for the basic 

functions of the human resources management (planning, 

employment, wages, training and development, evaluation); 

- Companies have a high level of awareness of their adoption of 

organizational learning applications, individually, collectively and 

collectively; 
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- The companies under the study apply two types of learning: the first is 

learning from the first and second levels, while the second type is 

single and two-cycle learning; 

- There is a strong statistically significant relationship between the 

independent variable represented in the human resources information 

system and the dependent variable represented in organizational 

learning, where the percentage of the impact of the system on 

organizational learning reached 44.6%; 

- There are no statistically significant differences for the companies’ 

variables of: age, size and nature of ownership over the human 

resources information system and organizational learning applied in 

the Algerian economic companies under study. 

 

Keywords: HR information system, organizational learning, information, 

subsystems 
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 ثمهيد

بن الخؼىز الخٕىىلىجي والاُخصادي والخىطم في اطخسدام هـم اللمل وحوُير مٌاَُم وؤطالُب 

ادة الخسصصاث  ؤلادازة وبدزا٘ الحظاباث الالٕتروهُت في ؤطالُب ؤلاهخاج وجىطم داثسة ألاكما٘، ٍش

وحلدد الخُازاث، ازجٌاق خدة اإلاىاًظت بين اإلااطظاث، ؿهىز وهمى الخىـُماث اللمالُت، الخويراث في 

لاث،  لتجخميزبِئت ألاكما٘ بلخ، َرٍ اللىامل حللذ ...الِىاهين والدؼَس  مظذ ، بخويراث ٓبيرة وطَس

اإلااطظاث الاُخصادًت ، مما ًٌسض كلى (اُخصادًت، ُاهىهُت، طُاطُت، احخماكُت)كدة مجاالث 

ا ا وهمَى  . بِائها وطسكت الخلامل والخٍُٕ ملها لظمان اطخمساَز

مهمت ؤلادازة ؤٓثر صلىبت وؤػد  حلل مً،  الٕبير الري جىاحهه اإلااطظاث الُىمالخدديَرا 

، ًهي مؼالبت بمىآبت َرٍ الخؼىزاث و اإلاظخجداث بل وبالخيبا بها والخسؼُؽ لها
ً
 زاصت بذ ،حلُِدا

 اإلااطظت طسوزة التزود بٌٕس بدازي حدًد ًظم في مِدمخه ًلصم ألامس الري، "اتباإلاعلوم"حللّ ألامس 

ا كلحها ا بها و جإزيَر اث كالُت اإلااطظت ببِئتها ومدي جإزَس . ؤولٍى

ت  بلىجدخاجلرلٗ ًةن اإلااطظاث الاُخصادًت الُىم   كدًد مً حظخول ًحها ا٘ بدازة مىازد بؼٍس

ٔاهذ وطاثل الخلامل في اإلاعلومات  ت اإلاخاخت، خُث  الالشمت لخدُِّ الاطخسدام ألامثل للمىازد البؼٍس

ٔاهذ جىدصس في ججمُم البُاهاث في صحٍ ؤو ضالظابّ جذ م بالبداثُت والبظاػت وكدم الٌلالُت، بذ 

رلٗ خٌف اإلاظدىداث وألاوزاَ التي جدخىي كلى بُاهاث َامت كً ألاًساد في ملٌاث جسصن  سجالث ٓو

ا، لًٕ مم جِدم الحىاطِب والؼبٖاث والاهتراهذ كلحها ًخم الخلامل بدُثفي ؤمآً للحٌف،   ًدٍو

الدازلُت في اإلااطظاث، ًِد ؤصبذ مً اإلاِظىز جصمُم وحؼوُل هـام ًلا٘ للمللىماث الري حهخم 

ت والري ًؼلّ كلُه .إلاوارد البشريةاعلومات م هظام باإلاىازد البؼٍس

ت الري ًٕدس ي ؤَمُخه مً ؤَمُت  مً َىا بسش دوز وؤَمُت وحىد هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

 ةاللىصس البؼسي مً خد ذاجه، ًهرا الىـام وطم ؤصال مً ؤحل الاطخٌادة الِصىي مً اإلاىازد البؼسي 

 مً زال٘ ، اإلااطظاث الاُخصادًت إلاىاحهت َرٍ الخددًاثنلُمثل طالخا اطتراجُجُا بياإلاخاخت، 

ير اإلاللىم . للماطظت، باإلطاًت بلى دوزٍ البازش في جدُِّ ُُمت مظاًت لهااثاكخمادٍ ٓإداة لخًى

ت زؤض اإلاا٘ البؼسي،  ت امخداًدا إلاٌاَُم ومبادت هـٍس لرلٗ ٌلخبر هـام اإلاللىماث اإلاىازد البؼٍس

التي جِىم كلى ًسطُت ؤطاطُت ماداَا وحىد ازخالي بين ألاًساد، زاصت ًُما حللّ ألامس بمِداز 

هم، ججازبهم  دزاتهم، كاداتهم وطلٓى الاطدثماز ًحهم، ؤًً جخجلى الازخالًاث في مهازاتهم، زبراتهم ُو

هم دازل الخىـُم في اإلااطظت، ؤًً ًخؼلب وحىد جماًص في ُُمت ألاًساد، لرلٗ ال بد مً وطم  وملاًز

هـم ًسكُت جخلامل مم الازخالًاث الٌسدًت، بىاًءا كلى ذلٗ ًةن اإلادىز السثِس ي الري ًِىم كلُه هـام 
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 مً ؤص٘ى اإلااطظت، ًمًٕ جددًد ُُمخه وبدازجه 
ً
ت ًخمثل في اكخباز الٌسد ؤصال مللىماث اإلاىازد البؼٍس

بىصٌه ؤًظا ، جصاًد الاَخمام به في الظىىاث ألازيرةدازلها، ؤًً الحعلم الحىظيمي مً زال٘ كملُت

ؤخد ؤَم اإلاىاطُم التي بدؤث جدـى ٌلخبر ، خُثطسوزة بطتراجُجُت ملحت لخِدم اإلااطظاث وبِائها

باَخمام ٓبير مً ُبل اإلااطظاث، زاصت في ؿل الخويراث التي جددر في بِئت ألاكما٘، مً حاهب ؤزس 

 
ً
 ٌلخبر مخؼلبا

ً
ا م ، ؤًً مخميزةمخللمت وماطظاث  بن ؤزادث ؤن جصبذ   طسوٍز . مً ُدزاتها الخىاًظُتجًس

مً َىا جىحب كلى اإلااطظت الٌهم الجُد للملُت الخللم الخىـُمي والخدٕم ًُه، مً زال٘ 

ت، ؤًً ًخم دمج وبدزا٘ في َرا الىـام ٔل اإلاللىماث اإلاخللِت فعالهـام مللىماث   للمىازد البؼٍس

ل آلالُاث التي جخدٕم ًُه، باإلطايقبإهىا  بلى ة الخللم الخىـُمي اإلاىحىد والظاثد دازل اإلااطظت ٔو

ت ٔل مصادز اإلاللىماث التي ًخدصل كلحها الىـام دازل اإلااطظت التي جخللّ بلملُت الخللم  ملًس

ت هخاثج الخللم الخىـُمي اإلاخىصل بلحها ت ؤهىاق  الخللم الظاثد، ملًس  .الخىـُمي، ٓرلٗ ملًس

 إشكالية الدراصة

ت  ت واُم جؼبُِاث هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس بن الهدي ألاطاس ي في َرٍ الدزاطت َى ملًس

ت، لرلٗ ًةن ًلالُت هـام مللىماث  وجؼبُِاث الخللم الخىـُمي في اإلااطظاث الاُخصادًت الجصاثٍس

د جؼبُّ مسجٕصاث الخللم  ت جخجظد في ٔىهه مدزال زثِظا لهرٍ اإلااطظاث، زاصت التي جٍس اإلاىازد البؼٍس

الخىـُمي، بدُث ٌظاكدَا كلى مىاحهت جددًاث اإلاىاًظت، كلى اكخباز ؤن آلُت كمل الىـام إلالالجت 

ت، حلخبر اإلابدؤ ألاطاس ي في  ت في مسخلٍ ؤوؼؼت بدازة اإلاىازد البؼٍس اإلاللىماث اإلاخللِت باإلاىازد البؼٍس

جدُِّ ؤَداي الخللم الخىـُمي دازل الخىـُم للماطظاث الاُخصادًت بؼٖل كام  واإلااطظاث 

ت  ت بؼٖل زاص، كلى َرا ألاطاض ومً ؤحل ؤلاحابت كلى بػٖالُت الدزاطت الىـٍس الاُخصادًت الجصاثٍس

سي السثِس ي الخالي : والخؼبُُِت، ُمىا بصُاهت الدظا٘ئ الجَى

هيف يضاهم هظام معلومات اإلاوارد البشرية في فعالية الحعلم الحىظيمي للمؤصضات الاكحصادية 

؟الجسائرية مدل الدراصة   

ألاصئلة الفرعية

ت مدل الدزاطت - ت في اإلااطظاث الاُخصادًت الجصاثٍس    ؟ما َى واُم هـام مللىماث للمىازد البؼٍس

 وماَُت ماػساث ُُاطه؟

ت مدل الدزاطت الخللم الخىـُمي -  ؟َل جؼبّ اإلااطظاث الاُخصادًت الجصاثٍس
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ت دوز في جدُِّ  - الخللم الخىـُمي  (ؤهىاق، هخاثج، مصادز)َل لىـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ت مدل الدزاطت  ؟للماطظاث الاُخصادًت الجصاثٍس

ٌُت  - ا، ػبُلت ملُٕتها)َل للمخويراث الخلٍس جإزير كلى بحاباث اإلااطظاث  (حجم اإلااطظت، كمَس

ت ومدي الاَخمام بالخللم  الاُخصادًت مدل الدزاطت كلى مظخىي هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

  ؟الخىـُمي

فرضيات الدراصة

سطُاث ًسكُت  كلى طىء ؤلاػٖالُت السثِظُت وألاطئلت الٌسكُت، ُمىا بصُاهت ًسطُت زثِظُت ًو

م ؤلاحاباث اإلامٕىت لصحتها ؤو كدم صحتها، مً زال٘ بحساء دزاطت جؼبُُِت كلى  ٓمداولت لخُى

ٔالخا٘ ت، ًمًٕ صُاهتها  :يمجمىكت مً اإلااطظاث الاُخصادًت الجصاثٍس

:الفرضية الرئيضية ألاولى

ت مدل الدزاطت ت ًلا٘ في اإلااطظاث الاُخصادًت الجصاثٍس  .ًىحد هـام مللىماث للمىازد البؼٍس

:الفرضية الرئيضية الثاهية

ت مدل الدزاطت الخللم الخىـُمي  .جؼبّ اإلااطظاث الاُخصادًت الجصاثٍس

:الفرضية الرئيضية الثالثة

ت في ًلالُت  ًدِّ هـام مللىماث الخللم الخىـُمي للماطظاث  (ؤهىاق، هخاثج، مصادز)اإلاىازد البؼٍس

ت مدل الدزاطت  .الاُخصادًت الجصاثٍس

:الفرضية الرئيضية الرابعة

ٌُت  دوز في ازخالي بحاباث  (ملُٕت اإلااطظت، كمس اإلااطظت، حجم اإلااطظت)لِع للمخويراث الخلٍس

ت ومدي  ت مدل الدزاطت خ٘ى مظخىي هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس اإلااطظاث الاُخصادًت الجصاثٍس

 .الاَخمام بالخللم الخىـُمي

 الدراصةأهمية

٘  ألهه زاصت ؤَمُت اإلاىطىق َرا ًٕدس ي مهمين في َرٍ الدزاطت، خُث ؤن مخويراتها  حاهين ًدىاو

 في  
ً
ت إلاىازدا مللىماث هـامجمثلذ ؤطاطا ، ؤًً جؼَس بلُه اللدًد مً الباخثين الخىـُمي والخللم البؼٍس

 :في اللدًد مً اإلاجاالث اإلاسخلٌت، لرلٗ ًمٕىىا ذٓس ؤَمُت َرٍ الدزاطت في الىِاغ الخالُت

ُت ؤلاطهاماث كلى الخلسي -  الباخثين، مً اللدًد ػسي مً اإلاِدمت والدزاطاث ألادبُاث وؤَم اإلالًس

ت إلاىازدا مللىماث هـام خِلي طمً ير ؤحل مً الخىـُمي، الخللم والبؼٍس ت ُاكدة جًى  مالثمت ًٍٕس

 .اإلاجا٘ َرا في الاطخسدام الؼاجلت اإلاٌاَُم لظبؽ ومداولت للدزاطت
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ت الدالالث و اإلاظامين ًىضح مٌاَُمي بػاز جِدًم  -  الخىـُمي الخللم للملُاث واللملُت الىـٍس

ت إلاىازدا مللىماث هـامو  ؛البؼٍس

ت واإلاٌاَُم اإلاىاطُم ؤَم اخد  ملالجت- ى الحدًثت ؤلاداٍز ت للمىازد مللىماث هـام"َو  في" البؼٍس

م في ألازيرة َرٍ ألَمُت هـسي  بػاز لبىاء مىا، مداولت  اإلااطظت في الخىـُمي الخللم ًلالُت مً الًس

 ؛الاُخصادًت

ت -  ت في اإلااطظاث الاُخصادًت الجصاثٍس ببساش الدوز اإلاهم لخؼبُِاث هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

 مدل الدزاطت؛

ت مدل الدزاطت؛يحشخُص جؼبُِاث الخللم الخىـُم-    في اإلااطظاث الاُخصادًت  الجصاثٍس

٘  حدًد بمسحم اإلإخبي السصُد بزساء-   ت وازدالم كلىماثم هـام مىطىق خى  .الخىـُمي والخللم البؼٍس

 ًٖىن  ؤن هإمل ٓما باإلاىطىق، اإلاخللِت والدزاطاث البدىر مجمىكت لىب جظاي حدًدة لبىت بطاًت- 

د إلحساء والدازطين الباخثين مً لويرها زؼىة ٘  البدىر مً مٍص  هخلسض لم التي واإلاظاثل الىِاغ خى

 .َرٍ دزاطدىا في لها

 الدراصةأهداف

٘  الدزاطت َرٍ زال٘ مً وظعىمً ؤحل ؤلاخاػت بمخويراث وؤبلاد اإلاؼٖلت اإلاؼسوخت،   بلى الىصى

 :الخالُت ألاَداي

ت إلاىازدا مللىماث هـام بمٌهىم ؤلاإلاام مداولت-   ؛الخ...ؤَداًه ،هخاثجه ،مٖىهاجه، البؼٍس

ت -  ؛الخىـُمي الخللم ماَُت ملًس

 الخؼَس بلى مظامين الخللم الخىـُمي؛- 

ت، باإلطاًت -  الخلسي كلى مٌهىم الرآسة الخىـُمُت ومٖاهتها طمً هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

 بلى كالُتها بالخللم الخىـُمي؛

ت-  ت إلاىازدا مللىماث  هـامالدوز الري ًللبه ملًس  الخىـُمي؛ الخللم صادزم جدُِّ  في البؼٍس

ت-  ت إلاىازدا مللىماث  هـامالدوز الري ًللبه ملًس  الخىـُمي؛ الخللم هخاثج جدُِّ  في البؼٍس

ت-  ت إلاىازدا مللىماث  هـامالدوز الري ًللبه ملًس  الخىـُمي؛ الخللم ؤهىاق جدُِّ  في البؼٍس

ت، مً زال٘ جبىحها لخؼبُِاث -  الخسوج بخىصُاث وهخاثج جٌُد اإلااطظاث الاُخصادًت الجصاثٍس

ت دازل الخىـي  . ؤلادازي مالخللم الخىـُمي وهـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

 اإلاوضوعاخحيارأصباب

 :ؤَمها اإلاىطىق، َرا ازخُاز بلى دكخىا(ذاجُت ؤزسي  و مىطىكُت )ودواًم مبرزاث كدة َىاْ
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 اإلاىازد، مً بويٍر ُىزن ما بذا اإلااطظت، ؤداء في وخآم مازس مىزد َى البؼسي  اللىصس ؤن اكخباز -

 ألي والحُِِي الىخُد اإلاىزد ٌلخبر ؤهه بال مالُت، ُُمت له جـهس ال اإلاىزد َرا ؤن مً السهم ًللى

ت اإلادازض مسخلٍ اَخمذ لرلٗ ماطظت، امذ اإلاىزد بهرا ؤلاداٍز به ُو ٍس بخدٍز  وجىمُت وجؼٍى

لت وألاوؼؼت ألاكما٘ ًادي لٖي له والخازحُت الدازلُت البِئت تهُئت كلى وكملذ ُدزاجه،  بلُه اإلأى

 ؛ممٕىت ٌٓاءة بإًظل

 - ٘  الخللم اإلاللىماث، وهـام البؼسي  باإلاىزد ًخللّ بما زاصت اإلاىطىق لهرا الشخص ي اإلاُى

 ؛الخىـُمي

 - ٘  ؛اإلااطظت مظخىي  كلى زاصت الحدًث الؼابم ذاث للِظاًا الشخص ي اإلاُى

ت والخللم الخىـُمي في اإلااطظاث الاُخصادًت -  ت جؼبُِاث هـم مللىماث اإلاىازد البؼٍس ملًس

ت  .الجصاثٍس

 الدراصةمىهج

 جم التي الٌسطُاث زؼإ ؤو صحت وبزباث ؤلاػٖالُت كلى وؤلاحابت البدث بجىاهب ؤلاإلاام بوسض

، باإلطاًت بلى ػبُلت الدزاطت واإلاللىماث اإلاساد الحص٘ى كلحها، وبوسض الُِام بالخدلُل الللمي وطلها

 بهدي الحدليليالوصفياإلاىهج كلى والخؼبُِي  الىـسي  الجصء في طىلخمد واإلاجهجي لهرٍ الدزاطت،

ت، للمىازد مللىماث هـام )اإلاىطىق بجىاهب ؤلاخاػت ، باإلطاًت بلى كملُاث (الخىـُمي الخللم البؼٍس

 .الخدلُل والىصٍ وجٌظير كُىت الدزاطت

 الدراصةأكضام

 ؤن الجصء  خُث جؼبُِي، آزس و هـسي  حصءحصؤًً،  مً جخٖىن  بدث زؼت كلى الاكخماد جم لِد

٘  ،ًصلين بلى  ػمل كلىالىـسي  ٘  الٌصل ًدىاو ت، للمىازد مللىماث هـام ٘هـسي ا٘  الخإصُلألاو  البؼٍس

ت وكالُتها بىـام اإلاللىماث، اإلابدث الثاوي كبازة كً  خُث ػمل اإلابدث ألا٘و كلى بدازة اإلاىازد البؼٍس

٘  ؤطاطُاث ت اإلاىازد مللىماث هـام خى الىـم الٌسكُت وآلُت كمل ، ؤما اإلابدث الثالث جؼَس بلى البؼٍس

تاهـام مللىماث  ِت جصمُم وجُُِم ًلالُت هـام مللىماث إلاىازد البؼٍس ، اإلابدث السابم جؼَس بلى ػٍس

ت  .اإلاىازد البؼٍس

٘  الثاوي الٌصل ؤما ت في جدُِّ ًلالُت الخىـُمي الخللم ًُدىاو  ودوز هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

٘  مً زال٘ ؤزبلت مباخث، خُث ؤن يالخللم الخىـُم ؤطاطُاث الخللم الخىـُمي  ػمل اإلابدث ألاو

 ؤبلاد وؤهىاق، بطتراجُجُاث  ًخؼَس بلىاإلابدث الثاوي، ؤما (الخللم الخىـُمي، ألاَمُت، ألاَداي الخللم،)
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٘ اإلابدث الثالث، ؤما الخللم الخىـُمي  اإلابدث السابم، في خين  مصادز، هماذج الخللم الخىـُمي جىاو

ت بالخللم الخىـُمياكالُت هـام مللىماث ػمل   .جدُِِه في ٌدوز ، وإلاىازد البؼٍس

٘  الجاهبؤما  ت، بدُث  دزاطت الخؼبُِي جىاو كلى مجمىكت مً اإلااطظاث الاُخصادًت الجصاثٍس

، ؤما ؤلاػاز اإلاجهجي للدزاطت الخؼبُُِتػمل َرا الٌصل زالر مباخث، اإلابدث ألا٘و حاء بلىىان 

اإلابدث الثاوي جظمً الخدلُل ؤلاخصاجي إلاداوز الاطخبُان، ؤما اإلابدث الثالث ًخؼَس بلى ازخباز 

 .ًسطُاث الدزاطت الخؼبُُِت وجدلُل هخاثجها

:الىموذج الفرض ي للدراصة  

الىموذج الفرض ي للدراصة:(01)شكل ركم   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 
 مً بكداد الباخث: اإلاصدر

 

حجم اإلاؤصضة، ظبيعة ملكية اإلاؤصضة، 

 عمر اإلاؤصضة

 اإلاحغير الحابع

 الحعلم الحىظيمي

 جشخيص الحعلم الحىظيمي -

 مصـــــادر الحــــعلم الحـــــــىظيمي -

 أهــــــــــــــواع الحعلم الحىظــــــــــــــيمي -

هحـــــــــائــــــــــــــــج الحعـــــــلم الحىظيمي -

 اإلاحغير اإلاضحلل

 هظام معلومات اإلاوارد البشرية

 جشخيص هظام معلومات اإلاوارد البشرية -

 مصادر معلومات اإلاوارد البشرية  -

 مكوهات هظام معلومات اإلاوارد البشرية -

الىظم الفرعية لىظام معلومات اإلاوارد  -

البشرية

 اإلاخويراث

ٌُت  الخلٍس
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بين َرا الؼٖل الىمىذج الٌٕسي للدزاطت، خُث جمثل اإلاخوير اإلاظخِل في هـام مللىماث  ًُ            

ت كلى مظخىي  ت، ؤًً جظمً كدة ؤبلاد جمثلذ في حشخُص هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس اإلاىازد البؼٍس

ت مٖىهاجه، مصادز خصىله كلى اإلاللىماث،  اإلااطظاث الاُخصادًت مدل الدزاطت، باإلطاًت بلى ملًس

ت الىـم الٌسكُت لهرا الىـام  الىـام الٌسعي للخىؿٍُ، الىـام الٌسعي إلاللىماث وبدىر )ملًس

س الٌٕاءاث ثواطخسبازا ً وجؼٍى ت، الىـام الٌسعي لألحىز، الىـام الٌسعي لخٍٖى  اإلاىازد البؼٍس

ت ت جؼبُِاث َرا اإلاٌهىم كلى (البؼٍس ، ؤما اإلاخوير الخابم ًُخمثل في الخللم الخىـُمي، الري جظمً ملًس

ت مصادز الخللم (اإلاظخىي الٌسدي، الجماعي، الخىـُمي)مظخىي اإلااطظاث مدل الدزاطت  ، ملًس

، ؤهىاكه، وؤزيرا الىخاثج التي ًدِِها كلى اإلاظخىي الٌسدي والجماعي (الدازلُت والخازحُت)الخىـُمي 

 . (الٕلي)والخىـُمي 

ا، ػبُلت ملُٕتها  ٌُت، التي جمثلذ في حجم اإلااطظت، كمَس ٓما ًبين الؼٖل جإزير اإلاخويراث الخلٍس

ّ الٌسطُاث التي جمذ صُاهتها  ت والخللم الخىـُمي، ًو كلى مظخىي هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

 .طابِا

الدراصات الضابلة

ت إلاىازد امللىماث هـام زثِظين، جمثال في ػِين بين ًجمم دزاطدىا مىطىق بن  الخللمو البؼٍس

 اللدًد  لراث الوسض طىي هِىم بظسددزاطاث،اللدًد مً ا٘ بػاز في بدث مدل ٔان بدُث الخىـُمي،

ت، مم جىطُذ ؤَم الخىـُمي الخللم جىاولذ التي  والدزاطاثألابدار مً  وهـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

الىِاغ التي جىاولتها َرٍ الدزاطاث مً خُث ؤلاػٖالُت والٌسطُاث اإلالخمدة في الدزاطت، كسض ؤَم 

الىخاثج اإلاخىصل بلحها، الهدي مجها َى مِازهت َرٍ الدزاطت الحالُت مم الدزاطاث الظابِت التي جىاولها 

ذ  الٕثير مً الباخثين واإلاسخصين في َرا اإلاجا٘، لرلٗ هجد اللدًد مً الدزاطاث الظابِت التي جؼُس

إلاخويراث َرٍ الدزاطت، جىاولخه مً شواًا مخىىكت ومسخلٌت، ٓما حلددث َرٍ الدزاطاث بين اللسبُت  

وألاحىبُت، بالخالي طىي حظخلسض َرٍ الدزاطت حملت مً الدزاطاث التي جم الاطخٌادة مجها مم ؤلاػازة 

بلى مالمدها، مم جِدًم حللُِا كلحها ًخظمً حىاهب الاجٌاَ والازخالي وبُان الٌجىة الللمُت التي 

 .حلالجها الدزاطت الحالُت

: لِد جم جصيٍُ َرٍ الدزاطاث خظب اإلاخويراث السثِظُت للدزاطت بلى ؤزبلت جصيٌُاث هي

ت، باإلطاًت بلى الدزاطاث  الدزاطاث اللسبُت وألاحىبُت التي ػملذ هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

اللسبُت وألاحىبُت التي ػملذ مخوير الخللم الخىـُمي، ًُما ًلي طىي هِدم كسض َرٍ الدزاطاث ٓما 

 : ًلي
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الدراصات العربية:أوال

دراصات ثحعلم بىظام معلومات اإلاوارد البشرية.1

:الدراصة ألاولى

الباخث أمل إبراهيم أبو رخمةجمذ َرٍ الدزاطت مً ػسي 
1

، بدُث َدًذ بلى الخلسي كلى 

ت اإلاظخسدمت في بدازاث ػاون اإلاىؿٌين بىشازة الظلؼت الىػىُت  هـام اإلاللىماث اإلاىازد البؼٍس

ير اإلاللىماث اإلاالثمت بدُت  الٌلظؼُيُت بِؼاق هصة، بوسض جدلُلها وجُُِم مجاالث اطخسدامها في جًى

ذ اإلاالثم، خُث جم جددًد هخاثج الدزاطت مً زال٘ اطدباهه جم جىشَلها كلى مٌسداث البدث  وفي الُى

ٔاهذ وظبت الاطترداد  ٔاهذ هخاثج %97.8اإلاخمثلت في مدزاء دواثس ػاون اإلاىؿٌين وهىابهم، خُث  ، ٓما 

ٔالخالي  : البدث 

ت وبالخددًد هـام اإلالٌاث في  - ص بدازة ػاون اإلاىؿٌين بالىشازاث كلى اطخسدام الىـم الُدٍو جٓس

ظخسدم %36، ًلُه الحاطىب بيظبت %73ملـم ؤوؼؼت ومجاالث ػاون اإلاىؿٌين بيظبت  ، َو

ت، ًلُه السجالث بيظبت  ، %9، مً زم هـام البؼاُاث بيظبت  %23ٓىـام داكم للىـم الُدٍو

ت طلبا كلى ًلالُت بدازة ػاون اإلاىؿٌين بالىشازاث  .خُث جبين ؤن اطخسدام الىـم الُدٍو

ص في مجاالث  - ت، اجطح ؤجها جتٓر ًُما ًخللّ بمجاالث اطخسدام هـم مللىماث اإلاىازد البؼٍس

م في كملهم بيظبت  كلى  %50و %75ػاون اإلاىؿٌين التي جخللّ بدوام اإلاىؿٌين واطخمساَز

ت، ًازس طلبا كلى  الخىالي، وكلُه ًان اإلاجاالث اإلاددودة الطخسدام هـم مللىماث اإلاىازد البؼٍس

 .ًلالُاث بدازة ػاون اإلاىؿٌين بالىشازاث

ت اإلاظخسدمت اإلاللىماث الخاصت باإلاىؿٍ بيظب كالُت مً  - س هـم مللىماث اإلاىازد البؼٍس جًى

، وجخٌاوث دزحت الدُت بين %95 و%64الدُت باليظبت إلالـم كىاصس اإلاللىماث جساوخذ بين 

، باليظبت للمللىماث الخاصت بمجمىق اللاملين %66 و %9مخدهُت ومخىطؼت بيظب بين 

ير اإلاللىماث الخاصت باإلاىؿٍ، مجمىق  والىؿاثٍ، اإلاللىماث ألازسي، ٓما جدهذ طسكت جًى

 وبدزحاث مخٌاوجت مً %66و%11اللاملين، الىؿاثٍ، اإلاللىماث ألازسي بيظب جتراوح بين 

اإلاالثمت الطخسدام اإلاللىماث الخاصت باإلاىؿٍ، مجمىق اللاملين، الىؿاثٍ، اإلاللىماث ألازسي 

 .%82 و % 11بيظب بين 

                                                           
على فعالية إدارات شؤون اإلاوظفين بوزارة الضلعة الوظىية وأثرها هفاءة هظم اإلاعلومات اإلاوارد البشرية مل ببساَُم ؤبى زخمت، أ  1

 .2005زطالت ماحظخير، بدازة ؤكما٘، الجاملت ؤلاطالمُت، هصة، ًلظؼين، ، الفلضعييية بلعاع غسة
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ٔاًت اإلاللىماث، ًازس طلبا كلى ًاكلُت  - ت في  كمىما ًان جدوي ٌٓاءة هـم مللىماث اإلاىازد البؼٍس

 .بدازة ػاون اإلاىؿٌين بالىشازاث

ًُما ًخللّ بلالُت جباد٘ اإلاللىماث بين بدازة ػاون اإلاىؿٌين ودًىان اإلاىؿٌين اللام ًخم جباد٘  -

 وبدزحت مخىطؼت ًُما %93 و %57 اإلاللىماث الخاصت باإلاىؿٍ بدزحت مىاطبت جساوخذ بين

كدا كىصس ، %61و %39ًخللّ باإلاللىماث الخاصت بمجمىق اللاملين بيظب جساوخذ بين 

الخٖلٌت الٖلُت للسواجب ًِد جإٓد كدم وحىد كالُت جباد٘ مللىماث، وبدزحت مىاطبت ًُما 

، خُث ًسخلٍ اججاٍ اللالُت ًُما ًسخص %91و %77ًخللّ بالىؿاثٍ بيظب جساوخذ بين

اإلاللىماث ألازسي، ًُما ًخللّ بِىاهين ولىاثذ الخدمت اإلادهُت جخجه اللالُت مً الدًىان بلى بدازة 

 .ػاون اإلاىؿٌين ودًىان اإلاىؿٌين بالىشازاث

ت والخىـُمُت مً ؤَم ؤطباب جدوي ٌٓاءة هـم  - جبين ؤن هِص الٌٕاءة الخٕىىلىحُت وؤلاداٍز

ت  .مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ت مً ؤَم اللىامل اإلاازسة كلى ًاكلُت بدازة  - جبين ؤن جدوي ٌٓاءة هـم مللىماث اإلاىازد البؼٍس

 .ػاون اإلاىؿٌين

:الدراصة الثاهية

صىاء حبيراتجمذ َرٍ الدزاطت مً ُبل الباخثت 
1

 ًهم ؤًظل كً البدث بلى  مً زاللها تهدي، 

 ةیواي بحابت إلكؼاء ،نیاإلاظخلمل هـس وحهت مً البؼسي  وألاداء ةیالبؼس اإلاىازد مللىماث هـم نیب لللالُت

 صىاكت ٘یجدل ؤداة جمثل ؤصبدذ الىـم َرٍ وؤن زاصت َایي الاطدثماز حدوي  وكً ًهایجىؾ ةیواُم كً

خُث اهؼلِذ الدزاطت مً ؤلاػٖالُت  ػاملت، اهاثیب ُاكدة مجسد مً ؤٓثر الِسازاث ؤلاطتراجُجُت

 : السثِظُت الخالُت

 هظر وحهة مً البشرر ألاداء ثدضين في البشریة اإلاوارد معلومات هظم أثر ثلییم یحم هیف

اإلاضحعملين؟ 

 مخويراث زالر جدذ جىدزج ضییمِا حظلت مً جٖىن ی َ،یللخؼب ُابل همىذج ُامذ الباخثت باُتراح

 مظخِل، زیٓمخى ةیالبؼس اإلاىازد مللىماث لىـم  ؤلاطخلمالُتمتیالّ اثیؤطبّ في واإلاخمثلت ةیؤطاض

 باإلطاًت جابم زیٓمخى البؼسي  وألاداء غیوض زیٓمخى ةیالبؼس اإلاىازد مللىماث لىـم ةیالاطخلما٘ متیالّ

  .ملد٘ زیٓمخى ةیالٌسد الخصاثص كلى الىمىذج اخخىاء بلى

                                                           
-ثلییم أثر هظم معلومات اإلاوارد البشریة في ثدضين ألاداء البشرر باإلاؤصضة الاكحصادیة مً مىظور اإلاضحعملين طىاء حبيراث،   1

 .2015، ؤػسوخت دٓخىزاٍ، كلىم حظُير، حاملت مدمد زُظس، بظٕسة، دراصة عیىة مً اإلاؤصضات الاكحصادیة
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ت، بدُث  ماطظاث طبلت كلى الىمىذج زخباز مً ؤحل ؤلاحابت الدظا٘ئ السثِس ي  ُامذ با حصاثٍس

م نیاللامل كدي ما ةیالبؼس اإلاىازد مللىماث هـم مظخلملي قیحم اطتهدايًخم   في هتیملا وخدة باكخباَز

د ،مظخلمال 140 مً واإلاٖىهت الدزاطت َرٍ  ؤطاطها كلى التي ةیالٕم اإلاِازبت كلى الباخثت اكخمدث ُو

 طازث نیزیألار نیَر كلى االاهدداز وبىاء ٘یوجدل ةیٔلیاله اإلالادلت َما نییبخصات نیؤطلىب ازخازث

٘  ؤزر ن،یاججاٍ في ألازس ماثییجّ  زین ألازس والثاوي الخابم، زیواإلاخى اإلاظخِل زیاإلاخى نیب اإلاباػس ألازس ألاو

 .اإلاباػس

: الدراصةجهحائ

 ألاداء كلى ةیالبؼس اإلاىازد مللىماث لىـم ةیالاطخلما٘ متیالّ اثیألطبّ اإلاباػس زیالخإر ازخالي -

د . غیوض زیٓمخى ةیالبؼس اإلاىازد مللىماث لىـم ةیالاطخلما٘ متیالّ بىحىد زیالخإر و البؼسي   ُو

 كالُاث ؤهلب مظخىي  كلى ةیالجصت  الىطاػت ػٖل ؤزر الري زیألار لهرا ألآبر ألازس ٔان

 ؛الىمىذج

 متیالّ اثیؤطبّ جددثها التي نیالخبا مً حصءا ایملىى جىضح ؤن ةیالاطخلما٘ متیالّ اطخؼاكذ  -

دی مما البؼسي، ألاداء كلى ةیالبؼس اإلاىازد مللىماث لىـم ةیالاطخلما٘  متیالّ دوز  كلى ٓئ

 ؛البؼسي  ألاداء في زیالخإر كلى ُادزة اثیألاطبّ زاللها مً جٖىن  ةیٓأ٘ للىـم ةیالاطخلما٘

دی الىمىذج بن -  اإلاىازد مللىماث لىـم اإلاسخلٌت الجىاهب كٕعی ؤن حبی ألازس مییجّ ؤن كلى ٓئ

 .للىـم ةیزییالدع ةیالسئ  ألابلاد مخلدد مم ایجماغ ةیالبؼس

:الدراصة الثالثة

ذ َرٍ الدزاطت مً ػسي الباخث  ، خُث َدًذ بلى ٌُُٓت بُامت هـام 1بوزيان عثمانؤحٍس

ٔامال مً ؤحل حلل مً مىـمت ألاكما٘ اإلالاصسة مدزال  ت لٖي ًِىم بدوزٍ  مللىماث للمىازد البؼٍس

 :إلاىاحهت جددًاث اإلاىاًظت، خُث اهؼلّ مً ًسطِخين ؤطاطِخين

ت في اإلاىـمت الىطُلت لخدُِّ اإلاىاكت الراجُت، لًٕ ذلٗ ًبِى مسجبؽ بىحىد  - حلخبر اإلاىازد البؼٍس

ت ًلا٘ إلدازة َرٍ اإلاىازد  .هـام مللىماث للمىازد البؼٍس

ت مبني كلى ألاطع الللمُت الصحُدت، واإلاسخلت  - ال بد مً بُامت هـام مللىماث للمىازد البؼٍس

 .في الخصمُم، الخُُِم ، الخؼبُّ، اإلاساحلت، باخترام مٖىهاجه ألاطاطُت في ؿل مخؼلباث اإلاىـمت

                                                           
زطالت ماحظخير، ، SITELهظام معلومات اإلاوارد البشرية، مدخل مىظمات ألاعمال اإلاعاصرة، دراصة خالة شرهة ، بىشٍان كثمان  1

ت، حاملت ؤبي بٕس بلِاًد، جلمظان  .  2010، حظُير اإلاىازد البؼٍس
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كامل في اإلااطظت، خُث ػملذ كلى بػازاث ، وكما٘  30        ُام الباخث بدزاطت كُىت جٖىهذ مً 

، ٓما جم الاكخماد كلى هىكين مً الاطخمازاث، ألاولى مىحهت للِاثمين كلى هـام مللىماث نجىٌُرَي

ت، والثاهُت مىحهت لإلًساد اللُىت، بدُث ػملذ كلى  ٔاهذ كلى  55اإلاىازد البؼٍس ، ملـمها 
ً
طاالا

 .مسسحاث َرا الىـام، مجها ؤطئلت مٌخىخت وؤطئلت مولِت

ت مىر بوؼائها كلى بُامت هـام مللىماث اإلاىازد  وصلذ  هخاثج الدزاطت بلى ؤن خسص الؼٓس

ت بصٌت حُدة ومالثمت، حلله طمً اَخماماتها والري خِّ لها ؤَداًها، ٓما ؤن هـام  البؼٍس

ت طىي ٌلمل كلى زؼؽ كمالت دوزٍت ذاث ألامد الِصير، مم بسامج مسهت  مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ً، مم جىٌُر بسامج مٕثٌت لخُُِم ألاداء، مما  يز كلى بسامج الخٍٖى ا  في التٓر للخلُِىاث، مم اطخمساَز

اث ألاشماث  .ٌظمذ لها جإمين اطخِساز اللمالت ختى في ؤُو

ت، الري  ت هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس س للؼٓس ت زهم جًى وحىد دوز زاهىي إلدازة اإلاىازد البؼٍس

ت ؤن جدزل ألالٌُت الجدًدة  مً اإلاٌسوض ؤن ًٖىن مظير مً ُبل َرٍ ؤلادازة، ٓما اطخؼاكت الؼٓس

الث واطلت مٕىتها مً ؤن جٖىن طمً مىـماث ألاكما٘ اإلالاصسة الِاثمت كلى  بةمٖاهُاث ٓبيرة ومَا

مىازدَا الراجُت، وطبُلها بلى ذلٗ َى اَخمامها باللىصس البؼسي مً زال٘ بىاء هـام مللىماث اإلاىازد 

ت مً حهت ؤزسي، في ؿل مخؼلباث  ت  ٌلخمد كلى اخخُاحاث ألاًساد مً حهت، وؤَداي الؼٓس البؼٍس

مدُؼها الدازلي والخازجي،  لًٕ ذلٗ ًبِى مسجبؽ بدزحت ٓبيرة بمدي جٍُٕ هـام مللىماث اإلاىازد 

ت مم الخدىالث اإلاظخمسة، ومساحلخه بصٌت دوزٍت وحلدًله بما ًظمً الخٖامل بين ؤهـمخه  البؼٍس

 .الٌسكُت، وطسكت اطخجابخه ألي حوير ُد ًددر

:الدراصة الرابعة

ذ َدٍ الدزاطت مً ُبل الباخث  الرويلي حلود صفون عمادؤحٍس
1

، خُث َدي البدث بدزاطت 

ت اإلاىازد مللىماث هـم دوز  ادة في البؼٍس ت وذلٗ في ؿل بلع اإلاخويراث  اإلاىازد بدازة ؤداء ًاكلُت ٍش البؼٍس

ل الللمي، الىؿٌُت، طىىاث الخبرة)الدًموساًُت مثل  ، ٓما جٖىهذ كُىت (الجيع، اللمس، اإلاَا

ً، ٓما اهؼلّ الباخث  217الدزاطت مً  ت  لىشازة الدازلُت للملٕت البدٍس كامل بةدازة اإلاىازد البؼٍس

لالُت ؤداء بدازة  ت ًو مً بػٖالُت زثِظت جِِع اللالُت ؤلازجباػُت بين هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ً، َل جىحد ًسوَ في ؤزاء اللاملين بىشازة الدازلُت  ت لىشازة الدازلُت بمملٕت البدٍس اإلاىازد البؼٍس

                                                           
وزارة  في ميداهية دراصةالبشرية اإلاوارد إدارة أداء فاعلية زيادة في البشرية اإلاوارد معلومات هظم دورالسوٍلي،  حلىد صٌْى كماد  1

ً، البدريً بمملكة الداخلية ت، حاملت الللىم الخؼبُُِت، مملٕت البدٍس .2014، زطالت ماحظخير، بدازة اإلاىازد البؼٍس
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ت حلصي بلع اإلاخويراث الدًمىحساًُت الخالُت  الجيع، )خ٘ى ٌٓاءة هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ل الللمي، الىؿٌُت، طىىاث الخبرة ٔالخالي(اللمس، اإلاَا ٔاهذ هخاثج الدزاطت   : ، خُث 

ت بىشازة  - ت كلى ًلالُت  ؤداء بدازة اإلاىازد البؼٍس وظبت جإزير هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ٔاهذ بيظبت   ؛% 73.3الدازلُت 

ت  - ت وبين ؤداء بدازة اإلاىازد البؼٍس َىاْ جإزير ُىي في اللالُت بين هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ً؛  لىشازة الدازلُت إلاملٕت البدٍس

ٔاهذ جٕىىلىحُا اإلاللىما -  والىـم ثجصداد ًلالُت ؤداء اللاملين في الىشازة الدازلُت، ٔلما 

 الحاطىبُت اإلاظخسدمت واضحت وطهلت الاطخسدام؛

ت طلبا وبًجابا بؼٌاًُت ومىطىكُت هـام اإلاللىماث بؼٖل  - جخإزس ًلالُت ؤداء بدازة اإلاىازد البؼٍس

 كام  وهـام ألاحىز والحىاًص بؼٖل زاص؛

م مً ذوي ألاكماز  -  ُد جادي بلى مُىلهم ؤٓثر مً هيَر
ً
بن الحدازت التي ًمس بها اللما٘ ألاصوس طىا

ت؛  ألآبر طىا بلى السهبت في اطخسدام هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ل الللمي لللاملين في بدازة اإلاىازد البؼسي  - ٔان له ؤزس ٓبير ٌلٕع آلازاء اإلاخباًىت خ٘ى ةبن اإلاَا  

الث الللمُت الللُا  ت، ٓما ؤن اإلاَا ت وؤداء بدازة اإلاىازد البؼٍس ٔل مً هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

م مً باقي  ت بىشازة الدازلُت كً هيَر ٔاهذ لها دوز بازش في الخإُٓد كلى ًلالُت بدازة اإلاىازد البؼٍس

الث الللمُت ألاُل؛  اإلاَا

ت وهـام ألاحىز، الحىاًص، الازخُاز  - ت بين ًلالُت بدازة اإلاىازد البؼٍس َىاْ كالُت ٍُى

والاطخِؼاب، خُث ٔلما شادث بحساءاث مىذ ألاحىز والحىاًص، بحساءاث الاطخِؼاب والخىؿٍُ 

ت ادة في ًلالُت ؤداء بدازة اإلاىازد البؼٍس  . طلُمت،  ٔلما خدزذ ٍش

:الدراصة الخامضة

 ؤداء كلى  بدزاطت َدًذ بلى البدثمثنى مدمد العموش، 1مدمود على الروصانُام الباخثان 

ت اإلاىازد مللىماث هـام ت، اإلاىازد جسؼُؽ) بمٖىهاجه البؼٍس ب، الخىؿٍُ، البؼٍس ع، الخدٍز  الخلٍى

م وجإزيٍر كلى الىالء الخىـُمي في الِؼاق الٌىدقي، خُث اهؼلِذ الدزاطت مً ًسطُت  (ألاداء وجٍِى

ٔالخالي  :    ؤطاطُت 

ت جإزير كالُت َىاْ    -  ت اإلاىازد مللىماث هـام بين ملىٍى  .الخىـُمي والىالء  البؼٍس

                                                           
 اللعاع في ميداهية دراصة:الحىظيميالوالء في البشرية اإلاوارد معلومات هظام دور، اللمىغ مدمد مثنى.، دالسوطان كلي مدمىد.د  1

.2010، ألازدن، ألاَلُت ازبد حاملت، 37، مجلت الللىم الاُخصادًت، اللدد ألاردوي الفىدقي
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 :خُث زلصذ الدزاطت بلى

بددود  ٔان ًِد جابم ٓمخوير الخىـُمي الىالء ؤما مخىطؼت، بددود الىـام َرا ؤداء مظخىي  ؿهىز  -

مللىماث  هـام بين وؤزس بخصاثُت داللت ذاث كالُت َىاْ ؤن وجبين اإلاسخلٌت، بمجاالجه مخىطؼت

ت اإلاىازد ت اإلاىازد جسؼُؽ مٖىن  بين هاب ألازس ؤن بال الخىـُمي، الىالء وبين البؼٍس والىالء  البؼٍس

 الخىـُمي؛

ت اإلاىازد مللىماث هـام مسسحاث حلٕع لم - ت اإلاىازد زؼت بماػساث البؼٍس  الٕمي بؼٖلها البؼٍس

 ؛والىىعي

ت اإلاىازد مللىماث هـام ٌظهم لم -  ؛الىؿاثٍ جىصٍُ في مٌُد و واضح بؼٖل البؼٍس

ت اإلاىازد كً ٔاي بؼٖل اإلاللىماث جىاًس كدم - َ  في البؼٍس  ؛اللمل طى

 ؛الٖاًُت اإلاللىمت هُاب بظبب واإلاٖاًأث السواجب  و ألاحىز  جددًد حىاهب في ُصىز  َىاْ -

 ؛اللمل ؤهماغ في جدصل التي الخويراث لللاملين الٌىدقي الخدٍزب ٌظاًس لم -

 ؛باللاملين الخاصت الخالُت ألاًٖاز بخىزُّ ٔاي اَخمام كدم َىاْ -

 .ألاحىز  كً السطا بلدم الؼلىز  -

دراصات ثحعلم بالحعلم الحىظيمي.2

:الدراصة ألاولى

ت ػبُلت اللالُت التي 1بلميهوب خديجةحلىد َرٍ الدزاطت للباخثت  ، خُث َدًذ بلى ملًس

جسبؽ اطخوال٘ اإلااطظت  للخللم الخىـُمي في جدظين ألاداء مً زال٘ جىشَم اطخبُان كلى كُىت مٖىهت 

 باألداء الاُخصادي، ألاداء اإلاجخمعي، يماطظت اُخصادًت بوسض دزاطت كالُت الخللم الخىـُم 30مً 

ألاداء البُئي، ٓما اهؼلِذ الدزاطت بٌسطُت كامت حاءث في صُاهتها ؤن الخللم الخىـُمي ًدظً مً 

ت جسخلٍ خظب كمس، حجم، ػبُلت ملُٕت اإلااطظت، ٓما جم  ؤداء اإلااطظاث الاُخصادًت الجصاثٍس

ٔالخا٘  : يوطم ًسطُاث ًسكُت 

 ًدظً الخللم الخىـُمي ألاداء الاحخماعي للماطظاث مدل الدزاطت؛ -

 ًدظً الخللم الخىـُمي ألاداء الاُخصادي للماطظاث مدل الدزاطت؛ -

 .ًدظً الخللم الخىـُمي ألاداء البُئي للماطظاث مدل الدزاطت -

                                                           

دراصة ثعبيلية على بعض اإلاؤصضات :دور الحعلم الحىظيمي في ثدضين أداء اإلاؤصضات الاكحصادية الجسائريةبلمحهىب زدًجت،   1 

ت وكلىم الدظُير، جسصص ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت، حاملت  بوالية صعيف، ةالاكحصادر زطالت ماحظخير، ٔلُت الللىم الاُخصادًت والخجاٍز

.2012، الجصاثس،  1ًسخاث كباض، طؼٍُ 
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ا في الىِاغ الخالُت  :         لِد زلصذ َرٍ الدزاطت اللدًد مً الىِاغ ًمًٕ بًجاَش

  الاححماعي وألاداء الحىظيمي الحعلم . ؤ

 ما ؤًظل دًمجّ بلى باللامل ًادي الري اللمل حى ًسجىي مً اإلااطظاث جخمًٕ لم :العمل حو -

ت)ٌلدي ٘  ؤدواث في زلل داي،ٌألا صُاهت في اإلاؼآز َ  هُاب اإلاللىماث، وبًصا٘ الحصى  ًس

 ؛(للخللم ٓمصدز الصساكاث اطخوال٘ كدم اللمل،

 ؤلاحساءاث، ػبُلت اإلاخبلت، الخللم طُاطاث كً السطا كدم بظبب مىسٌع :الىؿٌُي السطا -

 .ألاحىز 

 ).الخىـُمي ًٖلٌا٘ زصاثص ألاحىز، طُاطت ُُت،جسا٘ طُاطاث(الخللم  هخاثج طببها :الاطخِاالث -

  الاكحصادر وألاداء الحىظيمي  الحعلم . ب

 الدزاطاث إلَما٘ هـسا الؼٖاوي  وكدد ناإلايسحبي الصباثً كدد كً السطا كدم :السبون رضا -

ُِت د التي ؤلاحساءاث ٓثرة ،الاُتراخاث جسدي، الدظٍى  الصبىن؛ َاًٍس

يز :الفردية ؤلاهحاحية - باإلاِابل بَما٘  ولًٕ الخبرة دوز  وكلى ازخباز ًترة بلد الخىؿٍُ كلى التٓر

ب، َ  مٌهىم هُاب الخدٍز يز كدم اللمل، ًس س كلى التٓر  .اللمل جدٍو

اإلاجحمعي وألاداء الحىظيمي الحعلم .ت

مثل   مسخلت بحساءاث مً ًىؼلّ ملين بترجِب اإلاجخمعي باألداء الخىـُمي الخللم كالُت جمس

ت، زم زِاًت اإلااطظت زم آلُاث بدازة ISOبحساءاث الحص٘ى كلى ػهادة  ً وبدازة اإلالًس ، جم الخٍٖى

ت،   بحساءاث بلع وحىد(ًِؽ ألاولى اإلاسخلت طمً جصا٘ ال الدزاطت مدل اإلااطظاث لًٕاإلاىازد البؼٍس

 .)اإلاظتهلٗ طالمت ًسملاي، البُئي ألازس دزاطت

:الدراصة الثاهية

ت الٌاكلين في اللملُت الاجصالُت في ٔل 1خمال صابريىةدزاطت الباخثت   التي َدًذ بلى ملًس

ؤهماغ الخللم الخىـُمي، الخلسي بلى الخِىُاث الاجصالُت التي ٌظخلملها ألاًساد دازل اإلااطظت، ٓما 

ٔالخالي سطُاث ًسكُت   : اهؼلِذ الباخثت مً ًسطُت زثِظُت ًو

ِا الاجصالُت الخِىُاث الخىـُمي حللمهم في ألاًساد ٌظخلمل -  اإلاخبلت، الاجصالُت للىطلُت ًو

ين ًحها ألاػساي    .الِاثم الخللُمي للجهاش الخللُمُت الظيروزة  اإلاؼآز

 

                                                           
ىت  1  زطالت ماحظخير، ٔلُت آلاداب والللىم ؤلاوظاهُت،  ثلىيات الاثصال والحعلم الحىظيمي في اإلاؤصضات الاكحصادية،، خما٘ صابٍس

 .2011 حاملت باجي مسخاز، كىابت، الجصاثس، الحىظيمات، يةخاهم  الاثصال ؤلاعالم و وصائل جسصص
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:الفرضيات الفرعية

 الخىـُمي؛ حللمهم لخدظين والخٕىىلىجي البؼسي  بؼِحها الاجصا٘ جِىُاث كلى ألاًساد ٌلخمد -

 يالخللُم الجهاش اطخوال٘ مساخل مسخلٍ مم مخدازل بؼٖل الاجصالُت الخِىُاث اطخلما٘ ًخم -

 .اإلاخبم

 :زلصذ الدزاطت بلى الىخاثج الخالُت

للخللم  اإلاظخلمل الجهاش خخمُت بىىكُت بصٌت ًمس حللمي همؽ ٔل في اإلاخٌاكلين ألاًساد جددًد -

 زازحه؛ ؤو الخىـُم دازل طىاء به، اإلادُؼت الـسوي

 الخىـُم في ألاًساد بين جٌاكالث مٕثٌت وحىد ألازسي  هي جٌترض باإلامازطت ٔالخللم ؤزسي  ؤهماغ ؤن -

 ومىخـمت؛ دوزٍت بصٌت

مً  ًمجها مخٌاوث، بؼٖل الاجصا٘ كلى جِىُاث حلخمد ألازبلت ألاهماغ في اإلاخظمىت ألاحهصة ٔاًت ؤن -

ٔالخلٌصة الجهاش ذاتها خد في الخِىُت جمثل في  بِىما الحدًثت،  ؤلاكالم والاجصا٘ وجٕىىلىحُاث  ٖٓل، 

ً مثل الخللم آلُت مم مخٖامل بؼٖل الخِىُت كلى الاكخماد ًخم ؤزسي  ؤحهصة والاحخماكاث  الخٍٖى

 اللمل؛ وحماكاث

ا الخللم ؤزىاء الحاصلت الخبادالث إلكؼاء ملا جخٌاكل و جخىاحد ٔلها الخِىُاث َرٍ بن - ٍس لبها  و حَى

الخِىُاث بال  لهرٍ اطخلمالهم مً السهم كلى ألاًساد ًةن هخاثج وبالخالي بلىزة لخدُِّ ؤَداي و ٓرا و

ِت الخىؿٍُ مسجبؽ بٖىن َرا ًبِى الٌلالُت جدُِّ ؤن ألاًساد  جٌٕير كلى ومسجٕصة  مدزوطت بؼٍس

 .به ًِىمىن  ًُما

لرا  مدخىاَا مً جٌسن الخٌاكالث كؼىاثُت بصىزة ألاخُان ؤهلب في ًخم الخِىُاث َرٍ اطخلما٘ ؤن -

يز وحب ىا ألاًساد بكؼاء كلى التٓر في  جىكُتهم بإَمُتها ٓرا و الخِىُاث اطخلما٘ َرٍ في مىاطبا جٍٖى

س زمت مً و الآدظاب كلى ُدزتهم و حللمهم جدظين كلى  ٌلملىن  الري ألاداء جثمين و ٌٓاءاتهم جؼٍى

 .جِدًمه

 الدراصات ألاحىبية:ثاهيا

الدراصات التي ثحعلم بىظام اإلاعلومات اإلاوارد البشرية

:الدراصة ألاولى
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 ، التي َدًذ بلىHussain Zahid, Wallace James & Cornelius Nelarin 1دزاطت للباخثين

ت  ت، خُثكلىاطخسدام وجإزير هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس ٌظمذ   مىؿٌي بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت  *)اطخسدام هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس
HRIS)  ت بإن ًصبذ كىصسا  (HR)إلاىؿٌي اإلاىازد البؼٍس

ادة الىؿاثٍ والِدزة كلى جدمل الخٖالٍُ، ًخم اطخسدام  ا، مم ٍش ًُ  كلى هؼاَ واطم في HRIS اطتراجُج

ت الِلُل كً الاطخسدام  اإلاىـماث مً حمُم ألاحجام كلى السهم مً َرا، لِع مً اإلاظخوسب ملًس

ٔاث ذاث ألاحجام اإلاسخلٌت، ؤو خ٘ى جإزير  ٔاهذ َىاْ جباًىاث بين الؼس كلى اإلاٖاهت  HRISالحالي، طىاء 

س وبدازة اطخبُان وبحساء مِابالث مىـمت لخُُِم  ت، ُاما بخؼٍى اإلاهىُت اللامت إلاخسصص اإلاىازد البؼٍس

ٔادًمُت واإلاِازهت س بػاًزا للمىاُؼت ألا  . ومِازهت مجاالث الاطخسدام اإلادددة وبدزا٘ جصيٍُ ًًى

ٔان  ى ُُمت مظاًت ملحىؿت للماطظت، HRISٓرلٗ ما بذا  ا، َو ًُ ٔان بطخسدامه بطتراجُج  

ت، خُث جمذ مِازهت الىخاثج بالىخاثج للمهً ألازسي  ا كلى اإلاٖاهت اإلاهىُت إلاخسصص ي اإلاىازد البؼٍس وجإزيَر

ٔاث MISالتي حظخسدم ؤًًظا  ، ٓما ؤؿهسث الىخاثج التي جىصلىا بلحها، وحىد ازخالًاث ُلُلت بين الؼس

ت الٕبيرة كالوة كلى ذلٗ، وحدها ؤن اإلاٖاهت اإلاهىُت إلاخسصص ي . الصويرة واإلاخىطؼت واطخسدام الؼٓس

ت ُد حلصشث مً زال٘ الاطخسدام اإلاددد لىـام  تاإلاىازد البؼٍس  للؼسآت مللىماث اإلاىازد البؼٍس

 . للماطظتثؤلاطتراجُجُت، ٓما ًدِّ َرا الىـام الٕثير مً اللىاثد والاطدثمازا

تٓما اُترح بدثهما ؤن الاطخسدام الاطتراجُجي لىـام   ٌؼٖل الِاكدة مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ت مهىُت  ألاطاطُت بؼٖل متزاًد، بوع الىـس كً حجم اإلااطظت، َرا ما ؤدي بلى وحىد مىازد بؼٍس

ير ُُمت مظاًت للماطظت، كالوة كلى ذلٗ، الاطخسدام الاطتراجُجي لىـام  تجًى  مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ت دازل ماطظاتهم، مم ذلٗ، ًةن َاالء الخىٌُرًين  ٌلصش ؤلادزاْ بمٖاهت اإلاخسصصين في اإلاىازد البؼٍس

ت ٖٓل، ؤًًظا ؤهه ُد  ىن ؤن بإن َرا الىـام ُدم الُِمت اإلاظاًت وشٍادة وطم مهمت اإلاىازد البؼٍس ٌلتًر

د مً الٌىاثد في اطخسدام هـام  تًٖىن َىاْ اإلاٍص  ألهساض بطتراجُجُت، مللىماث اإلاىازد البؼٍس

اث الخىؿٍُ في اإلاهام  ًاإلااطظاث ُد حظعى الٓدظاب الٌٕاءاث التي حظمذ لهم بالحد مً مظخٍى

ت السوجُيُت  .ؤلاداٍز

 

                                                           
1 Hussain Zahid, Wallace James & Cornelius Nelarine, The Use and Impact Of Human Resources 

Information System on human resources management Professionals, Information & Management, 

Vol. (44) Issue (1), Brunel Business School, Brunel University, Uxbridge, Middlesex UB8 3PH, UK, 

2007. 
* HRIS: Human Resources Information System  (ت (هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس  
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 :الدراصة الثاهية

ذ َرٍ الدزاطت مً ػسي الباخث   ؤحٍس
1 Sapora L. Bradley ٔاهذ الدزاطت خ٘ى دوز ، خُث 

صث كلى جددًد دوز  ت مً وحهت هـس اإلاظخسدمين للىـام، بدُث ٓز هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ًهم الجىاهب اإلاٌُدة الطخسدام الخٕىىلىحُاث اإلاؼبِت كلى َرا  اإلاخسصصين في َرا الىـام، بوسض

ل ؤوؼؼت  ت وجدٍى الىـام، ٓما تهدي الدزاطت بلى وصٍ ٍُٓ ًدكم الدوز اإلانهي لىؿاثٍ اإلاىازد البؼٍس

ت دازل اإلااطظاث، باإلطاًت بلى ذلٗ، طعى البدث بلى الٕؼٍ كً ٌُُٓت وصٍ  اإلاىازد البؼٍس

ت مظخسدمي  ألَمُت جدلُل البُاهاث في  هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس
ً
ٌاءاتهم اطخجابت إلاظاولُاتهم ٓو

ت، ٓما ُام الباخث بةحساء كؼس مِابالث ػبه مىـمت مم مظخسدمي  هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ُٕت،  ت في كدة ماطظاث مسخلٌت اليؼاغ في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس خُث  هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ٔالخالي ا  : خِِذ الدزاطت اللدًد مً  الىخاثج  هرَٓس

ت؛ - س جٕىىلىحُا كالُت جٖىن مساًِت لىـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس  جخًى

س خماًت داثمت للىـام؛ -  جًى

 وحىد مىار كمل ٌظاكد مظخسدمي الىـام كلى اللمل كلُه؛ -

ت؛ -  ٌظاكد الىـام  في حظهُل ألاوؼؼت اإلاخللِت بةدازة اإلاىازد البؼٍس

س جهاثُت جازس كلى الِسازاث الجهاثُت  - د مظخسدمي الىـام كلى ؤن الىـام ًِىم بخِدًم جِاٍز ًٓا

 . لىخاثج ألاكما٘

 :الدراصة الثالثة

ت، مً ُبل الباخثت 2دزاطت بلىىان جُُِم الخدًِاث لىـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس
Gerardine 

Desanctls ،ت، خُث اطخبُان كلى 161ُام بخىشَم  خُث  مظخسدمي هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ت مدي 48ػمل َرا الاطخبُان  ت، الهدي مجها َى ملًس  جصب ٔلها في جددًد ألاوؼؼت ؤلاداٍز
ً
 طاالا

ًلالُت جؼبُّ َرا الىـام مً ُبل َرٍ اإلااطظاث مِازهت مم اإلااطظاث ألازسي التي جيؼؽ في هٌع 

 .اليؼاغ و جؼبُّ مثل َرا الىىق مً الىـام

بن ما وصلذ بلُه َرٍ الدزاطت َى بلصامُت زبؽ َرا الىـام مم اإلاىازد اإلاالُت في الهُٖل 

ٔل اللىامل ألازسي، ٓما بُيذ هخاثج َرٍ الدزاطت وحىد هِص ٓبير في ث الخىـُمي للماطظت، مم زبا

                                                           
1 Sapora L. Bradley, An Exploratory Study of the role of the  human  Resource information system 

professional, requirements for the degree of Doctor of Education in Learning Technologies 

Microform Edition, Pepperdine University,  California, 2017. 
2  Gerardine Desantis, Human Resources Information System, Carnet assessment, Mis Quarterly, 

March, 2001. 
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ٌٓاءاث مظخسدمي َرا الىـام، ألن َرا الىىق مً الىـام ًخؼلب مخسصصين ذو ٌٓاءة ومهازاث 

 .كالُت في حظيٍر

الدراصات التي ثحعلم بالحعلم الحىظيمي.2

:الدراصة ألاولى

ذ َرٍ الدزاطت مً ُبل الباخثين  1ؤحٍس
Jimenez-Jimenez and Cagarra-Navarro  بوسض 

ت ؤزس َ ب ، ؤزس الخللم الخىـُمي كلى الخىحهألاداء كلى  الخللم الخىـُميملًس ، خُث جم جىشَم الظى

ماطظت بطباهُت، خُث ؤؿهسث هخاثج َرٍ الدزاطت كلى ؤن للخللم الخىـُمي ؤزس  451اطخبُان كلى 

، مً زال٘ ُدزة اإلااطظت كلى الحص٘ى كلى  بًجابي كلى ٔل مً ؤداء اإلااطظت وجىحهاث الظَى

ُاث، بطتراجُجُاث، في  خم جسحمتها وجىشَلها في  ػٖل بحساءاث، ؤَداي، طلٓى اإلاللىماث مً الظَى ٍو

اإلادُؽ الدازلي للماطظت، ألامس الري ًجلل اللمل في اإلااطظت ٌظىدٍ الخلاون والخٌاكل بُجهم، ٓما 

 .ًسلّ بُجهم حللم جىـُمي زالَ

ٓما ؤن الخللم الخىـُمي في اإلااطظت مدل الدزاطت له ؤزس بًجابي كلى ؤداء اإلااطظت، مً زال٘ 

س وجدظين بحساءاث الحص٘ى كلى اإلاللىمت بإُل  تها، بٌلل جؼٍى الحٌاؾ كلى اإلايزة الخىاًظُت واطخمساٍز

س مىخجاتها، زلّ ؤطىاَ حدًدة،  جٖلٌت وبالظسكت اإلامٕىت و زلّ اإلالازي، مما ٌظاكدَا كلى جؼٍى

مىخجاث حدًدة، ٓما ؤن الِدزة كلى الظسكت في الخللم ُبل اإلااطظاث اإلاىاًظت اإلاصدز الىخُد 

ا  .لخميَز

ٔان له ألازس  ّ ؤًً  ٓما ؤن الخللم الخىـُمي ٌظاكد حمُم ؤُظام اإلااطظت، زاصت ُظم الدظٍى

ت والدًىامُُٕت في ًهم زهباث الصباثً، جسٌُع الخٖالٍُ، الظسكت في وؼس يؤلاًجاب  في زلّ الحٍس

ادة اإلابُلاث، طسكت الحص٘ى كلى اإلاللىماث مً الصباثً، ًهم ٔل مخويراث اإلادُؽ  اإلاللىماث، ٍش

 .الخازجي، الظسكت في الاطخجابت لؼلباث الصباثً

 :الدراصة الثاهية

 الخللم الخىـُمي خ٘ى اللالُت بين Jiang X  & Li Y  2جمذ َرٍ الدزاطت مً ُبل الباخثين 

، خُث اهؼلِذ الدزاطت مً زال٘ وطم كدة ةوألاداء اإلاالي للماطظاث في ؿل الخدالٌاث ؤلاطتراجُجي

ٗ، ُُاض اللالُت بين الخللم  ًسطُاث جِِع مدي ازجباغ الخللم الخىـُمي مم ألاداء اإلاالي للؼٍس

                                                           
1 Jimenez-Jimenez D., Cegarra-Navarro J. G., The performance effect of organizational learning and 

market orientation, industrial marketing management, 36, 2007. 
2  Jiang X. and Li Y., The relationship between organizational learning and firms' financial 
performance in strategic alliances: a contingency approach, Journal of world business, 43, 2008. 
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الخىـُمي وألاداء اإلاالي في ؿل الخدالٍ بين ماطظخين ؤو جمازل ػبُلت وؼاغ اإلااطظخين، ومً ؤحل 

ؤلاحابت كلى َرٍ الٌسطُاث جم جىشَم اطخبُان ػمل اللدًد مً ألاطئلت خ٘ى مخويراث الدزاطت، جم 

 : ماطظت ؤإلااهُت، ؤًً جمدىزث هخاثج الدزاطت في الىِاغ الخالُت 127جىشَله كلى 

 ًسلّ الخدالٍ بين اإلااطظخين الٕثير مً ًسص الخللم؛ -

ادة في هخاثج اللملُاث اإلاالُت)ًدظً مً ألاداء اإلاالي  -  ؛(الٍص

 ٔلما احظم هؼاَ الخدالٍ بين اإلااطظخين ٔلما شادث اللالُت بين الخللم الخىـُمي وألاداء؛ -

ابت، الخدٕم - ادة ُىة الاجصا٘، الِدزة كلى الُس في  ٌظاكد الخدالٍ بين ماطظخين في ٍش

 الِسازاث، جباد٘ اإلالازي، الثِت اإلاخبادلت؛

ٌظاكد الخدالٍ في جباد٘ اإلالازي بين اإلااطظخين، ؤًً ًسلّ مىخجاث وزدماث حدًدة، زلّ  -

 ؤطىاَ حدًدة، شباثً حدد؛

ادة ألاوؼؼت  ٔان الخداي ؤٓثر مً ماطظخين ؤو ٍش ًَى زالر  )ٓما ؤٓد الباخثان كلى ؤهه 

ٔلما زلّ هىق مً الصساكاث والخلُِد، هِص ًسص الخللم، صلىبت الخيظُّ بين ألاوؼؼت  (ؤوؼؼت

ت، الىِص في الاطخٌادة مً ألاوؼؼت، بدُث ٌلىد الظبب بلى وص٘ى كدد ألاوؼؼت  بين  ؤلاداٍز

 .اإلااطظخين بلى خد ملين مما ًسلّ َرا الىىق مً اإلاؼأل

 :الدراصة الثالثة

ذ الدزاطت مً ػسي الباخثين خُث َدًذ الدزاطت جددًد ، HungY.Y.R et al  1ؤحٍس

ٔان الخللم  اللالُاث بين بدازة الجىدة الؼاملت والخللم الخىـُمي وألاداء الابخٖازي، جددًد ما بذا 

للب دوز الىطُؽ بين بدازة الجىدة الؼاملت وؤداء ؤلابداعي، بزخباز  الخىـُمي ٌلصش ؤداء الابخٖاز ٍو

همىذج مِترح ٌؼسح اللالُاث بين بدازة الجىدة الؼاملت والخللم الخىـُمي وؤداء الابخٖاز، مً زال٘ 

، ٓما اهؼلِذ ادزاطت جؼبُُِت كلى مجمىكت مً اإلااطظاث الخاًىاهُت التي حلمل في مجا٘ الخٕىىلىجي

ٔالخالي  :َرٍ الدزاطت مً زال٘ وطم ؤزبلت ًسطُاث بوسض ازخباز الىمىذج اإلاِترح 

 الخىـُمي؛ بالخللم بًجابا الؼاملت الجىدة بدازة جسجبؽ  -

 ؤلابداعي؛ باألداء بًجابا الؼاملت الجىدة بدازةبؽ الخللم الخىـُمي وًس  -

 ؤلابداعي؛ باألداء بًجابا لخىـُميًسجبؽ الخللم ا  -

 .ؤلابداعي وألاداء الؼاملت الجىدة بدازة ًًب اللالُت الخىـُمي الخللم ًخىطؽ  -

 :           جمدىزث الىخاثج السثِظُت لهرٍ الدزاطت هي ٓما ًلي

                                                           
1 Hung Y., Y. R et al., Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in 

the high-tech industry, International business review, 2010. 



  عامة مـــلدمة

 

 ر
 

 له مظخىي حُد مً TQM * ؤن همىذج ؤداء الابخٖاز في الخللم مً الىىعي SEM ًىضح جدلُل  -

 اإلاالثم؛ 

  آزاز مهمت وبًجابُت كلى الخللم الخىـُمي؛TQM لـ  -

- TQM والخللم الخىـُمي لهما جإزيراث َامت وبًجابُت كلى ؤداء الابخٖاز؛ 

 للخللم الخىـُمي ؤزس بًجالي كلى ألاداء اإلاالي زاصت في ؿل الخدالٌاث التي وؼإث بين  -

ابت اإلاظخمسة،  اإلااطظاث، مً زال٘ الخىطم في اليؼاػاث، اطخوال٘ الٌسص اإلاخاخت، الُس

 . الاجصا٘، اجساذ الِسازاث، الثِت اإلاخبادلت، جباد٘ اإلالازيثمٖاهيزما

 :الدراصة الرابعة

ذ َرٍ الدزاطت مً ُبل ، Juan C.Real&  Antonio Leal&José L.Roldán  1الباخثين ؤحٍس

ت مددداث الخللم الخىـُمي مً زال٘ جٕىىلىحُا اإلاللىماث والٌٕاءاث الخٕىىلىحُت  ٔان َدًها ملًس

ذ َرٍ الدزاطت كً  ،اإلاميزة ّ اللدًد مً اإلاخويراث، بدُث ؤحٍس ت ًو الري ٌلخبر كملُت لخلّ اإلالًس

ّ دزاطت مُداهُت للُىت مٖىهت مً  ٔالخالي 140ػٍس  : ماطظت صىاكُت، بدُث جم وطم ًسطُاث 

س الٌٕاءاث  والخللم الخىـُميجازس جٕىىلىحُا اإلاللىماث -  كلى ٔل مً ؤداء ألاكما٘ وجؼٍى

 الخٕىىلىحُت؛ 

ت هدى هخاثج ؤًظل الخىـُميوالخللم  جازس جٕىىلىحُا اإلاللىماث-    .كلى ُُادة الؼٓس

بي جم بحساٍئ كلى كُىت الدزاطت بخؼبُّ همىذج  جم ازخباز َرا الخإزير مً زال٘ جدلُل ججٍس

ا إلاىهجُت اإلاسبلاث الصوسي الجصثُت ًِ خُث زلصذ الدزاطت بلى كدة هِاغ ، زؼي للملادلت الهُٖلُت ًو

 :ٔالخالي

 الخللم الخىـُمي؛ الخإُٓد كلى ؤن جٕىىلىحُا اإلاللىماث حلمل ٓلىصس جمٕين للملُت - 

  اإلاللىماث بخدُِّ ؤداء ؤكما٘ ؤًظل؛احظمذ جٕىىلىجي-   

  اإلاللىماث حلخمد بؼٖل ؤطاس ي كلى كملُت الخللم الخىـُمي؛اجدُِّ ًلالُت جٕىىلىجي - 

     .جدظً جٕىىلىحُا اإلاللىماث مً ألاداء الخىـُمي للماطظت- 

 

                                                           
  (Total Quality Management)بدازة الجىدة الؼاملت   *

 
1  Juan C.Real,  Antonio Leal, José L.Roldán, Information technology as a determinant of 

organizational learning and technological distinctive competencies, Industrial Marketing 

Management, International Business Review, Seville, Spain, 2006. 
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مكاهة الدراصة الخالية ضمً الدراصات الضابلة

بن مً دواًم اإلاض ي في َرٍ الدزاطت َى الشح الٕبير للدزاطاث اللسبُت وألاحىبُت لسبؽ بين 

 آلاليةمخويراث الدزاطت، زاصت بذا ُازجها مم الدزاطاث الظابِت، ؤًً هجد كدم الخؼَس بػالُا بلى 

ت في جدُِّ كملُت الخللم الخىـُمي في اإلااطظت  التي ٌلمل بها هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

 للدزاطاث الظابِت ومظاز بدثُا الري 
ً
الاُخصادًت، لرلٗ ًةن ؤَمُت  الدزاطت طىي جٖىن بطخٕماال

 . ًجب بػباكه بِدز ٓبير مً اإلاللىماث

بن مٖاهت دزاطدىا الحالُت طمً الدزاطاث الظابِت، جخجلى بىحىد مٌهىمين مسخلٌين لىـام 

ما  ت والخللم الخىـُمي، بذ هجد اللدًد مً ًسؼئ في الخمُيز بُجهما، َو هظام )مللىماث اإلاىازد البؼٍس

، (الحعلم الحىظيمي واإلاؤصضة اإلاحعلمة)و(معلومات اإلاوارد البشرية وهظم معلومات اإلاوارد البشرية

ت ولِع بىظاملرلٗ في َرٍ الدزاطت، طىي تهخم  ، والخللم الخىـُمي الىظم مللىماث اإلاىازد البؼٍس

لرلٗ َرٍ الدزاطت والدزاطاث الظابِت جخظمً بلع اإلاداوز والىِاغ ، ولِظذ اإلااطظت اإلاخللمت

ت  :  ئالخا٘  (ألادواث ؤلاخصاثُت، مجا٘، ؤَداي، هخاثج الدزاطت)واإلاسخلٌت  اإلاؼتٓر

را ما  جىحد بلع الدزاطاث الظابِت التي جمذ كلى مجمىكت مً اإلااطظاث الاُخصادًت َو

ًخمازل مم دزاطدىا الحالُت، التي بؼبُلت الحا٘ طىي جٖىن الدزاطت الخؼبُُِت كلى مجمىكت مً 

ت، بدُث جمٕىىا مً بحساء مِازهت بُجها واطخسدامها في الحٕم كلى واُم  اإلااطظاث الاُخصادًت الجصاثٍس

ت والخللم الخىـُمي في َرٍ اإلااطظاث، ٓما جىحد بلع الدزاطاث التي  هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

جمذ كلى ماطظت اُخصادًت واخدة ًِؽ وماطظاث هير اُخصادًت، ًهي جسخلٍ كلى مجا٘ دزاطدىا 

 . في الجاهب الخؼبُِي

بن ملـم الدزاطاث التي جم كسطها والدزاطت الحالُت جدؼابه مً خُث ؤدواث الدزاطت، خُث 

ّ الاطخبُان في حمم اإلاللىماث والبُاهاث، اإلاِابلت، اإلاالخـت، ٓما جم اطخسدام  بسهامج جمذ كً ػٍس

في  SPSS (Statistical Package for Social Sciences)الاحخماكُت الحصمت ؤلاخصاثُت للللىم 

 .كملُاث الخدلُل

 ٔل الدزاطاث الظابِت جمذ كلى ماطظاث مسخلٌت مً خُث الىؼاَ الجوسافي، ًىجد بلع 

ت وبلع الدزاطاث جمذ كلى  الدزاطاث التي جمذ كلى مجمىكت مً اإلااطظاث اإلادلُت الجصاثٍس

ٔان لها هٌع (بِئت ؤحىبُت مخىىكت)ماطظاث دولُت زازج الجصاثس ، لرلٗ هجد بلع الدزاطاث التي 

بِئت اللمل، وبلع الدزاطاث جسخلٍ كجها، والظبب ٌلىد بلى ؤن بِئت اللمل جسخلٍ مً مىؼِت بلى 

لاث اإلالم٘ى بها، باإلطاي ّ للِىاهين والدؼَس  بلى ػبُلت  وؼاغ اإلااطظت، اإلاجا٘ الخىاًس ي ةؤزسي ًو
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 طىي جٖىن ًِؽ كلى مجمىكت مً اإلااطظاث الاُخصادًت ةالتي حلمل ًُه، ؤما دزاطدىا الخؼبُِي

ت  .الجصاثٍس

الحعلم )بن َرٍ الدزاطت جخمازل مم الدزاطاث الظابِت مً خُث جىاولها إلاخويراث الدزاطت 

  ٔل مخوير كلى خدة، ؤو زبؼها بمخويراث ؤزسي مثل ؤداء (الحىظيمي، هظام معلومات اإلاوارد البشرية

ٔاهذ  اإلااطظاث بجمُم ؤهىاكه، ؤداء اإلاىؿٌين، الىالء الخىـُمي، الُِادة، ٓما هجد بلع الدزاطاث 

ت  في ػٖل دزاطت خاالث جؼبُُِت، لرلٗ ًةن الدزاطاث التي جظمىذ هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ت، جإزيٍر كلى بطتراجُجُت  لالُت مىؿٌي بدازة اإلاىازد البؼٍس ٔاهذ جدزض جإزير َرا الىـام كلى ؤداء  ًو

لالُت بدازة ػاون اإلاىؿٌين، ؤزٍس كلى ألاداء اإلاالي وألاداء الٕلي للماطظاث  ت ًو بدازة اإلاىازد البؼٍس

الاُخصادًت، كالُخه بالُِادة الللُا لإلدازة، باإلطاًت  بلى ػم٘ى بلع الدزاطاث كلى جبُان واُم 

ت في اإلااطظاث مً خُث الخدلُل والخصمُم، ٓرلٗ وحىد دزاطت جمذ  هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ت مً حاهب اإلاظخسدمين لهرا الىـام وزبؼه باألداء البؼسي، ؤما  كلى هـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

ٔاهذ جبين وجِِع ؤزس الخللم الخىـُمي كلى ألاداء الٕلي  اإلاالي، )الدزاطاث التي جخللّ بالخللم الخىـُمي، 

للماطظت، ُُاض ؤزٍس كلى جِىُاث الاجصا٘، كالُخه بؼٖل مباػس كلى  (الاحخماعي، البُئي، الخىـُمي

ألاداء اإلاالي في ؿل الخدالٌاث ؤلاطتراجُجُت والخىحه الظىقي للماطظت الاُخصادًت، ٓرلٗ ُُاض ازس 

 .بدازة الجىدة الؼاملت والخللم الخىـُمي كلى ألاداء ؤلابداعي

 الدورؤما َدي الدزاطت الحالُت مِازهت بالدزاطاث الظابِت، ًُخمثل في ؤَمُت السبؽ وجىطُذ 

ت في جدُِّ ًلالُت الخللم الخىـُمي للماطظاث الاُخصاديالري ًللبه ، ةهـام مللىماث اإلاىازد البؼٍس

مدزالث، كملُاث، مسسحاث، الرآسة )مً زال٘ آلالُت التي ٌلمل بها َرا الىـام، طىاء مً خُث 

ِت ملالجخه للمللىماث، ومداولت  زبؼه مم مصادز الخللم (الخىـُمُت، الخورًت اللٕظُت ، وػٍس

ت  .الخىـُمي، هخاثج الخللم الخىـُمي، ؤهىاق الخللم الخىـُمي في اإلااطظاث الاُخصادًت الجصاثٍس



 

 

 : ألاولالفصل  

 التأصيل النظري لنظام

 معلومات املوارد البشرية
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 :ثمهُد

ؤن الىجاح الیىم في ؿل مدیؽ هحر معخِش وؤظىاَ مخِلبت ومىخجاث ؤٓثر حلِیذا وصبائً ؤٓثر 

شیت   وؤخذ ؤَم للماظعتجؼلبا یلخمذ بشٖل ٓبحر كلى اإلاىاسد البششیت التي ؤضخذ الثروة الجَى

م ا ُذ باث مً الظشوسي بكؼاء دسحت كالیت مً الاَخمام لىفبالخالي،  لىجاخهااللىامل ألاظاظیت

مللىماث اإلاىاسد البششیت إلاا له مً ُذسة كلى حعیحر ٓخلت مخىامیت مً اإلاللىماث والبیاهاث بجمیم 

ت،ؤشٖالها وؤهىاكها بویت جدِیّ الاظخوال٘ ألامشل لهزٍ اإلاىاسد م مللىماث ا هفٌلخبر لزلٗ  البشٍش

 . باإلاىسد البششي وجىمیت اظخخذامهاإلااظعتاإلاىاسد البششیت اولٖاظا واضخا الَخمام 

ذب  مً خال٘ اكخباس للماظعت،  مظاًت ُیمتخلِذ  الخالين وؿیٌت اإلاىاسد البششیت في الُى

م مللىماث اإلاىاسد البششیت اولٖاظا واضخا كلى اَخمام احلل مً هف ؤوشؼتها ؤوشؼت ؤظاظیت داكمت،

زا خخمیت مً خخمیاث اإلااظعاث ت ، الخذیشتؤلاداسة بمىاسدَا البششیت، ٓو  خاصت في ؿل الخٓش

 . وخاسحهااإلااظعتیعدىذ كلى اهدشاس وجذًّ مللىماحي یعىد داخل  الزي الخؼىسیت اإلادعاسكت لها

 اإلاهم ُبل الذخ٘ى في ؤي دساظت ؤو بدث ؤن هدذد ألاظغ واإلااَُت وؤدواث الخدلُل ٓزلٗ مً

التي جخص رلٗ اإلاىطىق ختى ًخطح لىا مدخىاٍ وحىاهبه اإلاخخلٌت التي حشٖل بػاٍس اللام، رلٗ مً 

ولزاث الوشض ظُلخمذ الباخث في َزا الٌصل . ؤحل اخترام ألاظغ الللمُت للذساظت ومىهجُتها

ت الىـشي بلى كشض بلع الاصؼالخاث واإلاٌاَُم  ت الىـٍش ا طشوٍس لخبَر التي ٌلخمذَا الباخث َو

ت، اوؤظاظُت للذساظت اإلاخللِت بمٌاَُم هـام مللىماث   َزا الٌصل خُث حاء مدخىي إلاىاسد البشٍش

 : بلى

ة:ل املدحل ألاول لألاعالكتهالبىغامل اعلوماتلئد زةل او زدل ابشٍس

ةل لهغاملمعلوماتل طاطُاتلخوول:ل اثاوي املدحل او زدل ابشٍس

ةل  اىغمل السعُةلألاآاُةلعمصلهغاملمعلوماتل:ل اثااح املدحل او زدل ابشٍس

ة املهغاملمعلوماتللفعااُةثفمُملألاثلُُم:ل اس بع املدحل  ألا زدل ابشٍس
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ةلألاعالكتهالبىغامل اعلومات :ذل ألاول املذ  ئد زةل او زدل ابشٍس

ت، خُث  في ؿل الخدىالث التي حلصٍ بمىـماث ألاكما٘ و في ظُاَ الخد٘ى هدى مجخمم اإلالًش

ت  ءةالاكخماد اإلإشٍ كلى ٌٓا ُت، بذؤ الاَخمام بالٌٕاءاث اإلاىاسد البشٍش ت  اإلاىاسدواإلاىاسد اإلالًش  البشٍش

ت حذًذة، ًصبذ الٌشد في بدُث  ،ًتزاًذ في اإلااظعاث اإلالاصشة حلمل كلى بلىسة ُُم وؤظالُب ًٍٕش

ت، ؤَذاًها، ؤَمُتها،  وحبؿلها َذًا في خذ راجه، مً َىا  كلُىا جىطُذ مٌهىم بداسة اإلاىاسد البشٍش

ت، كالُتها بىـام  كالُتها باإلداساث ألاخشي في اإلااظعت، ببشاص  الىؿائٍ ألاظاظُت إلداسة اإلاىاسد البشٍش

ت ل  . مللىماث اإلاىاسد البشٍش

 اإلاىاسد صاد في آلاوهت ألاخحرة بدساْ اإلااظعاث اإلاخخلٌت ألَمُت و ًلالُت بداسة و جخؼُؽ ٓما

ت، ٓإَم كامل مازش كلى هجاح ألاكما٘، ظىاء كلى اإلاعخىي الٌشدي ؤو كلى معخىي اإلااظعت ؤو  البشٍش

ت جللب دوسا َاما في  Hittكلى اإلاعخىي الاُخصاد الِىمي ٖٓل، خُث جىصل  بلى ؤن الٌٕاءاث البشٍش

ا  ادة ًلالُت اإلااظعاث ومً َىا ًجب ؤن جخد٘ى الىـشة بلى اللمالت مً مجشد ٔىجها جٖلٌت بلى اكخباَس ٍص

ى ما ًؼلّ كلُه سؤط اإلاا٘ البششي  ، الزي ًخٖامل مم (الٌٕشي )حضءا مازشا في سؤظما٘ اإلااظعت َو

 1.اإلاىاسد ألاخشي لخدُِّ ألاَذاي اإلاخؼؼت للماظعت

ةلئد زةللماهُة:ل املللل ألاول  او زدل ابشٍس

ت جمشل  لالُتها بإظلىب مىـم ظلُا بداسة اإلاىاسد البشٍش ت، جىحه كملُاث ؤلاداسة ًو  مىهجُت ًٍٕش

هـام ْ ٌلخبرههجُت الم اتها جؼبُّلزلٗ ًةنلخدُِّ ألاَذاي والواًاث التي ُامذ اإلااظعت مً ؤحلها، 

 ظيخؼَش بلى مٌهىم وكىاصش وؤَمُت وؤَذاي اإلاؼلبمخٖامل ًظم كىاصش مخخلٌت، مً خال٘ َزا 

تبداسة اإلاىاسد .  البشٍش

ةئد زةلملهومل:ل السرل ألاول ل او زدل ابشٍس

 ٍ ت، لزلٗ ظىي هِىم بخِذًم  بداسة اإلاىاسدحلذدث حلاٍس  :مجها كلى الىدى الخاليالبلع  البشٍش

ت بداسة اإلاىاسد:ل ألاال هي كباسة كً هـام مخٖامل حهذي بلى جدُِّ الاظدشماس الٌلا٘ للِذساث " البشٍش

ت، مً خال٘ اكخماد بظتراجُجُاث مالئمت و ظُاظاث وبشامج مىاظبت، حلمل كلى  واإلاهاساث البشٍش

ش لذي ألاًشاد اللاملحن باإلااظعت   2".اظخوال٘ ٔل الؼاُاث و ؤلامٖاهاث التي جخًى

                                                           
1 Hitt, M.A et al., Direct and Moderating Effect of human capital on strategy and performance in 

professional Service Firms: A Resource-Based Perspective, Academy of Management Journal, 

vol.44, N°01, 2005, pp:13 -14. 

ة،لؤشْى شاهذا، شالبا ٔىبشا، جشحمت كبذ الخُٕم الخضامي،  2  الؼبلت ألاولى، الِاَشة، مصش، داس الٌجش ئطتر ثُجُةل او زدل ابشٍس

 .155، ص 2002لليشش والخىصَم، 
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ت بداسة اإلاىاسد:لراهُا ِت ملُىت للُِام باألشُاء، ًمًٕ للٌشدكباسة كً ظلْى " البشٍش  ٌلبر كً ػٍش

ت ل 1".مالخـت رلٗ في شٖل بظتراجُجُاث اإلاىاسد البشٍش

تبداسة اإلاىاسد ًمٕىىا الِ٘ى ؤن ًًمً خال٘ َزٍ الخلٍشٍ  بإجها مذخل ؤو بػاس لصىم  البشٍش

اث الخىـُمُت  ٔاًت اإلاعخٍى في طىء ؤلاظتراجُجُت اللامت )الِشاساث بشإن اللاملحن في اإلااظعت، كلى 

 حلبحر كً الاججاٍ اللام يوالخٌاؾ كلُه، بملنى ؤخش ًهئها   ورلٗ بوشض تهُئت ؤدا(للماظعت

ت و التي حعهم بجىدتها في جىٌُز الخؼت مىاسدَاللماظعت لبلىن ؤَذاًها ؤلاظتراجُجُت مً خال٘   البشٍش

اث الخىـُمُتؤلاظتراجُجُت  ٔاًت اإلاعخٍى  .لها، ٓما حلخبر مذخل لصىم الِشاساث الخاصت باللاملحن كلى 

ةلئد زةل هد فل:ل السرل اثاوي  او زدل ابشٍس

تبداسة اإلاىاسدتهذي  ت ًلالت، ٓما ًىحذ اجٌاَ بحن بلع بمىاسد بلى جضوٍذ اإلااظعت  البشٍش  بشٍش

تبداسة اإلاىاسدالباخشحن كلى ؤن ؤَذاي   هي ؤَذاي اإلااظعت ؤًظا، ًلٖي جخمًٕ اإلااظعت مً  البشٍش

جدُِّ ؤَذاًها، ًجب كلحها ؤوال الخص٘ى كلى ألاًشاد ألآٌاء لللمل في مخخلٍ الىؿائٍ، الاظخٌادة 

 بِىما ًشي البلع آلاخش ؤن ، في اللمل باإلااظعتماظخمشاس ًخهالِصىي مً حهىدَم، الخٌاؾ كلى 

تبداسة اإلاىاسدؤَذاي  اث البشٍش :    مِعمت بلى زالر معخٍى

ّ اإلاداًـت كلى الخىاصن بحن ألاكما٘ وشاهلها، ؤي : ألهد فلعلىلمظحوىل اجحمعا - كً ػٍش

ت التي ًمٕجها الخِذم للخص٘ى كلى َزٍ الٌشص  ؛الخىاصن بحن الٌشص اإلاخاخت و الؼاُاث البشٍش

 

ّ بجاخت ًشص الخِذم لللاملحن، كىذما ًصبدىن : هد فلعلىلمظحوىل اعاملين -  كً ػٍش

لحن لزلٗ  2.مَا

ّ جدذًذ مىاصٌاث اإلاىاسد باظخوال٘ : هد فلعلىلمظحوىل اإطظة - ت كً ػٍش  البشٍش

 .ألاكما٘

، ًمًٕ جدذًذ ألاَذاي الشئِعُت  تبداسة اإلاىاسدفي طىء ما ظبّ رٍٓش :   في الىِاغ الخالُت البشٍش

حر  - ذ اإلاىاظب؛اإلاىاسدجًى ت اإلاىاظبت، باإلاىاصٌاث اإلاؼلىبت وفي الُى   البشٍش

 تهُئت ؿشوي كمل مىاظبت؛ -

ادة ؤلاهخاج؛ -  جدٌحز اللاملحن كلى الخلاون و ٍص

                                                           

ُل، 1  ةماًٖل ؤسمعتروهج، جشحمت بًىاط الٓى ، الؼبلت ألاولى، الِاَشة، مصش، مجمىكت الىُل لإلاد زةلإلاطتر ثُجُةلالمو زدل ابشٍس

 ..57، ص2008اللشبُت، 
2  Marie France Waxin, Christoph Barmeyer, Gestion des ressources humaines : problématiques- 

stratégies et pratiques, LIAISONS Edition, 2008, paris, France,  p171. 
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 خل مشٕالث اللاملحن الخاصت باللمل واإلاشٕالث الصخصُت لهم؛ -

 ؛جدُِّ اإلاعاس اإلانهي والىؿٌُي العلُم لللاملحن -

ااإلاىاسدصُاهت  - َش ت، جىمُتها و جؼٍى  ؛ البشٍش

. بىاء و جذكُم الىالء اإلااظس ي لذي اللاملحن، جدُِّ دسحت كالُت مً الشطا الىؿٌُي لذحهم -

ةلئد زةل همُةل:ل السرل اثااح  او زدل ابشٍس

تجخمخم  ا بداسة ألَم ؤص٘ى بداسة اإلاىاسد البشٍش ، ٓةخذي وؿائٍ اإلااظعت بإَمُت ٓبحرة باكخباَس

ت اللىصش الزي ًدِّ الواًاث وألاَذاي اإلاشحىة، ًإَمُتها جٕمً في اإلاىاسدٓما حلخبر  اإلااظعت،  البشٍش

ا مدصلت  لالُتها في ؤداء مهامها وؤوشؼتها، باكخباَس م ٌٓاءة بُِت وؿائٍ اإلااظعت ًو دوسَا اإلاازش في ًس

لالُت اإلااظعت  1 .جهائُت لٌٕاءة ًو

بن جدُِّ ًلالُت اإلااظعت ًشجٕض كلى خعً اظخِؼاب واخخُاس وحلُحن الٌٕاءاث اإلاخمحزة 

ا ووطم  َش لت، زم الخخؼُؽ لها بلىاًت و بز٘ حهذ في اإلاداًـت كلحها، الاَخمام بها وصُاهتها وجؼٍى واإلاَا

ُت وكلى دسحت كالُت مً  هـام كاد٘ للمٖاًأث واإلاشجباث والخىاًض، جبني الِشاساث اإلاىطىكُت للتُر

. الشٌاًُت  والىطىح

تٓما جدباًً   مً مىـمت بلى ؤخشي، خعب ػبُلت كملها، حجم وشاػها، كذد بداسة اإلاىاسد البشٍش

ا الجوشافي، مذي جذخـل الذولت في مجا٘ ؤكمالها، وحىد الىِاباث ومذي ُىتها،  اللاملحن ًحها، اهدشاَس

  2.بظتراجُجُت اإلااظعت اإلاعخِبلُت

ةعالكةل: املللل اثاوي  بااد ز تل ألاسىلللئد زةل او زدل ابشٍس

ت ؤَم اإلاىاسد اإلاعاولت كً جدُِّ ؤَذاي اإلااظعت، ًةهه البذ مً ؤن اإلاىاسدباكخباس ل  البشٍش

تجخٖامل بظتراجُجُت   مم ؤلاظتراجُجُت اللامت للماظعت، مً خال٘ َزا اإلاؼلب بداسة اإلاىاسد البشٍش

تظيخؼَش ؤوال بلى دوس  ت كالُت زم بلى بداسة اإلاىاسد البشٍش  باإلظتراجُجُت اللامت بداسة اإلاىاسد البشٍش

ل.للماظعت وؤلاداساث ألاخشي 

ةلبااطتر ثُجُةل اعامةلالمإطظةللئد زةللعالكةل:ل السرل ألاول  او زدل ابشٍس

ت  جِم في  اللامت للماظعت، بدُثةكً ؤلاظتراجُجيحضءا ال ًخجضؤ  حلخبر بداسة اإلاىاسد البشٍش

اإلاعخىي ألا٘و مً َشم اجخار الِشاس اإلاخللّ بخدذًذ الخُاس ؤلاظتراجُجي اللام، ؤما اإلاعخىي الشاوي جخخز 

                                                           
1

 K .Aswathppa, Human recourse and personnel management, the Mc graw hill,  5
the

 edition 

Newdelhi, Inde, 2005, p137. 

ت مدمذ خعً،  2  ةساٍو ت، مصش،   ، الذاس الجاملُت،مدألاصلئطتر ثُجيلاحخملُطلألالثىمُةل او زدل ابشٍس  .3، ص 2005 ؤلاظٕىذٍس
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ًُه الِشاساث اإلاخللِت بىخذاث ألاكما٘، جدذًذ وشاػاتها الشئِعُت، مجاالث الاظدشماس ًحها، ؤما 

ّ )اإلاعخىي الشالث ًخخخز ًُه الِشاساث اإلاخللِت بخدذًذ وؿائٍ و مماسظاث وخذاث ألاكما٘  الدعٍى

اث، اإلابُلاث،   .(بلخ...ؤلاهخاج، اإلاشتًر

تمً خال٘ ما ظبّ، ًخطح لىا ؤن وؿائٍ و مماسظاث وؤكما٘   حلمل ٔلها في بداسة اإلاىاسد البشٍش

خذمت بظتراجُجُاث ؤلاداساث ؤو ألاُعام ألاخشي، وكادة ما ًخم بكذاد ؤلاظتراجُجُت اللامت كلى معخىي 

ت ألاػشاي راث اللالُت بٖل مشخلت مً مشاخل بكذاد ؤلاظتراجُجُت، َى ما ٌلني  ؤلاداسة الللُا مم مشآس

تؤن وؿٌُت  ًجب ؤن جٖىن مخىاحذة في ٔل اإلاشاخل، لًٕ بمذاخل مخخلٌت هـشا  بداسة اإلاىاسد البشٍش

تالخخالي اإلااظعاث واخخالي الذوس ؤلاظتراجُجي الزي جمىده ؤلاداسة الللُا إل ، داسة اإلاىاسد البشٍش

الزي ل « strategic integration»ل احكامصلإلاطتر ثُجيًخىاًّ َزا الاججاٍ مم مٌهىم الترابؽ ؤو 

ذ كلى وحىد جشابؽ بحن بظتراجُجُت اإلااظعت و  ت، ٓما ًليًٓا  1:بداسة اإلاىاسد البشٍش

 اتر بطلإلاد زيلل:ل ألاال

اث الاسجباغ بحن وؿٌُت ت ًمشل َزا اإلاعخىي ؤُل معخٍى  وكملُت ؤلاداسة بداسة اإلاىاسد البشٍش

تؤلاظتراجُجُت، خُث ًشجٕض اَخمام وؿٌُت   اإلاىاسد كلى ألاوشؼت الُىمُت، ًمعاو٘ بداسة اإلاىاسد البشٍش

ذ ؤو الٌشصت للىـش في الِظاًا ؤلاظتراجُجُت  ت لِغ له الُى ، ٓزلٗ ًةن وؿٌُت للماظعتالبشٍش

تالخخؼُؽ ؤلاظتراجُجي في اإلااظعت جخم بلُذا كً ؤكحن ؤو معاَم   جماما كً بداسة اإلاىاسد البشٍش

مٖىهاث كملُت ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت، ظىاء في مشخلت ؤلاكذاد ؤو مشخلت الخىٌُز، بِىما جشجٕض اَخماماجه 

ت هحر راث الصلت باخخُاحاث اإلااظعت الشئِعُت . خ٘ى ألاوشؼت ؤلاداٍس

لل( زثملاغلذألال ثجاهل او خد) زثملاغلثكُفل:لراهُال

ش ؤو بكذاد  في ؿل َزا اإلاعخىي مً الاسجباغ جِىم وخذة بكذاد الخؼت ؤلاظتراجُجُت بخؼٍى

ت، ًبمجشد بدساْ اإلااظعت إلمٖاهُت جإزحر اإلاىاسدالخؼت، زم ببالهها للجهت اإلاعاولت كً بداسة   البشٍش

ت كلى ؤلاظتراجُجُت اإلاخخاسة ًةن اإلاذخل الخٌُٕي ًصبذ َى خلِت الىصل اإلاىاسدظُاظاث   البشٍش

مًٕ لهزا الترابؽ ؤو اللالُت ؤن جخؼىس، في َزا اإلاجا٘ ًةن  تألاظاظُت ٍو  جٖىن لها بداسة اإلاىاسد البشٍش

سدود ؤًلا٘ مشهت  وظشكت جٍُٕ ٓبحرة مم َزٍ العُاظاث و البرامج و اإلاماسظاث التي جخخزَا ؤلاداسة 

  .الللُا

 

 

                                                           
ةخالذ كبذ الشخُم الهُتي، 1  .157، ص2003، كمان، ألاسدن،   والخىصَم، الؼبلت ألاولى، داس وائل ليششلئد زةل او زدل ابشٍس
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الازثملاغلذألال ثجاهينللل:لرااثال

بداسة اإلاىاسد مً اإلامًٕ في َزٍ الخالت ؤن جبذؤ ؤلاداسة الللُا في جدذًذ بظتراجُجُاتها، زم جخىلى 

ت  جدذًذ الاخخُاحاث مً اللمالت لخىٌُز جلٗ ؤلاظتراجُجُاث، زم ًلي رلٗ بكذاد الخؼؽ بلذ البشٍش

تبُشاس   لىطم بشامج اللمل الخىٌُزًت، َزا ٌلني وحىد اكخماد ري اججاَحن بحن بداسة اإلاىاسد البشٍش

توؿٌُت الخخؼُؽ ؤلاظتراجُجي و   1. بداسة اإلاىاسد البشٍش

الازثملاغل احكامصل:لز بعا

اث  تًمشل ؤكلى معخٍى ًخمحز بدذور هىق مً خُث  في بكذاد الخؼؽ، بداسة اإلاىاسد البشٍش

تالاهصهاس بحن ؤلاداسة الللُا و   ، برن َى ًدِّ اسجباغبداسة اإلاىاسد البشٍش
ًا
 دًىامُُٕا ومخلذد ألاوحه، ا

. ٌعدىذ بلى الخٌاكل اإلاعخمش بذال مً الخٌاكل اإلاشخلي ؤو اإلاخخابم

ةلئد زةلعالكةل : السرل اثاوي  بااد ز تل ألاسىل او زدل ابشٍس

ت كالُت بن  باإلداساث ألاخشي ًهي جدبحن مً خال٘ الؼبُلُت الخىٌُزًت للمل بداسة اإلاىاسد البشٍش

ت مً خال٘ جِذًم ،َزٍ ؤلاداساث  خذماتها لإلداساث ألاخشي في مجاالث ٓشحرة مجها بداسة اإلاىاسد البشٍش

ُت،  جدلُل اللمل، وصٍ و جصيٍُ و جُُِم الىؿائٍ، اإلاعاكذة في صىم ؤظغ الاخخُاس والخلُحن، التُر

ختى جٕدعب مشل َزٍ الِشاساث الصٌت ؤلالضامُت الالصمت، . جدذًذ الشواجب و ألاحىس و مضاًا اللمل

تًخؼلب ألامش ؤن جٖىن اللالُت بحن   و ُمت الجهاص ؤلاداسي كالُت وزُِت معخمشة، َى بداسة اإلاىاسد البشٍش

تٓما ؤن صالخُاث مذًشي  ؤمش ًشحر ؤخُاها خعاظُت لذي مذًشي الىخذاث ألاخشي،  بداسة اإلاىاسد البشٍش

 . 2ؤٓبر مما ًجب وؤجها جِلص مً صالخُاث مذًشي الىخذاث

ةل او زدل اوعائفل طاطُةلاد زة:ل املللل اثااح ل ابشٍس

ت ال بذ وؤن حلٕغ اإلاٖاهت الخالُت لهزٍ اإلاىاسدبن الىؿائٍ ألاظاظُت الخذًشت لإلداسة    البشٍش

ىا بلحها في ٔلؤلاداسة في اإلااظعاث اإلالاصشة، ٓما البذ وؤن حلٕغ  ٘  ألاَذاي التي جؼُش ، اإلاؼلب ألاو

لها مً مماسظت  َزا التزاوج بحن اإلاٖاهت و ألاَذاي، ًجلل مً وؿائٍ َزٍ ؤلاداسة في اإلاعخىي الزي ًَا

ٔان حجمها ؤو بمٖاهُاتها، ًال بذ وؤن جٖىن الىؿائٍ   
ًا
ٔاهذ ػبُلت اإلااظعاث وؤًا  

ًا
َزا الذوس، ؤًا

ٔي حعخؼُم ؤداء دوس اإلاىاسدبداسة وألاظاظُت  ت جىلٕغ ػبُلُا كلى ألاَذاي اللامت للماظعت،   البشٍش

ت . مخمحز في جدُِّ ًلالُت الٌٕاءاث البشٍش

                                                           
                 .153، صمسجعلطململذهسهلخالذ كبذ الشخُم الهُتي،  1

ىحي،   2 ةمدمذ ُاظم الٍِش - 34  ص،، ص2011، الؼبلت ألاولى، داس وائل ليشش والخىصَم، كمان، ألاسدن،  اوجيزلفيلئد زةل او زدل ابشٍس

35. 
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ت،مً ؤحل جىطُذ الىؿائٍ ألاظاظُت   ُمىا بخِعُم َزٍ الىؿائٍ بلى إلداسة اإلاىاسد البشٍش

ش  الاخخُاس والخلُحن، زم وؿٌُت ألاحىس، وؿٌُتووؿٌُت الاظخِؼاب  ب، وؿٌُت الخٌاؾ، والخؼٍى الخذٍس

 وؿٌُت الخدٌحز
ًا
.   ؤخحرا

ألاعُلةلالاطحلملابلألاالاألاحُازلألا احعُينل:ل السرل ألاول

ل
ًال
لالاطحلملابللألاعُلةلملهوم:ل ألاال

ت التي جدخاحها اإلااظعت في ظَى اللمل اإلاىاسدٌشحر َزا اإلاصؼلح بلى كملُت البدث كً   البشٍش

ت في ؿل مخؼلباث بظتراجُجُت اإلااظعت اإلاعخِبلُت،  والتي جم جدذًذَا مً خال٘ جخؼُؽ اإلاىاسد البشٍش

ت مجهاللمىاسدجإخز َزٍ اللملُت اججاَحن ًدِِان الواًت بدُث   1 : البشٍش

ت مً مىاصٌاث ملُىت للمىاسد الاظخِؼاب ٌلبر كً خاحت اإلااظعت :الاثجاهل ألاول -  البشٍش

والبدث كجها  في ظَى اللمل وجِذًم اإلادٌضاث اإلاىطىكُت الصادُت لها بشٖل ًخلّ لها 

 . الشهبت والِىاكت للخِذم وػلب الخىؿٍُ في اإلااظعت

ى الاججاٍ الزي ًجب ؤن ًلخِي مم الاججاٍ ألا٘و بدُث جدذر كملُت :الاثجاهل اثاوي -  َو

ت اإلاعتهذًت واللمل لذي اإلااظعتاإلاىاسدالاظخِؼاب بالِىاكت والشهبت لذي   . البشٍش

:  ًمًٕ حلٍشٍ الاظخِؼاب كلى ؤهه

 2".هي كملُت البدث كً ألاًشاد و رلٗ لشول اإلاىاصب الشاهشة" احعٍسفل ألاول

فل اثاوي ت التي جدخاحها اإلااظعت في ظَى  " احعٍس الاظخِؼاب َى كملُت البدث كً اإلاىاسد البشٍش

ا بإٓبر كذد ممًٕ، اتها اللمل، في ؿل مخؼلباث بظتراجُجي حَر اإلاعخِبلُت، زم اللمل كلى جًى

ّ ُُام الاظخِؼاب بخصمُم البرامج  وبالىىكُاث واإلاىاصٌاث اإلاؼلىبت، ًخم جدُِّ رلٗ كً ػٍش

ت التي جدخاحها اإلاىـمت  ؤلاظخِؼابُت اإلاىاظبت التي ًخم خاللها خلّ الشهبت والذاًلُت لذي اإلاىاسد البشٍش

ا ودكىتها للخِذم وػلب الخىؿٍُ لذحها كً سهبت و اُخىاق   3" مً ظَى اللمل، جدٌحَز

فل اثااح لت في "  احعٍس كملُت آدشاي مششخحن مدخملحن للىؿائٍ الشاهشة الخالُت ؤو اإلاخُى

  4".اإلااظعت، ؤي ؤهه وشاغ ًِىم كلى الىصل بحن مً ًبدشىن كً وؿائٍ ومً ٌلشطىن وؿائٍ

                                                           
ةبً كىتر كبذ الشخمان،   1 ، داس الحزاوي الللمُت لليشش ألاولى، الؼبلت إلاطتر ثُجُة–ل بعادل-ل الاهُملألا طع:لئد زةل او زدل ابشٍس

 .41، ص2010 كمان، ألاسدن، ،والخىصَم

ةمدمذ خاًف حجاصي،  2 اءئد زةل او زدل ابشٍس ت للشش والخىصَم، داس الًى . 137ص، 2005، ، مصش، ؤلاظٕىذٍس
ةل اعاصسةكمش وصٌي كُِلي،  3  .273ص، 2005، داس وائل لليشش، كمان، ألاسدن، بعدلئطتر ثُجي:لئد زةل او زدل ابشٍس
ة:مدمذ ظلُذ ؤهىس ظلؼان 4 ت، مصش،  ،لئد زةل او زدل ابشٍس  .  117، ص2003الذاس الجاملُت الجذًذة لليشش، ؤلاظٕىذٍس
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ٍ ًمٕىىا الِ٘ى ؤن الاظخِؼاب َى اليشاغ الخىـُمي اإلاصمم بوشض         مً خال٘ َزٍ الخلاٍس

الثالخإزحر في كذد ألاًشاد اإلاخِذمحن لشول الىؿائٍ،   ألاًشاد اإلاخِذمحن لشول جلٗ الىؿائٍ، مَا

اإلااظعت، ٓما ؤن وؿٌُت الاظخِؼاب مً ُبلها اخخماالث ُب٘ى ألاًشاد اإلاالئمحن للىؿٌُت للشوض 

ت، بدُث  حها ٌلشي مصذس الخص٘ى كلجٖىن مً خال٘ كذة مصادس  للخص٘ى كلى مىاسدَا البشٍش

ت ش ًحها خاحت اإلااظعت مً الٌٕاءاث البشٍش   1.الجهت التي جخًى

ت اللاملت،        ًْ اإلااظعت  مً الخص٘ى كلى الؼاُاث البشٍش
ِٕ م

ُ
  كلى الشهم مً حلذد اإلاصادس التي ج

ضون كلى اإلاصادس الشئِعُت، بدُث ًمًٕ جصيٍُ مصادس اإلاخخصحن لزلٗ هجذ ؤن ؤهلب الباخشحن و ًٓش

 2:الاظخِؼاب بلى

 : افادزل اد ألالُة. 

ت التي حلمل خالُا باإلااظعت بٖاًت ؤهىاكها وجخصصاتها، م  ًِصذ بها الٌٕاءاث البشٍش اإلاخُى

ا في اللمل خال٘ الٌترة الضمىُت التي ًخؼؽ لها، بالخالي ًٖل اللاملحن وكلى اخخالي ًئاتهم  اظخمشاَس

م بخالتهم كلى الخِاكذ ؤو اظخِالتهم ؤو ًصلهم ال ٌلخبرون مصذسا داخلُا  جخمشل اإلاصادس خُث ،واإلاخُى

: الذاخلُت في

م الىؿٌُي مً مٖان ألخش ًدخاج بلى َزٍ الخبرة الىؿٌُُت         :للالاهحلاو - ّ حوُحر اإلاُى رلٗ كً ػٍش

ش َزٍ الخبراث في اإلاصادس الخاسحُت عخلمل هالبا َزا اإلاصذس كىذما ال جخًى  .َو

ادة في اإلاعخىي :ل اتركُة - م مىؿٍ مً معخىي بلى معخىي ؤكلى مىه، ًهىاْ ٍص  هي كملُت ًس

ُت  ُت باألُذمُت)الىؿٌُي والذسحت اإلاالُت والامخُاصاث ألاخشي، همحز هىكحن مً التُر ُت ، جُش جُش

 .(باالخخُاس

 :لافادزل لخازجُة .ب

ذ ًىدصش َزا العَى مدلُا لبلظها،          حشٖل اإلاصادس الخاسحُت ظَى اللمل لٖاًت اإلااظعاث ُو

ت للبلع ألاخش  ؤما ؤَم ،ُذ ًمخذ بلى ؤظىاَ ما وساء الخذود بدشا كً اإلاىاَب مً اإلاىاسد البشٍش

ت مً خاسج اإلااظغ  3:ة هجذاإلاصادس اإلاعخخذمت الظخِؼاب الٌٕاءاث البشٍش

ىن، خُث جىضح ًحها ما َى :للإلاعالن - ًخم رلٗ في وظائل ؤلاكالم مً حشائذ، مجالث و جلٌٍض

 .مؼلىب مً الٌشد الشاهب في اللمل

                                                           
1  Marie France Waxin, Christoph Barmeyer, Gestion des ressources humaines internationales : 

problématiques- stratégies et pratiques, Edition LIASONS, 2008, Paris, France, p181. 
 .41، ص مسجعلطململذهسهبً كىتر كبذ الشخمان،  2
 .42، ص مسجعلطململذهسهبً كىتر كبذ الشخمان،  3
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هي كباسة كً ماظعاث جِذم خذماث مً ػالب وكاسض اللمل، لزلٗ هجذ :لالتل احوعُف لألان -

الث جىؿٍُ خٖىمُت )زالر ؤهىاق  ت، الخاصت،ٓو  ل1.( اإلاىـماث الاظدشاٍس

ولني بها كملُت بٓعاب وجضوٍذ اإلاهاساث الالصمت لٌئت مً ألاًشاد ُذ جٖىن مً :لل اترشُدات -

ت   .الجاملت واإلاذاسط واإلالاَذ الللُا والىِاباث اللمالُت واإلاىـمت اللعٍٕش

 جخصل اإلااظعت باللاملحن ورلٗ بةبالههم في سهبتها في شول بلع : بىاءلألا كازبل اعاملين -

ادة  الىؿائٍ، بزالٗ ًششح اللاملىن اإلالاسي ؤو ألاُاسب وتهذي اإلااظعت مً ٔل َزا بلى ٍص

   2.مشاكش الشطا و الاهخماء وخٌف جٖالٍُ الخىؿٍُ

لعملُةلالاألاحُازلألاعُلةملهومل:لراهُا

بلذ جهاًت كملُت الاظخِؼاب وجِذم الٌشد بلى اإلااظعت، جِىم اإلاصلخت اإلاخخصت باهخِاء ؤو اخخُاس         

.  ألاًظل اإلاخِذمحن اظدىادا كلى كذة ملاًحر و بحشاءاث

ِا إلالاًحر الاخخُاس التي " كملُت الاخخُاس هي ،        برن كملُت اهخِاء ؤًظل اإلاششخحن للىؿٌُت ورلٗ ًو

 3".جؼبِه اإلااظعت 

ً ُىة كمل ُادسة كلى ألاداء، ياخذ"ٓما ٌلشي كلى ؤهه  اس ألاًشاد و جىؿٌُهم ؤَم خؼىة في جٍٖى

ت مخؼلباتها  ًبلذ خصش ؤهىاق وكذد الىؿائٍ وألاكما٘ وكذد شاهلحها، بلذ جدلُل جلٗ الىؿائٍ وملًش

ش ًحهم اإلاىاصٌاث اإلاىاظبت لخلٗ يوششوغ ؤدائها جبذؤ اإلاشخلت الالخِت وهي اخذ اس ألاًشاد الزًً جخًى

اإلاخؼلباث والششوغ، بما ًخٌّ مم مُىلهم وسهباتهم بما ًظمً وطم الصخص اإلاىاظب في اإلاٖان 

   4" اإلاىاظب

كلى مجمىكت مً الخؼىاث لدشٖل ظلعلت مترابؼت جبذؤ باظخالم ػلباث  اسيحشمل كملُت الاخذ

 بالشهم مً ؤَمُت َزٍ الخؼىاث بال ؤجها ال حشٖل همىرحا ؤو ،الخىؿٍُ وجيخهي باجخار ُشاس الخلحن

ّ وظائل مخلذدة  التزاما لٖاًت اإلااظعاث وبالخالي جِىم ماظعاث ٓشحرة باجخار ُشاساث الاخخُاس كً ػٍش

بطاًت بلى بلع الخؼىاث اإلاخلاسي كلحها في كملُت الاخخُاس، رلٗ خعب ؤَمُت بلع الىؿائٍ 

اث الللُا  وبلع الىؿائٍ راث الؼبُلت الخاصت . خاصت في وؿائٍ اإلاعخٍى

 

                                                           
ةكاد٘ مدمذ صاًذ،   1  .264، ص2003  مصش،، الِاَشة،زؤٍةلئطتر ثُجُة:لئد زةل او زدل ابشٍس
 .43، صمسجعلطململذهسهن كىتر كبذ الشخمان، ب  2

ةلإلاطتر ثُجُةكلي العلمي،   3 ب للؼباكت واليشش والخىصَم، الِاَشة، مصش،ئد زةل او زدل ابشٍس  .105، ص2001 ، داس هٍش
ةالصذًّ مىصىس بىظىِىت، ظلُمان الٌاسس ي  4 ٔادًمي همُتها،لثىغُمها،لمظإألااُاتها،لمهامها:ل،ل او زدل ابشٍس  الذساظاث الللُا، ة، ؤ

 .183، ص2003ػشابلغ، لُبُا، 
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ل احعُينلألاعُلةللملهومل:رااثا

ش للٌشد مشاكش الشطا "ٌلشي الخلُحن كلى ؤهه  كملُت جمٕحن الٌشد في الىؿٌُت اإلاىاظبت، التي جًى

ل1".هـشا لخىاًِها مم ُذساجه وبمٖاهُاجه

 كِذ ٓما ٌلخبر كًجدُِّ مبذؤ الصخص اإلاىاظب في الىطم اإلاىاظب، " ٌلشي ؤًظا كلى ؤهه ٓما

 2". بحن اإلااظعت والٌشد وال ًمًٕ ًسخه بال بةخالء ششغ مً ششوػه

ش في ؤلاحشاءاث مً خال٘ مشاحلت الؼلباث بىاءا كً "ٓما ٌلشي بإهه  كملُت الاخخُاس والخؼٍى

ُت والاخخُاساث الصخصُت  3".الاخخباساث اإلالًش

 ٔل الخؼىاث التي ظبّ جٌصُلها ظابِا، الحخُاٍصبلذما ؤصبذ الٌشد كامال في اإلااظعت ورلٗ 

 . ألاحىس هؼَش بشٖل مخخصش بلى وؿٌُت ألاحىس، لزلٗ ظىي وؿٌُت ؤخشي و هي وؿٌُتجؼبّ كلُه 

ل جوزللألاعُلة:ل اثاوي السرل

ت، لزلٗ البذ لىا مً  حلخبر وؿٌُت ألاحىس مً بحن ؤَم الىؿائٍ ألاظاظُت إلداسة اإلاىاسد البشٍش

ٔالخالي  :  جىطُذ مٌهىم َزٍ الىؿٌُت ولًٕ بشٖل مخخصش، 

 4".اإلابلى اإلاالي الزي ٌلؼى لللمل مِابل الىؿٌُت التي ٌشولها"ٌلشي ألاحش بإهه  -

ذ ٌلمل اإلاىؿٍ في ، مبلى مً اإلاا٘ ًذًم للمىؿٍ في مِابل كملهَى "ٓما ٌلشي كلى ؤهه  - ُو

ذ مً ألامً الىؿٌُي م،الِؼاق الخاص ؤو الِؼاق اللا  5".لًٕ في الِؼاق اللام ًِذم له مٍض

ٌيبرن  اإلاِابل اإلاالي الزي ًذًم لللامل ، ًمٕىىا حلٍشٍ ألاحش كلى ؤهه،ن مً خال٘ َزًً الخلٍش

ٔاًت اللىاصش اإلاالُت، الىِذًت واللُيُت  مِابل اللمل اإلاادي الزي ُذمه لصاخب اللمل، ٓما ٌشمل 

ذ وما ًدِِه له مً هخائج  التي ًِذمها صاخب اللمل لللامل لِاء ما ًِذمه َزا ألاخحر مً حهذ و ُو

 : ؤَم  اإلاٌاَُم اإلاشجبؼت باألحش ما ًلي، بن مً بحنوؤَذاي

 ؛ َى ما ٌعخدِه الٌشد مً ؤحش ٓمِابل للىؿٌُت، ُبل خصم ؤي اُخؼاكاث:ئجماليل جس -

 ؛ َى كباسة كً ؤحش بلذ الاُخؼاكاث و جخمشل في الظشائب و الخإمُىاث اإلاخخلٌت:صافيل جس -

 ؛ َى اإلاِابل الىِذي لُِمت الىؿٌُت و اللمل اإلاٖلٍ به الٌشد: جسل اىلدي -

                                                           

.54 صمسجعلطململذهسه،الصذًّ مىصىس بىظىِىت ،  
1  

ذ كبذ الخعحن الٌظل، َاشم ًىصي اللبادي،   2 ة،لمدألاصلئطتر ثُجيلمحكامصًىظٍ حجُم الؼائي، مٍا الؼبلت  ،ئد زةل او زدل ابشٍس

 .217، ص2006ألاولى، داس الىساَ لليشش والخىصَم، كمان، ألاسدن، 
 .218هٌغ اإلاشحم، ص 3

 .54، ص،لمسجعلطململذهسهبً كىتر كبذ الشخمان  4

. هٌغ اإلاشحم، هٌغ الصٌدت 5  
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 َى مِابل هحر مادي ًـهش في شٖل خذماث جِذمها اإلااظعت للٌشد مشل الشكاًت : جسل اعُني -

 .بلخ...الؼبُت، العًٕ

للألاعُلةل: السرل اثااح سللألا ول احدٍز ثملٍو

ُِمىن  م ٍو ٔان ألاًشاد في وؿائٌهم ًادون ؤدواَس ب وشاػا معخمش ال ًيخهي، ػاإلاا  بن الخذٍس

خىلىن معاولُت جدُِّ هخائج ملُىت، كلى ؤن َزا الاظخمشاس ال ٌلني حمىد  ً ٍو كالُاتهم مم آلاخٍش

ب ؤو جٕشاٍس كلى همؽ جِلُذي،  بعبب الخؼىساث التي   ًخمحز بإهه وشاغ مخجذد ومخوحرلٕىهالخذٍس

خعب الخوحراث التي جدذر في ٓزلٗ حعخجذ في مجا٘ اإلالذاث وآلاالث ؤو الؼَش ؤو ألاظالُب، 

شة لذحها ب ًخؼلب كذة مِىماث ،اإلااظعت، في ؤَذاًها ؤو ؤوشؼتها ؤو ؤلامٖاهُاث اإلاخًى  لزلٗ ًةن الخذٍس

ت والٌىُت ،ُىاكذ واضخت، وطم ظُاظاث، ٓشحرة هي وحىد ؤَذاي مدذدة حر ؤلامٖاهُاث البشٍش  جًى

بُت اإلاالئمت،واإلاادًت ب، وطم البرامج الخذٍس .  وطم ملاًحر لُِاط هخائج الخذٍس

لل:ل ألاالل فل احدٍز جعٍس

ب بال ؤجها حشحر بلى ملاوي مدذدة ٍ الخاصت بالخذٍس :       بالشهم مً جىىق اإلاٌاَُم والخلاٍس

ب حهخم ؤظاط          ًالخذٍس
ًا
جضوٍذ ألاًشاد باإلاهاساث اإلادذدة وباإلالاسي الخاصت والتي حعاَم في " بـ ا

 1".جدعحن ألاداء، ؤو ؤهه ٌعاكذ ألاًشاد هدى جصخُذ ألاخؼاء في مجا٘ ؤكمالهم ووؿائٌهم

ت في ألاظاط  ب الٌٕاءاث البشٍش كملُت ًىُت مخٖاملت تهذي في جهاًت ألامش "ٓما حلخبر كملُت جذٍس

م ؤلاهخاحُت و خٌع الخٖالٍُ و حلـُم ألاسباح  2".بلى جدُِّ هخائج كملُت ًُما ًخللّ بًش

ب ؤًظا كلى ؤهه  لالت "ٌلشي الخذٍس كملُت هـامُت ومخؼؼت حعاكذ كلى بكؼاء ًٕشة حذًذة ًو

 3".لللما٘ و جدعً الِذسة كلى ألاداء وجدُِّ ألاَذاي اإلاعؼشة مً ُبل اإلااظعت

اب ملاسي حذًذة وجىمُت ــــــــهُت تهذي بلى آدغــــــــــــــــجلِحن ألاًشاد مهاساث ي"ٓما ٌلشي كلى ؤهه 

 4 ".لخمٕجهم مً الجهىض بإكباء وؿائٌهم الخالُت كلى هدى ؤٓثر ًلالُت مىاَبهم

 

 

 

                                                           
ةظُذ مدمذ حاب الشب،   1  ، سدنألا  ، ًمصلخىوائل للىشش داس وا ،مدألاصلئطتر ثُجييلاحعغُمل الدز تل احىافظُة:لئد زةل او زدل ابشٍس

 .336، ص2008
ةٔامل بشبش،   2  .257، ص2008، لبىان بحروث، ،الؼبلت ألاولى، داس اإلاجهل اللبىاوي ثجاهاتلألاممازطات،ل:لئد زةل او زدل ابشٍس

3 AFNOR, Management des ressources humaines et des compétences, 2
ème

 édition, Francis, 2003, 

p.247. 
4 Alain Meignant, Manger la formation, 7

ème
 édition, Edition LIAISONS, Paris, France, 2006, p.133. 
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سل:راهُا  لجعٍسفل احملٍو

اإلاجهىداث التي جِىم بها اإلااظعت هدى جضوٍذ اللاملحن بها بالِذساث التي جدخاج "َى كباسة كً

 1".بلحها اإلااظعت معخِبال

اث، اإلاىاسدالجهذ اإلاخؼؽ واإلاىـم له لتزوٍذ "ٓما ٌلشي كلى ؤهه  ت في حمُم اإلاعخٍى  البشٍش

ُاتها واججاَاتها بشٖل بًجابي بىاء ذساتها وحوُحر ظلٓى  2". بملاسي ملُىت وجدعحن مهاساتها ُو

ش، وعخيخج ؤن  حن لىؿٌُت الخؼٍى ش هيبن مً خال٘ َزًً الخلًش م وؿٌُت الخؼٍى  الخدعحن العَش

ت في اإلااظعت بصٌت كامتللمىاسدجدُِّ ؤلازشاء الىؿٌُي و  والىاضح في ؤداء اللاملحن .  البشٍش

ةل او زدلثدليزلألاعُلة:ل السرل اس بع ل ابشٍس

ظاث مالُت لللللللل ظاث ظابِت ألاحش ٌعخٌُذ مشة ؤخشي مً حلٍى بلذ ؤن اظخٌاد اللامل مً حلٍى

ت حعمى بالخىاًض، الواًت مً وطم َزٍ   َى خث اللما٘ وخلّ الذاًلُت لذحهم لللمل الىؿٌُتوملىٍى

ٍ٘ مً الٌلالُت  . بجذ و وشاغ وبمعخىي كا

جعٍسفل احدليزلل:ل ألاالل

جلٗ اإلاىذ التي ًخدصل كلحها الٌشد في اإلااظعت ٓىدُجت لخمحٍز في "      ًمًٕ حلٍشٍ الخىاًض كلى ؤجها 

ً      3"ألاداء كً آلاخٍش

ت خاسحُت جدث الٌشد كلى الُِام بعلْى ملحن لخدُِّ َذي "      ٓما ٌلشي كلى ؤهه  ُىة مدٓش

 4".ملحن بالشٖل اإلاؼلىب واإلاخمحز

اللملُت التي بمِخظاَا جِىم اإلااظعت باظدشاسة و جىحُه ظلْى ألاًشاد "الخدٌحز كلى ؤهه ل        ٌلشي

الخاحت  : هدى جدُِّ ؤداء مخمحز، جخٖىن كملُت الخدٌحز مً زالر كىاصش ؤظاظُت هي

 5 ".(وظُلت بشباق )، الخاًض (خالت داخلُت)، الذاًم (الشلىس بالىِصان)

ذًم الٌشد "الخىاًض  Andersٌلشي  يشؽ ٍو لُِام بإًلا٘ وظلْى مشهىب َ٘ى ًلل ًدشض ٍو

 6".ًُه مً ُبل ؤلاداسة

                                                           
 .337، ص مسجعلطململذهسه ظُذ مدمذ حاب الشب، 1
 .هٌغ اإلاشحم العابّ 2
. 61، صمسجعلطململذهسهبً كىتر كبذ الشخمان،   3

. هٌغ اإلاشحم العابّ 4  
ةماَش ؤخمذ،   5 ت، مصش،  لليشش والخىصَم،، الذاس الجاملُتئد زةل او زدل ابشٍس  .238، ص2006 ؤلاظٕىذٍس

6 Anders Agmo, Functional and Dysfunctional sexual Behavior: synthesis of neuroscience and 

comparative psychology, First edition, Great Britain, 2007, p152. 
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ٍ الشالزت ًمٕىىا ًهم ؤهه ًجب كلى اإلااظعت جدذًذ ألاَذاي التي جصبى  مً خال٘ َزٍ الخلاٍس

بلحها، زم سبؼها بداحاث ألاًشاد، زم جِىم بلذ رلٗ بلشض مخخلٍ الخىاًض التي جشحر و جىحه ظلْى 

ذ . َاالء ألاًشاد هدى بشباق خاحاتهم، جدُِّ ؤَذاي اإلااظعت في هٌغ الُى

ةلل او زدل لحلاظلعلىلألاعُلةل:ل السرل لخامع ل ابشٍس

ت،لخٌاؾ الىؿٌُت ألاخحرة مً الىؿائٍ ألاظاظُت  اجمشل وؿٌُت  بدُث إلداسة اإلاىاسد البشٍش

 اإلاىاسدوصُاهت  الهذي مً َزٍ الىؿٌُت َى مماسظت مجمىكت مً ألاوشؼت التي حعاكذ كلى الخٌاؾ

ً وجىمُت الىالء لذحهم ت اإلاخمحًز  .البشٍش

فل  ل لحلاظلألاعُلةجعٍس

ت كلى اإلاىاسد الخٌاؾ  وؿٌُتحلشي   بها جِىم التي والخذابحر ؤلاحشاءاث مجمىكت" بإجها البشٍش

ت مىاسدَا كلى اإلاداًـت ؤحل مً اإلااظعت خال٘  رلٗ لها، والىالء اللمل خب سوح هشط ػٍشّ كً البشٍش

ىي  1 ."اللمل كً الوُاب ملذالث اللمل، اسجٌاق دوسان ملذ٘ اسجٌاق ؿاَشحي كلى الُى

جبني اإلااظعت لبرامج مالئمت لالجصاالث داخل اإلااظعت، ختى ٌللم اللاملىن "ٓما حلشي كلى ؤجها 

مارا ًذوس خىلهم و رلٗ للخذ مً ؤزاس ؤلاخباغ ؤو الظوىغ و اإلالل الىؿٌُي، هِل وحهاث هـش اللاملحن 

 2".للجهاث اإلاعاولت

تًمٕىىا الِ٘ى ؤن   بإجها مذخل ؤو بػاس لصىم الِشاساث بشإن اللاملحن في بداسة اإلاىاسد البشٍش

اث الخىـُمُت، رلٗ بوشض تهُئت ؤداء للماظعت والخٌاؾ كلُه، بملنى  ٔاًت اإلاعخٍى اإلااظعت، كلى 

ت والتي حعهم مىاسدَامً خال٘ ، ؤخش ًهي حلبحر كً الاججاٍ اللام للماظعت لبلىن ؤَذاًها  البشٍش

. بجىدتها في جىٌُز الخؼت ؤلاظتراجُجُت للماظعت

ة اوعائفل طاطُةلبن جدُِّ ًلالُت اإلااظعت ًشجٕض كلى   والتي جخمشل اد زةل او زدل ابشٍس

لت، زم اإلاىاسد الاظخِؼاب والاخخُاس والخلُحن وؿٌُتؤظاط في  ت  اإلاخمحزة  واإلاَا ، س ألاحىوؿٌُت  البشٍش

ش  التي حعاكذ وؿٌُتزم  ب والخؼٍى  وآدعاب وحللم مهاساث حذًذة في ءألاًشاد اللاملحن كلى بىا الخذٍس

 الخٌاؾ وؿٌُت الخىاًض بىطم هـام كاد٘ للمٖاًأث والخىاًض، زم وؿٌُت زم ،مخخلٍ مجاالث كملهم

ُت وكلى دسحت كالُت مً الشٌاًُت  مً خال٘ الاَخمام بها و صُاهتها، وجبني الِشاساث اإلاىطىكُت للتُر

. والىطىح، وجؼبُّ بشامج العالمت والصخت اإلاهىُت

 

                                                           
1 Françoise kerlan, Guide de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 2

ème
 édition, 

Edition d’organisation, Paris,  France, 2004, p127. 
 .36، ص مسجعلطململذهسهحما٘ الذًً مدمذ اإلاشس ي،   2
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ةلبىغامل اعلومات:ل املللل اس بع لعالكةلئد زةل او زدل ابشٍس

خي:ل السرل ألاول ل اظملبُةل لححمُةلالحملوزل احاٍز

 مللىماث هـام جؼىس  ؤن كلى ؤلاداسیت اإلاللىماث هـم مجا٘ في اإلاخخصصحن الٕخاب ؤهلب یخٌّ 

الخٖىمیت  والِىاهحن الدششیلاث جؼىس  كً ًظال الخاظىب، جٕىىلىحیا بخؼىس  ؤُترن  البششیت اإلاىاسد

ؿهىس  ظبِذ ُذ الىـام لهزا ألاولى البذایاث ؤن ، بالةالبششي  اإلاىاسد وؿیٌت جؼىس  كلى واولٖاظها

یلخمذ  والزي الیذوي  البششیت اإلاىاسد مللىماث هـام حعخخذم اإلاىـماث ٔاهذ بر ؤلالٕتروهیت، الخاظباث

 اإلاىاسد مللىماث هـام ًةن رلٗ، ومم  بعیؼت وؤظالیب  جِىیاث وبظخخذام  یذویا البیاهاث ملالجت كلى

 حاهب في الیذوي  اللمل ًحها یذخل اإلاىاسد مً جىلیٌت كلى ُائم ماظعت ؤي في الیىم اإلاعخخذم البششیت

 . ؤخش حاهب في آلالي واللمل

ت لخؼبُِاث هـم اإلاللىماث كبر  وععى مً خال٘ َزا الٌشق جىطُذ خاحت بداسة اإلاىاسد البشٍش

خي لها، خُث مش ؤسبلت  الخؼىس  ّ ما ُذمه الباخث  (4)الخاٍس : ٔالخالي Bernard Justمشاخل ؤظاظُت ًو
1 

لمسخلةل اظحِىاتل:ل ألاال

شهذث َزٍ الٌترة مشخلت اهخِالُت مً الٕخابت آلالُت بلى ؿهىس ألاحهضة الخاظىبُت الطخمت، التي 

ً كذد ٓبحر مً اإلاللىماث وبهجاص كذد َائل مً اللملُاث الخعابُت  .جمٕجها مً جخٍض

لمسخلةل اظملعُىاتل:لراهُا

ٔاهذ حعخخذم في ملالجت بُاهاث الشواجب  في بذاًت َزٍ اإلاشخلت ؿهشث هـم اإلاللىماث، خُث 

ت الِذسة كلى الخدٕم الٖامل  ومخابلت حعُحر جٖالٌُها، هحر ؤن في َزٍ الٌترة لم ًًٕ إلداسة اإلاىاسد البشٍش

 .في اليشاغ ؤلاداسي، رلٗ بعبب كذم وحىد ٌٓاءاث جخدٕم بشٖل حُذ في حعُحر َزا اللمل ؤلاداسي 

لمسخلةل اثماهِىاتلألا اخظعُىات:لرااثا

التي شاق ًحها اظخخذام الٕشحر مً البرمجُاث " اعفسل الرألاهصيل"ظمُذ َزٍ الٌترة بٌترة 

ت، َزا اصدًاد الخىاًغ بحن اإلااظعاث اإلاصىلت، بدُث جم جصمُم اللذًذ مً  اإلاخللِت باإلاىاسد البشٍش

ت في مهامها اإلاخللِت باإلاىسد البششي، ٓما جم بمخالْ اللذًذ  البرمجُاث التي حعاكذ بداسة اإلاىاسد البشٍش

 .مً اإلااظعاث  كلى اخخالي احجامها مشل َزا الىىق مً البرامج

 

 

                                                           
1 Bernard just, pas de DRH sans SIRH, éditions liaisons, Paris, France, 2010, pp : 19 -22. 
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لمسخلةل الُةل لجدًدة:لز بعا

، خُث ؿهشث ة حلخبر َزٍ اإلاشخلت هي ؤَم ًترة ؿهش ًحها اظخخذام هـام مللىماث اإلاىاسد البششي 

ت بلى مشخلت الىطج،   ًحها ًترجحن، بر حلخبر اإلاشخلت ألاولى وص٘ى اظخخذام هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

وؤصبذ له مىـىس بداسي هدُجت خذور حوُحر كمُّ في البرمجُاث، بدُث ؿهشث بشمجُاث كذًذة 

ت في اللمل ؤلاداسي مشل اإلالالجت الخلاوهُت، ؤهـمت جذًّ اللمل، الدعُحر : حعاكذ بداسة اإلاىاسد البشٍش

ت دوس ٓبحر في َزٍ اإلاشخلت، خُث ظمذ بةدماج حشُٕلت  ٔان لىـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش الخيباي، ٓما 

 : واظلت مً الخذماث التي اهدششث في َزٍ الٌترة، ومً بحن َزٍ الخذماث هزٓش مجها

 حعمذ له بالخص٘ى كلى مللىماث اإلاخللِت به ) (le Self Serviceالخذمت الزاجُت لألححر -

 مباششة، وبحشاء الخلذًالث كلحها؛

ُاظه   حلمل Work Flow Systemsؤهـمت جذًّ اللمل  - كلى بداسة مشاخل اللمل ُو

ذ اإلاىاظب؛  ومشاُبخه، مً ؤحل ؤن ٌعخلم اللامل ٔل اإلاللىماث الصخُدت في الُى

ش ُاكذة البُاهاث ومعخىدق البُاهاث - حعمذ َزٍ البرامج كلى حمم ٔل اإلاللىماث : جِاٍس

 .والبُاهاث مً مصادس مخباًىت إلاخخلٍ ؤهـمت اإلاللىماث الدشوُلُت

م ؿهىس خاحاث  اعفسل ارهبيؤما الٌترة الشاهُت في َزٍ اإلاشخلت ًعمُذ بمشخلت  ، خُث ًخُى

ت حذًذة للخذماث التي  حذًذة جخللّ باجصا٘ حمُم ومخخلٍ ألاهـمت الخِىُت، مً خال٘ ملماٍس

 ُابلت لالظخلما٘ "مهام"ًِذمها َزا الىـام، بدُث جِىم َزٍ الخِىُت كلى جُُِم وؿائٍ الىـام بلى 

 . في ؤهـمت ؤخشي ؤو جؼبُِاث ؤخشي 

ةل:ل السرل اثاوي ةلبىغاملمعلوماتل او زدل ابشٍس لعالكةلئد زةل او زدل ابشٍس

حزة الیىم البششیت اإلاىاسد مللىماث هـام ٌلخبر  ال البششیت، خیث اإلاىاسد بداسة لىؿیٌت ؤظاظیت ٓس

ت طشوسة ؤصبذ بالخالي  الىـام، لهزا وحىد بذون  الىؿیٌت َزٍ ؤن هخصىس  یمًٕ  ماظعت لٖل حعُحًر

بلى  یخجه ؤهه للشؤظما٘ البششي، لزلٗ هالخف اإلادىسي بالذوس  یلتري مدیؽ ؿل في البِاء و للىجاح حععى

ا ؤٓثر یٖىن  ؤن ٘  لزلٗ خذر اإلااظعت، ؤًشاد ٔل كلى بًخاخًا ضي  بششیت مىاسد مللىماث هـام مً جدى  مٓش

دشاْس  بششیت مىاسد مللىماث هـام بلى البششیت اإلاىاسد بداسة معخلملي كلى اظخلماله اُخصش مخِاظم ٍو

  1.وخاسحها اإلاىـمت مىاػّ یعىد مللىماحي جذًّ اهدشاس كلى مم ٔل ألاػشاي ألاخشي، بدُث یعدىذ

ت بىـام اإلاللىماث  : بن الشٖل اإلاىا٘ ًبحن كالُت بداسة اإلاىاسد البشٍش

                                                           
1  Francois Silva, être e-DRH, postmodernité, nouvelles technologies et fonction RH,  éditions 

Liaisons, Paris, France, 2008, p215. 
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ةلبىغامل اعلومات:ل(2)شكصلزكمل لعالكةلئد زةل او زدل ابشٍس

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

- SIRH  :ة  هغاملمعلوماتل او زدل ابشٍس

- DRH ة  ئد زةل او زدل ابشٍس

- DG :إلاد زةل اعلُا 

- Salaries :جس ء  

- Managers :اظيرألان  

- Extérieur :لخازج  

 

Source : Francois Silva, être e-DRH, postmodernité, nouvelles technologies et fonction RH, 

éditions Liaisons, paris, France, 2008, p215. 
ت ُذ جىظم دوسٍ في اإلااظعت، خال٘ َزا مً  الشٖل، هالخف ؤن هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

ت بلى كذة ؤػشاي في اإلااظعت، ظىاء  بدُث خال٘ جىظم وشاػه واظخخذامه مً بداسة اإلاىاسد البشٍش

ّ جد٘ى  داخلها ؤو خاسحها، بدُث ًضود ٔل ألاػشاي باإلاللىماث والبُاهاث التي ًدخاحىجها، كً ػٍش

                            .اللمسهصيل بلى هـام مسهصيلالىـام مً هـام 

 علوماتل اممدألاصلعاملاىغامل:ل املللل لخامع

ت ًخؼلب مىا جٌُٕٗ اإلاصؼلح وبحشاء كلُه ابن الخؼَش بلى مٌاَُم هـام اإلاللىماث  إلاىاسد البشٍش

ب مجها، لزا ُبل جِذًم مٌهىم هـام  جدلُل مجهجي للالُت َزا اإلاصؼلح باإلاصؼلخاث التي ًتٓر

ت ال بذ مً جىطُذ ماَُت الىـام، اإلاللىماث، هـام اإلاللىماث،  و بلذَا هلجإ ااإلاللىماث  إلاىاسد البشٍش

تابلى العبب مً حعمُخه بىـام مللىماث   .إلاىاسد البشٍش

 

Système d’information RH centralisé Système d’information RH partagé 

SIRH 

 

SIRH 

SALARIES 

 

DG 

 

MANAGERS 

 

EXTERIEUR 

DG 

 

DRH 

 

SALARIES 

 

MANAGERS 

 

DRH 
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 ماهُةل اىغام:لل ألاول السر

لجعٍسفل اىغامل:ل ألاال

ٍ الىـامبن           ٔالخالي،مً ؤوضح وؤبعؽ حلاٍس ٍ التي ظىي هِذمها  :   الخلاٍس

مجمىكت مً اللىاصش ؤو ألاحضاء التي جخٖامل بوشض مشتْر لخدُِّ "ٌلشي الىـام كلى ؤهه 

 ّ َذي ملحن، ؤو َى مجمىكت مً اللىاصش ؤو ألاحضاء التي جدٕمها كالُاث وآلُاث كمل ملُىت ًو

 1". هؼاَ مدذد بِصذ جدُِّ َذي ملحن

مجمىكت الىـم الٌشكُت جشجبؽ مم البِئت بىاظؼت كالُاث لخدُِّ "  ٓزلٗ ٌلشي كلى ؤهه

لىـام، ؤما البِئت ًهي ما ًدُؽ بالىـام و جازش لهزا اَذي والىـم الٌشكُت هي اإلاٖىهاث ألاظاظُت 

 2".، مً خال٘ اللالُاث التي جشبؽ الىـم الٌشكُت، ٓزلٗ اللالُاث بحن الىـام والبِئتبهوجخإزش بزلٗ 

ٍ ؤخش للىـام  كباسة كً مجمىكت كمل جخٖىن مً اللىصش البششي وكىصش آلاالث "َىاْ حلٍش

ىاهحن شاملت، ببلظهامجخملت  جب ؤن جشبؼها كالُاث مدذدة ُو  ًٖىن لٖل حضء مً بدُث البلع، ٍو

 3".ملحنو وطلُت مدذدة لخدُِّ َذي  مٖىهاث الىـام دوسٍ اإلاشظىم

 هدى كلى حلمل والتي البلع بلظها مم اإلاخذاخلت اإلاٖىهاث مً مجمىكت"ٓما ٌلشي كلى ؤهه 

، جبذؤ ب َذي َیلخدّ مخٖامل  لخيخج مىخـمت اثیكمل َایكل ججشي  ٌ التيمذخالثمىخذ ومشتْر

 4".مخشحاث

ت،  ٍ اإلاخخلٌت للىـام، هالخف ؤجها حشتْر خ٘ى كىاصش مشتٓر مً خال٘ ظشدها لهزٍ الخلاٍس

ًالىـام ًخٖىن مً ؤحضاء ؤو كىاصش، َزٍ ألاحضاء واللىاصش جخذاخل مم بلظها البلع، جدٕمها 

. كالُاث وآلُاث كمل مظبىػت وفي هؼاَ مٖاوي و صماوي مدذدًً، ُصذ جدُِّ َذي ملحن

آاُةلعمصل اىغاملل:لراهُا

لٖل هـام كىاصش جخخلٍ كً كىاصش ألاهـمت ألاخشي ومٖىهاتها، ٓزلٗ جخخلٍ آلُاث اللمل 

ىاكذَا في اإلااظعت، لزا ًةن آلُت كمل ؤي هـام جخإلٍ مً خمغ آلُاث سئِعُت هي مذخالث  ُو

ابت كلى الىـام، الخوزًت الشاحلتآلُتالىـام، كملُاث الىـام، مخشحاث الىـام،    الخدٕم والُش

ٔالخالي(اللٕعُت)   : للىـام، الشٖل اإلاىالي ًىضح آلُت كمل الىـام 

                                                           
ةظلُم ببشاَُم الخعيُت، 1 . 27، ص2002، ماظعت الىساَ، كمان، ألاسدن، هغمل اعلوماتلإلاد ٍز
ةالِدؼاوي، مدمذ بً دلُم، 2 ، 2005، مؼابم الخعني الخذًشت، الهٌىي، العلىدًت، محكامص هدولمىهجل طتر ثُجي:لئد زةل او زدل ابشٍس

. 20ص
ةالُٕالوي، كشمان والبُاحي وؤخشون3  .15، ص2000، داس اإلاىاهج لليشش والخىصَم، كمان، ألاسدن، ،ل ادألاصلئلىلهغمل اعلوماتلإلاد ٍز

4 James A. O Brien, Introduction aux systèmes d’information, un outil essentiel pour l’entreprise 

branchée, 2
eme

 édition, Mc Graw -Hill, Québec, Canada, 2003, p 8. 
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 آاُـــةلعـــمصل اىغامل:ل(3)شكصلزكمل

 

 

 

 

 

ل

ل

ةظلُم الخعيُت، .د : افدزلل  ، الؼبلت  ألاولي، الىساَ لليشش ئد زةل اعلوماتلفيلعفسل اىغماتل اسكمُة:لهغمل اعلوماتلإلاد ٍز

. 44ص ،2011والخىصَم، كمان، ألاسدن، 

مً خال٘ َزا الشٖل ًخطح لىا، ؤن للىـام كىاصش مخذاخلت ومخٖاملت ًُما بُجها، بر ؤن لٖل 

ِت ؤو آلُت ٌلمل بها، ًمذخالث الىـام حر اإلاىاسد كىصش ؤو حضء ػٍش ت الخام  جًى ؤو اإلاٖىهاث الظشوٍس

 مشل ؤهـمت ؤلاداسة(اإلاذخالث)للىـام 
ًا
 ُصىلُا

ًا
ٔان الىـام هـاما ث، بلذَا وؤهـمت اإلاللىما ، خاصت برا 

ل الالصمت كلى اإلاذخالث لخدُِّ الهذي ل اإلاىاد ألاولُت بلى ،ججشي كملُاث ؤلاكذاد والخدٍى  مشل جدٍى

بلذ رلٗ جإحي اللملُت الشئِعُت الشالشت و هي جدُِّ الهذي ؤو الخص٘ى كلى العللت ؤو ، مىخىج جهائي

ل كلى كىاصش اإلاذخالث(اإلاخشحاث)الخذمت اإلايشىدة  ، ، والتي جخدصل كلحها هدُجت بحشاء كملُت الخدٍى

ال بذ مً وحىد بةجِان،  (مخشحاث،  كملُاث،مذخالث) حلمل َزٍ اللملُاث ومً ؤحل َزٍ اللملُت

ابت كلى َزٍ اللملُاث، ًلٖل هـام آلُت جدٕم خاصت به، بما آلُت راجُت، مشل هـام  آللُت للخدٕم والُش

ظاكاث الٖىاسجض ؤو هـام الِؼم الخشاسي الٕهشبائي، وبما آلُت خاسحُت مشل هـام ُُادة العُاسة ؤو هـام 

ت الخاسحُت ابت ؤلاداٍس  .الُش

ا، رلٗ ألن ٌٓاًت كمل الىـام  حلذ آلُت الخدٕم في الىـام مً ؤَم كملُاث الىـام و ؤخؼَش

ابت ًدخاج بلى وحىد ملاًحر  لالُخه ٌلخمذان كلى ًلالُت َزٍ آلالُت، بالخالي ًةن هـام الخدٕم والُش ًو

 ٘  ختى ًِىم هـام الخدٕم بلمله، ال بذ ،ؤداء حلٕغ ما ًجب ؤن ًدِِه الىـام ومُِاظا لألداء اإلاِبى

ابت ًجب ؤن ًخلِى  ؤن جخاح له مللىماث كً ؤداء ؤحضاء الىـام وكملُاجه ٔلها، ًىـام الخدٕم والُش

  احغرًةل اعكظُة

  احدكملألا اسكابة

  اعملُات  ادألاالت  اخسجات
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ابت الزي ًِىم بلملُت ُُاط اإلاخشحاث،  ت باليعبت لجهاص الُش ٍش مللىماث جصٍ ألاداء و التي حلذ حَى

ظها . وبىاء كلى رلٗ ًِىم اإلاذًش بِب٘ى َزٍ اإلاخشحاث ؤو حلذًلها ؤو ًس
1 

لل،لخسهُةل اعلومات اعلومات:لرااثا

 اعلوماتل:ل01

ٌشحر الاظخلشاض اإلاشحعي ألدبُاث اإلاللىماث بلى وحىد آساء مخخلٌت بخصىص مٌهىم اإلاللىماث، 

ٓما اصداد الجذ٘ بحن اإلاخخصصحن خ٘ى ما َى اظتراجُجي وما َى هحر اظتراجُجي مً اإلاللىماث التي ًخم 

ً مخخزي الِشاساث كلى الىدى الزي ًدخم اكخماد ؤظغ ظلُمت في الٌصل بحن الصىٌحن  بجاختها للمذًٍش

ش الِىاكت اإلاالئمت  ٔادًمُحن واإلاهىُحن في بػاس وؤلادساْمً اإلاللىماث بما ًًى  العلُم لذي اإلالىُحن مً ألا

. جدذًذ مٌهىم اإلاللىماث، ؤبلادَا وخصائصها

جعٍسفل اعلوماتلثملعاللخفائفهال:ل 

ت كىذ جدذًذ مٌهىم اإلاللىماث  ٍش في بػاس َزا الشؤي ًخم مشاكاة ؤسبم خصائص كامت حَى

ؤلاظتراجُجُت وهي ػبُلت الخىحه، دسحت اإلاخاػشة، كذم الخإٓذ في اإلاخؼؽ ومعخىي الاَخمام الُِادي، 

ؤي جلٗ اإلاللىماث التي ) هي اإلاللىماث راث الخىحه اإلاعخِبلي"وبىاء كلُه ًةن اإلاللىماث ؤلاظتراجُجُت 

والتي جىؼىي كلى دسحت كالُت مً خالت كذم الخإٓذ  (جشجبؽ بالِذسة كلى اظدششاي معخِبل اإلاىـمت

 2".واإلاخاػشة، والتي جشجبؽ باإلاخؼؽ بلُذ ألامذ، والتي جِم طمً اَخماماث ؤلاداسة الللُا للمىـمت

جعٍسفل اعلوماتلمًلخُحلمجاالتل طحخد مهال: ب

ما  3: ًمحز الٕخاب في َزا ؤلاػاس بحن هىكُحن ؤظاظحن مً مجاالث اظخخذام اإلاللىماث، َو

َى مجا٘ اظدباَ اإلاشٖلت ُبل خذوثها مً خُث اظخخذام اإلاللىماث في جدلُل الٌشص :  اجاول ألاول

. للماظعتوالتهذًذاث، وحىاهب الِىة والظلٍ 

ض كلى اإلاعاَمت في خل اإلاشٕالث واظخوال٘ الٌشص، خال٘ حصخُص ؤظبابها، :ل اجاول اثاوي ًٓش

ش البذائل وجُُِمها في كملُت الاخخُاس الاظتراجُجي . وجؼٍى

جعٍسفل اعلوماتلمًلخُحل شكااهال: ج

ل

                                                           
 .43، صمسجعلطابمظلُم الخعيُت، 1
، الؼبلت ألاولى، داس مىغوزل ايزةلإلاطتر ثُجُة:ل،لهغمل اعلوماتلإلاطتر ثُجُةمدمذ كبذ خعحن الؼائي، ولمت كباط خظحر الخٌاجي2

 .38- 37: ، ص، ص2009الشِاًت لليشش والخىصَم، كمان، ألاسدن، 
 .39هٌغ اإلاشحم، ص 3
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 1: ًمًٕ وصٍ اإلاللىماث جبلا لهزا الشؤي مً خال٘ زالر ؤشٖا٘ سئِعُت، وهي

اإلاللىماث الىصٌُت وحشخمل كلى اإلاللىماث التي حعخخذم في مجاالث الخدلُل ل: اشكصل ألاول

. الاظتراجُجي

ت : اشكصل اثاوي خُت (ؤلاكالمُت) اإلاللىماث ؤلاخباٍس ، حشمل كلى اإلاللىماث التي ججذد اإلاللىماث الخاٍس

. وجؼىسَا ألهشاض الخيبا الاظتراجُجي

مُت : اشكصل اثااح  كلى اإلاللىماث مً ُُمت اإلاللىماث ٘وحشخم (الخإملُت) اإلاللىماث الخٍِى

اث بظتراجُجُت َى م الخدذًاث وسظم ظِىاٍس . ؤلاظتراجُجُت ألهشاض جُى

جعٍسفل اعلوماتلمًلخُحل هد فهال:لد

التي حععى  (البِاء، الىمى، الشبدُت)جبلا لهزا الشؤي ًةن ألاَذاي ؤلاظتراجُجُت الشالزت اللامت 

حمُم اإلااظعاث بلى جدُِِها خال٘ دوسة خُاة اإلااظعت، ًةهه ًىحذ اسجباغ بحن َزٍ ألاَذاي وبحن 

اإلاللىماث، ًىجذ اإلاللىماث راث اللالُت بهذي البِاء والاظخذامت، اإلاللىماث الخاصت بهذي الىمى 

 2 .جىىق الاججاَاث، اإلاللىماث الخاصت بهذي الشبدُتالم

ٍ اإلاخخلٌت للمللىماث  كلى ما جِذم مً الخلاٍس
ًا
ها كلى ؤجها اإلاللىماث التي ،جإظِعا  ًمٕىىا حلًش

ت وجإملُت اظدششاًُت، التي حعخخذما بداسة اإلااظعت بما اظدباَ اإلاشٖلت  جإخز ؤشٖاال وصٌُت وبخباٍس

ُبل خذوثها، ؤو ؤزىاء خذور اإلاشٕالث، ٓما حععى َزٍ اإلاللىماث بلى جدُِّ ألاَذاي الشئِعُت 

. الشبدُت، للماظعت واإلاخمشلت في البِاء والىمى

لخسهُةل اعلومات:ل02

اث وداللت اإلاللىماث ؤو اللالُت الخبادلُت بُجها  لِذ ؿهشث اللذًذ مً الجهىد اإلاخللِت بمعخٍى

ت، ًاإلاللىمت ًخم الخص٘ى كلحها مً خال٘ الاسجِاء بالبُاهاث مً معخىي هحر  وبحن البُاهاث واإلالًش

واضح بلى معخىي واضح مً خُث الٌهم، ألن اإلالىماث هي هاجج لٌهم اللالُت اإلاىحىدة بحن اللذًذ مً 

ب وملالجت،  ذ ما، وبالخالي ًةن اإلاللىماث هي هدُجت لىـام مً ًشص  وجبٍى البُاهاث ؤو اإلالؼُاث في ُو

ُب للبُاهاث الخام، وجٌعحر اسجباػها ًُما بُجها، واللٕغ في خالت الجزو٘ مً اإلاللىماث بلى  جدلُل وجٓش

ُبُت ذ اإلاللىمت مً جٌصُالتها التٓر  3.البُاهاث، بدُث حشمل كلى ججٍش

                                                           
، صمدمذ كبذ خعحن الؼائي، ولمت كباط خظحر الخٌاجي 1   .40، مشحم ظبّ رٍٓش
 . هٌغ اإلاشحم، هٌغ الصٌدت 2

3  Philippe Paquet, De L’information a la Connaissance, 2006-1.Orléans, dans: les cahiers de 

recherche, laboratoire orléanais de  gestion (EA 2635), Faculté de droit et d’économie et gestion, 

France, 2006, p11. 
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ت ًهي هخاج الٌهم اإلالمّ للِىاكذ وؤلاحشاءاث الذائمت التي جظبؽ مجمىكت اللالُاث  ؤما اإلالًش

ت اللالُاث بحن  الٖائىت بحن البُاهاث واإلاللىماث داخل همارج اللالُاث ؤو اإلاخؼؼاث اإلالبرة كً ملىٍى

ش ؤوطاق َزٍ اللالُاث بر ما خذر حوُحر في  البُاهاث واإلاللىماث في ُظُت ما، ٓزلٗ في ٌُُٓت جؼٍى

ت بلى معخىي ؤخٌع مً ؤلادساْ والٌهم للِىاكذ  البُاهاث، واللٕغ في خالت الجزو٘ مً معخىي اإلالًش

 .  وؤلاحشاءاث الذائمت التي جظبؽ معاس ؿاَشة ما

 هغامل اعلوماتلملهومل:ل السرل اثاوي

 التي صممذ ؤو ػىسث  ألاخشي مً اإلاهم ؤن همحز هـام اإلاللىماث كً باقي ؤهىاق هـم اإلاللىماث

ٔان  لخلبُت الاخخُاحاث الخىـُمُت، بر ؤن الخإزحر ؤو الذوس الزي ًِىم به الىـام َى الزي ًدذد ًُما برا 

،  لزا ظىي هِىم في َزا اإلاؼلب جِذًم حلٍشٍ هـام اإلاللىماث، كلىماث ؤم المالىـام َى هـام 

 1كىاصش وؤحضاء هـام اإلاللىماث، 

ف:ل ألاول لهغامل اعلوماتللجعٍس

ٍ لىـام اإلاللىماث، الن  هـام مصؼلح جىاولذ التي اثیألادب ظىدا٘و في َزا الٌشق جِذًم حلٍش

 ؿاَشة كخبری َزا ؤن ریح اإلاجا٘، َزا في نیواإلادلل نیاإلإٌش ٓخاباث في بایهص ؤخز ؤهه جبحن اإلاللىماث

 اإلاصؼلح مظمىن  كلى ؤطٌذ دةیاللذ والجهىد اإلاداوالث َزٍ ؤن بال اإلاللىماث، هـم میجذق في ةیحابیب

، انیألاح بلع في جباكذَاو  يیالخلاس جىىق بلى ؤدث ،مخخلٌت هـش وحهاث راث مخىىكت جىحهاث كذة

مً اإلاهم ؤن همحز بحن هـام اإلاللىماث كً باقي ؤهىاق هـم اإلاللىماث التي صممذ ؤو ػىسث لخلبُت لزلٗ 

ُما ًإحي ظىي  ٍ لىـام اإلاللىماث، ًو الاخخُاحاث الخىـُمُت، لزا ًِذ بشصث مجمىكت مً الخلاٍس

. ولشض كُىت مجها كلى ظبُل اإلاشا٘ ال الخصش

ت باإلاللىماث اإلااظعت بتزوٍذ ًِىم الزي الىـام رلٗ" ٌلشي هـام اإلاللىماث كلى ؤهه  الظشوٍس

ذ في الِشاساث، واجخار لصىاكت الالصمت  الىـام ومشل َزا اإلاالئم، ؤلاداسي  اإلاىاظب وكىذ اإلاعخىي  الُى

جها، باظخِبا٘ ًِىم  بلى حشوُلها بلذ جهبزا جىصُلها زم اظترحاكها، ملالجتها، البُاهاث، هِلها، جخٍض

ذ في معخخِذمحها،  2".اإلاىاظبحن واإلاٖان الُى

 الزي ٌعمذ للماظعت باالظخلالم خ٘ى حشوُلها الىـام"كلى ؤهه  اإلاللىماث ٓما ٌلشي هـام

. "وجؼىسَا

                                                           
1 Loc, cit. 

ان لليشش والخىصَم،ثدلُصلهغمل اعلوماتلباطحخد مل اكومملُوثس مدمذ ؤبى الىىس،2  ،1999ألاسدن،  كمان، ، الؼبلت الخامعت، داس الٌُش

 28.ص
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ت، اإلاادًت،: إلاىاسدا مً مٖىهت مجمىكت" اإلاللىماث هـام  البُاهاث، البرمجُاث، اإلاىاسد البشٍش

ً ملالجت باظخِبا٘، حعمذ والتي اللملُاث، ِ  وجخٍض
ّ

 صىس، هصىص، بُاهاث،)شٖل في اإلاللىماث وبث

 1".اإلااظعت في (بلخ...صىث، 

ٌه ًمًٕ  ؤظاظُت مشاخل بشالر جمش اللملُت َزٍ  بدُثاإلاللىماث، بهخاج كملُت"بإهه  ٓزلٗ حلٍش

ً اإلالالجت، هي الخجمُم،  2".والبث الخخٍض

 ؤلالٕتروهُت اظخخذام اإلالذاث ػٍشّ كً ؤلاوعانبها  التي ًِىم ؤلاحشاءاث مً مجمىكت"َى

٘  ،اإلاخِذمت ل الالصمت، البُاهاث كلى للخصى  3".البُاهاث جلٗ وجدٍى

ً البُاهاث وؤلاحشاءاث وخٌـها  "ٓما ٌلشي كلى ؤن َزا الىـام كلى حهاص  (اإلاذخالث)ًِىم بخخٍض

 كلى شٖل ُاكذة بُاهاث والتي جخد٘ى بلذ رلٗ بلى مللىماث ٌعخخذمها اإلاذساء في كملُت آلاليؤلاكالم 

 4".اجخار الِشاساث

مجمىكت مً اليشاػاث والخؼىاث وؤلاحشاءاث اإلاخخابلت واللملُاث "ٓما ٌلشي كلى ؤهه 

ا ٓمخشحاث في شٖل  ل اإلاذخالث مً البُاهاث واإلالؼُاث وجىصَلها ووشَش اإلاخالخِت، بدُث ًخم جدٍى

مللىماث في بػاس ًظم مجمىكت مً الششوغ والُِىد ٌعمى بالبِئت، ٓما ًخم الخص٘ى كلى البُاهاث 

مً اإلاصادس الخاسحُت ًخم ملالجتها باظخخذام بُاهاث ؤخشي ملذة معبِا للخص٘ى كلى الىخائج 

ا بلى مىاًز مخخلٌت (مللىماث)  5.التي ًخم وشَش

لىـم  اإلاخلذدة ٌ واظخخذاماث اإلاللىماثفي ملالجتالىـام الزي ًللب دوس " ٓما ٌلشي كلى ؤهه

 6".اإلاللىماث اإلاخخلٌت

ت)الزي ًضود بداسة اإلااظعت باإلاللىماث "َى رلٗ الىـام  ت، الخيبٍا ٍش كً  (الشمىلُت، الجَى

مىاًعحن، مىسدًً، كمالء، )اإلاىخجاث والخذماث اإلاىاًعت، اإلاللىماث الخاصت بالبِئت الخاسحُت 

 7".، التي حعاكذَا كلى وطم الاظتراجُجُاث وبالخالي جدُِّ ؤَذاًها(بلخ...

                                                           
1
Henri Mahé de Boislandelle, Dictionnaire de gestion, Economica édition, Paris, France, 1998, p432. 

2 Ibid, p432. 
ة مدمذ ًالح صالح،3 . 208ص، 2004، داس الخامذ، كمان، ألاسدن، ئد زةل او زدل ابشٍس
ةلفيلعصلهغمل اعلوماتكض الذًً مشس ي، .د4 ةلفيلعصلهغمل:لئد زةل صوول ابشٍس اتلألال احململُلاتل لخاصةلباد زةل او زدل ابشٍس  اىغٍس

 .276، ص2014، الؼبلت ألاولى، داس الٕخب الللمُت لليشش والخىصَم، الِاَشة، مصش،  اعلومات
5 Suzanne Rivard et Jean Talbot, Le Dévalement DE Systems D’information "Une méthode intégrée 

à la transformation des  processus, 3
ème

 édition, Québec: les presses de l’université Québec, Canada, 

2001, p p: 44-46. 
6
Cavy A, LM, Cragg PB, Strategic Information Systems Reserach : a view and  research framwork, 

journal of srategic information, Vol 2, N 02, p127 .  
 .329، صمسجعلطململذهسهظلُم الخعيُت، .د7
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ٍ الشامل لىـام اإلاللىماث كلى ؤهه  ٍ، ًمٕىىا جبني الخلٍش مً خال٘ ظشدها لهزٍ الخلاٍس

ت والِىىاث وؤلاحشاءاث، اإلاللىماث، الخجهحزاث، البرمجُاث، ُىاكذ  مجمىكت مً اإلاىاسد اإلاادًت والبشٍش

 كلى حمم اإلاللىماث
ًا
 ؤو آلُا

ًا
ا جهاوالبُاهاث وجشجُبها، جىـُمها،  البُاهاث، التي حلمل بما ًذٍو ، جخٍض

 بعشكت َائلت في ؤشٖالها الجاَضة ومً زم بثها للمعخٌُذ، بظترحاكها، إلهخاج مللىماث ؤخشي ملالجتها

 . (اإلاشئُت، الصىجُت، العملُت)لالظخخذام بىاظؼت الىظائؽ 

ش اللملُاث  اإلاللىماث هـامٓما ؤن  الزي ًشجٕض كلى اإلاللىمت، التي حلضص ألاكما٘ اإلابخٕشة، جؼٍى

ٓما ًجب  وبىاء مللىماث لخذمت اإلااظعت، اإلاعاكذة في اجخار الِشاساث، دكم بظتراجُجُت اإلااظعت،

. ؤن ًشجبؽ َزا الىـام اسجباغ مباشش بةظتراجُجُت اإلااظعت والخإزحر الىاضح كلى ألاداء الخىـُمي

دألازلألاعىاصسلهغامل اعلوماتل:لراهُا

دألازلهغامل اعلوماتل:ل01

ًللب هـام اإلاللىماث دوسٍحن ؤظاظحن في اإلااظعت، بدُث ًٖىن له دوس وصٌي ودوس اإلالالجت 

ٔالخالي :  ودوسان اإلاللىماث الخىـُمُت، 

. بلخ... ٌلؼي هـشة خُُِِت ودُُِت كً وطلُت اإلااظعت، مشل اإلاحزاهُت اإلاداظبُت: ادألازل اوصلي-ل

ِت اللمل:لجةلألالدألاز نل اعلوماتل احىغُمُة دألازل اع-ل .  بلخ... مشل بسظا٘ ألاوامش، جىخُذ ػٍش

ٌشص 
ُ
ٓما ًخم جصمُم هـام اإلاللىماث مً خال٘ بكؼاء ؤلاداسة الللُا مللىماٍث كً ال

زلٗ كً  ً ،ششاث ألاداء داخل اإلااظعتماوالتهذًذاث الىابلت مً البِئت الخاسحُت، ٓو ِ
ّ
ى ما ًمٕ  َو

ادة الُِمت اإلاظاًت،  ابت كلحهاباإلطاًت بلى ؤلاداسة مً ٍص في َزا اإلاجا٘ بدُث ، وطم بظتراجُجُتها والُش

ًخم بكذاد الىمارج اإلاالئمت وبدخالها في الخاظىب، بدُث حلٕغ دسحت واُلُت ؤداء اإلااظعت، ٓزلٗ 

 .دسحت جٌاكلها مم البِئت الخاصت

ا السجباغ اإلاللىماث بجمُم  ت بمشابت الجهاص اللصبي، هـشًا ٌلخبر هـام اإلاللىماث في مجخمم اإلالًش

شمل هـام اإلاللىماث مِىماث ومشاًّ وؤوشؼت بهخاج اإلاللىماث،  ت َو اجه الخٍُى ؤشٖا٘ اليشاغ ومعخٍى

ا، جِعحر اظخواللها . ججهحَز

عىاصسلهغامل اعلوماتل:ل02

ت الىـم مً ؤسبلت كىاصش ؤظاظُت هيًخٖىن   1:  هـام اإلاللىماث في بػاس هـٍش

ل اللىاصش:  ادألاالت . ؤ ِ
ّ
ل اللىاصش  اجمش ِ

ّ
إلاخوحرة التي ٌلخمذ كلحها هـام اإلاللىماث، وجمش

ا؛ ت واإلاادًت واإلاالُت ؤًظًا  البشٍش
                                                           

 .208صمرجع سبق ذكره، حممد فاحل صاحل، 1
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ل اإلاذخالث :ل اعملُات . ب جخٖىن مً الىؿائٍ الشئِعُت التي ٌلمل الىـام، وحهذي بلى جدٍى

 بلى مخشحاث؛

ذ جٖىن كلى شٖل :ل اخسجات . ث هي الىخائج التي ًخم الخىصل بلحها مً بُاهاٍث ومللىماث، ُو

 ظلٍم ؤو خذماث؛

ل اإلاخشحاث- حلني جُُِم الىخائج الخاصلت:ل احغرًةل اعكظُة . ر ِ
ّ
ت مذي - والتي جمش وملًش

 .جؼابِها مم اإلالُاس اإلاىطىق وجدُِِها لألَذاي اإلادذدة
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ةلملهغامل طاطُاتلخوول:ل اثاوي املدحل علوماتل او زدل ابشٍس

ذ الخالي جخخلٍ كً وؿائٍ بداسة  ت وؿائٍ خذًشت في الُى بن لىـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

ا للخوحراث التي جدذر في البِئت اإلادُؼت باإلااظعت، اسجٌاق معخى ت الخِلُذًت، هـشًا ي اإلاىاسد البشٍش

ت مً بلذ ٘ خش، لزلٗ ًِذ ؤصبدذ مهمت آلالخللُم، جىىق اإلاىاسد، الاهٌخاح اللالمي بدىِل اإلاىاسد البشٍش

ذ اإلاىاظب، بكؼاء ؤٓبر خذمت  حر الُى ذ مً البُاهاث واإلاللىماث، جًى ت جدخاج اإلاٍض بداسة اإلاىاسد البشٍش

تمم  اراث حىدة كالُت للمىؿٌحن، لهزا ؿهشث الخاحت بلى هف . كلىماث اإلاىاسد البشٍش

ت، ؤَمُخه، ؤَذاًه،  مللىماث ظىدا٘و في َزا اإلابدث جِذًم مٌهىم هـام اإلاىاسد البشٍش

. خصائصه

ةلل:ل املللل ألاول ملهوملهغاملمعلوماتل او زدل ابشٍس

ٍ واإلاٌاَُم في ألادبُاث اإلاخخصصت  ت اللذًذ مً الخلاٍس وسدث لىـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

ٍ اإلاخللِت بهزا الىـام . في َزا اإلاجا٘، لزا ظىي هِىم في َزا اإلاؼلب بكؼاء ؤَم اإلاٌاَُم والخلاٍس

ت كلى ؤهه وؿائٍ والٌٕاءاث التي اإلاخللِت با٘ؤلاحشاءاث "ٌلشي هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

الدعُحر الٌشدي  وحذًذة لدعُحر الاظتراجُجيا٘وؿائٍ ا٘حلؼي الجىدة في اإلاللىمت لهزا الىـام، 

ت     1".والجماعي، حعُحر الٌٕاءاث، اإلاعاكذة كلى اجخار الِشاساث ؤلاداٍس

مجمىكت مً البرمجُاث اإلاخصلت ًُما بُجها حعمذ بالُِام بمخخلٍ ألاوشؼت "ٓما ٌلشي كلى اهه

ِت ميعِت ت بؼٍش ت اإلاؼبِت في بداسة اإلاىاسد البشٍش ت اإلاخخلٌت واللملُاث الدعُحًر  2".ؤو الىؿائٍ ؤلاداٍس

ً، اظترحاق، ملالجت، "ٓما ٌشحر مٌهىم َزا الىـام بلى  الىـام الزي ٌلمل كلى اظخِبا٘، جخٍض

ت      3".جدلُل وبث اإلاللىماث اإلاٌُذة اإلاخللِت بدعُحر اإلاىاسد البشٍش

ُاكذة بُاهاث مخٖاملت مخللِت باإلاىؿٌحن ووؿائٌهم إلاعاكذة اإلاذساء في جُُِم "ٓما ٌلشي كلى ؤهه 

ت في اإلااظعت، وطم ألاَذاي وألاوشؼت اإلاالئمت للمىاسد  الىطم الخالي واإلاعخِبلي للمىاسد البشٍش

                                                           
1 Dieter Kraftner, Information Systems strategy, article N: 06, Bournemouth university, 30 January 

2010, p2. (Cet article, en ligner sur le site de L’ADEA (agence pour le développement de l’e-

administration, trace les grande liges de projet SIHR). 
2 J.M.Peretti, tous DRH, édition d’organisation, 2

ème
 édition, 4ème tirage, paris, France, 2005, p405. 

3
 Nadége Gunia, la fonction ressources humaines face aux transformations organisationnelles des 

entreprises impacte des nouvelles technologies d’information et de communication, thèse de 

doctorat en sciences de gestion Toulouse, Paris, France, 2002, p145. 
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ت وظماث الىخذاث الخىـُمُت، الاخخٌاؾ بسجالث اإلاىؿٌحن  ب-ألاداء-مهاساث)البشٍش ، جذكُم (الخذٍس

 1".الخخؼُؽ الخاص بالىؿائٍ، الخؼىس الىؿٌُي

ُبت مً ألاًشاد وؤلاحشاءاث اإلاصممت بوشض ججمُم، جدلُل، جُُِم، جىصَم اإلاللىماث "َى  جٓش

ٔاًت اإلاجاالث اإلاخللِت بةداسة اللىصش البششي في  م بوشض اإلاخابلت واجخار الِشاساث في  بشٖل دُُّ وظَش

اإلااظعت، ٓما ٌلخبر ؤخذ ؤَم الخؼبُِاث الخاصت لِىاكذ اإلاللىماث الالٕتروهُت والبرامج التي تهذي 

جمم بحن ألاًشاد  ت ٍو ت في اإلااظعت اللصٍش بلى جدُِّ الٌٕاءة والٌلالُت في كملُاث بداسة اإلاىاسد البشٍش

      2".و ألاحهضة وؤلاحشاءاث والبُاهاث

ً لجمم ميعّ كمل"ٌلشي كلى ؤهه  ت اإلاىاسد بُاهاث وجدلُل وجخٍض  باإلطاًت اإلااظعت داخل البشٍش

دت، الخٕىىلىحُت الاَخماماث بلى  الخخؼُؽب اإلاخللِت الِشاساث كلىخُث ًازش َزا الىـام  الصٍش

 3".الاظتراجُجي

ت في "َى كباسة كً  هـام مصمم جٕىىلىحُا لذكم ومعاهذة ؤلاداسة في بداسة اإلاىاسد البشٍش

ش، الخدٌحز، جُُِم ألاداء، جدذًث  ب والخؼٍى اإلااظعت، ٓةداسة ؤوشؼت الاظخِؼاب، الخىؿٍُ، الخذٍس

ت، دكم ُشاساث اإلاذساء،  ت، مً خال٘ دكم الِىي البشٍش اث ؤلاداٍس ٔاًت اإلاعخٍى بُاهاتهم باظخمشاس في 

ٔاًت  م، الخىِل للمعخىي الٌني، جىزُّ وخٌف وجشجِب بُاهاث اإلاىؿٌحن، اإلاعاهذة في اهجاص  جدلُل اإلاُى

 4".كملُاث ألاًشاد في اإلااظعت

ٍ مخخالُت خعب الخؼىس الضمني لها  ٍ العابِت، ظىي هِىم بزٓش حلاٍس بطاًت بلى َزٍ الخلاٍس

ت، ختى ًدعنى لىا في َزٍ  بوشض جىطُذ الصىسة بشٖل حُذ إلاٌهىم هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

ّ الجذ٘و ؤدهاٍ  : الذساظت الٌهم الجُذ لهزا الىـام ًو

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cascio, Wayne.F&Awad, Human Resources Information Management: an information system 

approach, 1 Edition, printice hall,USA, 2002, p583. 
ةحما٘ الذًً مدمذ اإلاشس ي،  2  ادألاصلاحدلُملميزةلثىافظُةلاإطظةل السنل لحاديل:للإلاد زةلإلاطتر ثُجُةلالمو زدل ابشٍس

ت، مصش، ألا اعشسألان . 530، ص2006، الذاس الجاملُت، ؤلاظٕىذٍس
3 Sapora L. Bradley, op.cit, p10. 

ة بًمان العمشائي، َُشم الضكبي 4  .106،  ص2004 ، داس الصٌاء لليشش والخىصَم، الؼبلت ألاولى، كمان ألاسدن،،لهغمل اعلوماتلإلاد ٍز
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ة:ل(1)جدألاولزكمل ل احملوزل الاهُميلاىغاملمعلوماتل او زدل ابشٍس

ٍ الباخشحن  الخلٍش

SHAPRITZ(1977) 

 مجمىكت ؤهه كً ًظال مىـمت، ؤي في اإلاخىاًشة واإلاهاساث للىؿائٍ مٌصل انیب

 اظخخذام ؤَذاي دیجدذ مً نیاإلاعاو٘ جمًٕ التي ةیؤلاداس والىظائل ألادواث مً

. للمىـمت اإلاخاخت ةیالبشش اإلاىاسد

MORRISON(1979) 

٘  مشجبت ةیًً اهتیص  وحععى بالىـام ةیاإلالً الىخذة لذي اإلاخىاًشة اهاثیالب لخىاو

 الزي بالشٖل نیاللامل كً مللىماث جخظمً سیجِاس میوجِذ بها، الاخخٌاؾ بلى

. ألاًشاد سي یومذ ایاللل ؤلاداسة ٌیب٘ جدخاج

CASCIO(1981) 

جِییم  اإلاذساء في إلاعاكذة ووؿائٌهم باإلاىؿٌحن مخللِت مخٖاملت بیاهاث ُاكذة

اإلاالئمت  لألوشؼت ألاَذاي ووطم اإلاىـمت في البششیت للمىاسد الخالي الىطم

 .اإلاعخِبل في ألاوشؼت جلٗ هجاح وجِییم
MATHYS, LAVVAN(1982) میون نیاإلاذس دیلتزو هـام  الخاصت الِشاساث نیلخدغ الالصمت باإلاللىماث َس

 .ةیالبشش باإلاىاسد

NIKKEL(1985) 

 اإلاىاسد بداسة في الخاصلت كتیالعش الخوحراث مىآبت كلى كملی الزي الىـام َى

 وؿائٍ الهجاص ألاهـمت َزٍ وحعخخذم ، َایي الخاصلت دیالخلّ خاالث و ةیالبشش

 ورلٗ واظترحاكها اإلاللىماث وخضن  وملالجتها اهاثیالب بجمم جخللّ ومهام

 اإلاىاسد مجا٘ طمً جِم التي ةیؤلاداس ق الِشاساثصً في ئزشی بشٖل الظخخذامها

 .ةیالبشش

HARRIES(1986) 
 َ كلحها  والخٌاؾ خضجها البیاهاث حمم بلى تهذي الخاظىب بلى معدىذة ػش

في  البششیت اإلاىاسد یخص ًیما مٌیذة بؼشیِت اإلاللىماث جِذیم  واظترحاق

 .اإلاىـمت

KEROENKE(1989) 

َ  مً مجمىكت  الخاظبت باظخخذام اإلاعخٌیذون  یعخخذمها التي الؼش

 مً بذءا ألاكما٘ مخخص ي مً اللذیذ یعخخذمها  ؤدائهم الالٕتروهیت لخدعحن

حن و باإلاخخصصحن واهتهاء اإلاذسیً زلٗ اإلاداظبحن  اإلادتًر وحعخخذم   ، اللاملحن ٓو

٘  ٔل في  .لألكما٘ الىؿیٌیت الخِى

CARRELL(1992) 
 اإلاخللِت البیاهاث اظترحاق و جخضیً و حمم بلى یععى الزي آلالي الىـام

 .اإلاىـمت في البششیت باإلاىاسد

NOE(1994) 

 یخم كً الزي  الصوحر،  الٕبحر بىىكحها ؤلالٕتروهیت الخاظبت البرمجُاث  جلٗ

 اإلاىاسد البششیت مللىماث واظخخذام جدذیثها  وصیاهتها البیاهاث بدخا٘ ػشیِت

ا بهذي حَر زلٗ مخخلٌت مجاالث في اللاملحن واإلاىؿٌحن للمعخٌیذیً جًى  ، ٓو

 وجِىیم الِاهىهیت الجزاكاث وججىب ؤلاظتراجُجُت الِشاساث صىم بهذي للمذسیً

 .للمىـمت الیىمیت اللملیاث دكم و البیاهاث

PATTANAYAK ,VERMA 

(1998) 

اإلاىـمت  في مىؿٍ ًشد لٖل واإلاللىماث البیاهاث لخخضیً الىـامیت الؼشیِت

للٌشوق  ؤلاًشاداث  جِاسیش وجِذیم الِشاساث واجخار الخخؼیؽ في للمعاكذة

 الخاسحیت
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ANTHONY(1999) 
 ألاكما٘ جمخلٗ مىـماث ؤن بر لذكم ُشاساث اإلاذساء، صمم مللىماث هـام

 في مىاُم مٌیذ الىـام َزا لًٕ لللاملحن، بیاهاث كلى جدخىي  خاظىبیت ؤهـمت

 .البششیت اإلاىاسد وؿائٍ ًةداسة مخمشلت ؤخشي 

 (2001)وصبٖيیا٘

ؤحل  مً والِىاكذ ٔاآلالث اإلاخخلٌت اإلاعخلضماث مً مخٌاكل و مخٖامل َیٖل

 وجىصیلها الىىكیت وبالخصائص اللاملحن باألًشاد اللالُت راث البیاهاث ملالجت

 حمیم وفي البششیت اإلاىاسد بداسة وؿائٍ بهجاص  الِشاساث لصىم ناإلاعخٌُذي بلى

 .اإلاللىماث لهزٍ ممًٕ اظخخذام ؤًظل یدِّ مما ؤلاداسیت اإلاعخىیاث

LONDON ,LONDON 

(2002) 

 وبداسة ؤدائهم جِییم  مهاستهم مخابلت  اإلاىؿٌحن بسجالث یدخٌف الزي الىـام َى

 .اإلاىاسد البششیت جخؼیؽ دكم و اإلانهي اإلاعاس جؼىیش  اإلاىؿٌحن جٌىیظاث

 2002)) خمذان بً

اكلت مىخـمت بصىسة حلمل التي اإلاٖىهاث مً مجمىكت  وخضن  حمم حشمل ًو

 البششیت، ٕبداستها باإلاىاسد اإلاخللِت اإلاللىماث  البیاهاث واظترحاق وملالجت وجدلیل

 الِشاساث في اجخار إلاعاكذتهم الِشاس وصىاق اإلاذیشیً مً اإلاعخٌیذیً ؤمام تهیئتها 

ا وجذسیبها و حلىیجها و واظخِؼابها البششیت اإلاىاسد جخؼیؽ مجا٘ في  جِىیم  جؼىیَش

لالیت بٌٕاءة ؤدائها  .ًو

POULTANEN(2004) 
٘  یعخخذم البیاهاث، ُىاكذ مً شبٕت كلى یعدىذ مدىظب هـام كلى  للخصى

ا اظترحاكها  وجدلیلها  وجخضیجها اإلاللىماث ٘  ووشَش  .البششیت للمىـمت اإلاىاسد خى

WAT,NGAI(2006) 

ب  اإلاادیت واإلاٖىهاث الٕمبیىجش وجؼبیِاث البیاهاث ُىاكذ شبٕت مً مٓش

اإلاىاسد  بیاهاث وملالجت حعلیم و وخضن  حسجیل  لجمم الظشوسیت والبرمجیاث

 .البششیت

،لثلییمل رسلهغملمعلوماتل او زدل ابشسیةلفيلثدظينل د ءل ابشسيلبااإطظةلالاكحفادیةلمًلمىغوزلظىاء حبحراث:  افدز

، ص ص، 2015، ؤػشوخت دٓخىساٍ، كلىم حعُحر، حاملت مدمذ خُظش، بعٕشة، دز طةلعیىةلمًل اإطظاتلالاكحفادیة- اظحعملينل

79 -80. 

ٍ جدباًً مً خُث اإلاٌهىم، َزا  ، ًةهىا هالخف ؤن َزٍ الخلاٍس مً خال٘ كشطىا لهزا الجذ٘و

خي لها، خُث وشإ مً َزا الخؼىس جىحهحن إلاٌهىم هـام مللىماث اإلاىاسد  ساحم بلى الخؼىس الخاٍس

 ّ ت،  خُث ؤن الخىحه ألا٘و ًشي ؤن الىـام َى كباسة آلُت مخذاخلت مً الىـم الٌشكُت حلمل ًو البشٍش

ت، ؤما الخىحه الشاوي ًهى ًشي الىـام مً مىـىس جٕىىلىجي، ؤي البذ مً  ؤوشؼت هـم اإلاللىماث ؤلاداٍس

وحىد جٕىىلىحُا مللىماث خاصت جخىاًّ مم كمله، مشل اإلالذاث وألاحهضة، لًٕ ما هالخـه كلى 

ت مهمخه ألاظاظُت هي  ٍ ٔىجها حشتْر في ؤن مٌهىم هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش اللمىم لهزٍ الخلاٍس

ت وطلُت  ت، التي حعخؼُم مً خاللها  ملًش جضوٍذ اإلااظعت بٖل اإلاللىماث اإلاخللِت باإلاىاسد البشٍش

 .اللىصش البششي داخلها وخاسحها

ت  ٍ اإلاخخلٌت، ًمٕىىا حلٍشٍ هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش برن، مً خال٘ ظشدها لهزٍ الخلاٍس

ّ آلُت هـامُت كلى ؤهه مجمىكت مً ؤلاحشاءاث والخؼبُِاث، البرامج التي  مذخالث، كملُاث، )حلمل ًو
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ً، اظترحاق، ملالجت، جدلُل وبث جِىم (مخشحاث، ُاكذة بُاهاث، حوزًت كٕعُت  باظخِبا٘، جخٍض

ٌاءة حمُم الىؿائٍ ت، بما ٌعاكذ كلى طمان ًلالُت ٓو   ألاظاظُتاإلاللىماث الخاصت باإلاىاسد البشٍش

ش، ألاحش، الخُُِم ) ً والخؼٍى ت في اإلااظعت،  (بلخ...اظخِؼاب، جىؿٍُ، الخٍٖى إلداسة اإلاىاسد البشٍش

تاوالشٖل اإلاىالي ًىضح هـام مللىماث  : إلاىاسد البشٍش

ةل هغاملمعلوماتلل:(4)شكصلزكمل او زدل ابشٍس

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ةلألاثكىواوجُال اعلوماتًاظحن، ظلذ هالب :  افدزلللللل داس اإلاىاهج لليشش والخىصَم، الؼبلت ألاولى، كمان، ، هغمل اعلوماتلإلاد ٍز

 .87ص، 2008ألاسدن، 

ت كباسة كً بيُت  مً خال٘ مالخـخىا لهزا الشٖل، ًةن مٖىهاث هـام مللىماث للمىاسد البشٍش

ت  ّ ؤَذاي مشتٓر مخٖاملت ومترابؼت مً الىـم الٌشكُت، بدُث َزٍ الىـم جشجبؽ ًُما بُجها كً ػٍش

جٖىن جدذ سئٍت واضخت للماظعت، ٓما هالخف ؤن لٖل هـام ًشعي مللىماث له الِذسة كلى جلبُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت وجٕىىلىحُا اإلاللىماث، مشحم هاُص صظلذ هالب :  افدز  .87ًاظحن، هـم اإلاللىماث ؤلاداٍس

ة  هغاملمعلوماتلالمو زدل ابشٍس

السريلالجوزل ا اىغام الحدٍزل  اىغامل السري   

  اىغامل السريلاالطحلملاب

 

 اىغامل السريلاحلُُمل

  اعملين

ة  ئطتر ثُجُةل او زدل ابشٍس

  هد فلألاإلاجس ء ت

ة  ئد زةل او زدل ابشٍس

  اعملُات  اخسجات  اخالت

ة  كاعدةلبُاهاتل او زدل ابشٍس
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وبهجاص ؤوشؼت ملالجت البُاهاث، باإلطاًت بلى الِذسة كلى جىٌُز ألاوشؼت الىؿٌُُت لٖل بداسة ؤظاظُت 

اكذة بُاهاث  مً بداساث اإلااظعت، ٓما ؤن لٖل هـام ًشعي لىـام اإلاللىماث مذخالث ومخشحاث ُو

. جظم ٔل اإلالٌاث واإلاللىماث الخاصت باإلاىسد البششي داخل اإلااظعت

ةلل لهغاملمعلوماتللألا هد ف همُةلألاألافائص:ل املللل اثاوي او زدل ابشٍس

ت، ظيخؼَش في َزا اإلاؼلب بلى ؤَمُت  ٌىا لىـام مللىماث للمىاسد البشٍش بلذ حلٍش

توؤَذاي  وخصائص . هـام مللىماث للمىاسد البشٍش

ةل  همُةلهغاملمعلوماتل:ل السرل ألاول او زدل ابشٍس

ت اللذًذ مً اإلاضاًا التي ًدِِها للماظعت، ومً ؤَم َزٍ          بن للىـام مللىماث للمىاسد البشٍش

 1: اإلاضاًا هجذ

ً واظترحاق اإلاللىماث وملالجتها بالعشكت اإلامٕىت؛ -  جخٍض

ت واإلالامالث الىسُُت؛ -  جِلُص الخلامل بالسجالث الُذٍو

ً والخدلُل اإلاادًت بلى ظشكت ودُت كملُت صىاكت الِشاساث؛ -  العشكت في بهجاص كملُاث الخخٍض

حر بظتراججُت مخخلٌت  - ّ جًى جدُِّ اللالُت الجُذة والٌهم اإلاخباد٘ بحن ؤلاداسة واللما٘، كً ػٍش

 خ٘ى ؤوشؼت اللاملحن في اإلااظعت، مً ؤَم َزٍ اإلاللىماث جلٗ الخاصت بخُُِم ألاداء؛

ت في البِئت الذاخلُت والخاسحُت، بزلٗ جمًٕ ؤلاداسة  - الٕشٍ كً ؤًت حوحراث في اإلاىاسد البشٍش

 مً ؤلاكذاد إلاىاحهت جلٗ الخوحراث بٖل ٌٓاءة؛

ت وؤلاداساث ألاخشي؛ -  جدُِّ الخٖامل والخيعُّ بحن مخخلٍ ؤوشؼت اإلاىاسد البشٍش

ت؛ -  اإلاعاكذة في جدظحر وجخؼُؽ اإلاىاسد البشٍش

ت؛ -  بكذاد الخيبااث باخخُاحاث اإلااظعت مً اإلاىاسد البشٍش

ب، الخؼىي  -  ، الخُُِم؛سدكم بشامج الخذٍس

ظاث؛ -  دكم بشامج جىصَم ألاحىس واإلاٖاًأث والخلٍى

ش مٌصلت كً اإلاىؿٌحن وجدذًثها باظخمشاس؛ -  جِذًم جِاٍس

 جىزُّ جٌصُالث اإلاىؿٌحن وبدامت سجالتهم؛ -

 .دكم بداسة الاظخِؼاب والاخخُاس، الخلُحن -

 

                                                           
ةلألاثكىواوجُال اعلوماتظلذ هالب ًاظحن،   1  .87 صمسجعلطململذهسه،، هغمل اعلوماتلإلاد ٍز
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ةل ألافائصلهغاملمعلوماتل:ل السرل اثاوي او زدل ابشٍس

ت الخذًشت ًُما ًلي  1:       جخمشل ؤَم خصائص هـام مللىماث للمىاسد البشٍش

ت؛ - ٔاًت اإلاعاولحن اإلالىُحن بشاون اإلاىاسد البشٍش  مخاح لالظخخذام اإلاباشش مً 

ت مهما حلذدث مصادس الخص٘ى كلحها، ججمُم  - جلٗ شامل لجمُم مٖىهاث اإلاىاسد البشٍش

 اإلاللىماث في ملٍ واخذ خاص بالٌشد الىاخذ؛

اتها، ؤهىاكها؛ - ت كلى اخخالي معخٍى  شامل لجمُم اإلاىاسد البشٍش

ٔاًت الجهاث التي ًخصل  - مخذاخل، بدُث ًمًٕ الىص٘ى بلى اإلاللىماث اإلاؼلىبت كً الٌشد مً 

 بها في كمله؛

م، مِترخاتهم،  - بمٖاهُت بششاْ ألاًشاد ؤهٌعهم في حوزًت الىـام باإلاللىماث اإلاخجذدة كً ؤًٖاَس

مالخـاتهم، وهحر رلٗ مً اإلاللىماث التي ُذ ال جخىاًش الٌشص للٌشد لخىصُلها بٌلالُت بلى 

 ؤلاداسة في الىـم الخِلُذًت؛

شم٘ى الىـام كلى ٔل ما ًخص الٌشد، ختى لى وشإث اإلاللىماث الخاصت به مً مىاُم مخلذدة  -

 .الخ...في اإلااظعت، مشل الشواجب، الخىاًض، ؤلاحاصاث اإلاعخخذمت، سصُذ ؤلاحاصاث اإلاخاح

ةل  هد فلهغاملمعلوماتل:ل السرل اثااح او زدل ابشٍس

ت داخل الخىـُم آزاس بًجابُت كلى مخخلٍ هىاحي اللمل،  ٔان لىـام مللىماث للمىاسد البشٍش لِذ 

خاصت اإلاخللِت باإلاىسد البششي، خُث ظاكذ َزا الىـام كلى جششُذ والخدٕم في جذًّ اإلاللىماث، َزا 

بذوسٍ ًازش بًجابا كلى جىاًعُت الخىـُم خُث ٌعاكذ في خلّ ُُمت مظاًت، برن ًمٕىىا ببشاص ؤَم 

ٔالخالي ت   2: ؤَذاي هـام مللىماث للمىاسد البشٍش

 احدكملفيل اوكدلألا احكااُف،لجودةل الس ز تل:ل ألاال

لثللُصلآلاجاولألا اوكد:ل01

ذ ّ بن جِلُص الُى  ساحم بؼبُلت الخا٘ بلى العشكت التي ًخم بها ملالجت اإلاللىماث كً ػٍش

الخاظىب، خُث ٌعخؼُم الُِام بمالًً اللملُاث في لخـت وححزة، كىض اإلالالجت الخِلُذًت التي 

ش  ، خُث ؤصبذ الُىم الاػالق كلى اللذًذ مً اإلالٌاث الخاصت باللاملحن وجدٍش
ًا
ال ٔاهذ جإخز صمىا ػٍى

ذ ُصحر حذا ش واإلاشاظالث في ُو  .الخِاٍس

                                                           

ةلإلاطتر ثُجُةكلى العلمي،  1  .437، صمسجعلطململذهسه، لئد زةل او زدل ابشٍس
2  Hamid Hidja, Quel SIRH pour le DRH expert et partenaire d’affaire ?, on line, 

www.france.geac.com, consulté le : 20/12/2018 a : 14 :34 

http://www.france.geac.com/
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ل احدكملفيل احكااُف:ل02

ت، بملنى ؤن ٔل ؤو لللللللل لِذ ظاكذث جٕىىلىحُا اإلاللىماث بةدخا٘ الىمؽ الالٕترووي في ألاكما٘ ؤلاداٍس

ا، ؤصبدذ جخم كبر الشبٕت دون الخاحت بلى  ت وهحَر ت الُىم اإلاخللِت باإلاىاسد البشٍش حل ألاوشؼت ؤلاداٍس

ؤوساَ وجٖالٍُ الؼبم والخٌف، َزا مً شإهه اإلاعاَمت مباششة في الخدٕم في الخٖالٍُ والخِلُل مً 

ا مً اإلاىاسد   .(جٖالٍُ وشش اإلاللىمت)اظتهالٓها، وهحَر

لجودةل الس ز ت:ل03

ت الُىم كلى ظشكت وحىدة جذا٘و اإلاللىماث اهـام مللىماث  لِذ ظاكذ إلاىاسد البشٍش

لالت خاصت جلٗ اإلاخللِت  ؤلاظتراجُجُت بحن ألاًشاد، َزا مً شإهه طمان اجخار الِشاساث صائبت ًو

ذ واإلاٖان اإلاىاظب، كىذ  ش في الُى باألًشاد اللاملحن داخل الخىـُم، ًاإلاللىمت الىاًلت هي جلٗ التي جًى

لالُخه داخل الخىـُم  .الصخص اإلاىاظب، كلى حىدة الىـام ًو

 اعمصل لجماريلألاثثمينلز ضل ااول ابشسيل:لراهُا

  اعمصل لجماريل:ل01

َى مصؼلح حذًذ ؿهش خذًشا خاصت مم هضو جٕىىلىحُا اإلاللىماث كالم ألاكما٘ وظُؼشة هـم 

اإلاللىماث كلى مدخىي ألاوشؼت داخل الخىـُم، خُث ٌشحر بلى بشامج جمًٕ مجمىكت معخخذمحن 

ائُا، ؤي مجمىكت  ذ اإلاششوق دون ؤن ًٖىهىا مجخملُحن ؤو مخىاحذًً ًحًز باللمل الجماعي في هٌغ الُى

الؼَش وؤلاحشاءاث والبرامج اإلاللىماجُت التي حعمذ لألشخاص اإلاىـمحن لىٌغ اللمل ؤو اإلادخىي 

الىؿٌُي باللمل وبإُص ى ٌٓاءة، َزا مً شإهه ؤن ًششذ كمل ألاًشاد خاصت في بلع ألاوشؼت التي 

ش، ٓما جمًٕ َزا البرامج في كِذ احخماكاث كً بلذ وجٌلُل  ٔالبدث والخؼٍى جخؼلب وحىد الجماكت 

ذ الخُِِي، جِلُل جٖالٍُ الخىِل وؤلاًىاء  1.كملُت الاجصا٘ اللٌـي، في الُى

  ثثمينلز ضل ااول ابشسيل:ل02

ت بمٖاهُت هحر معبِت لألًشاد في مجا٘ جىمُت وجشمحن  ش هـام مللىماث للمىاسد البشٍش لِذ ًو

 ّ ً كً بلذ، رلٗ كً ػٍش ت، خُث ؤجاخذ خذماث الخللم كً بلذ، الخٍٖى الِذساث والٌٕاءاث البشٍش

ت واإلاللىماث لألًشاد زا ظاكذ كلى وشش اإلالًش  .الشبٖاث اإلاللىماجُت َو

ت هلخصها  برن، ما ًمًٕ اظخيخاحه مً َزٍ اإلاهام التي ًِىم بها هـام مللىماث للمىاسد البشٍش

 2: في الىِاغ الخالُت

                                                           
1 Nadége Gunia, Op.cit, p109. 
2 Gara, Steven.J, How an HRSI can Impact HR: a complete paradigm shift for the 21 century, 

SHRM web site: publication, white pages, handmait, 2001, p52. 
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ذ في حعُحر اإلاهام راث الُِمت اإلاظاًت؛ -  سبذ الُى

  الخِلُل مً الخٖالٍُ؛  -

 سصذ ومخابلت مخوحراث البِئت الذاخلُت والخاسحُت؛ -

ت بحن مخخلٍ مصالخها؛ -  جبعُؽ اهخِا٘ اإلاللىمت في بداسة اإلاىاسد البشٍش

حلخمذ كلُه ٔل اإلاصالح في اإلااظعت، بدُث ًدعً مً  (ُاكذة بُاهاث)وطم مشحم وخُذ  -

حر اإلاللىماث اإلاخٖاملت والصخُدت كً اللاملحن؛ ش الاجصا٘ بحن بداساث اإلااظعت بخًى  جؼٍى

ش  - الاخخٌاؾ بِاكذة بُاهاث دُُِت ومخجذدة ًمًٕ اظخخذامها كىذ الخاحت لإلكذاد الخِاٍس

 .والسجالث وآلُت اإلاهام وؤلاحشاءاث

ةلل مفادزل اعلومات،لمكوهاتلألا جص ءلهغاملمعلوماتل:ل املللل اثااح  او زدل ابشٍس

ت مصادس ومٖىهاث وؤحضاء مشل باقي الىـم ألاخشي، مشل هـم اهـام مللىماث ٘لبن إلاىاسد البشٍش

ُِت،  ت، هـم اإلاللىماث اإلاداظبُت، هـم اإلاللىماث الدعٍى الخ، لهزا ظىي هِىم في ...اإلاللىماث ؤلاداٍس

.  مصادس اإلاللىماث، اإلاٖىهاث وألاحضاء التي ًخٖىن مجها َزا الىـام،َزا اإلابدث بالخؼَش بلى ؤهىاق

ةل مفادزلمعلوماتلهغاملمعلوماتل:لل ألاول السر او زدل ابشٍس

ً ؤظاظُحن للخص٘ى كلى ٔل اإلاللىماث اإلاخللِت ابن لىـام مللىماث  ت مصذٍس إلاىاسد البشٍش

 1.باإلاىسد البششي في اإلااظعت، خُث هجذ مصادس داخلُت وؤخشي خاسحُت

 افادزل اد ألالُةلالمعلوماتلل:ل ألاال

ت مً اإلاصادس الذاخلُت هجذَا ابن مصادس اإلاللىماث التي ٌعخِحها هـام مللىماث  إلاىاسد البشٍش

ُىاكذ بُاهاث، مخللِت بسجالث خذمت اإلاىؿٌحن وما شٖل داخل اإلااظعت، خُث جٖىن مخضهت في 

ه مً جٍ ش، ض يجدخٍى ب والخؼٍى التهم، وصٍ الىؿائٍ، ظُاظاث الاظخِؼاب، الاخخُاس والخلُحن، الخذٍس

. الخدٌحز واإلاداًـت

ٓما ًمًٕ ؤن ًدصل َزا الىـام كلى اإلاللىماث مً ُاكذة بُاهاث اإلااظعت واإلاشجبؼت مم هـم 

ا مً الىـم الٌشكُت ادكم ؤلاداسة الللُا، هـم الِشاساث  ت، وهحَر ش ؤلاداٍس ت، هـم الخِاٍس إلاىاسد البشٍش

ت في اإلااظعت . اإلاخللِت باإلاىاسد البشٍش

 

 

                                                           
 .107 صمسجعلطململذهسه،بًمان العمشائي، َُشم الضكبي،  1
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 افادزل لخازجُةلالمعلوماتلل:لراهُا

ت اهِصذ بمصادس اإلاللىماث الخاسحُت ٔل اإلاللىماث التي ٌعخخذمها هـام مللىماث  إلاىاسد البشٍش

خاسحُت للماظعت، مشل مللىماث ظَى اللمل، مللىماث خ٘ى اإلاىاًعحن، ألاخىا٘ ا٘صادس الممً 

اللمالُت، مللىماث الىِاباث والهُئاث اللمالُت، الجاملاث، اإلالاَذ، ألاوطاق الاُخصادًت، اإلااششاث 

ا مً اإلاللىماث اإلاخاخت خاسج اإلااظعت . اللاإلاُت ؤظلاس الٌائذة، وهحَر

ٔاهذ داخلُت ؤو خاسحُت، التي  برن، كلى طىء ما جِذم ًمًٕ الِ٘ى ؤن اإلاللىماث ظىاء 

ت حلخبر كلى دسحت كالُت وبالوت مً ألاَمُت إلداسة اإلاىاسد اٌعخخذمها هـام مللىماث  إلاىاسد البشٍش

ت مً هاخُت وؤلاداسة مً هاخُت ؤخشي، رلٗ لصلت َزٍ اإلاللىماث باخخُاحاث ؤلاداساث  البشٍش

لالُت اللىصش البششي داخل اإلااظعت .  ومعخلضماث جدعحن ٌٓاءة ًو

ة مكوهاتلألا جص ءلهغاملمعلوماتل:لل اثاوي السر  او زدل ابشٍس

 هـش آلُت كمل ةرٓش مٖىهاث وؤحضاء َزا الىـام، رلٗ مً وحهبظىي هِىم في َزا اإلاؼلب 

ت  اهـام مللىماثكلى َزا ألاظاط ًةن مٖىهاث إلاللىماحي، االىـام  جٖىن مً ظخت ثإلاىاسد البشٍش

، (الشاحلت) اإلاذخالث، اللملُاث، اإلاخشحاث، الخدٕم، الخوزًت اللٕعُت جمشلذ فيمٖىهاث ؤظاظُت 

 :الشٖل اإلاىاليوبوشض الخٌصُل ًمٕىىا جىطُذ رلٗ في الزآشة الخىـُمُت، 
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ة هغاملمعلوماتل مكوهات: (5) شكصلزكم  او زدل ابشٍس
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اد مدمذ الششمان، :  افدزلللللللللل ةٍص . 346  ص،2004، داس الصٌاء لليشش والخىصَم، كمان، ألاسدن، ملدمةلفيلهغمل اعلوماتلإلاد ٍز

ةل مكوهاتلهغاملمعلوماتل:ل ألاال او زدل ابشٍس

تاهـام مللىماث بن ٘  1:  ما ًلي مٖىهاث ؤظاظُت جخمشل فيإلاىاسد البشٍش

 ادألاالتل:ل01

 حشمل البُاهاث الصخصُت، الخبراث الللمُت، اللملُت، الخُاة :بُاهاتلمحعللةلبااوعلين .ل 

ُاث،  ل لللللالخ؛... الىؿٌُت، الخذسج الىؿٌُي، ؤلاحاصاث، اللِىباثاظمالىؿٌُُت، التُر

ة .لب الخللُماث، الِشاساث اإلاخللِت بةداسة اإلاىاسد لكلى الِىاهحن، العُاظاث،لحشمل:لبُاهاتلئد ٍز

ت؛ للالبشٍش

امها، مىاُلها الخىـُمُت، :لبُاهاتلمحعللةلبااوعائف .لت حشمل كلى معمُاث الىؿائٍ، ؤُس

. الخ...الخلذًالث

                                                           
ةظهُلت مدمذ كباط،  1  .26 ص،2003 ، داس وائل لليشش والخىصَم، كمان، ألاسدن،مدألاصلئطتر ثُجي:لئد زةل او زدل ابشٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  احدكم

ة  ئد زةل او زدل ابشٍس

  اعملُات
 ورصد، تخزين البياناتتسجيل  -

 تدقيق ومراجعة، تحديث البيانات -

 تصنيف وترتيب البيانات -

 تحليل وتفسير البيانات -

  اخسجات  ادألاالت
 بيانات عن الموظفين -

 بيانات عن الوظائف -

 بيانات إدارية أخرى -

 األهداف والتخطيط اإلستراتيجي -

 أنماط قيادية -

 بيانات ومعلومات عن الموظفين  -

 بيانات ومعلومات في العمليات اإلدارية -

تقارير عن شؤون وأوضاع الموارد البشرية،  -

 تاريخيا، ماليا، تنبؤياًا 

 بيانات ومعلومات عن الوظائف -

 أنماط قيادية -

ة معلومات جغرًةلعكظُة ئد ٍز  

 كاعدةل املُاهات،لكاعدةلمعسفة،لكاعدةل اىماذج،ل احعلُمات

( او كعل لحالي)هغمل اإطظةل اململُعُةل  

 

  ار هسةل احىغُمُة
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 حشمل ؤًظا كلى ٔل البُاهاث اإلاخللِت باإلاىاًعت بحن اإلااظعاث :بُاهاتلمحعللةلبظوقل اعمص .لذ

ت ً الٌٕاءاث البشٍش ل، ظَى اللمالت، بكذاد وجٍٖى . اإلاخللِت باللىصش البششي الٍٕء واإلاَا

  اعملُات:ل02

هي ألاوشؼت الدشوُلُت التي جخم كلى اإلاذخالث واإلاخمشلت في اللملُاث الخدلُلُت والخعابُت 

ت  لها بلى صىسة واضخت وظهلت، بوشض الاظخٌادة مجها في بداسة اإلاىاسد البشٍش وؤلاخصائُت، ُصذ جدٍى

:  بشٖل حُذ وحشمل كلى

ً البُاهاث؛ -  حسجُل وسصذ، جخٍض

 جذُُّ ومشاحلت وجدذًث البُاهاث؛ -

 .جدلُل وجٌعحر البُاهاث -

 اخسجاتل:ل03

لُت كلحها، وكادة ما حشخول مخشحاث  هي الخص٘ى كلى اإلاللىماث بلذ بحشاء اللملُاث الخدٍى

ت كلى ما ًلياهـام مللىماث  : إلاىاسد البشٍش

 بُاهاث ومللىماث كلى اإلاىؿٌحن؛ -

ت مً جخؼُؽ، جىؿٍُ، اظخِؼاب، ؤحىس  -  الخ؛  ...بُاهاث ومللىماث كلى اللملُاث ؤلاداٍس

-  
ًا
 .بُاهاث ومللىماث كً ؤوطاق اللاملحن ظابِا وخالُا، معخِبلُا

 احدكمل:ل04

هِصذ بلملُت الخدٕم العُؼشة كلى ظحر الخؼىاث ٓما َى معؼش لها، بدُث ًِىم بخيبُه كً 

ِت جىؿٍُ البُاهاث اإلاذخلت . خذور ؤي كؼل ؤو سوشة ؤو ؤخؼاء، في مخشحاث البرهامج، ؤو في ػٍش

 ار هسةل احىغُمُةل:ل05

ً ٔل اإلاللىماث الخاصت بمذخالث ومخشحاث َزا الىـام، ًهي  هي الىكاء الزي ًخم ًُه جخٍض

كباسة كً رآشة الىـام وجٖىن في كذة ؤشٖا٘، الىكاء الىسقي، ألاوشؼت اإلاموىؼت، ألاُشاص الظىئُت، 

ٓما لها دوس ٓبحر ومهم في كمل َزا الىـام لزلٗ ظىي هخؼَش بلحها الخِا بشٖل ، الزآشة اإلاخىِلت

كلىماث ممٌصل وهبحن ماَُتها وؤَمُتها، مٖىهاتها وألادواس ألاظاظُت التي جللبها في آلُت كمل هـام 

تا . إلاىاسد البشٍش
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ةل علوماتلم جص ءلهغامل:لراهُا او زدل ابشٍس

ت ألاحيامً بحن ؤَم ؤحضاء هـام مللىماث   1:إلاىاسد البشٍش

للكاعدةل املُاهات:ل01

ت احلذ ُاكذة البُاهاث مً بحن ؤَم الدعهُالث التي ٌلخمذ كلحها هـام مللىماث  إلاىاسد البشٍش

والتي جدخىي كلى كذة ملٌاث الخاصت باإلاىؿٌحن، بدُث حعخخذم اإلااظعاث ُاكذة البُاهاث التي ًخم 

ً اإلاللىماث في ملٌاث مخلذدة .     بمىحبها جخٍض

 اعد تل اظحخدمةل:ل02

ٔاهذ بشمجُاث للللللللل حشمل ٔل ألاحهضة التي ًخم ًحها جدذًذ هىق الخؼبُّ الزي ًدخاحه اإلاذًش، ظىاء 

. حاَضة، ؤو بشامج جصمم مً ُبل اإلااظعت

 الرمجُاتل:ل03

هي الخؼبُّ الزي ٌعاكذ كلى اإلاعخٌُذ الخٌاكل الاوعُابي مم الىـم الٌشكُت ألاخشي، مشل 

بكؼاء الٌشصت للمعخٌُذ، جمُٕىه مً الاجصا٘ مم الخىاظِب ألاخشي، الاظخٌادة مً البُاهاث اإلاخضهت 

. في الخىاظِب ألاخشي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .328- 327:  ص،ص، مسجعلطململذهسهظهُلت مدمذ كباط،   1
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ةل علوماتلم اىغمل السعُةلألاآاُةلعمصلهغامل:ل اثااح املدحل او زدل ابشٍس

ت ابن الىـشة بلى هـام مللىماث  ت خاصت هي إلاىاسد البشٍش بمشابت خل ؤمشل للمشأل ؤلاداٍس

اإلاخللِت مجها بخذًّ اإلاللىماث داخل الخىـُم وخاسحه، خاصت في ؿل الخدذًاث التي جىاحهها ؤلاداسة 

ت  خاصت، ًال ًمًٕ جصىس اظخجابت مىاظبت لهزٍ الخدذًاث بصٌت بصٌت كامت وبداسة اإلاىاسد البشٍش

ٍء، برن العاا٘ اإلاؼشوح ٍُٓ ٌلمل اكلىماث مفي ؿل هُاب هـام  ٔامل ٓو ت ًلا٘ و إلاىاسد البشٍش

، ما هي ؤَم ةَزا الىـامم ما هي ؤَم اإلاشاخل التي ًمش بها لخدُِّ ألاوشؼت ألاظاظُت للمىاسد البششي 

الىـم الٌشكُت التي ًخٖىن مجهام 

ةللمعلوماتل مس خصلعمصلهغامل:ل املللل ألاول او زدل ابشٍس

ىا ظابِا إلاٌهىم وكمل هـام اإلاللىماث، خُث ؤششها ؤن ؤي هـام ال بذ ؤن ًمش بشالر  لِذ جؼُش

ً، ؤخحرا بخشاج اإلاللىماث  مشاخل ؤظاظُت كىذ كمله، وهي بدخا٘ اإلاللىماث زم كملُت اإلالالجت والخخٍض

تمللىماث اهـام ٘في شٖل مللىماث مبشىزت ومىصكت، ؤًظا ًةن  مشاخل ال بذ ؤن ًمش كلحها لإلاىاسد البشٍش

، لزا ظىي هخؼَش في َزا اإلاؼلب بلى اإلاشاخل ألاظاظُت التي ًمش بها َزا 
ًا
مشل اإلابذؤ الزي رٓشهاٍ ؤهٌا

 : ٓما ًلي1، الىـام

ل( اخالت) طحلملاول اعلوماتل:ل السرل ألاول

هي اللملُت التي ًخم بمِخظاَا بدخا٘ مخخلٍ اإلاللىماث اإلاخللِت باإلاىسد البششي، التي جم 

ً، جُُِم، )الخص٘ى كلحها مً اإلاصادس الذاخلُت  ، ؤو اإلاصادس الخاسحُت (الخ..مداظبت، بهخاج، جٍٖى

، خُث ؤن َزٍ اإلاللىماث ُذ جٖىن ظهلت اإلاىا٘ ؤو صلبت (الخ...ظَى اللمل، الجاملاث، اإلالاَذ، )

 . َزٍ اإلاللىماث لها ؤَمُت ٓبحرة داخل الخىـُمالنالخص٘ى كلحها، 

ًل:ل السرل اثاوي ل( اعملُات) اعالجةلألا احخٍص

بلذ ما ًخم بدخا٘ اإلاللىماث ًِىم الىـام بملالجت َزٍ اإلاللىماث، خُث ٌلمل كلى جدلُلها، 

ّ همؽ ملحن  شة لذي مً جشجُبها، جيعُِها، ًو خُث الاخخُاحاث والاكخماد كلى البرامج اإلاللىماجُت اإلاخًى

ذ الخاحت ً اإلاللىماث و الخٌاؾ كلحها الظترحاكها ُو . اإلااظعت، زم جإحي كملُت جخٍض

ّ ُاكذة البُاهاث  ٓما ؤن َزٍ اإلاللىماث اإلاخللِت باإلاىسد البششي، ًخم الخص٘ى كلحها كً ػٍش

شة لذي اإلااظعت،  :  بن مً بحن ُىاكذ البُاهاث هجذلزلٗ ياإلاخًى

 ُىاكذ بُاهاث الجاملاث؛ -

                                                           
ب د 1 ة،لظشوس كلى ببشاَُم ظشوس.ساًمىن مٖلُىد، حلٍش اض، اإلاملٕت اللشبُت ،لهغمل اعلوماتلإلاد ٍز خ لليشش والخىصَم، الٍش داس اإلاٍش

 .834، ص 2000العلىدًت، 
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ٔاالث الخىؿٍُ؛ -  ُىاكذ بُاهاث و

 ؛(مىؿٌحن في اإلاعخىي الخىٌُزي)ُىاكذ البُاهاث الخاصت باإلااظعت  -

  الخاصت بالباخشحن كً اللمل؛مٖاجب الخىؿٍُ ؤلالٕتروويُىاكذ البُاهاث اإلاىحىدة كبر  -

ذ لذي اإلااظعت) اإلاعاكذة في الخىؿٍُ مٖاجب -  .(مىؿٌحن ًمٕجهم اللمل بشٖل مُا

ل( اخسجات) املحلألا احوشَعل:ل السرل اثااح

تمللىماث اجٖىن مخشحاث هـام  ش دوسٍت، ٓما ؤن َزٍ اإلاخشحاث التي لإلاىاسد البشٍش في شٖل جِاٍس

خش، َزا ٌلىد بلى آًؼشخها َزا الىـام ًٖىن معخخذمٍى مخلذدون ومخخلٌىن مً معخىي بداسي بلى 

ًْ مخخلٍ حىاهب الخىـُم، لهزا ًةن هخائجه راث ؤَمُت بالوت لٖل واخذ  ِم
َ
ش
ُ
حلذد جؼبُِاجه التي ج

. داخل الخىـُم

ةلمعلوماتل هغاملو اىغمل السعُةل:ل املللل اثاوي او زدل ابشٍس

تمللىماث ا  جخخلٍ الىـم الٌشكُت لىـام        زا ساحم بلى حلذد لإلاىاسد البشٍش مً ماظعت بلى ؤخشي َو

ت في اإلااظعت، لهزا ظىي هخؼَش بلى الىـم  واخخالي ألاوشؼت التي جِىم بها بداسة اإلاىاسد البشٍش

الٌشكُت الشئِعُت و ألاظاظُت التي ًخظمجها َزا الىـام، وللل ؤَم َزٍ الىـم الٌشكُت اإلاعاكذة في 

 .كمل َزا الىـام هي الىـم الٌشكُت للمذخالث، الىـم الٌشكُت للمخشحاث، اللملُاث

ةمعلوماتل هغامل اىغمل السعُةلالمدألاالتل:ل السرل ألاول  او زدل ابشٍس

ا ٓما ًلي           1: جخٖىن الىـم الٌشكُت للمذخالث بذوسَا بلى زالر هـم ًشكُت ؤخشي هزَٓش
   

:  ًخظمً َزا الىـام البُاهاث الخالُت : اىغامل السريلالمعلوماتل اداطبُة:ل ألاال

 كادة ما جٖىن َزٍ اإلاللىماث زابخت في ؤًت ماظعت واإلاخللِت : املُاهاتل اشخفُة .01

 ؛باإلاىؿٍ داخل اإلااظعت

ل ما له كالُت به: املُاهاتل اااُة .02  . هي بُاهاث مخوحرة جخظمً الشاجب ٔو

ة:لراهُا  ًِىم َزا الىـام بجمم اإلاللىماث اإلاخللِت بالبدىر التي : اىغامل السريلاملدوذل او زدل ابشٍس

:  ججشي كً اللاملحن باإلااظعت مشل

 ؛الذساظاث الخاصت بالشٖاوي  -

م اللمل -  ؛الذساظاث الخاصت بخدلُل وجٍِى

 .الذساظاث اإلاخللِت بدىمُت اللاملحن -

                                                           
ب د  1  .836 ، صمسجعلطململذهسه ،ظشوس كلى ببشاَُم ظشوس.ساًمىن مٖلُىد، حلٍش
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ةالطحخملاز ت اىغامل السريل:لرااثا حر اإلاللىماث اإلاىحىدة في : ل او زدل ابشٍس ًِىم َزا الىـام بخًى

 1: البِئت الخاسحُت للماظعت مشل

- ً  ؛مذاسط الخٍٖى

 الـشوي الاُخصادًت والعُاظُت؛ -

 ُىاهحن اللمل؛ -

 .كشض وػلب ظَى اللملساث والخبراث وخصائص ااإلاه -

ةمعلوماتل هغاملكاعدةلبُاهاتل:ل السرل اثاوي لاو زدل ابشٍس

ت مً ٔل اإلاللىماث والبُاهاث اإلاخللِت باإلاىاسد مللىماث اجخٖىن ُاكذة بُاهاث هـام  إلاىاسد البشٍش

ت داخل ؤو خاسج اإلااظعت، وهي جصٍ اللاملحن اإلاىج دًً داخل البِئت الذاخلُت للماظعت ؤو والبشٍش

اإلااظعاث واللاملحن الوحر مىحىدًً داخل اإلااظعت، خُث حلخبر ُاكذة البُاهاث َزٍ ؤَم مصذس 

 .حلخمذ كلُه اإلااظعت كىذ الخاحت بلحها

ةمعلوماتل هغامل اىغمل السعُةلاخسجاتل:ل السرل اثااح لاو زدل ابشٍس

تمللىماث اهـام ٌشمل همىرج  ظخت هـم ًشكُت ؤظاظُت للمخشحاث، ًدخىي ٔل  إلاىاسد البشٍش

ٔالخاليكلى مجها  : اللذًذ مً الخؼبُِاث، لهزا ظىي هِىم في َزا الٌشق الخؼَش بلى ٔل ًشق مً الٌشوق 

ةلل:ل ألاال  اىغامل السريلالحخملُطل او زدل ابشٍس

داسة بخدذًذ ٔل الاخخُاحاث الخالُت واإلاعخِبلُت مً ألاًشاد كلى مخخلٍ لإل َزا الىـام مذٌغ

شمل َزا الىـام الٌشعي  ب َو اث، خاصت ؤلاحشاءاث والعُاظاث اإلاخللِت بلملُت الخللم والخذٍس اإلاعخٍى

ت هىكحن مً البُاهاث  2:لخخؼُؽ اإلاىاسد البشٍش

م َزٍ البُاهاث ٔل مً الهُٖل الخىـُمي، ألاوشؼت اإلاعخِبلُت التي ض ث:بُاهاتلثىغُمُة .01

لاث، بُاهاث حجم ؤلاهخاج، حوحراث البِئت  م الُِام بها، الخوحراث في الِىاهحن، والدشَش ًخُى

 .الذاخلُت والخاسحُت

ة .02 ً، اإلاهاساث والخبراث الخالُت   حشمل:بُاهاتل اخصألانلمًل او زدل ابشٍس بُاهاث الخٍٖى

ُت، جدمل اإلاعاولُت، الخذسج الىؿٌُي  .واإلإدعبت، معخىي ألاداء، الِابلُت للتُر

 

 

                                                           
ب د  1  .837 ، صمسجعلطململذهسه ،ظشوس كلى ببشاَُم ظشوس.ساًمىن مٖلُىد، حلٍش
 .838 هٌغ اإلاشحم، ص  2
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 اىغامل السريلاالطحلملابلألاالاألاحُازلألا احعُينل:لراهُا

شة بالبِئت الذاخلُت لالظخِؼابًِىم الىـام الٌشعي   والاخخُاس والخلُحن بمخابلت اإلاهاساث اإلاخًى

حر حمُم اإلاللىماث كً  ٓبحرة مً ػلباث ا اإلااظعت حعخِبل ؤكذادًا ألن،  ػالبي اللملوالخاسحُت، وجًى

اللمل، وبالخالي ًصلب كلحها ملالجتها بالؼَش الخِلُذًت، َزا مً شإهه ؤن ًخلّ صلىبت في الاخخُاس، 

لهزا ًةن َزا الىـام ًِىم بمخابلت َزٍ الؼلباث بشٖل مىخـم مم اخترام اإلالاًحر اإلاخللِت بالخىؿٍُ، 

شة داخل الخىـُم . ٓما ٌعمذ َزا الىـام بإكذاد اإلاىاصب اإلاخًى

ؤما بما ًخللّ باالخخُاس ًهىاْ جؼبُِاث كذًذة في مجا٘ اإلاللىماجُت الخخُاس ألاًشاد اللاملحن 

ش ًحهم الششوغ الالصمت لللمل . إلحشاء الاخخباساث لخلحن ألاًشاد الزًً جخًى

 اىغامل السريلالجوزلل:لرااثا

ٔاث الذاخلُت والخاسحُت، والخدٕم في اإلاخوحراث ألاظاظُت التي  ٌعمذ َزا الىـام بمخابلت الخدش

اكذة اإلالؼُاث خ٘ى الىصىص ألاحىس جؼشؤ كلى ظُاظت ألاحىس، ٓزلٗ ٌعمذ بخدلُل َُٖل   ُو

جِعُم )الِاهىهُت اإلاخللِت باللمل، خُث ًدخىي َزا الىـام الٌشعي كلى ٔل ؤلاحشاءاث الىؿٌُُت 

ت، اللؼل اإلاشطُت،  1.(بلخ...ظاكاث اللمل، الوُاباث، اللالواث، اللؼل العىٍى

ٓما جىحذ بشامج مخخصصت في َزا اإلاجا٘ حلمل كلى خعاب ألاحىس، جُُِم ؤداء ألاًشاد خاصت 

باليعبت للخىـُماث الٕبري ؤو اللمالُت، خُث ظاَمذ َزٍ الىـم في بطٌاء ػابم اللذالت في مىذ 

والزي ًدخىي كلى  système d’attribution de performance Russel اإلاٖاًئاث مشل هـام

ا ظاث وهحَر  2.مجمىكت بشامج حعاكذ صىادًّ الخِاكذ في خعاب الخلٍى

ّ الاهؼالَ  ِت ظهلت وبذون جٖالٍُ كالُت، كً ػٍش ٓما ٌعمذ بمخابلت اإلاعاس اإلانهي لللما٘ بؼٍش

ت ُذساث  اإلاباشش مً ُاكذة البُاهاث اإلاخاخت لألًشاد اللاملحن باإلااظعت، جمًٕ ؤلاداسة مً ملًش

ٌاءاث ٔل كامل  وما مذي جؼىسٍ في ؤدائه وكمله، ٓما جىحذ كذة جؼبُِاث مللىماجُت للخُُِم  ٓو

م اإلانهي والخدٕم كلُه مشل بشهامج الزاحي والتي حعاكذ ألاًشاد اللاملحن بصُاهت  Carreer معاَس

planning center   وبلع ألاهـمت الخبحرة في َزا اإلاجا٘ مشلMiram  لخذُُّ في بداسة اإلاىاسد

ت 3.البشٍش
 

: خُث جِىم َزٍ ألاهـمت اإلازٔىسة ب

                                                           
ب د 1  .839 ، صمسجعلطململذهسه ،ظشوس كلى ببشاَُم ظشوس.ساًمىن مٖلُىد، حلٍش

2 S.Dolan et autre, les  gestions des ressources humaines: Tendances- Enjeux-Pratiques actuelles, 

édition village manaile, Paris, France, 2002, p614. 
3 S.Shermerhom, S.G.Hunt et R.G.Osbran, comportement humain et organisation, Village mondiale, 

2
ème

 édition, Paris, France, 2002, pp: 75-76. 
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اإلاعاَمت في جٌصُل وجيشُؽ اإلاجمىكاث، الخللم الخىـُمي، بكذاد وجدظحر مخؼؼاث  -

ً؛  الخٍٖى

 جدلُل البِئت الاحخماكُت داخل اللمل؛ -

ت خاصت الجاهب الاحخماعي -  .الخذُُّ في اإلاىاسد البشٍش

سل اكلاء تل:لز بعا ًلألاثملٍو  اىغامل السريلالحكٍو

بُت والخىـُمُت، خُث اظخٌادث كملُت  ً مً ؤَم البرامج في اللملُت الخذٍس حلخبر بشامج الخٍٖى

شة  ً مً الخؼىساث الخاصلت في مجا٘ اإلاللىماجُت، ًهىاْ اللذًذ مً البرامج والخؼبُِاث اإلاخًى الخٍٖى

آلان بهذي جىمُت ُذساث اللاملحن، جىظُم دائشة اإلالاسي، الخبراث وجبادلها بحن اللما٘، جلِي بشامج 

يُت ودسوط كً بلذ، الاظخٌادة مً خبراث آلاخٍشً  1.جٍٖى

 ،ً ت الخاصت بالخٍٖى ٓما جِىم َزٍ البرامج بملالجت ٔل اإلاجمىكاث الخاصت باللملُاث الدعحًر

ً الخيباي اإلاعخمش ت ومعاَمت اللما٘ في اللملُاث اإلاالُت، الخٍٖى . جإمحن اللما٘، مشآس

تمللىماث اهـام ٘      الشٖل اإلاىالي ًبحن ٔل الىـم الٌشكُت   : إلاىاسد البشٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 S.Dolan et autre, op.cit, p 611.  
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ة  اىغمل السعُةلاىغاملمعلوماتل:ل(6)شكصلزكمل او زدل ابشٍس  

  
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

ب د:ل افدز ة،لظشوس كلى ببشاَُم ظشوس.ساًمىن مٖلُىد، حلٍش اض، اإلاملٕت اللشبُت ،لهغمل اعلوماتلإلاد ٍز خ لليشش والخىصَم، الٍش داس اإلاٍش

 .835، ص 2000العلىدًت، 

في اظخيباغ همىرجي لهزا الشٖل، هالخف ؤن ٔل َزٍ ألاهـمت الٌشكُت حلمل بشٖل مترابؽ 

ت بما ًدخاحه للُِام بىؿائٌه بشٖل حُذ جشجٕض مللىماث اومخىاظّ مً ؤحل جضوٍذ هـام  إلاىاسد البشٍش

 ٓما وعخيخج ؤًظا مً َزا الشٖل ؤن وؿائٍ َزٍ الىـم ،كلى سئٍت بظتراجُجُت واضخت اإلالالم

:  الٌشكُت لها مشاخل مخٖاملت ومخىاظِت ًمٕىىا جلخُصها في الىِاغ الخالُت

ت لِىة اللمل؛ -  وطم الخؼؽ الخٌصُلُت و ؤلاحمالُت والخيبٍا

 بىاء ملٌاث شخصُت لٖل كظى في اإلااظعت؛ -

 وطم حذا٘و ولىائذ جٌصُلُت وبحمالُت؛ -

ٔامل لجمُم الىؿائٍ اإلاخاخت في اإلااظعت؛ -  وصٍ 

ت و ؤلاحشائُت؛ -  جىـُم شاون اإلاىؿٌحن ؤلاداٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام المعلومات
  المحاسبية 

النظم الفرعية لبحوث 
 الموارد البشرية 

  احملاسبية 

 النظم الفرعية 
 الستخبارات الموارد 

 البشرية 

 مصادر داخلية للبيانات 

 مصادر خارجية للبيانات 

قاعدة 
بيانات نظام 
المعلومات 

الموارد 
 البشرية

 النظام الفرعي لتخطيط 
 قوة العمل 

 النظام الفرعي 
 لالستقطاب والتعيين 

النظام الفرعي إلدارة قوة 
 العمل

  المحاسبية 
النظام الفرعي لألجور 

 والمرتبات
  المحاسبية 
 النظام الفرعي

  للتكوين 

النظام الفرعي إلعداد 
 التقارير

  المحاسبية 
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اكذة  - ت ُو ُت، باظخخذام ُاكذة بُاهاث اإلاىاسد البشٍش بحشاء البدىر والذساظاث اإلاهىُت والعلٓى

ت . اإلالًش

لل
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ةل امهغاملمعلوماتللألاثفمُملألاثلُُمللئعد د:ل اس بع املدحل ألا زدل ابشٍس

تمللىماث اهـام ًِىم  ت ُصذ إلاىاسد البشٍش  بجمم ٔل اإلاللىماث اإلاخللِت باإلاىاسد البشٍش

جها، خُث جصبذ صالخت لالظخخذام واجخار الِشاساث اإلاىاظبت اإلاخللِت  اظترحاكها وجدلُلها، جخٍض

باألًشاد داخل اإلااظعت والخخؼُؽ لها، لهزا الوشض وحب كلى اإلااظعت جصمُم وحشوُل هـام ًلا٘ 

ت، ظىاء اإلاللىماث  ومشن، شامل للمللىماث في مخخلٍ مجاالث اليشاغ داخل بداسة اإلاىاسد البشٍش

الصخصُت لألًشاد، اإلاللىماث التي جصٍ الخالت الخللُمُت لهم، اإلاللىماث التي جصٍ اإلاهاساث 

والِذساث التي ًخمخم بها، اإلاللىماث التي جصٍ اَخماماث الٌشد واججاَاجه، كالُاث الٌشد في كمله مم  

 .  صمالئه وسئظائه

ةل او زدهغاملمعلوماتلئعد دلألاثفمُمل:لل املللل ألاول ل ابشٍس

تالمهـام مللىماث ًمش بكذاد وجصمُم   بلذة مشاخل ؤظاظُت، جخمشل في دساظت ما واسد البشٍش

ت  ت- ُبل الجذوي لىـام اإلاللىماث اإلاىاسد البشٍش جدلُل - جدذًذ ؤبلاد هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

ت  ت-هـام اإلاللىماث الخالي للمىاسد البشٍش - الخصمُم اإلاىؼِي واإلاادي لىـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

 :  ٔالخالي (مشخلت الخلذًل والخؼبُّ للىـام

ة:  السرل ألاول لدز طةلمالكملصل لجدألاىلاىغامل اعلوماتل او زدل ابشٍس

ت، مً خال٘ جدذًذ  الزي  ) اهدفلجبذؤ دساظت ما ُبل الجذوي لىـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

ّ خاص بهزا الىـام، )  طلوبزم جدذًذ  (ًبحن الذساظت الخٌصُلُت للىـام مً خال٘ حشُٕل ًٍش

مدحوٍاتل، بلذَا ًخم جدذًذ (جدذًذ معاولحن ومدللحن للىـام، اإلاسح اإلاُذاوي الِابل للخؼبُّ

وؤخحرا  (مً خال٘ دساظت الىخذاث الخىـُمُت، دساظت جذًّ البُاهاث واإلاللىماث خ٘ى ألاًشاد) ادز طةل

ش جهائي خ٘ى اإلاشأل والصلىباث، البذائل، الاخخُاػاث )  ادز طة هحائججدذًذ  مً خال٘ جِذًم جٍِش

 : ، َزا ما ًبىه الشٖل الخالي(الالصمت
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ة:ل(7)شكصلزكمل دز طةلمالكملصل لجدألاىلاىغاملمعلوماتل او زدل ابشٍس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة كلى العلمي، :  افدز ب لليشش والخىصَم، الِاَشة، مصش، ص ئد زةل او زدل ابشٍس  .375، داس هٍش

ة:  السرل اثاوي  لثددًدل بعادلهغامل اعلوماتل او زدل ابشٍس

ت، جإحي اإلاشخلت  بلذ الاهتهاء مباششة مً دساظت ما ُبل الجذوي لىـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

ت ووطم ٔل ألابلاد  ت والتي جخمشل في ملًش الشاهُت إلاشاخل جصمُم وبكذاد هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

ُما ًلي  اث الذساظت وؤخحرا هخائج الذساظت، ًو اإلاخللِت بهزا الىـام مً خُث الهذي، ألاظلىب، مدخٍى

ِت جدذًذ ؤبلاد َزا الىـام  :  ظىي هِىم بلشض َزا الشٖل الزي ًبحن لىا ػٍش

 الهذي
جدذًذ حذوي البذء في الذساظت الخٌصُلُت 

ت  ش مىؼِت جؼبُّ اإلاىاسد البشٍش  لخؼٍى

ملألااصل فٍس

ٌشكصلاهر ل

  اغسض

مسح مُذاوي 

 إلاجا٘ الخؼبُّ 

جدذًذ دساظت كامت لخذًِاث البُاهاث واإلاللىماث 

 خ٘ى ألاًشاد وبلىسة اإلاشأل 

دساظت الىخذاث الخىـُمُت التي حلاوي مً 

ت    اإلاشأل كلى معخىي بداسة اإلاىاسد البشٍش

سلهحائجل لجدألايلًددد  : ثلٍس

 ت  اإلاشأل والصلىباث التي جىاحه بداسة اإلاىاسد البشٍش

 ش اإلامٕىت  جدذًذ بذائل الخؼٍى

  ت  الاخخُاػاث اإلابذئُت إلداسة اإلاىاسد البشٍش

 

 ألاظلىب

مسح مُذاوي كام بىاءا كلى هخائج 

 اإلاىاُشاث مم ؤلاداسة 

حن  ًخٖىن مً معاولحن بداٍس

 ومعخخذمحن للمللىماث ومدلل للىـم

اث الذساظت   مدخٍى

 هخائج الذساظت
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ة:ل(8)شكصلزكمل   بعادلهغاملمعلوماتل او زدل ابشٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة كلى العلمي، :  افدز ب لليشش والخىصَم، الِاَشة، مصش، ص ئد زةل او زدل ابشٍس  .376، داس هٍش

مً خال٘ َزا الشٖل وعخيخج ؤن جدذًذ ؤَذاي الىـام جٖىن مً خال٘ جدذًذ مدذداث 

ت، ؤما  اث التي جخللّ باإلاىاسد البشٍش ت الشٖل الخُِِي للمشأل واإلالُى ت، ملًش مىؼُِت للمىاسد البشٍش

ي طلوب ، ؤما ن ًُٖىن مً خال٘ اإلاىاُشت والخدلُل بحن مدللي ومعخخذمي الىـام  واإلاعئىلحن ؤلاداَس

ت  ادز طة مدحوٍات  مً الىؿائٍ ألاظاظُت للىـام،  اوكفل لحاليلالد ء ًخٖىن مً خال٘ ملًش

ت الخىـُم مً خُث هؼاَ اإلاعاولُاث وجىصَلها كلى ألاوشؼت،  الاجصاالث الخاصت بالىـام ، ملًش

ت  ت جٖالٍُ اللملُاث الُىمُت للىـام،  ٓزلٗ ملًش ، مً مظحوٍاتل د ءل اسغوبباإلطاًت بلى ملًش

خال٘ مىاكُذ بجهاء ؤلاهجاص، ػاُت اللمل وصمً الاهجاص حىدة الدشوُل، اظخخذام اإلاللىماث، في ألاخحر 

ا ت وجدذًذ الٌش ُو بوشض  اظحوىل لحاليلالد ءلألا اظحوىل اسغوبلالد ءل اىغامل بحن ثًجب ملًش

  اهدف
 جدذًذ مششوق هـام مللىماث 

 

الاهدشاًاث بحن اإلاعخىي الخالي واإلاعخىي اإلاشهىب 

 لألداء

ٍ الخالي ألداء الىـام  اإلاُى

  اإلاللىماث جدذًذ ألبلاد مششوق  دساظت هـام

 

 بزشاء الىِاشاث  طلوب

اتل ادز طةل  مدحٍو

 هحائجل ادز طة

اث ألاداء اإلاشهىب بالىـام  معخٍى
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ىق  ًخٖىن مً خال٘ جدذًذ ألبلاد مششوق دساظت هحائجل ادز طةفي ألاخؼاء مشة ؤخشي، ؤما للججىب الُى

ٍش ت مشأله، ؤَذاًه، مدذداجه، مؼالب جؼٍى  .هـام اإلاللىماث، مً خال٘ ملًش

ة:ل السرل اثااح لثدلُصل بعادلهغامل اعلوماتل او زدل ابشٍس

ت، ظىي ولالج في َزا الٌشق بلى  ىا بلى جدذًذ ؤبلاد هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش بلذما جؼُش

اث  ِت التي ًخم ًحها جدلُل َزٍ ألابلاد العابِت الزٓش مً خال٘ جدذد ألاَذاي، ألاظلىب، مدخٍى الؼٍش

 : الذساظت، هخائج الذساظت، َزا ما ظىي هِىم بلشطه في َزا الشٖل اإلاىالي

ة:ل(9)شكصلزكمل ثدلُصل بعادلهغاملمعلوماتل او زدل ابشٍس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة كلى العلمي، :  افدز ب لليشش والخىصَم، الِاَشة، مصش، ص ئد زةل او زدل ابشٍس  .377، داس هٍش

 

  اهدف
ً صىسة واضخت كً الىـام الخالي ؤزىاء  - جٍٖى

حشوُله بجمم الخِائّ التي جصٍ حمُم ؤبلاد 

 الىـام؛

جدذًذ اخخُاحاث ؤلاداسة واإلاعخٌُذًً مً  -

 .الىـام واإلاللىماث الخاصت بالىـام

 

وطم خؼت لٌدص للىـام الخالي جمهُذا  -

 لخدلُله؛

 جدذًذ معاس الٌدص ومٖىهاث الىـام؛ -

حمم الخِائّ وحسجُلها الىاججت كً ًدص  -

 الىـام؛

 همزحت الىـام في ؤشٖا٘ مخخلٌت -

 

اث َشم الىـام مً  - اإلاسح اإلاُذاوي إلادخٍى

اث اإلاخخلٌت؛  الخصًش

 حمم خِائّ الىـام وحسجُلها   -

 

ش الىـام؛ -  جدذًذ مؼالب جؼٍى

 جدذًذ الاخخُاحاث مً البُاهاث واإلاللىماث  -

 

  طلوب

اتل ادز طةل  مدحٍو

 هحائجل ادز طة
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ٓما جىحذ بلع اإلااششاث الشئِعُت التي ًمًٕ الاكخماد كلحها لخصمُم هـام مللىماث اإلاىاسد 

ت ٌُُٓت اللمل بىـام  ت، بدُث ًخماش ى مم الخؼىساث الخٕىىلىحُت، كلى َزا ألاظاط وإلالًش البشٍش

ت، َىاْ خمعت خؼىاث ؤظاظُت ال بذ مً بجباكها في جصمُم هـام  اإلاللىماث اإلاخللّ باإلاىاسد البشٍش

ٔالخالي ت، وهي     1:مللىماث اإلاىاسد البشٍش

 Preliminary Systems Analysis احدلُصل ألالىلالهغمةل:ل ألاال

جخظمً َزٍ الخؼىة جدذًذ وبدساْ اإلاشأل ووطم الخل٘ى لها، بطاًت بلى جدذًذ  وحلٍشٍ ٔل 

اث الىاججت كً البِئت،  التي ممًٕ ؤن جازش كلى الىـام مم جدذًذ اإلاخؼلباث  الصلىباث واإلالُى

ش وافي كً ظُاظت ألاًشاد اللاملحنةالدشوُلي  .، باإلطاًت بلى دساظت الجذوي، جِذًم جٍِش

لDesign  Preliminary Systems : احفمُمل ألالىلالهغمة:لراهُا

اث، ٓزلٗ وطم  ِا لألَذاي اإلادذدة واإلالُى جىؼىي َزٍ الخؼىة كلى وطم ؤهـمت بذًلت ًو

الخىصُاث والاُتراخاث، جدذًذ اإلاخؼلباث الهىذظت الالصمت لٖل بذًل مم جدذًذ وجُُِم جإزحر اللىامل 

ت والهىذظت كلى الىـام اإلاِترح  .      البشٍش

  Systemsل Engineering :هىدطةلل هغمة:لرااثا

جشجٕض َزٍ الخؼىة كلى جدذًذ الششوغ الخٌصُلُت لهىذظت آلاالث وحشوُل ألاهـمت، ووطم 

الدعهُالث وألادواث الالصمت اإلاعخخذمت في ألاهـمت اإلاخخلٌت، ٓزلٗ الُِام بدىٌُز دساظت خ٘ى ًلالُت 

حر وتهُئت  الخٖلٌت لٖل بذًل لألهـمت اإلاصممت، جدذًذ معاولُت اجخار الِشاس، بطاًت بلى رلٗ جًى

 . الششوغ الالصمت لألًشاد اللاملحن كلى ألاهـمت اإلاخخلٌت

  Systems   ل   Testing and Implementation: ألاحملازلألاثململُمل هغمة:لز بعا

م ؤداء الىـام، بمٖاهُاث حوُحر : جخظمً َزٍ الخؼىة الجىاهب الخالُت ُُاط ؤداء الىـام، جٍِى

م اإلاعخمش واإلاخابلت  .الىـام كىذ الظشوسة، جؼبُّ الىـام اإلالذ٘، بطاًت بلى الخٍِى

ِا للخؼىاث الىاسدة ؤكالٍ في جصمُم ؤهـمت  برن، ما ًمًٕ اظخيخاحه ؤن اإلااظعت حعحر ًو

ت، البذ ؤن جذخل في اكخباساجه ُت لألًشاد، ؤي ظلْى ألاًشاد اللاملحن ااإلاىاسد البشٍش  الجىاهب العلٓى

ُم ألاًشاد اللاملحن مواججاَاجه ت ُو  هدى الىـام، بل ًادي بلى ظلبُاث كذًذة، ًةَما٘ الخاحاث البشٍش

جادي بلى ؿهىس هٌغ الىخائج، خُث ؤن ؤهـمت اإلاللىماث اإلالخمذة كلى الخاظىب  جادي بلى ًصل اإلاهام 

  كلى ؤن ما ٌلملىن لِغ را ؤَمُت، 
ًا
بلى ؤحضاء وكملُاث مىٌشدة، بدُث حلؼي لألًشاد اللاملحن اهؼباكا

                                                           
ة ًىظٍ حجُم الؼائي،  1 ، الىساَ لليشش مدألاصلئطتر ثُجيلمحكامص،ل اململعةل ألالى:لمإٍدلعملدل لحظينل الظص،لئد زةل او زدل ابشٍس

 .555، ص 2006والخىصَم، كمان، ألاسدن، 
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زٍ اإلاشاكش والخِائّ جخؼلب طشوسة جدلُل  ً جِل، َو بطاًت بلى ؤن ًشص الاجصا٘ بُجهم وبحن آلاخٍش

ا كلى ألاًشاد اللاملحن بشٖل معبّ  . اإلاخوحراث ومذي جإزحَر

ت في اإلااظعاث اللامت  ٓما جىحذ اللذًذ مً البرامج اإلاعخخذمت لىـام اإلاللىماث باإلاىاسد البشٍش

ٔان حجمها صوحرة ؤو مخىظؼت ؤو ٓبحرة،  لزلٗ ظىي هِىم بزٓش البلع مجها في  ؤو الخاصت ومهما 

 1: الىِاغ الخالُت

- Abra Suit  :شىي الشواجب ت ٓو  ؛َزا البرهامج طشوسي إلداسة اإلاىاسد البشٍش

- Atlas Business Solutions:  ؛َزا البرهامج طشوسي للمللىماث اللامت، ومللىماث ألاحىس 

واإلاللىماث الؼاسئت، اإلازآشاث وؤظالُب الخُُِم، مللىماث الضبائً، الىزائّ والصىس، ومللىماث 

 ؛الٌصل

- Cort:َزا البرهامج طشوسي لخدبم الخىؿٍُ، وجدبم الخظىس، وألاحىذاث، هـام ألاحىس ل ،

ش، وجدبم مشآض الٖلٌت  ؛مللىماث الخِاٍس

- HRSOFTش، ل:ل ت، وحلمُم الخِاٍس لخدذًذ وجدبم اإلاعئىلحن، جُِم اإلاهاساث وؤلابذاكاث ؤلاداٍس

لت،  ُاث، وهِص اإلاهاساث، وشىاهش هحر مخُى مللىماث اإلاىؿٌحن وحذا٘و الاظدبذا٘، وجدذًذ التُر

ش اإلانهيءبداسة الٌٕا  ؛الخ...اث، الخؼٍى

- Human Resource Microsystems:  ،َزا البرهامج طشوسي لجمم البُاهاث اإلالِذة وجدلُلها

ض الىؿٌُي، بداسة  خ اإلاىؿٍ، ؤلاُالت، ومعخلضماث اإلآش ع، وجاٍس وخعاباث الؼشي اإلاشن، الخلٍى

ش الالٕتروهُت، الجذولت الالٕتروهُت، بداسة ألاداء ب، الخِاٍس  ؛الخذٍس

- ORACLE-HRMS شىي الشواجب، :ل ت، ٓو بشهامج ؤوسأل للخذماث اإلاخللِت باإلاىاسد البشٍش

ٔاء الىؿٌُي، وبداسة الخللم  ؛الخ...الز

- PEOPLESOFTم الخىؿٌُُت، والخخؼُؽ لِىي ل:ل م، وخذماث اإلاشاَس إلالالجت بجهاء اإلاشاَس

 ؛اللمل، واإلاعخىدكاث

- SAP HR :لتل ت العَش  ؛إلداسة سؤط اإلاا٘ البششي، واإلاىاسد البشٍش

- SPECTRUM HR؛مىؿٍ 10.000َزا مىخج مصمم للماظعاث التي جُِم لواًت   :لل 

- VANTAGE HRA:  ش، ولىـام اإلاشاظالث وإلازآشاث اإلاوادسة، ولؼلباث لٕخابت الخِاٍس

ب   .الخ...الٌىائذ، وللملُاث اللِىباث، وخىادر خاصت، والعحرة الزاجُت، ومهاساث الخذٍس
                                                           

1  R.N.Misra ،ةلبعدل اعواة خُذس مدمذ اللمشي، الؼبلت ألاولى، كالم الٕخب : ، جشحمتئطتر ثُجُةل احغُيرلفيلئد زةل او زدل ابشٍس

 .55، ص2011الخذًث لليشش والخىصَم، ألاسدن، 
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ة:ل املللل اثاوي لمإشس تلثلُُملفعااُةلهغاملمعلوماتل او زدل ابشٍس

ت اإلاىـمت وهـم )ٌلذ مٌهىم ًلالُت هـم اإلاللىماث مشا٘ حذ٘ ٓبحر الباخشحن  ٓخاب هـٍش

ت بعبب اإلاذاخل اإلاخخلٌت واإلالخمذة في جدذًذ َزا اإلاٌهىم، رلٗ باكخباس ؤن اإلااظعت  (اإلاللىماث ؤلاداٍس

ٔىخذة سشُذة حععى لخدُِّ ألاَذاي ؤو باكخباس جلبُت الخاحُاث الصخصُت لللما٘، لهزا ًىلٕغ 

َزا الجذ٘ كلى ؿهىس كذة مذاخل ؤظاظُت لخدذًذ ملاًحر ُُاط ًلالُت هـام اإلاللىماث، وهي 

ض كلُه في َزا اإلاؼلب كلى اإلاذخل الىـامي  اإلاذاخل ؤلاًٖىلىحُت واإلاذاخل الىـامُت، لًٕ ما ظىي هٓش

ت، ٔىن َزا ألاخحر ًشجٕض كلى آلالُت التي ٌلمل بها، ظىاء  لخُُِم ًلالُت الىـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

 .بمذخالجه، مخشحاجه، كملُاجه

ت الزي لزلٗ هجذ  اللذًذ مً اإلااششاث التي ًخم بها جُُِم ًلالُت هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

ت، ًىجذ ماششاث التي لها كالُت اٌلخبر ؤخذ ؤَم الىـم مً هف م اإلاللىماث التي تهخم باإلاىاسد البشٍش

ّ معخخذمي َزا  باألداء اإلاىـمي وألاداء الٌشدي،  ماششاث  ًخم مً خاللها جُُِم الىـام كً ػٍش

ُذ وظشكت الخص٘ى كلى   الىـام، ٓما جىحذ ماششاث لها كالُت بجىدة اإلاللىماث، ماشش جُى

ُت ومالئمت البُاهاث واإلاللىماث، لاإلاللىماث، ٓمُت وهىق البُاهاث، ماششاث اللُِمت ماشش مىزُى

وهـشا لخلذد اإلااششاث التي جِِغ ًلالُت هـام مللىماث الاُخصادًت للمللىماث والُِمت اإلالذلت، 

ت حز كلى اإلااششاث التي لها ،اإلاىاسد البشٍش كالُت باآللُت التي جإزحر و ظىي هِىم في َزا اإلاؼلب بالتٓر

ت . ٌلالج بها الىـام للمللىماث اإلاخللِت باإلاىاسد البشٍش

مإشسلهورل اعلوماتلل:ل السرل ألاول

ًشجبؽ َزا اإلااشش بخاصِخحن مهمخحن للمللىماث، ألاولى مخللِت بإَمُت هىق اإلاللىماث التي حلذ 

ذ الخمحز والىجاح، ؤما الشاهُت ًخخللّ بالخصائص الٌشكُت لىىكُت  ؤَم كىصش للماظعاث التي جٍش

 هور مً ؤلاداساث جٌظل %90بلى ؤن  Asamsاإلاللىماث، خُث بُيذ دساظت ُام بها الباخث 

حز كلى  ألاشُاء ًيبغي ؤن جادي بشٖل ) اإلاللىماث، مً خال٘ جدعحن هىكُت همُةاإلاللىماث ولِغ التٓر

 1.(صخُذ ولِغ بشٖل ًُه ٓمُت ٓبحرة

بن الخصائص الٌشكُت التي جدشٖل مجها خاصُت هىق اإلاللىماث لها دسحاث جخللّ بها، مجها صلت 

تها، شٖلها وبمٖاهُت مِاسهتها، لزلٗ ظىي هِىم بششح ٔل جاإلاللىماث بالِشاساث، الىطىح، دس ة ظٍش

 2: دسحت كلى الىدى الخالي

                                                           
ةل احلدمةمدمذ ًشج الؼائي،   1  .199، ص2004، الؼبلت ألاولى، داس وائل لليشش والخىصَم، كمان، ألاسدن،  هغمل اعلوماتلإلاد ٍز
2

 .201-199، ص،  ص.هٌغ اإلاشحم 
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حلني الصلت بشبؽ اإلاللىماث مباششة بخجعُذ  :حدزجةل اوطوألاصلةل اعلوماتلباالس زل:ل ألاال

ألاظبُِاث ؤو جدُِّ جلٗ ألاَذاي، ؤو ؤن اإلاللىماث حلبر كً صٌت ؤو خذر ملحن جٖىن راث صلت 

ت بهزٍ الصلت ؤو الخذر حعاكذ مخخز الِشاس بخدذًذ بذائل اليشاغ، ؤو  ٔاهذ اإلالًش بالِشاس ًُما برا 

همها بٖل ٌعش جُُِم مدشحاث ٔل بذًل ، ؤما دسحت الىطىح ًىلني به بمٖاهُت بظخلاب اإلاللىمت ًو

ل.وظهىلت

ة:لراهُا ت جإمحن دُت البُاهاث في الِىىاث اإلاخصصت، ومىم حعشبها، خُث حلخبر : اظٍس  ولني بذسحت العٍش

ا للماظعاث ت مهمت حذًا  .دسحت العٍش

ت الدشابه ؤو الاخخالي بحن ؿاَشجحن، :لشكلهالألائمكاهُةلملازهتها:لرااثا حعاكذ َزٍ الخاصُت كلى ملًش

مشل ألاشٖا٘ والجذا٘و . ٓما حشحر بلى ؤن اإلاللىماث ًمًٕ كشطها واظخخذامها مم مللىماث ؤخشي 

اطُت ش واإلاخؼؼاث البُاهُت واإلالادالث الٍش  .والخِاٍس

لمإشسلموروكُةلألامالئمةل املُاهاتلألا اعلومات:ل السرل اثاوي

ُت كلى دسحت الشِت للهذي الزي وطم له والخلبحر كىه، بملنى ؤن َزٍ             ٌلبر ماشش اإلاىزُى

الخاصُت ججلل اإلاللىماث جمشل بإمان ما جِصذ بلى جمشُله، مً خال٘ ٔىجها ُابلت للىزَى بها، بدُث 

ٔالخا٘ ا   1: يَزا اإلااشش ًخمحز باللذًذ مً الىِاغ التي ًمًٕ رَٓش

ل اوطوعُةلألا لحُادًة:ل ألاال

          ًِصذ به خلى ُُمت اإلاللىماث مً الخدٍشٍ والخلذًل الصخص ي للبُاهاث واإلاللىماث، مشل 

ػمغ وطُاق حضء مً خُِِت اإلاىطىق التي جخللّ به اإلاللىماث، ًهى ًمشل بصاخت للمللىماث ودًلها 

 .اججاٍ ملآغ الججاٍ الخُِِت

لثىاطمل هغمةل السعُةلألاكابلُةل احدلُمل:لراهُا

ًجب ؤن جدىاظّ اإلاللىماث اإلاجهضة مً ُبل الىـام، ؤما اإلاللىماث اإلاخلاسطت جازش ظلبا في زِت 

الىـام، ألهه ًيسجم كجها هِص في اإلاللىماث وماششاث الِشاساث، طلٍ صاوعي الِشاساث ألدواس 

 مصادس مً جىلذ ًالبُاهاث ،اإلاخلذدة للمللىماث، ؤما ُابلُت الخدُِّ ًُجب الخإٓذ مً مششوكُتها

خم مدذدة ٘  حملها ٍو ٘  زم مً كلحها، والخصى دى
ُ
ا كىذ مللىماث بلى ج  جخلشض الخلِاث مً ظلعلت احخُاَص

 .والخؼإ والظُاق الخدٍشٍ بلى خاللها

 

                                                           
، داس الشِاًت لليشش والخىصَم، مىغوزل ايزةلإلاطتر ثُجُة:ل،لهغمل اعلوماتلإلاطتر ثُجُة ولمت كباط خظحر الخٌاجي، مدمذ الؼائي 1

 . 56ص، 2009كمان، ألاسدن، 
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لمإشسلثوكُدل املُاهاتل:ل السرل اثااح

ُذ اإلاللىماث وؤٓذوا ؤجها الخاصُت ألاظاظُت لها،  لِذ جؼَش اللذًذ مً الباخشحن لخاصُت جُى

ُذ اإلاىاظب الزي ًادي بلى  حر اإلاللىماث بالخُى ض ًلالُت هـام مللىماث مً خال٘ جًى بر ًمًٕ حلٍض

جِلُل ملذالث ألاخؼاء في بكذاد الخيبااث، ٓما ٌعاكذ في جِلُص جٖلٌت الٌشصت البذًلت بملذالث 

زابخت، جِذًم البُاهاث الصخصُت للمىؿٌحن، مللىماث الخاصت بالىؿائٍ، ًدِّ الخيعُّ والخٖامل 

ت، ٌعاكذ كلى جدعحن اللالُت بحن ؤلاداسة واللما٘، جِذًم بُاهاث  بحن مخخلٍ ؤوشؼت اإلاىاسد البشٍش

لاث  ٔان جىؿٍُ ظيئ ثؤلاداسة مً اخخُاحا (جيبااث)مالُت كً اإلاىؿٌحن، جُى ت، ؤما برا   اإلاىاسد البشٍش

 1. لها ًادي بصٌت كامت بلى هخائج ظلبُت

لمإشسلطسعةل لحفوولعلىل اعلومات:ل السرل اس بع

ً ًجب اخخُاس  بن ظشكت الخص٘ى كلى اإلاللىماث حلذ كامال مهما الجخار الِشاساث، الن اإلاذًٍش

ُذ، لًٕ   ش كلى ُُمت ممٕىت مً خُث اإلاالئمت والذُت والٕمُت والخُى اإلاللىماث مً اإلاصادس التي جًى

مً الىاخُت اللملُت ًةن مصادس اإلاللىماث التي جخمحز بةمٖاهُت الخص٘ى كلحها بعشكت وبعهىلت في 

ش ُُمت حذًذة  ً كلى الشهم مً ؤجها ال جًى هي الٌترة اإلادصىسة بحن )وألآثر اظخخذاما مً ُل اإلاذًٍش

 . (كملُتي هِل اإلاللىماث

 2 :        بن جدذًذ ظشكت وظهىلت وص٘ى اإلاللىماث في طىء مجمىكت مً اللىامل مجها

 الخإخحر؛ -

ذ؛ -  جِلُص الُى

 هىق اإلالالجت اإلاخِذمت؛ -

 آلُت اإلالخمذة في اظترحاق اإلاللىماث؛ -

 شٖل الاظترحاق؛ -

 .الخِىُت اإلاعخخذمت في الاظترحاق -

لمإشسلهمُةل املُاهاتلألا اعلومات:ل السرل لخامع

ا  حَز ، بما ًادي بلى جٖاملها دون الخطخُت (ٓشاًتها)ًشجبؽ َزا اإلااشش بحجم اإلاللىماث ودسحت جٓش

ت، ًالخُِِت ؤن ألاظاط الزي ًِشس رلٗ هي ؤن امخالْ مللىماث ؤٓبر ًىاصي جماما  بالخٌاصُل الظشوٍس

                                                           
 .56ص ،لمسجعلطململذهسه،ولمت كباط خظحر الخٌاجي، مدمذ الؼائي 1
، مجلت حاملت دمشّ للللىم الاُخصادًت ل لحكومُة اإطظات،لدألازلهغمل اعلوماتلفيل ثخاذل الس ز تلفيلؤخمذ صالح الهضاًمت  2

٘ 25والِاهىهُت، اإلاجلذ   .389 ، ص2009 ،، اللذد ألاو
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خالت كذم امخالْ اإلاللىماث الٖاًُت، لًٕ ًىحذ مشٖل ٓبحر في ماشش ٓمُت البُاهاث واإلاللىماث، التي 

جخمشل في ؤلاهشاَ في البُاهاث ألهه الٕشحر مً البدىر التي بُيذ ؤن الٕثرة في مجا٘ اإلاللىماث ال ٌلني 

اجخار الِشاساث طلٌُت، : ، ًِذ ًادي ؤلاهشاَ في اإلاللىماث آزاس ظلبُت كذًذة مجهاةدائما خالت بًجابي

 1. كذم الِذسة كلى الخيبا، الِذسة اإلادذودة في ملالجت البُاهاث

ت، والٌائع في اإلاللىماث ًٖىن  ٔاًُت مً اإلاللىماث جٖىن طشوٍس بن صىم الِشاساث جخؼلب ٓمُت 

ادة كً الالصم، وكىذما ًدذر رلٗ ًةن مشآض صىم الِشاساث جخجاَل حمُم اإلاللىماث، لزا ًجب  ٍص

كلى بداسة اإلااظعت ؤن جشاُب اللالُت بحن بداسة حمم اإلاللىماث وبحن مشآض صىم الِشاساث، رلٗ لخإٓذ 

 2.ؤن الٕمُت اإلاىاظبت  مً اإلاللىماث مخىاًشة

لمإشسلثلُُمل اعىاصسل اىغامُة:ل السرل اظادض

اإلاذخالث، اللملُاث، )         ًخمشل َزا اإلااشش في جُُِم اللىاصش ألاظاظُت اإلاٖىهت لىـام اإلاللىماث 

ٔالخالي(اإلاخشحاث  3:، بدُث هِىم بششح ٔل كىصش 

ل( او زد) ادألاصل السريل اسثكصلعلىل ادألاالتل:ل ألاال

ًِىم َزا اإلاذخل بخدذًذ مٌهىم الٌلالُت مً خال٘ ُذسة الىـام كلى اظخوال٘ البِئت في 

ٔاَخمام ؤظاس ي، بدُث ًشي ؤصخاب  الخص٘ى كلى اإلاىاسد الىادسة، بر جدل اإلاذخالث مدل اإلاخشحاث 

م الىـام مً خال٘ الخص٘ى اإلاىاسد ال ٌلذ الهذي بدذ راجه بِذس  وؤهصاس َزا اإلاذخل ؤن جدعحن مُى

لاب كلى  ؤن جدعحن في كىصش اإلاذخالث ظُلضص مً ُذسة الىـام كلى بلىن ؤَذاًه اإلاخخلٌت للىـام، َو

 : اإلاذخل اللذًذ مً الجىاهب

 ُذ ًٖىن جدذًذ اإلاىاسد هامظا دون الاكخماد كلى ؤَذاي مدذدة بشٖل واضح؛ -

 ًخلزس اكخمادٍ في ألاهـمت التي ال تهذي بلى الشبذ للذم اسجباغ الخص٘ى كلى اإلاخالث باإلاخشحاث؛ -

ً الىـام كلى اهه ًلا٘ ختى كىذما ال جٖىن اإلاذخالث مشالُت في ؿل هُاب اإلاىاًعت؛ -  َ ًبَر

 صلىبت جدذًذ اإلاذخالث اإلالخمذة ٓإظاط في ُُاط الٌلالُت؛ -

ًادي الخلاسض في اظتراجُجُاث الخص٘ى كلى اإلاىاسد مً ُبل ؤحضاء اإلااظعت اإلاخخلٌت بلى  -

 .جدُِّ الٌلالُت في ؤخذ ألاحضاء ألاخشي 

 

                                                           
 .390مسجعلطململذهسه،لصل،  ؤخمذ صالح الهضاًمت  1
 .207 ص مسجعلطململذهسه، مدمذ ًشج الؼائي، 2
 .68- 66:   ص، صلمسجعلطململذهسه،،ولمت كباط خظحر الخٌاجي، مدمذ الؼائي 3
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ل( احدوٍالت) ادألاصل السريل اسثكصلعلىل اعملُاتل:لراهُا

ٌلخبر َزا اإلاذخل ٓملُاس للخلبحر كً صخت اإلاللىماث الذاخلُت للىـام وظالمت كملُاجه 

وبحشاءاجه الذاخلُت، خُث جضداد الٌلالُت جبلا للمذي الزي ًخمخم ًُه الىـام بالصخت، لًٕ ٌلاب كلى 

َزا اإلاذخل ٔىن الىـام ُذ ًٖىن ًلاال ختى كىذما جٖىن صخخه الذاخلُت مخذهُت وكملُاجه الذاخلُت 

، ًظال كً ؤهه في ؿل البِئت الخاسحُت اإلاظؼشبت ًةن وحىد الخم٘ى في اللملُاث  مىطىق حعا٘ئ

الذاخلُت مشخلُا ومِصىدا ُذ ًٌعش كلى ؤهه جذوى في الٌلالُت، في خحن ًٖىن َزا مٌشوض في  ألامذ 

 َ ل لخدُِّ الخٌى  .الؼٍى

 ( هد ف) ادألاصل السريل اسثكصلعلىل اخسجاتل:لرااثا

ٌلخبر َزا اإلاذخل ؤَم اإلاذاخل شُىكا مً خُث الاظخخذام، خُث ًدذد مٌهىم الٌلالُت كلى 

ؤجها بلىن هـام اإلاللىماث مً جدُِّ ؤَذاًه، بدُث ًخمحز َزا اإلاذخل بإهه بصمت ؤظاظُت، كلى الشهم 

مً اخخالي ألاَذاي بحن ألاهـمت الٌشكُت اإلاخخلٌت للماظعت، الزي ًادي بشٖل ؤو بأخش بلى اخخالي 

ا ًِلص َزا الاخخالي، مم  ش بػاس وماششا هـٍش اإلالُاس اللملي لُِاط الٌلالُت، بال ؤن َزا اإلاذخل ًًى

رلٗ جشاس الشْٖى خ٘ى صالخُت َزا اإلاذخل للخٕم كلى ًلالُت هـام اإلاللىماث اإلاعخخذمت في ؤلاداسة 

كىذما جخدِّ َزٍ الٌلالُت خاسج هؼاَ الىـام ؤو كىذما جخدِّ ألاَذاي بصىسة مخإخشة ؤو طاسة في 

لها  . هحر مُى

لمإشسلثلُُملفعااُةل اىغاملباطحخد ململُاضل د ءل السديلألا د ءل اىغمي:ل السرل اظابع

ُاط ًلالُت هـام اإلاللىماث كلى الٌشطُاث التي حاء بها  ِت في جُُِم ُو حلخمذ َزٍ الؼٍش

مُِاط ألاداء الٌشدي وألاداء الجماعي، رلٗ باًتراض وحىد كالُت مباششة بحن خصائص اإلاللىماث 

ا هـام اإلاللىماث وبحن ألاداء الٌشدي، ؤما ُُاط ألاداء اإلاىـمي ٌعدىذ كلى ًشطُت ًخم سبؽ  َش التي ًًى

 .كالُت هحر مباششة بحن ألاداء اإلاىـمي وبحن اإلاللىماث التي جيخجها هـم اإلاللىماث

حز كلى همىرج  ٓىمىرج لُِاط ًلالُت  Dolone et Meleanًبي َزا ؤلاػاس ظىي هِىم بالتٓر

ؤداء هـام اإلاللىماث، بدُث ًِِغ ؤزٍش ودوسٍ في ُُاط ألاداء الٌشدي وألاداء اإلاىـمي، مً خال٘ كذة 

 1: كىاصش ؤظاظُت جمشلذ في

 حىدة الىـام؛ -

 حىدة اإلاللىماث؛ -

                                                           
1 Olivier Camp and Other, ENTREPRISE INFORMATION SYSTEMS V, [En line], Netherlands: Kluwer 

Academic Publishers, 2004. Disponible sur: <http:// www.Books.google.fr > (consulté le 18/02/2019), p112. 
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 اظخخذام الىـام؛ -

 ؛(اإلاعخخذم)سطا اإلاعخٌُذ  -

 ألاداء الٌشدي؛ -

 .ألاداء اإلاىـمي -

ٔالخالي  : الشٖل اإلاىالي ًبحن َزٍ اللىاصش 

الُاضلفعااُةلهغامل اعلوماتل احعللةلباألد ءل السديل Dolone et Meleanلهموذجل:(10)شكصلزكمل

لألا اىغمي

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Olivier Camp and Others, ENTREPRISE INFORMATION SYSTEMS V, [En line]. 

Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2004, Disponible sur: <http:// www.Books.google.fr > 

(consulté le 18/02/2019), p112. 

           مً خال٘ َزا الشٖل وعخيخج ؤن في اإلاشخلت ألاولى حىدة الىـام وحىدة اإلاللىمت جازش كلى 

اظخخذام الىـام وسطا اإلاعخٌُذ، ؤًً ًىلٕغ كلى ؤن اظخخذام الىـام ًٖىن بشٖل ظهل وواضح، 

ش خصائص حىدة اإلاللىماث، ؤًً ًىلٕغ كلى جدعحن ألاداء الٌشدي، ؤما في  ؤما مخشحاث الىـام جًى

م ؤن ًازش ألاداء الٌشدي كلى ألاداء اإلاىـمي بشٖل ًلا٘  .اإلاشخلت ألاخحرة ًمً اإلاخُى

ت، مً خال٘  ا لخُُِم ًلالُت هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش  مششذًا
ًا
لِذ ُذم كلى العلمي دلُال

ُِم دساظت الِىائم اإلابِىت في الِىائم وجدذًذ مذي وحىدَا بىطم 
ُ
كذة كىاصش، بدُث ًجب كلى اإلا

 جودةل اىغام

 جودةل اعلومة

  طحخد مل اىغام

 زطال اظحلُد

  د ءل السدي

 

 د ءل

  اىغمي

 

 

 

(1)  
(2)  (3)  
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 في خاهت اإلاالخـاث والبُاهاث، ة الخىطُخيثكالمت ولم ؤو ال بدعب ألاخىا٘، وجزٓش الخٌاصُل والبُاها

ّ الشٖل اإلاىالي  1: رلٗ ًو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .397، ص مسجعلطململذهسه كلى العلمي،  1
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ة:ل(02)جدألاولزكمل ل اداُصل اسشدلاحلُُملفعااُةلهغاملمعلوماتل او زدل ابشٍس

لاللوعمللاللوعمل
بُاهاتل

ألامالخغاتل

 ثلفُلُة

ل: هد فلألا اظُاطات

 َل َىاْ ؤَذاي واضخت للىـامم

َل َىاْ مللىماث كلى مذي 

 جدُِّ ألاَذايم

ٔاًت مجاالث  َل حوؼي اإلاللىماث 

 اللملم

َل َىاْ مللىماث كلى مذي 

 مثجٖامل َزٍ العُاظا

َل جخٌّ العُاظاث مم الىـام 

 اللامم

ل:ل اظإألااُاتللألا احىغُم

َل َىاْ ؤشاخص معاولحن كلى 

هـام اإلاللىماث  وؤلاششاي كلى 

 جىٌُزٍم

َل كالُت الىـام وألاهـمت ألاخشي 

 واضخت ومدذدةم

َل جخم مشاحلت الخىـُم وهـم 

 اللمل بشٖل دوسيم

ة ل:لثخملُطل او زدل ابشٍس

َل َىاْ خؼت ملخمذة 

الخخُاحاث اإلايشإة مً اإلاىاسد 

تم  البشٍش

ٔاًت ؤهىاق  َل حشمل الخؼت 

 اللمالت الالصمت للميشإةم

َل ججشي دساظاث خ٘ى ظَى 

اللمل ومعخىي الشواجب في 

 اإلايشأث اإلاىاًعتم 

ل:لثلُُمل د ء

َل َىاْ هـام ملخمذ لخُُِم 

 ألاداءم 

 َل َىاْ ملاًحر للخٕم كلى ألاداءملل

َل َىاْ اسجباغ بحن جُُِم ألاداء 

ُتم  والتُر

َل ٌشاْس ألاًشاد في هخائج جُُِم 

 ألاداء وجدلُل الىخائجم

ل:ل اتركُة

ُتم  َل َىاْ خؼت واضخت للتُر

ُت واضخت للجمُمم  َل ؤظغ التُر

ل:ل احدٍزل

بم  َل َىاْ  بشامج ملخمذة للخذٍس

بمل  َل َىاْ جُُِم لىخائج الخذٍس

ل:لالاألاحُاز

 َل مصادس الاخخُاس حعخلمل ٔلهام

َل ٌعخلمل هـام الاخخباساث ُبل 

 الخلُحنم

 َل جخم مخابلت اللاملىن الجذدم

ل:بععل لجو هلل ألاسىل

َل ٌعخلمل الىـام جُُِم 

 الىؿائٍم

َل َىاْ ؤهـمت ملخمذة لألحىس 

 واإلاٖاًأثم

َل َىاْ هـام للدشوُل خاسج 

 الذوامم

 َل َىاْ هـام الظخِبا٘ ألاًشادم

اًت  َل َىاْ بشهامج ملخمذ للُى

 وسكاًت اللاملحنم

 

 

 

للل

ةكلى العلمي، :ل افدز للاليشسلألا احوشَع،ل الاهسة،لمفس،ل،ئد زةل او زدل ابشٍس ل.196صلد زلغٍس
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ت، بدُث  ، ًدبحن ؤن كملُت جُُِم ًلالُت هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش            مً خال٘ َزا الجذ٘و

جب كل اإلااظعت ؤن جِىم بلملُت مخابلت دوسٍت  ًجب ؤن  جدىاظب مم ألاَذاي اإلاشحىة، بدُث ٍو

شاملت لٖاًت كىاصش وؤظالُب وجىـُماث واهجاصاث الىـام للخٕم كلى مذي ٌٓاءجه، وبمٖاهُاث 

ّ اإلاالخـت، ُصىس في جصمُم الىـام، ؤو  ذ، بما كً ػٍش ش والخدعحن ًُه، وحلذًله مم الُى الخؼٍى

ذ حشخمل َزٍ الخلذًالث كلى بلع ثهدُجت لخوُحر في الاخخُاحا ت، ُو  مً هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

 .اإلاشاحلت ألحضائه ؤو ُذ جخؼلب بكادة جصمُم وجىٌُز الىـام مشة ؤخشي 
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ل:لألاالصة

ت٘  الىـشي الخدلُلو  الخإصُلفي جهاًت َزا الٌصل وبلذ بحشاء ، هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

ل: خلصىا بلى الىِاغ الخالُت

ت مً الدعُحر الخِلُذي الزي ٌلخمذ كلى الؼَش الخِلُذًت لدعُحر  ْ٘ بداسة اإلاىاسد البشٍش َدُى
َ
ج

ت بلى  بداسة حلخمذ كلى جؼبُِاث هـم اإلاللىماث، بدُث ٌعاكذَا كلى اهدشاس وجذًّ  اإلاىاسد البشٍش

حزة ألاظاظُت  ت داخل وخاسج اإلااظعت، ٓزلٗ ٌلخبر هـام اإلاللىماث الٓش مللىماحي حهخم باإلاىاسد البشٍش

ذ البِاء  خىا الخالي، خاصت في كصش ؤصبذ للمللىمت ؤَمُت ٓبحرة ودوس مهم للماظعاث التي جٍش في ُو

 .والخمحز في ؤوشؼتها

ٍ اإلاخللِت بمٌهىمها، ظىاء مً  جىطُذ ماَُت وؤَمُت اإلاللىماث، خُث جم ظشد ٔل الخلاٍس

 .خُث شٖلها، مجا٘ بظخخذامها، خصائصها، ؤَذاًها

ت  ًمشل هـام اإلاللىماث كلى ؤهه رلٗ الىـام الزي ًِىم بتزوٍذ اإلااظعت باإلاللىماث الظشوٍس

ذ اإلاىاظب وكىذ اإلاعخىي ؤلاداسي اإلاالئم، مً خال٘ اظخِبا٘  الالصمت لصىاكت واجخار الِشاساث، في الُى

ذ اإلاىاظبثالبُاها جها، ملالجتها، اظترحاكها، جىصُلها في الُى  .، هِلها، جخٍض

ت كلى ؤهه مجمىكت مً ؤلاحشاءاث والخؼبُِاث، البرامج التي ٌلخبر  هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

ّ آلُت هـامُت   باظخِبا٘، جِىم (مذخالث، كملُاث، مخشحاث، ُاكذة بُاهاث، حوزًت كٕعُت)حلمل ًو

ت، بما ٌعاكذ كلى طمان  ً، اظترحاق، ملالجت، جدلُل وبث اإلاللىماث الخاصت باإلاىاسد البشٍش جخٍض

ٌاءة حمُم الىؿائٍ  ش، ألاحش، الخُُِم ) ألاظاظُتًلالُت ٓو ً والخؼٍى اظخِؼاب، جىؿٍُ، الخٍٖى

ت في اإلااظعت (بلخ... ت التي .إلداسة الىاسد البشٍش ىا بلى مصادس اإلاللىماث اإلاخللِت باإلاىاسد البشٍش ٓما جؼُش

 .ًخدصل كلحها الىـام، بدُث جم رٓش ٔل اإلاصادس الذاخلُت والخاسحُت

ت مً اإلاذخالث جٖىن ث بُاهاث مخللِت باإلاىؿٌحن، بُاهاث )مٖىهاث هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

ت، بُاهاث كً الىؿائٍ، بُاهاث كً ظَى اللمل ألاوشؼت الدشوُلُت )، باإلطاًت بلى اللملُاث (بداٍس

لها بلى (التي جخم كلى اإلاذخالث واإلاخمشلت في اللملُاث الخدىلُت والخعابُت وؤلاخصائُت ، ُصذ جدٍى

مللىماث كً اإلاىؿٌحن، مللىماث كلى اللملُاث )، ؤما اإلاخشحاث ًدشمل كلى (صىسة واضخت وظهلت

ً، جُُِم ت مً جخؼُؽ جىؿٍُ، ؤحىس، جٍٖى العُؼشة كلى )، باإلطاًت بلى كىصش كملُت الخدٕم (ؤلاداٍس

، ؤخحرا الزآشة الخىـُمُت (ٔل اللملُاث اإلاعؼش لها، مم ُُامه بخيبُه كلى ؤي كؼل ؤو سوشة في الىـام

 .التي حلخبر كلى ؤجها الىكاء الزي ًخم ًُه خضن اإلاللىماث والبُاهاث الخاصت باإلاىسد البششي 
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ت  هـم ًشكُت لها كالُت بالىؿائٍ ألاظاظُت إلداسة اإلاىاسد  بن لىـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

ت، بدُث هجذ هـم  ًشكُت للمذخالث  الىـام الٌشعي للمللىماث اإلاداظبُت، الىـام الٌشعي )البشٍش

ت ت، الىـام الٌشعي الظخخباساث اإلاىاسد البشٍش ، ؤما مخشحاث الىـام ًخٖىن مً (لبدىر اإلاىاسد البشٍش

ت، الىـام الٌشعي للخىؿٍُ، الىـام )كذة هـم ًشكُت جمشلذ في  الىـام الٌشعي لخخؼُؽ اإلاىاسد البشٍش

ش الٌٕاءاث ً وجؼٍى  .(الٌشعي لألحىس والشواجب، الىـام الٌشعي للخٍٖى

ت، بدُث  ِت التي ًخم بها جصمُم وبكذاد هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش ؤخحرا، جم الخؼَش بلى الؼٍش

بِىا كلى ؤهه ًمش بمشاخل ؤظاظُت جخمشل في دساظت ما ُبل الجذوي للىـام، جدذًذ ؤبلاد الىـام، 

الخدلُل ألاولى لألهـمت، الخصمُم ألاولي لألهـمت، َىذظت ألاهـمت، اخخباس وجؼبُّ )جدلُل َزٍ ألابلاد 

 .(ألاهـمت

ت ًهى ٌلخمذ كلى اللذًذ مً اإلااششاث، بدُث جم  ؤما جُُِم ًلالُت هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

الاكخماد في دساظدىا َزٍ كلى اإلااششاث التي لها كالُت باآللُت التي حلالج بها اإلاللىماث اإلاخللِت باإلاىاسد 

ت، باإلطاًت بلى ماششاث التي لها كالُت باآللُت الىـامُت، ًىجذ ماششاث جخللّ بجىدة  البشٍش

ُتها، ظشكت الخص٘ى كلحها، باإلطاًت بلى ماشش اللىاصش الىـامُت  ُتها، جُى اإلاللىماث، هىكها، مىزُى

، ماشش ُُاط ألاداء الٌشدي واإلاىـمي، ؤخحرا اظخخذام ماشش الذلُل (مذخالث، كملُاث، مخشحاث)

ت  .اإلاششذ في جُُِم هـام مللىماث اإلاىاسد البشٍش

 

 



 

 

 :الفصل الثاني 

دور نظام معلومات املوارد 
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: ثمهيد

و في  الُىمهدً وهِش           في نطغ اإلاهغفت أو في نطغ اإلاهلىماث، هكغا إلاا هغاٍ مً الىمى الؿَغ

 في مماعؾت حمُو اعف واإلاهلىماثاإلاووأَمُت َظٍ اإلاهلىماث واإلاهاعف مً خىلىا، وهكغا لخهاقم صوع 

 بضأث اإلاإؾؿاث تهخم بشيل هبير بخؿبُم فىغ ومباصب ،وقاةف ؤلاصاعة وجدلُم الخمُيز في َظا الشأن

. اإلاإؾؿت اإلاخهلمت أو مباصب ومفاَُم الخهلم الخىكُمي

 Learning organization الخهلم للض مهضث مضعؾت ؤلاصاعة باإلاهغفت قهىع مطؿلح مىكماث       

 جلً اإلاإؾؿاث التي تهخم باإلاهغفت واإلاهلىماث نىض ، Knowing organization مىكماث اإلاهغفتأو

. وقاةف ونملُاث ؤلاصاعة ٌ امماعؾخه

 Learning إلاإؾؿت الاَخمام بالخهلم الخىكُميٌئن مً غمً الاَخماماث الغةِؿُت      

organization وىؾُلت َامت لبىاء وجىكُم اإلاهغفت الخىكُمُت وجدؿُجها بهضف الاؾخفاصة مجها في 

. تها وخل مشاولها واإلادافكت نلى زلافاإلاإؾؿتجدلُم أَضاف 

 واإلاإؾؿت  يهضف َظا الفطل ئلى ئللاء الػىء نلى اإلافاَُم ألاؾاؾُت للخهلم الخىكُمي،ئطن        

والىماطج زم الخؿغق ئلى مطاصع  (ألابهاص، ألاهىام، ؤلاؾتراجُجُاث) ، مػامين الخهلم الخىكُمياإلاخهلمت

ت الخهلم الخىكُمي،التي جإصي ئلى نملُت   باإلغافت ئلى ئبغاػ الهالكت بين هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

 طلً وفم ، الخىكُميوالخهلم الخىكُمي مو ئبغاػ الضوع الظي ًلهبه َظا الىكام في جدلُم فهالُت الخهلم

: الخلؿُم الخالي

  همية،  املاسسة املحعلمة،الحعلم،  الحعلم الحىغيمي،)ؤساسيات الحعلم الحىغيمي : اململبح  دو 

 ( هداف

 ( بعا ،  هواع، إلاستراثيجيات)الحعلم الحىغيمي : اململبح الساوي

مصا ز، هماذج الحعلم الحىغيمي : اململبح السالح

 د دزه في ثبليله ملواز  البشسية بالحعلم الحىغيمياعالكة هغام معلومات : اململبح السابع
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ؤساسيات حوو الحعلم الحىغيمي :  اململبح  دو 

 أضبذ َظا ، خُث اإلاخًيرة باؾخمغاعاإلاإؾؿاثالخهلم الخىكُمي مفهىم صًىامُيي ًغهؼ نلى ؾبُهت          

 عايبت في أن جيىن أهثر كضعة اإلاإؾؿاث مىظ أن أضبدذ زاضتاإلافهىم أهثر شهبُت في نالم ألانماٌ، 

َظا اإلافهىم الظًً جؿغكىا ٌن يالباخث، ئط هجض الهضًض مً نلى الخىُف مو اإلاخًيراث البُئُت اإلاسخلفت

كبل أن ، لىً بؿغق مسخلفت نبر الترهيز نلى وخضاث جدلُل مسخلفت، ومإشغاث وملاًِـ مخهضصة

، ألن له هخؿغق إلافهىم الخهلم الخىكُمي نلُىا مهغفت الخهلم
ً
صوًعا هبيًرا في حهضًل وحًُير ميىهاث  أوال

 مً زالٌ ميىهاث نملُت الخهلم مً نملُت الىكام الؿلىوي، فىشير مً َظٍ الخهضًالث والخًُيراث جخم

، ٌ، زم هبرػ َغمُت الخهلماإلاالخكاث والشىاَض والهملُاث ؤلاصعاهُت التي ًىاحهها الفغص زالٌ خُاث

.  وألاصبُاث التي جىاولذ مىغىم الخهلم الخىكُمي مفهىم الخىكُم، زم وهغج نلى اإلافاَُم

 الحعلم ةهسميدمفهوم : اململلل  دو 

للض ازخلف الباخشىن خٌى مفهىم أو نملُت الخهلم، فىجض مجهم مً ًلغ أن الخهلم هاجج نً          

في خين هجض مً اؾخجابت ألافغاص إلاا ًخهغغىن له مً مشيراث بُئُت، ؾىاء واهذ صازلُت أو زاعحُت،

. ًلٌى أن نملُت الخهلم هي نملُت ئصعاهُت نللُت في ياًت الطهىبت والخهلُض

مفهوم الحعلم : الفسع  دو 

ف اإلاخهللت بالخهلم بًغع جىغُذ الطىعة أهثر وئػالت الًمىع           ًمىىىا طهغ مجمىنت مً الخهاٍع

. لهظا اإلافهىم

الخًُير اإلاخىاضل واليؿبي في ؾلىن الفغص انخماصا نلى خطُلت زبراجه "ٌهغف الخهلم نلى أهه          

ميز بين هىنين مً الخًُير، ألاٌو ًدطل هدُجت الىمى الخؿىع والخيشئت الؿبُهُت التي ناإلاتراهمت، خُث 

ًمغ بها الفغص، خُث أن مشل َظا الخًُير ًأزظ مجاله هىدُجت للهالكاث والكغوف يير الغؾمُت التي ًمغ 

مبها ؤلاوؿان، والخًُير الشاوي َى هدُجت للجهىص التي   1". اإلاجخموجسلم نً ؾٍغ

اهدؿاب اإلاهغفت أو اإلاهاعة في مجاٌ مهين، خُث ًغهؼ َظا الخهٍغف نلى هخاةج "هما ٌهغف نلى أهه         

 2"الخهلم ولِـ نلى نملُت الخهلم

                                                           
مطغ، ، مجمىنت الىُل الهغبُت، اللاَغة، ؾبهت ألاولى، جغحمت نالء أخمض ضالح، ثىمية املواز  البشسيةحُفيري حىي وآزغون،  1

 .152، ص2008
2 Kate wodford, Guyjackson, Cambridge advanced learner’s dictionary, Cambridge University, press, 

Availableat, dictionary, Cambridge, 2003, p36.   
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مجمىنت الخًيراث التي جدضر في ؾلىن ؤلاوؿان هدُجت الخبراث والخجاعب "هما ًلطض بالخهلم          

 الؿابلت التي مغ بها، وجىحض نملُت الخهلم في خُاة اٌ

شخظ ؾىاء وان في ألاؾغة أو اإلاضعؾت أو الهمل أو اإلاجخمو، وبطفت نامت ًإزغ الخهلم في ؾلىن 

 1"ؤلاوؿان خُث ًإصي ئلى حًُير ئصعاهه أو جفىيٍر ومً زم حًُير مؿخمغ في ؾلىهه

ف ًمىىىا أن           نغف الخهلم نلى أهه نملُت اهدؿاب الفغص للمهاعاث واإلاهاعف نمً زالٌ َظٍ الخهاٍع

َهَغَع لها في خُاجه، والتي جمىىه مً جىؾُو كضعجه نلى الخفىير والابخياع والخجضًض في والؿلىهُاث
َ
 التي ح

. مجاٌ خُاجه

هسمية الحعليم : الفسع الساوي

ئن الخهلم ًخجاوػ همى الخهلم الؿؿخي اإلابؿـ اللاةم نلى اهدؿاب اإلاهلىماث واإلاهاعاث والظي          

 أحل حًُير مًًلف نىض الاؾخيؿار وخضوص الظاهغة ئلى همـ الخهلم الهمُم اللاةم نلى جأزير اإلاهغفت 

الؿلىن بشيل صاةم، والبض مً الخأهُض نلى أن َىان َغمُت للخهلم جبضأ مً الخهلم الؿؿخي 

اصة مهغفت الخظهغ زم الاؾخظواع وئناصة ؤلاهخاج زم اؾخسضام الحلاةم  الاؾخيؿادي الظي ًبضأ بٍؼ

ظا  ً الفهم الخاص للفغص حغاء الخهلم الهمُم زم الخًير الؿلىوي للفغص، َو وؤلاحغاءاث، وضىال ئلى جيٍى

هما ًىضحه الؿلىهُاث، ٌهني أن َظٍ الهغمُت جخىافم مو َغمُت مؿخىي ونمم الخًُير مً آلاعاء ئلى 

: الشيل الخالي

هسمية الحعلم : (11)الشيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 ألاعصن، ،، مإؾؿت الىعاق لليشغ والخىػَوالؿبهت ألاولى، ب ازة املعسفة املفاهيم دإلاستراثيجيات دالعملياتهجم نبىص هجم، : املصدز

. 254، ص2005

                                                           
ت،مملا ئ السلون الحىغيميضالح الضًً نبض الباقي،  1 .36، ص2005 مطغ، ، الضاع الجامهُت، ؤلاؾىىضٍع
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مً زالٌ مالخكخىا لهظا الشيل هجض أن الفغص ًمغ بهضة مغاخل للىضٌى ئلى مغخلت الخهلم، والتي          

جخمشل أؾاؾا في حًُير ؾلىن وطَىُاث الفغص اهؿالكا مً مشانٍغ وآعاءٍ، بدُث ًخدٌى الؿلىن مً 

ي ئلى الخهلم الهمُم وطلً وفم أؾـ ومباصب مهُىت، لخطبذ في الجهاًت نباعة رنملُت الخهلم الاؾخيؿا

 .نً زلافت و ًىدؿبها الفغص

ماهية الحعلم الحىغيمي : اململلل الساوي

ُهْض الخهلم الخىكُمي مً اإلاىاغُو التي بضأث جدكى باَخمام اإلاإؾؿاث وزاضت في اللغن           ٌَ
21 ،

 الحلٌى للمشىالث وجدضًض مو وغووانخماصٍ هؿبُل أو هأصاة إلاىاحهت الخدضًاث اإلادؿاعنت واإلاخًيرة، 

. البضاةل اإلاخاخت للخدؿين اإلاؿخمغ

مفهوم الحعلم الحىغيمي : الفسع  دو 

بدُث : للض ازخلفذ ألاصبُاث التي جىاولذ مىغىم الخهلم الخىكُمي وطلً وفم اججاَين أؾاؾُين         

ى جُاع ئعشاصي ًخجه هدى اإلاجاٌ الخؿبُلي  الخُاع ألاٌو مػمىهه ًخجه هدى اإلاىكمت اإلاخهلمت، َو

مُل ئلى الجاهب (العملي)  لىً ، وا ًمي، أما الخُاع الشاوي فهى جُاع الخهلم الخىكُمي والظي َى مجغص ٍو

 والظي ٌهخبر مىغىم بدشىا، مو جىغُذ في شيل  ؾىف هغهؼ نلى جُاع الخهلم الخىكُميالفغمغمً َظا 

مسخطغ للفغق بين الخهلم الخىكُمي واإلاىكمت اإلاخهلمت، ختى ًدؿنى لللاعب الخفغكت بُجهما ونضم الخلـ 

 . بُجهما

في    Schonو Argris مً كبل الباخشين 1978قهغ أٌو اؾخسضام إلاطؿلح الخهلم الخىكُمي في نام          

 1. الخهلم الخىكُمي:هخابهما بهىىان
الحطٌى نلى الىفاءاث، بمهنى الترهيز نلى نملُت الخهلم بدض "ٌهغف الخهلم الخىكُمي نلى أهه      

 أن  مً زاللهاحؿخؿُو، بدُث طاجه ولِـ هخاةجه، خُث أن اإلاإؾؿاث جمخلً مجمىنت مً اإلاىاعص

اصة بىفاءة نالُت  2".جدخل الٍغ

قاَغة حمانُت لخأؾِـ والحطٌى نلى الىفاءاث "الخهلم الخىكُمي نلى أهه  Leroy  هما ٌهغف       

 3".التي ولما واهذ أنمم ولما واهذ صاةمت ومؿخمغة

                                                           
1 David cayla, l’apprentissage organisationnel entre Processus adaptatif et changement dirige, thèse 

de doctorat en sciences économiques, l’université de Paris, Panthéon, Sorbonne, France, 2007, p21. 
2
 op.cit, p32. 

3
 Leroy F., L’apprentissage organisationnel : une revue critique de la littérature, Acte de la VIIème 

conférence internationale de l'AIMS, Groupe ESC Nantes Atlantique, 1998, p2. 
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والتي جمشل الهالكت  (عص فهل- فهل )جغهُبت "ة الؿلىهُت الخهلم الخىكُمي نلى أهه ؽ  هما حهغف اإلاضع      

بين اإلاإؾؿت والبِئت والتي لضيها مجمىنت مً الحىافؼ حؿخجُب لها اإلاإؾؿت لخخىُف مهها، فالحافؼ 

 1".ًخؿلب البدث نً اؾخجابت حهخمض نلى الخبرة الؿابلت في خالت جىغاع الحافؼ هفؿه

ً الىفاءاث، خُث "الخهلم الخىكُمي بأهه  G.Koenig     ٌهغف     قاَغة حمانُت الهدؿاب وجيٍى

 2"جدضر حًُير في نملُت ئصاعة وحؿُير الىغهُاث

محًُير هكم وأؾالُب ومماعؾاث الخىكُم، "   نغف نلي الؿلمي الخهلم الخىكُمي نلى أهه        نً ؾٍغ

 الخهغف نلى الىماطج ٌالخبرة واإلاهغفت اإلاىدؿبت مً الخجاعب واإلاماعؾاث الؿابلت، هما ًخم مً زالٌ

الؿاةضة زاعج اإلاإؾؿت زم تهُئت الكغوف الضازلُت الؾخسضام جلً الخبراث والهمل نلى جىقُفها في 

 3"اإلاإؾؿت

ف اإلاخهضصة، ًمىىىا أن وهغف الخهلم الخىكُمي نلى أهه ؾلىن ،    ئطن      مً زالٌ ؾغصها لهظٍ الخهاٍع

، هما ٌهخبر  الفغص  صازل الخىكُم في اإلاإؾؿتئوؿاوي هاجج نً الخبرة والخجغبت واإلاماعؾت التي ًىدؿبها

 ول ألامىع الغوجُيُت التي جػاف ئلى عضُضٍ اإلاهغفي، ؾىاء حهلم ألامغ باألشُاء  نلى اههالخهلم الخىكُمي

الغوجُيُت اإلاخمشلت أؾاؾا في مجمىنت اللىانض، ؤلاحغاءاث ألاؾالُب، ؤلاؾتراجُجُاث، اإلاهخلضاث، 

بالخالي ول َظٍ ألامىع جطبذ في الجهاًت جغاهم حؿانض ا، اللُم، اإلاهاعف الشلافُت، اؾخسضام الخىىىلىجي

هت في فهم ألامىع، اللضعة نلى الابخياع وؤلابضام . نلى خل اإلاشىالث واللضعة نلى الاؾخجابت الؿَغ

 مفهوم املاسسة املحعلمة :  الفسع الساوي

        في خلُلت ألامغ جىحض ضهىباث في جدضًض مفهىم اإلاإؾؿت اإلاخهلمت، َظا بؿبب عاحو حهضص 

ت،   اإلافاَُم مً كبل الباخشين والىخاب في َظا اإلاجاٌ، فىجض مفاَُم فلؿفُت، خغهُت، جىُفُت، نػٍى

ئلخ، لظلً ال ًمىً أن هدضص مفهىم مهُاعي مدضص، َظا ما أهضٍ ألاب الغوحي لفىغة اإلاىكمت ...

أًً بين مإزغا أهه ال أخض ٌؿخؿُو أن ًػو مفهىم مهُاعي مدضص  PETER  SENGEاإلاخهلمت

 .للمإؾؿت اإلاخهلمت

مإؾؿت حؿخؿُو أن ججهل الفغص ًخهلم فحها، ألن "اإلاإؾؿت اإلاخهلمت نلى أنها SENGE          ًىضف 

الهملُت الخهلُمُت مىغؾت صازل ألانماٌ الغوجُيُت في خُاجه، بدُث ًىؾو فحها ألافغاص باؾخمغاع مً 

                                                           
1
 Tebourbi.N., L’apprentissage organisationnel : Penser l’organisation comme processus de gestion 

des connaissances et de développement des théories d’usage note de recherche de la chaire belle en 

technologies et organisation du travail, université du Québec, Canada, 2000, p31. 
2
 Ahmed.bounfour, le management des ressources immatérielles : Maîtriser  les nouveaux leviers de 

l’avantage compétitif, Dunod, Paris, France, 1998, p882. 
3

 .395، ص2008، الطبعة األوىل، دار غريب للنشر والتوزيع، مصر، منظور إستراتيجي: إدارة الموارد البشريةعلي السلمي،  
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، بدُث ًجغي فحها جيشئت أهماؽ حضًضة وشاملت مً 
ً
ضونها فهال كضعاتهم نلى زلم الىخاةج التي ًٍغ

ت، خُث ًخهلم ألافغاص باؾخمغاع هُف ًمىً أن  هبر نجها فحها نً الؿمىخاث الجمانُت بدٍغ الخفىير، َو

ت  ، فهي في الىاكو جلً اإلاىكمت الفهالت في الخًُير الخىكُمي، بدُث عاحو اإلاماعؾت والىكٍغ
ً
ًخهلمىا مها

للمإؾؿت اإلاخهلمت مً زالٌ لًت ألاهكمت أو اللىانض الخمؿت التي جػمىذ أصواث نضًضة وبنى جدخُت 

م، جفىير الىكمي)وهي   َظا ما 1،(البرانت الصخطُت، الىماطج الهللُت، الغؤٍت اإلاشترهت، حهلم الفٍغ

 : ًبِىه الشيل الخالي

 اللواعد الخمسة لملىاء ماسسة محعلمة: (12)شيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Chacon, E., Organizational learning or learning organization: From theory to practice, Les 

notes de LIRHE, N
0 
396, 2004, p 4. 

        مً زالٌ َظا الشيل فان ألاهكمت ألاعبهت ألاٌو البرانت الصخطُت، الىماطج الهللُت، الغؤٍت 

م   Personal Mastery- Mental Models- Shared Vision- Tearm)اإلاشترهت، حهلم الفٍغ

Learning)  غ الخىكُمي، لىً الخفىير الىكم جدخىي نلى ؾغاةم مدشابهت لخلً التي جم نملها في الخؿٍى

((System Thinking ًخػمً الخهلم لتري الطىعة الىبيرة، بدُث ًمىً فهم هخاةج أفهالىا والتي جضوع 

بت، بدُث وؿخسضم َظا الخدلُل لحغواث الىكام إلًجاص هلاؽ الغافهت  لت يٍغ خىلىا وجإزغ نلُىا بؿٍغ

ت اإلاإؾؿت مً الضوعان الفاشلت والتي جإزغ نلى فانلُتها، هما ًىضح َظا الشيل أن  التي حؿمذ بدٍغ

                                                           
1 Chacon, E., Organizational learning or learning organization: From theory to practice, Les notes 

de LIRHE, N
0 
396, 2004, pp: 5-7. 



  دز هغام معلومات املواز  البشسية في الحعلم الحىغيمي: الفصل الساوي

 

70 
 

مخؿلباث اإلاىكمت اإلاخهلمت جيىن مً زالٌ الخؿىع الصخص ي والخلني والفهلي لألشخاص، الاؾخجابت 

هت للصخظ صازل اإلاإؾؿت للخًيراث الجضًضة، اشتران ألافغاص في جدلُم أَضاف اإلاإؾؿت،   الؿَغ

الهمل في شيل حماعي صازل الخىكُم في اإلاإؾؿت، مما ًإصي ئلى جدلُم أَضافها، هما أن البض أن 

حهمل َظٍ اللىانض ألاعبهت غمً هكام واخض، بدُث ال ًمىً فطل كانضة نلى ألازغ، فهي هكام 

  .مخيامل ًىؿلم مً الجؼء ئلى اليل لخدلُم أَضاف اإلاإؾؿت، جدلُم هخاةج مغغُت لها

مإؾؿت جملً ؾاكت للخدؿين اإلاؿخمغ لفهالُتها وألنػائها إلًجاص ؾغاةم "        هما حهغف نلى أنها 

         1 ".أفػل وحضًضة لخىكُم حهىصَم باججاٍ جدلُم الهضف اإلاهم لهم

اإلاإؾؿت التي جلىم بشيل مؿبم باهدؿاب وئًجاص، هلل "         نغفذ اإلاإؾؿت اإلاخهلمت نلى أنها 

اإلاهغفت الجضًضة التي جلىم نلى حًُير ؾلىهها باؾخمغاع نلى أؾاؽ جلً اإلاهغفت الجضًضة ونلى أؾاؽ 

 ".الىكغة اإلاؿخلبلُت

ف، ًمىً أن وؿخيخج أن اإلاإؾؿت اإلاخهلمت جلىم نلى أؾـ وكىانض،           مً زالٌ َظٍ الخهاٍع

مغجىؼاث، نىامل،  للحىم نلحها أنها مإؾؿت مخهلمت،  فاإلاإؾؿت اإلاخهلمت هي التي جلضم إلاؿخسضمحها 

صزٌى بشيل زابذ في الىكذ اإلاىاؾب بىاؾؿت اإلاهلىماث التي ًمىً أن حصجههم لخدؿين ألاصاء 

الفغصي والجماعي، الخىكُمي، ججهلهم أهثر كضعة نلى ؤلابضام والخدؿين اإلاؿخمغ إلاهاعفهم، بدُث 

جخػمً زلم زلافت جيسجم مو الخهلم وكابلت لالجطاٌ والفهم لألشخاص الظًً ًبدشىن نً 

 .اإلاهلىماث

 الفسق بين الحعلم الحىغيمي داملاسسة املحعلمة: الفسع السالح 

ف اإلالضمت،  ًمىىىا أن وؿخيخج الفغق بين الخهلم الخىكُمي واإلاإؾؿت          ئؾدىاًصا نلى ئلى الخهاٍع

 َى نملُت ًيشض مً زاللها اإلاضًغون جدؿين كضعة الهاملين نلى فهم فالحعلم الحىغيمياإلاخهلمت، 

وئصاعة اإلاإؾؿت وبِئتها، مً زالٌ جمىُجهم مً اجساط اللغاعاث التي جغفو باؾخمغاع مً الفهالُت 

 فهي اإلاإؾؿت اإلاطممت بشيل َاصف مً زالٌ َُيلها وزلافتها املاسسة املحعلمةالخىكُمُت، أما 

وئؾتراجُجُاتها لخدؿين وحهكُم ئمياهُاث الخهلم الخىكُمي لخأزظ ميانها، خُث ًىكغ ئلى نملُت الخهلم 

الخىكُمي نلى أنها أخض الهىاضغ ألاؾاؾُت لبىاء اإلاإؾؿت اإلاخهلمت،  لظلً فان نملُت الخهلم هي 

اهدؿاب وصمج اإلاهغفت الجضًضة، فهىضما ًخم هلل اإلاهغفت مً ؾغف ئلى أزغ ًىكغ ئلى َظٍ الهملُت نلى 

                                                           
1Sugarman Barry, learning working – Management sharing: the new parading of the learning 

organizational, A paper published by Lesley college web sites www.Sugraman.com. 
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أنها مهغفت جخضفم مً اإلاطضع ئلى اإلاخهلم، فُدضر الخهلم، لظلً ؾىف هداٌو ئنؿاء الفغوق 

ت لخهلم الخىكُمي واإلاإؾؿت اإلاخهلمت في الجضٌو الخالي ٍغ  : الجَى

 الفسق بين الحعلم الحىغيمي داملاسسة املحعلمة: (3)جددو زكم 

 اإلاإؾؿت اإلاخهلمت الخهلم الخىكُمي

غ هفؿها باؾخمغاع يهخم باألفياع واإلاماعؾاث لخهؼػ حهلم ألافغاص   حهلم أنػائها  وافت مو جؿٍى

 اللضعة نلى الخىُف والخًُير اإلاؿخمغ جدؿين اليشاؾاث مً زالٌ اإلاهغفت والفهم

 نملُت الخهلم حشمل اإلاإؾؿت بدض طاتها نملُت الخهلم جخم نلى ألافغاص فلـ

 مفهىم نملي وجؿبُلي مفهىم هكغي وأواصًمي 

 اإلاإؾؿت اإلاخهلمت لها زلافت جؿبُم الخهلم الخىكُمي الخهلم الخىكُمي حؼء مً زلافت اإلاإؾؿت اإلاخهلمت

اث الخهلم ًدضر نلى اإلاؿخىي الخىكُمي  الخهلم ًدضر في اإلاإؾؿت نلى حمُو اإلاؿخٍى

 الخهلم الخىكُمي َى أؾاؽ اإلاإؾؿت اإلاخهلمت فال ًمىً أن جيىن مإؾؿت مخهلمت بضون حهلم جىكُمي

ف اإلالضمت:     املصدز  . مً ئنضاص الباخث، اؾدىاصا نلى الخهاٍع

هحائج الحعلم الحىغيمي : السابعالفسع 

         هخاةج الخهلم الخىكُمي جىمً مً زالٌ اؾخًالٌ اإلاإؾؿت للمهلىماث واإلاهاعف، اإلاهاعاث التي 

ًىدؿبها ألافغاص في اإلاإؾؿت، ؾىاء نلى اإلاؿخىي الفغصي واإلاؿخىي الجماعي أو نلى مؿخىي الخىكُمي، 

بدُث أن َظا الاؾخسضام ؾُىلض أًػا مجمىنت مً الىخاةج نلى اإلاؿخىي الفغصي واإلاؿخىي الجماعي أو 

ًمىىىا طهغ هخاةج نلى مؿخىي الخىكُمي، أًً ًىهىـ نلى اإلاؿخىي الىلي للمإؾؿت، ئطن بشيل نام 

 1:الخهلم الخىكُمي في الىلاؽ الخالُت

 جدلُم ألاصاء اإلاخميز وألاصاء الخىافس ي؛ -

 ججىب الىلظ في مسخلف مجاالث الهمل الخىكُمي؛ -

 الخدؿين اإلاؿخمغ في الجىصة؛ -

 اللضعة نلى ؤلابضام والابخياع؛ -

اصة اللضعة نلى مىاحهت الخًُير؛ -  ٍػ

ت وصنم الاؾخلاللُت الفغصًت والخىكُمُت؛ -  حهكُم كضعة وهفاءة اإلاىاعص البشٍغ

 ئصاعة الىكذ بىفاءة؛ -

 فهم واؾدُهاب مسخلف اللػاًا البُئُت والخىكُمُت؛ -

                                                           
1

، صاع الثري لليشغ والخىػَو، اللاَغة، مطغ، ب ازة املواز  الفىسية داملعسفية في مىغمات  عماو العصسيةؾُض مدمض حاص الغب،  

 .7- 6 :ص، ، ص2006
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 فهم نالكت الخضازل الخىكُمي بين مسغحاث ومضزالث اإلاإؾؿت؛ -

ا وهفؿُا جدفيز  -  .وصنم ألافغاص مهىٍى

        مً زالٌ ؾغص َظٍ الىخاةج اإلاسخلفت لهملُت الخهلم الخىكُمي، ًمىىىا أن وؿخيخج أن هخاةج الخهلم 

اث، بدُث جيىن هخاةجه نلى اإلاؿخىي الفغصي مً زالٌ ئشغان الهماٌ في جدلُم  جيىن في نضة مؿخٍى

ألاَضاف، اإلاشاعهت في ضىو اللغاعاث، زلم مهاعاث ومهاعف حضًضة، جدلُم حى نمل مالةم، جدؿين 

مهاعاث الفغص، الحطٌى نلى أفياع حضًضة، أما هخاةج الخهلم الخىكُمي نلى اإلاؿخىي الجماعي فخىمً 

مً زالٌ جدلُم نالكاث حُضة بين الهماٌ، الدصجُو نلى الحىاع الجماعي، الدصجُو نلى الهمل 

الجماعي، خل الطغاناث بيل شفافُت، ئنالم الهماٌ باألَضاف اإلادللت، أما هخاةج الخهلم الخىكُمي 

نلى اإلاؿخىي الخىكُمي جىمً في زلم مىخجاث حضًضة، أفياع حضًضة، أؾىاق حضًضة، ئحغاءاث 

حضًضة، َُيل جىكُمي حضًض، ؾغنت الاؾخجابت للؼباةً، جدؿين الجىصة، جدلُم الخىافم بين 

 .  اإلاخؿلباث الشلافُت والاحخمانُت والبُئُت

اث الخهلم في اإلاإؾؿت لها صوامت  Takeuchi و Nonak         في َظا الطضص ًغي الباخشان  بأن مؿخٍى

مخضازلت في ما بُجها، بدُث جخؿىع مً اإلاؿخىي الفغصي ئلى اإلاؿخىي الجماعي زم ئلى اإلاؿخىي الخىكُمي، 

مً زالٌ زلم اإلاهاعاث واإلاهاعف التي جبضأ نىض ألافغاص وجمخض ئلى البهض الجماعي، زم ئلى البهض 

الخىكُمي، هما جطل في بهؼ ألاخُان ئلى زاعج اإلاإؾؿت لُطبذ حهلم بين اإلاإؾؿاث، لظلً وؿخيخج 

أن الخهلم الخىكُمي نملُت جفانلُت للفغص الظي ٌشاعن في بىاء حهلم حماعي، هما أن فغق َظا الخهلم 

طبذ حهلم جىكُمي  . ؾىف جىدشغ ججغبتهم بؿغنت في ول الخىكُم، ٍو

ؤهمية الحعلم الحىغيمي : اململلل السالح

الخهلم الخىكُمي أخض أَم الخُاعاث ؤلاؾتراجُجُت لىجاح اإلاإؾؿاث في اللغن الحالي، هكغا  

اث، ونلُه فاهىا نهضف في الملألَمُت الىبيرة نلى  َظا ؾخىي اإلاهلىماحي واإلاهغفي بل وفي ول اإلاؿخٍى

. اإلاؿلب ئبغاػ أَمُت الخهلم الخىكُمي نلى مؿخىي الدشًُلي واإلاؿخىي ؤلاؾتراجُجي ونلى اإلاؿخىي الهام

 همية الخشؼيلية للحعلم الحىغيمي : الفسع  دو 

جىمً أَمُت الخهلم الخىكُمي في َظا اإلاؿخىي مً زالٌ مؿانضة اإلاىقفين نلى اهدؿاب  

م وفم عؤٍت مؿدىضة نلى للخبرةهؿبهم باإلاهاعف واإلاهاعاث و ً وحشىُل أفياَع ت إلناصة جيٍى  الػغوٍع

مهغفت حضًضة، بدُث جمىجهم مً أن ًطبدىا طو هفاءة نالُت لها اللضعة نلى الاؾخجابت اإلاغهت 
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هت للمخًيراث البُئُت، فهى ٌؿانضَم نلى الخدغع مً ؾُؿغة الهُاول الخىكُمُت الجامضة، هما  والؿَغ

 .ًمىدهم الشلت في الىفـ
و وغو اللغاعاث في اإلاإؾؿت،          هما ٌؿانض الخهلم الخىكُمي باإلاشاعهت في اإلاهلىماث والفهم الؿَغ

 هؿب الخبرة أو اؾخيباؽ الضعوؽ ؤلاًجابُت والؿلبُت، مً زالٌ جأحيومىه فان أَمُت الخهلم الخىكُمي 

 1:ئطن ًمىىىا طهغ ألاَمُت الدشًُلُت للخهلم الخىكُمي في الىلاؽ الخالُت. وهشف ألازؿاء وجصحُدها

ؼ عأؽ اإلااٌ الاحخماعي والخىكُمي مً زالٌ نملُت الخهلم؛ -  حهٍؼ

اصة في ؤلابضام الخىكُمي؛ -  الٍؼ

اصة نىاةضَم؛ -  عفو اإلاؿخىي اإلاهِص ي لألفغاص مً زالٌ ٍػ

 .مؿانضة اإلاإؾؿت نلى الخىُف مو اإلاخًيراث البُئُت الضازلُت والخاعحُت -

ً وهللها ئلى بئطن ما ًمىً اؾخيخاحه مً َظٍ ألاَمُت الدشًُلُت، هي الاؾخفاصة مً ر  عاث آلازٍغ

اصة في فهالُاتها الخىكُمُت وخؿً اجساط مسؼوهاث  اإلاإؾؿت اإلاهغفُت وجفهُل أصاء اإلاإؾؿت والٍؼ

 .اللغاعاث

  همية إلاستراثيجية للحعلم الحىغيمي: الفسع الساوي

و والضًىامُىُت الخىافؿُت الهالُت           ئن اإلاإؾؿاث الُىم جخهامل مو مىار ٌؿىصٍ الخًُير الؿَغ

م الهالكاث، ونلى َظا ألاؾاؽ فان اإلاإؾؿت في خاحت ئلى الخهلم  اإلاغهؼة نلى مخؿلباث الؼبىن وحؿٍى

بظاث الؿغنت التي حًير فحها الكغوف، ئطن فالخهلم الخىكُمي أغخى الُىم غغوعة ئؾتراجُجُت خُث 

 2:ًمىً أن ٌؿاَم في

 ًمىذ اإلاإؾؿت اللضعة نلى ئناصة بىاء َُاولها الخىكُمُت وئؾتراجُجُاتها خؿب الخًُير البُئي؛  -

اصة وججضًض مهاعف اإلاإؾؿت مما ٌؿمذ لها بالحفاف نلى جىافؿُتها؛  -  ٌؿهم في ٍػ

ٌهخبر الخهلم الخىكُمي هلؿت اهؿالق لطُاهت الغؤٍت ؤلاؾتراجُجُت للمإؾؿت فهى ٌهض اللضعة  -

ت لها في فهل جدغن ئؾتراجُجي؛ ٍغ  الجَى

 مىاحهت خاالث نضم الخأهض البُئي ئط جؼصاص الحاحت ئلى الخهلم الخىكُمي مًًمىً اإلاإؾؿت  -

 جبها لها؛

                                                           
1

ض وهمت،    2011، الىعاق لليشغ والخىػَو، مسحجدات فىسية معاصسة في السلون الحىغيمي دب ازة املواز  البشسيةاإلاؿانضي، مٍإ

 .22نمان، ألاعصن، ص 
ت وهمت، 2 ، الىعاق لليشغ والخىػَو، نمان، مدخل في فلسفة الحعلم الحىغيمي: هيف ثداز مىغمات  لفية السالسة اإلاؿانضي، مؿٍغ

 .96-94 : ص ، ص،2013ألاعصن، 
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 1.اللىانت بأن اإلاهغفت هي اإلاطضع ألاؾاس ي لخدلُم اإلاؼاًا الخىافؿُت -

 همية العامة للحعلم الحىغيمي : الفسع السالح

للض حاءث ألاَمُت الهامت للخهلم الخىكُمي في مجمىنت مً الىلاؽ وطلً خؿب ما حاء في أصبُاث      

: الخهلم الخىكُمي خؿب ما ًلي

ً والخفانل  - غ شخطُت الفغص مً زالٌ مؿانضجه في ئصعان طاجه وفهم آلازٍغ اإلاؿاَمت في جؿٍى

مههم وجدؿين مهاعجه في الخهامل مههم، وجدلُم الخىافم مو اإلاخؿلباث الخىكُمُت الشلافُت، 

 الاحخمانُت، البِئت؛

 وؾُلت فهالت لخدلُم ألاَضاف الفغصًت والحطٌى نلى اإلايافئاث والؿلؿت، اللىة؛ -

ض مً جدؿين اإلاىخجاث والخضماث؛ - ا مما ًٍؼ  اهدؿاب اإلاهغفت واإلاهلىماث ووشَغ

م  - ت نً ؾٍغ ٍغ ل اإلاىاعص واإلاهاعف الػمىُت ئلى هفاءاث حَى  طاث  اإلاهاعاثزلمٌؿاَم في جدٍى

 .اللضعاث الهالُت

و   هما أن أَمُت الخهلم الخىكُمي جخدىم فحها نضة مخًيراث ونىامل مإزغة فُه مشل الخًير الؿَغ

ت، جؼاًض الحاحت ئلى ؤلابضام  هما ًىضحه ،الخ...في البِئت الخاعحُت للمإؾؿت، أَمُت الىفاءاث البشٍغ

: الشيل الخالي

ؤهمية الحعلم الحىغيمي : (13)شيل زكم 

 
 
 

 
 

Source : Helfer J.P et al, Management, Stratégie et organisation, Vuibert, Paris, France, 2008, p411. 

 هي جلً التي جؿبم مفاَُم الخهلم الخىكُميمً زالٌ مالخكخىا لهظا الشيل، هجض أن اإلاإؾؿت             

اإلاإؾؿت التي لها اللضعة نلى الخىُف مو الخًيراث الضازلُت والخاعحُت، باإلغافت ئلى كضعتها نلى 

                                                           
1

، صاع حلِـ الؼمان لليشغ والخىػَو، نمان، الؿبهت ألاولى،الحعلم الحىغيمي دؤرسه في ثبسين   اء الوعيفيالفغور فاًؼ نبض الغخمان،  

 .19ص، 2010ألاعصن، 

 لسسيع في المليئة االحؼير

 ؤهمية الىفاءات في الحىافسية

 هحائج الخسسيح دالحلاعد

ًجل على 

املاسسة ؤن جسيير 

دفم مىهج 

 ماسسة محعلمة

هيف ثملوز عمليات الحعلم 

 الحىغيمي؟

هيف هبد  الىفاءات 

 دثوشيعها؟

هيف ثخصن الىفاءات 

 املبصلة؟
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امخالهها لىفاءاث حؿانضَا نلى جدلُم جىافؿُت نالُت، ونلى َظا فان أَمُت الخهلم الخىكُمي جخدىم 

ا في الىلاؽ الخالُت :  فُه نضة مخًيراث جظهَغ

ً الىفاءاث صازل اإلاإؾؿت، :ؤهمية الىفاءات البشسية - ً وجيٍى  طلً مً زالٌ زلم وجسٍؼ

 1واؾخًاللها أخؿً اؾخًالٌ وبطىعة فهالت؛

 بدُث أن ؤلابضام البض له مً أفغاص أهفاء في حمُو اإلاجاالث ؾىاء :ثصاًد الحاجة بلى إلابداع -

والجاهب ؤلاصاعي مشل زلم ئؾتراجُجُاث حضًضة،  (...ججضًض اإلاىخجاث، الخضماث)في اإلااٌ الخلني 

 2الخ؛...ئحغاءاث، بغامج، ؾُاؾاث

 ألن َظا ألامغ ًدضر بشيل ئحباعي أو ازخُاعي ليل :هحائج الخسسيع دالحلاعد دالوفاة -

ت، فِؿخىحب نلى اإلاإؾؿت جضاعن مشل َظٍ  اإلاإؾؿاث، والظي ًيخج نىه فلض الىفاءاث البشٍغ

  3؛(صوعان الهمل)ألامىع والتي ًؿلم نلحها مطؿلح 

 وطلً مً زالٌ جؼاًض الغأؾماٌ الفىغي واإلاهغفي والخىىىلىجي بدُث :الحؼير املعسفي السسيع -

ًجب نلى اإلاإؾؿت الخهلم اإلاؿخمغ مً زالٌ ئًجاص وزلم مهاعف حضًضة جمىجها مً مىاهبت ول 

 4.الخًيراث اإلاهغفُت التي جدضر في البِئت الخاعحُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Helfer J.P.et al., Management: stratégie et organisation, 7
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2
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  الحعلم الحىغيميمبحوى : اململبح الساوي

الخهلم الخىكُمي ٌؿانض اإلاإؾؿاث بجمُو أهىانها ئلى جفؿير ما  مدخىي ئن الهضف مً مهغفت          

ًؿغأ مً جؿىعاث في حمُو اإلاجاالث وما يهضصَا مً مساؾغ، هما أهه ًدضص ؾبُهت اإلاهغفت الخىكُمُت 

والىفاءاث التي جخػمجها نملُت الخهلم الخىكُمي، لظا ؾىف هداٌو مً زالٌ َظا اإلابدث مهغفت أبهاص 

. ئؾتراجُجُاث الخهلم الخىكُميوأهىام، 

ؤبعا  الحعلم الحىغيمي : اململلل  دو 

َىان نضة أبهاص للخهلم الخىكُمي فىجض َىان أبهاص ئؾتراجُجُت وأبهاص جىكُمُت وأبهاص زلافُت          

 1:لىً ؾىف هلىم بشغح مىحؼ ليل بهض نلى خضي في الىلاؽ الخالُت

 بعا  إلاستراثيجية : الفسع  دو 

السئية املشترهة بين ؤعضاء الحىغيم : ؤدال

ئلى مؿخلبل اإلاإؾؿت وأَضافها مً مىكاع واخض أو بغؤٍت مدشابهت، مما ًإصي ألافغاص حهني أن ًىكغ          

. لىضٌى ئلى اإلاؿخلبلٌئلى جغابـ نالكاتهم وجىخُض حهىصَم في وغو زؿت نمل مشترهت 

بستراثيجية الحعلم : راهيا

ً والخضٍعب         الابخياع ، الخهلم، ًجب نلى أنػاء الخىكُم أن جيىن لهم زؿت مدضصة لهملُت الخيٍى

 .وبضعحت هبيرة مً الىعيمغؾىمت بطىعة واضحت 

محابعة املحؼيرات المليئية : رالسا

اللضعة نلى الخيبإ بجمُو اإلاخًيراث البُئُت والاؾخهضاص لها والخىُف مهها وحهلها جضنم كضعة          

. اإلاإؾؿت نلى الخهلم

 بعا  الحىغيمية : الفسع الساوي

مسدهة الهييل الحىغيمي : ؤدال

 حًيرث الكغوف ئطا ًمىً حًُيٍر نبر الىكذ ئط، بالضًىامىُت الهُيل الخىكُمي ًدؿم أنبما         

 الهاملين في اإلاىكماث ألافغاصًمىً حهضًله بالشيل الظي ٌؿانض بدُث الخىكُمُت، َظا مً حاهب، 

                                                           
1

 زاسة ميداهية آلزاء العاملين في ماسسات إلاكساض : مدى ثوافس الحعلم دؤرسه في ممازسحه السلون إلابداعيآماٌ ًاؾين اإلاجالي،  

ت، نمان، ألاعصن، الهضص  ز هيةالعامة   .55، ص2009، 36، مجلت صعاؾاث الهلىم ؤلاصاٍع
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 الهُيل الخىكُمي ًإزغ في كضعة ، لظلً فاننلى اهدؿاب الخبراث واإلاهاعف الجضًضة مً  حاهب آزغ

 1:   نضًضة مجهاألؾباباإلاىكماث نلى الخهلم 

ا، لظا  أوًجؿض الخهلم الخىكُمي نملُاث .1  مماعؾاث فحها بهؼ الخطىضُت إلاىكمت صون ييَر

 
ً
افان للهُيل الخىكُمي صوعا ًُ  ؛ في حشىُل مشل َظٍ اإلاماعؾاثأؾاؾ

خضص الهُيل الخىكُمي آلُاث الخفانل مما ٌؿانض في نملُت الجهىع بهملُاث الخهلم صازل ي .2

 ؛اإلاىكمت

 ؛ نملُت الخهلم صازل اإلاىكماثئلحهاًإزغ الهُيل الخىكُمي في جضفم اإلاهلىماث التي جدخاج  .3

 التي حؿخسضم في اهجاػ الفهالُاث الخيؿُلُت  وآلالُاث  الخيؿُمئلىجدخاج اليشاؾاث الخهلُمُت  .4

 .جلهب صوعا مهما في حشىُل نملُاث الخهلم الخىكُميالتي 

هلل املعسفة  : راهيا

امخالن الفغص الخبرة واإلاهغفت مً زالٌ الخهلم مً ألازؿاء الؿابلت، وجباصٌ اإلاهغفت بين أنػاء          

الخىكُم للخجاعب الىاجحت التي خللتها اإلاإؾؿت في اإلااض ي والاؾخفاصة مً ججاعب اإلاإؾؿاث ألازغي 

. الىاجحت

العمل مً خالو الفسيم : رالسا

مً زالٌ الدصجُو نلى الحىاع وجباصٌ ألافياع بين أنػاء الخىكُم، والتي حؿانض نلى ئًجاص أفياع          

. حضًضة ًخيىن للهمل مو اإلاشىالث والاؾخجابت للخًيراث

 بعا  السلافية : الفسع السالح

المليئة املساعدة للحعلم : ؤدال

حشير ئلى اللضعة نلى ئًجاص اإلاهلىماث الجضًضة وجىلُتها وخفكها، زم الهمل نلى اؾخسضامها في        

خػمً َظا الهىطغ هظلً مغاحهت الىغو الحالي  الخهامل مو الفغص واإلاشاول التي جىاحه الخىكُم، ٍو

 ئًجاص ؾغق وأفياع حضًضة، وئصزاٌ نلىللخىكُم واإلاماعؾاث اإلاؿخسضمت فُه، وحصجُو ألافغاص 

 2.جدؿِىاث في أؾالُب الهمل وهىم اإلاىخجاث والخضماث، وميافأة ألافغاص اإلابضنين

الجو ة اليلية للحعلم : راهيا

                                                           
1  Martinez Leon, I.M & Martinez Garcia, J.A, The Influence of Organizational Structure on 

Organizational Learning, International Journal of Manpower, Vol.32, No.5/6, 2011, p 543. 
 .56، صمسجع سملم ذهسهآماٌ ًاؾين اإلاجالي،  2
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ب يالًبا ما حهخبر الخؿىة ألاولى هدى الخهلم الخىكُمي،          ئن الاَخمام بالجىصة اليلُت للخهلم والخضٍع

بؿبب حشابه ول مً اإلافهىمين في زاضُت اإلاهغفت التراهمُت، وأن ٌهمل ول فغص في الخىكُم نلى الخهلم 

. بطىعة مؿخمغة ألصاء الهمل بىفاءة وفهالُت

ثجىل الفشل دالحعلم مً  خملاء السابلة : رالسا

جغي أن ألازؿاء التي ًلو فحها خُث  الخهلم بطىعة نالُت وحصجهه، جدؿًطلً باًجاص بِئت نمل          

غ والخهلم مً  ألافغاص خين الخىفُظ ال حشيل هلؿت غهف في أصائهم، وئهما حشيل فغضت ووؾُلت للخؿٍى

. جلً ألازؿاء

بستراثيجيات الحعلم الحىغيمي : اململلل الساوي

جؿبم نملُاث الخهلم الخىكُمي بجمُو أشياله، ال نىضما جغيب اإلاإؾؿاث بالخدٌى ئلى مإؾؿاث          

 1:الخاليفي ، لظا ؾىف هلضم البهؼ مجها اإلاخهللت بالخهلمالهضًض مً الاؾتراجُجُاث بض مً اؾخسضام 

بستراثيجية جعصيص الحعلم املسحمس : الفسع  دو 

ت لخخهلم باؾخمغاع، بما            مو بِئتها الضازلُت ًخالءمجىقف اإلاإؾؿت ول ئمياهُاتها اإلااصًت والبشٍغ

الخهلم الخىكُمي، واإلاإؾؿاث جإمً بهضم وحىص نملُت لخهلم اإلاؿخمغ أَم ميىن في اوالخاعحُت، ئط أن 

خض للمهغفت فهي حهؼػ حهلم أفغاصَا وكاصاتها وحصجُو اإلاشابغة نلى جدلُل الخجاعب التي مغث بها 

. والاؾخفاصة مجها

بستراثيجية جشجيع الحعلم الخشازوي  :الفسع الساوي

 مً زالٌ حمو مجمىنت مً ألافغاص حهلُمُتلى َُيلُت جىكُمُت أو زؿت م  َظٍ ؤلاؾتراجُجُت حشير        

اإلاسخلفين في اللضعاث واإلاهاعاث والاججاَاث، ئط ًخهاون الجمُو بشيل فهلي للخهلم ول خؿب صوعٍ 

، مً زالٌ الخهلُمُت ئط َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ًمىً جؿبُلها في ول اإلاىاكف ،لخدلُم ألاَضاف اإلاىغىنُت

مأؾالُب حؿدىض ئلى الاؾخلطاء والخهلم   اللاةم نلى الخىافـ، ئط ٌشترن ألافغاص في نملُاث الفٍغ

م للمهام  . الخهلُمُتالخسؿُـ والخطمُم والخىفُظ والخلٍى

بستراثيجية ثبفيز اللا ة للحعلم الفس ي دالجماعي  :الفسع السالح

ئن اللُاصاث الىاجحت في اإلاإؾؿاث اإلاهاضغة هي التي جضنم الخهلم نلى مؿخىي الفغص والجمانت          

هض الخهلم حؼء مً مهام أصاء الىقُفت التي ًإصيها الفغص ونلُه أن ًـ  مهغفخه وآعاةه بمواإلاإؾؿت، َو

.  وأفياٍع ألصاء الهمل بأخؿً ما ًمىً

                                                           
1

 .                                                                                                                                                         56 ، صمسجع سملم ذهسهأماٌ ًاؾين اإلاجالي،  
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ة حدًسة بستراثيجية:الفسع السابع   ثملويس ؤهماط ثفىيًر
ت خضًشت جإصي ئلى ئصعان الهالكاث والخفانالث بين           ا ًخؿلب أهماؽ جفىيًر بىاء اإلاىكمت واؾخمغاَع

 الخىكُم وأوشؿخه، وجمىين ألافغاص مً الىكغ ئلى اإلاشىالث هكغة شمىلُت وجلضًم الحلٌى مً ثوخضا

. زالٌ الهالكاث بين الهملُاث واإلاىكمت التي جؿبم َظٍ ؤلاؾتراجُجُت

  الحىغيميإلاستراثيجية املستهدفة دالفعلية للحعلم: الفسع الخامس

غ الفهلي  ( Mintaberg et Efeinn) ؾىع الباخشان          همىطج يهضف ئلى جفؿير هُفُت الخؿٍى

لإلؾتراجُجُت اإلاسؿؿت وؤلاؾتراجُجُت اإلاؿتهضفت والفهلُت، خُث أهض نلى وحىص ازخالف بين 

ى ما أؾلم نلحها بهىامل الفشل أو الىجاح ؤلاؾتراجُجي،  ؤلاؾتراجُجُت اإلاسؿؿت وؤلاؾتراجُجُت الفهلُت َو

: والاهخلاٌ مً الخسؿُـ ئلى الخىفُظ الظي ًخؿلب ئؾتراجُجُت الخهلم، هما َى مىضح في الشيل الخالي

  الحىغيميإلاستراثيجية املخململة دالفعلية للحعلم : (14)شيل زكم 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Bruce brittan, l’apprentissage organisationnel dans les ONG : créer le motif, les mayens et 

l’occasion, INTRAC, Royaume-Uni, 2005, p3.  

الشيل ئن هجاح ئؾتراجُجُت اإلاإؾؿت َى كاةم نلى مغخلخين أؾاؾِخين، ألاولى هي ًالخل مً 

 مً زالٌ وغو البرامج ووغو ألاَضاف اإلاغيىب جدلُلها باإلغافت ئلى ،جدلُم ؤلاؾتراجُجُت اإلاسؿؿت

الخيبإ بجمُو اإلاخًيراث، زم جأحي نملُت جىفُظ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت في أعع الىاكو، وججؿُض جلً ألاَضاف 

. ومداولت جدلُلها َظا بؿُهت الحاٌ ال ًمىً جؿبُلها ئال بىحىص ئؾتراجُجُت الخهلم

ى الىضٌى ئلى ئؾتراجُجُت شاملت          ئن جؿبُم َظٍ ؤلاؾتراجُجُاث اإلاظوىعة ؾلفا، َضفها واضح َو

، جؿبم نملُاث الخهلم الخىكُمي، والتي ججهل مً اإلاإؾؿت مإؾؿت  الخىكُميوهي ئؾتراجُجُت الخهلم

 بستراثيجية الحعلم

  مخململةبستراثيجية ثىفير فعلية بستراثيجية

 بستراثيجية ػير مخململة     بستراثيجية
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بدُث جمىجها مً جدلُم أَضافها وئًطالها ئلى اإلاغهؼ أو اإلاىكو ؤلاؾتراجُجي أو حهلها مإؾؿاث مخهلمت، 

 .الغايبت في الىضل ئلُه

ؤهواع الحعلم الحىغيمي : اململلل السالح

          ٌ  لالزخالف الظي وحضهاٍ في الهضًض مً اإلاغاحو خى
ً
 الظي ، زاضت أهىام الخهلم الخىكُميهكغا

أهىام نلى  باالنخماصَظا اإلاؿلب في ، ؾىف هلىم  في َظا اإلاجاٌ الهضًض مً الباخشين لهجىاوله وجؿغق 

 1: واآلحي G.koenig وG.Argyris الخهلم الخىكُمي الظي حاء بهم الباخشين
  الحعلم الصفسي : الفسع  دو 

ئن َظا الىىم مً الخهلم له نالكت أو جأزير بالبِئت الخاعحُت للمإؾؿت، ئط جلىم اإلاإؾؿت بغضض         

وحسجُل ول اإلاهلىماث اإلاخأجُت مً َظا اإلادُـ، لىً ال جلىم بضمجه ههىطغ جأزيري في زلافتها وال ًيىن 

. له صوع فهاٌ في ئؾتراجُجُتها

  دو دالساويالحعلم مً املسحوى  :الفسع الساوي

ئن الخهلم مً اإلاؿخىي ألاٌو ٌهني َى ئمياهُت ئصماج وئصزاٌ اإلاخًيراث اإلاىحىصة في البِئت الخاعحُت         

ووغهها في مجمىنت زُاعاث للمإؾؿت، بدُث جيىن َظٍ اإلاخًيراث مهغوفت مؿبلا لضي اإلاإؾؿت، 

. هما أن َظٍ اإلاخًيراث البُئُت لها صوع غهُف في نملُت الابخياع

ى الخهلم نً اإلاؿخىي الشاوي،          ئصماج ول اإلاخًيراث البِئت بدُث ًخم أما الىىم ألازغ مً الخهلم َو

 ًيىن لها صوع فهاٌ في نملُت الابخياع وجدلُم َىامش عبذ لىًالخاعحُت والضازلُت في ئؾتراجُجُاتها، 

.  ألن اإلاإؾؿت جخأزغ بشيل هبير بهظٍ اإلاخًيراث البُئُت،نالُت حضا للمإؾؿت

    (جعلم رىائي الحللة)الحعلم  حا ي دالحعلم السىائي : الفسع السالح

بدُث أن حهلم اإلاإؾؿت ًدضر بىاء نلى ، C.Argyris ئن َظا الىىم مً الخهلم  اكترخه الباخث        

شغؾين أؾاؾُين، فالشغؽ ألاٌو َى جصحُذ نضم الخىافم بين الىخاةج وألاَضاف، أما الشغؽ الشاوي 

َى جدلُم أَضاف اإلاإؾؿت، لىً اإلاإؾؿت َىا البض لها مً جىفير الجى واإلاىار اإلاىاؾب الظي ٌؿهل 

نملُت الخهلم، فالخهلم ألاخاصي للمإؾؿت َى طلً الخهلم الظي كاصع نلى الخيبإ بما ؾىف جدلله وفلا 

 .إلاهاًير مهىُت زم في الجهاًت ًلىمىن بمغاكبت ومغافلت وجصحُذ ول ألازؿاء

                                                           
1 Barbat guillaume, et autres, innovation : clé de succès de l’apprentissage organisationnel en triple 

boucle, XVI 
ème

 conférence de projectique, Estia bidart, 07-08 octobre 2010, Paris, France, pp : 2-3.   
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غ اإلاخًيراث          أما الخهلم الشىاتي َى طلً الخهلم الظي ًيىن فُه جىغاع للهملُاث الغكابُت مً أحل جدٍغ

م البِئت الخاعحُت،  لظا ؾىف الفهالت، بدُث جخىافم مو الىغو الجضًض والظي ًخم فغغه نً ؾٍغ

: الخهلم ألاخاصي والخهلم الشىاتي والخاليالظي ًىضح  هلىم بهغع َظا الشيل

 (رىائي الحللة) حا ي دالحعلم السىائي الحىغيمي الحعلم : (15)شيل زكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: chan choo, information management intelligent organization: information today, 

Digital Libraries Conference, now jersey, Singapore, 2002,  p15.  

ئن َظا الشيل ًىضح أن الخهلم الخىكُمي ال بض أن ًمغ وفم مغخلخين أؾاؾِخين، بدُث اإلاغخلت         

ألاولى هي نملُت حهلم طاجُت وصازلُت وفلا للخبرة اإلاىدؿبت، أما اإلاغخلت الشاهُت جدخاج ئلى حهلم زاعجي 

بُت، أما الخهلم الخىكُمي يوفم مضعبين والتي جخؿلب ئلى مهاي ع، أفياع وجطىعاث وئؾتراجُجُاث جضٍع

م الخًظًت  زىاتي الحللت ًدخاج ئلى نملُاث جصحُدُت وئناصة حًُير لللىانض وألاؾـ نً ؾٍغ

 .بًغع جصحُذ وحهضًل ول الاهدغافاث وألازؿاء الؿابلت والاؾخفاصة مجها (الغاحهت)الهىؿُت

 

 جعدًل

 الحبليل

 دزة خازجة 

علم عً طسيم للد
 مدزب

 معسفة

 ذاهسة ثىغيمية

معاًير  -

فسضيات  -
 بستراثيجيات -

 اليشاط الحىغيمي

 هحائج

 بهجاش

 دزة  افعية 

جعلم مً خالو 
 ثجسبة سابلة

 الحخمليط

 ثىفير

جعلم 

 ؤحا ي
 الحللة

جعلم رىائي الحللة  

 جؼرًة الساجعة، جؼيير اللواعد د سس

1 

2 
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رالزي الحللة الحىغيمي الحعلم : الفسع السابع

ًمشل أنلى شيل مً أشياٌ الخدلُل الظاحي للمإؾؿت، خُث ًأزظ في الانخباع ألاؾـ الخىكُمُت          

وأَضافها والتي عبما جلىصَا ئلى الخًُير الجظعي في بيُتها الضازلُت والخاعحُت وزلافتها، خُث يهضف َظا 

م فهم نلى الىىم مً الخهلم ئلى مؿانضة اإلاإؾؿت  الخدٌى مً مؿخىي ئلى مؿخىي أفػل نً ؾٍغ

لت التي جخم بها نملُت الخهلم مً اإلاىاكف اإلاسخلفت التي جمغ بها والخأمل فحها وئًجاص  الىُفُت والؿٍغ

. الؿبل والؿغق الجضًضة للفهم الهمُم

هما أن َظا الىىم مً الخهلم ًخىحب نلى كضع هبير مً اإلاهغفت وئناصة ألاهكمت اإلاىحىصة وئناصة         

غ مفاَُم وأؾـ حضًضة حهمل نلى حشىُل َُاول جىكُمُت مالةمت  صعاؾتها بضعاؾت شاملت بًغع جؿٍى

. لهملُت الخهلم

 ئنؿاء بًغعنغع َظا الشيل اإلاىالي،  ن جىغُذ الخهلم ألاخاصي والشاوي والشالسي ؾىفبهضئطن،          

. خاصي الحللت وزىاتي الحللت زم زالسي الحللتالخىكُمي ألالخهلم ٌضىعة واضحت 

الحعلم الحىغيمي ؤحا ي الحللة، رىائي الحللة، درالزي الحللة : (16) شيل زكم

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ben Ramalingam, Apprentissage organisationnel et organisations Apprenantes, article 

publié sur le journal capcity, N
0
33, Avril, 2008, p04.   

 أن الخهلم أخاصي الحللت ًدضر نىضما هلىم باصزاٌ هالخلمً زالٌ َظا الشيل ًمىً أن  

الخدؿِىاث نلى اللىانض اإلاىحىصة، بدُث ٌهخبر  بمشابت جدؿين للمإؾؿت، أما الخهلم الخىكُمي زىاتي 

ظا بؿبُهت الحاٌ  الحللت نىضما هلىم باناصة َُيلت ؾُاؾاث اإلاإؾؿت وئؾتراجُجُاتها وفغغُاتها َو

، أما الخهلم الخىكُمي زالسي لها وأَضاف اإلاإؾؿت والظي ٌهخبر ججضًض عؤٍت وؾُاؾتٌؿخضعي حًُير 

 الحصسفات الىحائج

 

  سس الحىغيم املبحوي  املمازسات داملعاًير دالسياسات

جعلم ؤحا ي الحللة 

جعدًل للحصسفات مً 

 ؤجل عملية الحصحيح 

 الحعلم السىائي جؼيير املعاًير دالوسائل 

 جعلم رالزي الحللة جؼيير  سس داملبحوى الحىغيمي 
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ونىضما ال ًجضي هفها جلجأ اإلاإؾؿت ئلى  (والشىاتيألاخاصي )الحللت ٌؿخضعي الهمل بالىىنين اإلاظوىعًٍ 

 .مداولت ئًجاص ؾغق حضًضة للخهلم، والخًُير الجظعي للمإؾؿت
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الحعلم الحىغيمي  هماذجد مصا ز : اململبح السالح

ئن الخهلم الخىكُمي الظي ًيشأ بفهل اإلاماعؾاث صازل اإلاإؾؿت ال ًأحي مً الخُاٌ، ئهما ًسلم          

مً زالٌ نضة مطاصع مسخلفت، هما أن جبني الخهلم الخىكُمي مً كبل اإلاإؾؿت البض أن ًيىن مً 

زالٌ الانخماص نلى هماطج مسخلفت ومخىىنت، بدُث ٌهىـ ول همىطج هىم مهين مً الخهلم، بالخالي 

 .، هماطحهؾىداٌو في َظا البدث ئبغاػ مطاصع الخهلم الخىكُمي

مصا ز الحعلم الحىغيمي : اململلل  دو 

ئن جىىم مفاَُم الخهلم الخىكُمي مً كبل الباخشين في مجاٌ الخهلم الخىكُمي ٌهىـ بؿبُهت           

الحاٌ جىىم الؿيروعاث التي جدبهها نملُت الخهلم، وفي َظا الؿُاق فان نملُت الخدىم والخهامل مو 

اإلاهؿُاث الخىكُمُت واإلاهاعف، اإلاهاعاث، اإلاىدؿباث لِؿذ فلـ ئحغاءاث عوجُيُت ولىجها حهخمض نلى 

ا وفم مىهج  لت حؿُيَر . مهينكضعة ألافغاص  في الفهم الجُض وؾٍغ

جضٌ نلى وحىص هىنين إلاطاصع الخهلم التي جم الخؿغق ئلحها بهظا الخطىص،    هما أن مهكم اإلاغاحو      

ومطاصع زاعحُت  (ئلخ...نلم ًدضر صازل الخىكُم، ججاعب اإلاإؾؿت،ث)الخىكُمي، فىجض مطاصع صازلُت 

 اإلاطاصع الضازلُت والخاعحُت أَمجىغُذ بظهغ ووفُما ًلي ؾىف هلىم  (الخ...شغواء، الؼباةً، اإلاىعصًً )

. للخهلم الخىكُمي

لحعلم الحىغيمي  وصا ز الخازجية الم: الفسع  دو 

الحعلم الحىغيمي مع الشسواء : ؤدال

ىين،           َا، وجيىن ئما ن مةزلم مهغفت حضًضة ليل واخضبًغع َظا الىىم مً الخهلم ًيىن بين شٍغ

م الخباصٌ والخداوع لحل اإلاشىالث، زل  أفياع حضًضة، اؾخسضام جىىىلىحُاث خضًشت، قنً ؾٍغ

. باإلغافت ئلى نلض الاحخماناث وؾغق ألافياع والغؤٍت ؤلاؾتراجُجُت في حمُو اإلاجاالث

م الخدالفاث ؤلاؾتراجُجُت، مشل أن جخدالف          هما ًؿلم نلى َظا الىىم مً الخهلم، الخهلم نً ؾٍغ

مإؾؿت مو أزغي لخمىُجها ئلى الضزٌى لألؾىاق وحهمالن نلى ئًجاص مهاعاث حضًضة وئؾتراجُجُاث في 

م، ؤلاصاعة: حمُو ألاوشؿت مشل  1.ئلخ...ؤلاهخاج الدؿٍى

 

 

                                                           
1  Kannoppen, D.et al., Supply chain relationships: Exploring the linkage between inter- 

organizational adaptation and learning, journal of purchasing and supply management, vol 10, 

2010, pp: 200-201. 
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الحعلم الحىغيمي مً املبيط الخازجي : راهيا

ًجب نلى اإلاإؾؿت أن جلىم بدصخُظ اإلاخًيراث الخاعحُت اإلادُؿت بها ؾىاء حهلم ألامغ بالفغص         

كىم بخدلُل ث بدُث ،(ئلخ...إلاىافؿت، صعاؾت خالت الؿىق ااخخُاحاث الؼباةً، ألاؾهاع، )أو التهضًضاث 

وجفدظ ول مخًيراث اإلادُـ الخاعجي واللضعة نلى الخىُف مهها، ووغو ؤلاؾتراجُجُاث والخؿـ 

  1.اإلالاعهت اإلاغحهُتووالبرامج والؿُاؾاث، وؾغق الاجطاٌ، نملُت اجساط اللغاعاث  

                                                                                                                                 الحعلم الحىغيمي عً طسيم الحصوو على الىفاءات: رالسا

 ؾخسضام الىفاءاث اإلاىحىصة في البِئت الخاعحُت وئصماحها وفم ؾيروعة ؾلىن ججضًضي، مشل الهالكاثا

 عبذ)الجضًضة مو اإلاإؾؿاث ألازغي، مىخىحاث حضًضة، جلىُاث حضًضة، وحهل اإلاإؾؿت أهثر فانلُت 

  زاضت ئطا نلمىا أن الهالكاث اإلاىحىصة بين الخىكُم وبلُت،(الىكذ، اجطاٌ، الخيبإ بالؿلىواث

ا نلى مغاخل ػمىُت وأنها مبيُت نلى الهالكاث الغوجُيُت والشلت ألازغي الخىكُماث  2. كض جم ئوشاَؤ

الحعلم الحىغيمي عً طسيم املعسفة :زابعا

ً وجىػَو اإلاهغفت اإلادطلت مً الخدالفاث والاشتران في اإلاىخضًاث          ًخم نً  م هلل وجسٍؼ ؾٍغ

واإلالخلُاث، بدُث جىفغ اإلاهغفت في َظٍ الحالت فغضت الخهاون وجباصٌ الغضُض اإلاهغفي، جباصٌ الخبرة، 

 3.الحىاع اإلاؿخمغ

لحعلم الحىغيمي  وصا ز الداخلية الم: الفسع الساوي

غ مهاعفها ثَىان نضة مطاصع صازلُت زاضت بالخهلم الخىكُمي واٌ          ي ٌؿانض اإلاإؾؿت نلى جؿٍى

 مىاهبت حمُو الخؿىعاث والخًيراث التي جؿغأ نلى اإلاإؾؿت، ولهل ، باإلغافت ئلىوجدؿين فهالُت أصائها

: فُما ًليأَم َظٍ اإلاطاصع الضازلُت ما ؾىف ًخم طهٍغ 

الحعلم بالحجسبة : ؤدال

ٌؿخؿُو ألاشخاص صازل ًخم نىضما  ،ئن خضور الخهلم الخىكُمي الظي ًيشأ مً زالٌ الخجغبت         

ل وجغحمت الىاكو الفهلي الظي مً زالله جخأؾـ اؾخجابتهم وأفهالهم الىاججت نً  اإلاإؾؿت مً جدٍى

                                                           
1  Stein A,  & Smith M., CRM systems and organizational learning: An exploration of the 

relationship between CRM effectiveness and customer information orientation of the firm in 

industrial markets, industrial marketing management, 38, pp: 199-200. 
2 Corinne Tang uy., Apprentissage et innovation dans les firmes : la question de la modification des 

routines organisationnelles, thèse de doctorat en seines économiques, université Rennes I, France, 

1996, p154.          
3  Liu C.L.et. al Liu C.L.et. al., understanding the impact of relational capital and organizational 

learning on alliance outcomes, Journal of world business, 2010, p238.    
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حهىـ اإلاهغفت اإلاىدؿبت مً الخؿبُم أو اإلاُضان، بمهنى أهه ًدضر ئناصة جغحمت وئناصة بىاء هماطج 

 1. صازل اإلاإؾؿتجطغفاث وؾلىهُاث ألافغاص

ٌ Ealnondson et  Moingeon  ناصمها الباخثقئن مً ألاؾئلت التي            مطاصع الخهلم الخىكُمي خى

بالخجغبت نىضما جلىم اإلاإؾؿت بضعاؾت جدلُلُت للؿىق فانها جػو نضة فغغُاث همغخلت اهؿالق 

ض جلضًمه ئلى زؿىؽ  ولىجها في الىاكو البض لها مً ئًجاص أعغُت ازخُاع لخجغبت اإلاىخج الجضًض التي جٍغ

، بًغع مهغفت وجدضًض الؿهغ اإلاشالي وعصوص أفهاٌ (كؿم مً الؿىق )ؤلاهخاج في مؿاخت مدضوصة 

  2.اإلاؿتهلً خٌى زطاةظ اإلاىخج، هما ئن مشل َظٍ الخجاعب حؿانض اإلاإؾؿت نلى حًُير ئؾتراجُجُاتها

 الحعلم الحىغيمي مً الخبرة: راهيا

م جغاهم اإلاهغفت لضي  وهني بالخهلم الخىكُمي الىاجج مً الخبرة، طلً الخهلم الظي ًدضر نً ؾٍغ

اإلاإؾؿت، باإلغافت ئلى جىغاع ألازؿاء واإلاداوالث التي جإصي ئلى الخدؿً اإلاؿخمغ، ئطن الخبرة َىا جغجىؼ 

ت)خٌى حؿاٌؤ خٌى الخؿبُلاث الحالُت  ، والتي جإصي ئلى مهغفت الفجىة التي جلىص اإلاإؾؿت ئلى (الجاٍع

لت الصحُدت لهملُت الخدؿين  3.مغاحهت الؿٍغ

        هما أن اإلاإؾؿت جخهلم مً جغاهم الخجاعب الؿابلت التي جيىن في شيل عوجين، ألن اإلاشيلت 

ا، فاإلاهغفت  ألاؾاؾُت في َظا الىىم مً الخهلم الخىكُمي جإصي ئلى حشىُل طاهغة جىكُمُت ًطهب حًُيَر

 4.اإلاخدطل نلحها مً الخجاعب الؿابلت كض ال جيىن مىاؾبت للىغو الحالي التي جىاحهه اإلاإؾؿت

 الحعلم الحىغيمي مً الصساع الداخلي لألفسا : رالسا

خجىبىن  في حمُو الحاالث الؿبُهُت فان ألاشخاص ًسلم نىضَم ضغام صازلي في اإلاإؾؿت ٍو

ول ألامىع التي لها نالكت بسلم مشاول في اإلاإؾؿت، َظا ما ٌؿمى بالغوجين الضفاعي والظي ٌهخبر وؾُلت 

لحماًتهم، لىً َظا الخهلم مً َظا الغوجين ًسلم أزؿاء ال حؿخفُض مجها اإلاإؾؿت، لىً نىضما جيىن 

َىان زلافت جىكُمُت حؿانض نلى الحىاع وجباصٌ ألافياع الىاججت نً الطغام ٌؿمذ بدباصٌ الخجاعب 

سلم لضي اإلاإؾؿت حهلم جىكُمي   5.ٍو

                                                           
1Soparmot R.et stevens E, peut-on opérationnaliser l’apprentissage organisationnel une analyse su 

processus d’innovation de services, 2005, p193.sit web : luxar.ocagiau.ca/Library /ASAC/V /26, 2006. 

p190, pdf, 27/10/2017, 17:01.  
2
 Peterson w, strategic learning: Haw to be smarter than your competition and turnkey insights into 

competitive advantage, John Wiley and sons, Inc, New Jersey, USA, 2010, p173.   
3
 Sopornat R.et stevens E, op. cit, p191. 

4
 Robey D.et al., Information technology and organizational Learning: overview and assessment of 

research accounting management and information technologies, 10, 2000, pp: 134-135. 
5  Fioll C.L.et al., Apprentissage organisationnel : une étude de cas chez EDF, X

Ve
 conférence 

internationale de stratégique, Genève, Suisse, 13-16 juin 2006, p8. 
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 الحعلم الحىغيمي مً الفشل: زابعا

         ئن ليل مإؾؿت أَضاف مهُىت حؿعى لخدلُلها والهمل نلى جدلُم أصاء مخميز ًػمً لها البلاء 

في الؿىق، لىً هما َى مهغوف فان اإلاإؾؿت لها مىافؿين كض حؿخؿُو الخًلب نلحهم وكض جفشل في 

ؾىء الخمىكو ؤلاؾتراجُجي، اللطىع ؤلاصاعي، الفشل الخىكُمي، نضم  طلً، وهأمشلت نً َظا الفشل

الخلل الخلني يير اإلاخىكو اهلؿام في ؾلؿلت ؤلامضاص،  الخىافم بين هىم الخىكُم اإلاىخهج وؾبُهت البِئت،

 1.الخ، لظا ًجب نلى اإلاإؾؿت الاؾخهضاص والخهلم مً َظا الفشل ؾىاء وان خالي أو مؿخلبلي...

    هما أن اهدشاف أؾباب الفشل في اإلاإؾؿت ٌؿانض نلى زلم الفهم اإلاشترن لألخضار التي أصث     

  أو مشال خالت فشل مىخىج حضًض فهل الؿبب َى اإلاىخج في خض طاجهف، مهغفت أؾبابه  ،ئلى َظا الفشل

لُت،  الخ، وبالخالي فان مهغفت َظا الفشل ًطبذ مغحو إلاهغفت ما ًجب فهله ...الضعاؾت الدؿٍى

وغو ئحغاءاث حضًضة الؾخضعان الازخالٌ الحاضل نىض جؿبُم اإلاشغوم لظلً ًجب لخجاوػٍ، 

و حضًضة بمفاَُم اإلاإؾؿت الؿابلت  ألنها جدخفل بالترابـ ؤلاؾتراجُجي الظي ،الفاشل، جبني مشاَع

الشيل اإلاىالي ًىضح الخهلم الخىكُمي مً ئن  2،ٌؿمذ لها باؾخًالٌ اإلاهاعف الخاضت التي جمخلىها

.  الفشل

الحعلم الحىغيمي مً الفشل : (17) الشيل زكم

 

 

 

 

 
Source: Ater, C. J., L’apprentissage par l’échec commercial: Proposition d’un modèle conférence 

international de ménagement stratégique, AIMS, Montréal, 6-7 juin 2007, p5.   

مىخىج حضًض، مشغوم حضًض، حًير في زطاةظ )مً زالٌ مالخكخىا لهظا الشيل، فان أي فهل          

ؾىف ًيىن بؿُهت الحاٌ مو البِئت الخاعحُت  (الخ..اإلاىخج، خغهت ئؾتراجُجُت حضًضة، ؾىق حضًضة، 

م ما  للمإؾؿت وبالخالي فان أي فشل في َظا الفهل ؾىف جلىم اإلاإؾؿت بخضاعهه واؾخًالله نً ؾٍغ

                                                           
1
 Chaularton R, Complex learning: organizational learning from disasters, safety science, 39, 2010, 

p61. 
2
 Valikangas L.et al, why learning from failure isn’t easy (and what to do about it): innovation 

trauma at sun Microsystems, European management journal, 27, Helsinki, Finland, 2009, p230. 

 إدراكي تعلم

 

 فعل

 الفشل

 

 اسحجابة المليئة 

 

 سلوكي تعلم
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ؾلىهُت ، هما أن َظا الفشل ؾىف ًترحم ئلى ؾلىن أو حًيراث (الغاحهت)ٌؿمى بالخًظًت الهىؿُت

م ما ٌؿمى بالخهلم الؿلىويفي جدضر   . اإلاإؾؿت نً ؾٍغ

هماذج الحعلم الحىغيمي : اململلل الساوي

أزبدذ مهكم الضعاؾاث بهضم وحىص همىطج مىخض ليل اإلاإؾؿاث الخاضت بالخهلم الخىكُمي، 

ت الخاضت باإلاإؾؿاث،  باإلغافت ئلى وشاؾها، َظا بؿبُهت الحاٌ الزخالف ؾبُهت َُيل اإلاىاعص البشٍغ

 الهضًض  الظي جؿغكذ ئلحها هماطج الخهلم الخىكُميلظا ؾىف وهغع في َظا الؿلب البِئت الخىافؿُت،

 : والخاليمً الضعاؾاث والبدىر

ذج محعلم بددزة الحعلم  دهم: الفسع  دو 

الخهلم الخىكُمي، خُث أن صوعة الخهلم جبضأ نملُت ٌهخبر َظا الىمىطج مً الىماطج اإلاهىُت في 

، حبيث (Cause – Affect )(الخأشير-الؿبب) الظي ًخػمً نملُت جلُُم الهالكت ،بالخهلم اإلافاَُمي
بُت، أًً جلىم بخطمُم مفاَُم مجغصة لخفؿير جلً الخجغبت أو الخبرة زم جأحي  جخدىم في ألاخضار الخجٍغ

التي جدخىي نلى نملُت الخؿبُم والخىفُظ ( operational Learning )مغخلت الخهلم الهملُاحي

غ اإلاهاعاث وهُفُت الخهامل مو َظٍ ألاخضار  واإلاالخكت ومخابهت هخاةج ول الخًيراث، مداولت جؿٍى

  الىدُجت–مً زالٌ الغبـ بين الفهل ( Know-how )باإلغافت ئلى الحطٌى نلى مهغفت هُف
(Action-autcome )1.وفُما ًلي ؾىف وهغع َظا الشيل الظي ًىضح همىطج صوعة الخهلم 

 هموذج  دزة الحعلم الحىغيمي: (18)الشيل زكم 

 
 
 
 

 
 
Source: Valikangas L.et al, why learning from failure isn’t easy (and what to do about it): 

innovation trauma at sun Microsystems, European management journal, 27, Helsinki, Finland, 2009, 

p230. 

                                                           
1 Ibid, p230. 

 ثلييم  حداذ

 الىغسيات العلمية
 

 الحىفير املالحغة 

 ثصميم ثلييم

  الحصميم ثفاصيل

 النهائي

 لعمليات اجؼيير

 د ساسية املهمة
 الحعلم العملياجي

 محابعة

 الحعلم

 املفاهيمي
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هموذج  دزة الحعلم الحىيفي  : راهيا

 الفهل، الخًظًت الهىؿُت، الخىلُف:    ًخيىن َظا الىمىطج مً زالر مغاخل أؾاؾُت هي      
(Synthesis-feed back-Action) ، إلاإؾؿت أهه نىضما ًدضر جدؿً في ٌخُث َظٍ اإلاغاخل جىضح

بِئتها جلىم باالؾخجابت بفهل ما، زم جلىم بخصحُذ طاتها نلى ألاكل بمؿخىي الخًُير الخاعجي وباالنخماص 

م الخًظًت الهىؿُت التي جبين لها َظٍ ألافهاٌ بدُث أن اإلاإؾؿت  (الغاحهت)نلى ئمياهُاتها، ونً ؾٍغ

ظا الشيل مث ٌش َظٍ الضوعة مً الخهلم بشيل مؿخمغ ؾُلت خُاتها، وبخهلم جىُفي في ول صوعة، َو

 1:ًىضح َظا الىمىطج واآلحي

هموذج  دزة الحعلم الحىيفي : (19)شيل زكم 

 

 
 
 
 
 

 

 
ض وهمت: املصدز   الىعاق لليشغ والخىػَو، مدخل في فلسفة الحعلم الحىغيمي،، ، هيف ثداز مىغمات  لفية السالسةالؿانضي مٍإ

 .253، ص2013نمان، ألاعصن، 

هموذج  دزة الحعلم بالفعل  :رالسا

 2   : همىطج صوعة الخهلم الخىكُمي بالفهل والخالي اإلاىاليًىضح الشيل     

 

 

 
 

                                                           
ض وهمت 1  .253صمسجع سملم ذهسه،  ،الؿانضي مٍإ
ض وهمت 2  254صمسجع سملم ذهسه،  ،الؿانضي مٍإ

                  Action الفعل

   

 العىسية الحؼرًة

feed back 
 

 الحوليف

Synthesis 
العاملون في 

 املاسسة 

 المليئة

 ثبسً الليام بالحعلم

 ثبسً
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هموذج  دزة الحعلم الحىغيمي بالفعل : (20)الشيل زكم 

 

 
 

 

 

 
ض وهمت، : املصدز            ، الىعاق لليشغ والخىػَو، هيف ثداز مىغمات  لفية السالسة، مدخل في فلسفة الحعلم الحىغيميالؿانضي مٍإ

. 254، ص2013نمان، ألاعصن، 

ٌهخمض نلى اللُام بفهل مهين، زم الخفىير مً زالٌ مالخكخىا لهظا الشيل، فان َظا الىمىطج 

والخأمل واؾخيخاج الخطىعاث التي ًخم جطىعَا وجىخُضَا، زم جأحي مغخلت الخسؿُـ لفهل حضًض نلى 

ىظا، والخأمل بما  مىجهم مً اللضعة نلى ئنؿاء ليل مغخلت ما جدخاحه مً ثأؾاؽ جلً ؤلاصعاواث َو

 .نملُت الخهبير

هماذج الحعلم الحىغيمي املحعللة باملعسفة الحىغيمية : ويالفسع السا

هموذج الحعلم الحىغيمي املجحمعي للمعسفة : ؤدال

ًخػمً َظا الىمىطج نضة هماطج فغنُت مىبشلت مىه، فىجض الىمىطج البيروكغاؾي، الىمىطج          

اإلانهي، همىطج الجماناث الخىكُمُت، همىطج الجماناث الحغفُت، هما هجض في َظا الىمىطج نضة 

ؾىق الهمل، الخىكُم، صعحت اؾخلاللُت ألافغاص، اإلاهغفت، وشغ اإلاهغفت : مخًيراث ًخأزغ بهم مشل

 :الػمىُت، ؤلابضام، الخهلم، الاهدشاع، هما ًىضحه الشيل اإلاىالي

 

 

 

 

 

 

 

 إلا زان دجعصيص الحلوية

 العمل

 الحخمليط الحإمل
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 (املعسفة الحصسيبية- املعسفة الضمىية )هموذج لولل املعسفة : راهيا

دُت:      ئن َظا الىمىطج ًترهؼ نلى مفهىمين أؾاؾين َما     بدُث ،اإلاهغفت الػمىُت واإلاهغفت الخطٍغ

دُت بشيل صاةم  أن اإلاإؾؿت جخهلم وفم مياهيزم لىلبي أي جفانل اإلاهغفت الػمىُت مو اإلاهغفت الخطٍغ

ومؿخمغ، بدُث ٌؿمذ َظا الخفانل بسلم اإلاهغفت مً اإلاؿخىي الفغصي ئلى اإلاؿخىي الجماعي والشيل 

 1.اإلاىالي ًىضح َظا الىمىطج

هموذج لولل املعسفة  : (21)الشيل زكم 

 
 
 
 
 

 

 

 
Source :  Ferrary M,et Rsqueux Y., Management de la connaissance: Knowkdge management, 

apprentissage organisationnel et société de la connaissance, Economica, Paris, France, 2006, p88.   
 نباعة نً هلل شخظ مهين  الاجحماعيةالمليئةمً زالٌ َظا الشيل هالخل أن نملُت  

م الخفانل اإلاباشغ الظي ًدضر *للمهغفت الػمىُت ئلى شخظ أزغ نلى شيل مهغفت غمىُت  نً ؾٍغ

دُتعملية الترهيلصازل اإلاإؾؿت، أما  ل اإلاهغفت الخطٍغ ظا ًخم نً غمىُت ئلى مهغفت ** فهي جدٍى  َو

م هكام اإلاهلىماث   الحململيمعملية أما  (كىانض اإلاهلىماث، ملفاث ئلىتروهُت، اإلاىاكو ؤلالىتروهُت)ؾٍغ

م الحىاع وجباصٌ  دُت نً ؾٍغ ل للمهغفت الػمىُت ئلى مهغفت جطٍغ ت، ألافياعفهي جدٍى  بطىعة نفٍى

دُت في الاسحيحاج عمليةالخىاضل والدشاعن في اإلاهخلضاث واللُم، أما   فهي نملُت فهم اإلاهغفت الخطٍغ

                                                           
1  Ferrary M,et Rsqueux Y., Management de la connaissance: Knowkdge management, apprentissage 

organisationnel et société de la connaissance, Economica, Paris, France, 2006, p88.   
 هي املعرفة املبنية على أساس اخلربات الشخصية والقواعد البديهية املكتسبة ألداء عمل معني، بالتايل ال ميكن التعبري عنها بسهولة :المعرفة الضمنية *

 . وقد تكون معرفة فنية أو إدراكية
 هي املعرفة املوثقة املنتظمة اليت يسهل التعبري عنها وكتابتها ونقلها إىل اآلخرين ونشرها بينهم بسهولة يف شكل وثائق أو عن :المعرفة التصريحية **

 .طريق وسائل التعليم واالتصال املختلفة

 معسفة ثصسيبية 

 اجحماعية بيئة جؿبُم

 معازف ضمىية

 اسحيحاج جغهُب

 معسفة ثصسيبية

 معازف ضمىية

 معسفة ثصسيبية



  دز هغام معلومات املواز  البشسية في الحعلم الحىغيمي: الفصل الساوي

 

92 
 

لت  زم ًدىلها ئلى مفاَُم جيخلل مً ،شيل مهغفت غمىُت ًىدؿبها الفغص في شيل ججاعب، مىهج، ؾٍغ

.  ئلى اإلاؿخىي الجماعيفغصيمؿخىي 

ل ول هىم مً أهىام اإلاهغفت ، ما ًمىً اؾخيخاحه مً َظا الشيل، ئطن         - الػمىُت) َى ئمياهُت جدٍى

دُت .  في شيل حهلم جىكُمي مؿخمغ، وفم َظا اللىلب اإلاهغفي الظي ًدضر صازل اإلاإؾؿت (الخطٍغ

ذج الحعليم الحىغيمي املحعلم باأل اء املاسسة دهم: الفسع السالح

    ًغجىؼ َظا الىمىطج نلى جيامل ألاصاء ونلى نملُت الخهلُم الخىكُمي، الظي ًمىً اإلاإؾؿت مً      

م الخىافم والخيامل الحاصر بين وقاةف ألاصاء ووقاةف الخهلم  البلاء والاؾخمغاع في بِئتها نً ؾٍغ

 :الخىكُمي والشيل اإلاىالي ًىضح َظا الخىافم والخيامل بين ألاصاء والخهلم الخىكُمي والخالي

هموذج الحعلم الحىغيمي املحعلم باأل اء : (22)شيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ض وهمت، : املصدز ، الىعاق لليشغ والخىػَو، نمان، هيف ثداز مىغمات  لفية السالسة، مدخل في فلسفة الحعلم الحىغيميالؿانضي مٍإ

 .246، ص2013ألاعصن، 

 الؼسض
 الؼاًات الوسائل

 
 الحىيف

بلوغ 

  هداف 

 خازجي

 الترهيز

 الحيامل السلافة  اخلي

 الؼسض
 الؼاًات الوسائل

الفعل  املواجهة المليئية 

 دالحفىير 

 خازجي

 الترهيز

 وشس املعسفة  املعاوي دالراهسة   اخلي

دعائف الحعلم  دعائف   اء

 الحىغيمي

 
 الحىيف

 
 السلافة

 
 بلوغ  هداف

 
 الحيامل

 
 املواجهة المليئية 

 
 املعاوي د الراهسة 

 
 الفعل والتفكير 

 
 وشس املعسفة 

 ب ازة املعسفة   الحعلم 
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الترهيز :  هالخل أن وقاةف ألاصاء جغجىؼ نلى زالر وقاةف أؾاؾُت هي،مً زالٌ َظا الشيل

: ، في خين جغجىؼ وقاةف الخهلم الخىكُمي في زالر وقاةف أؾاؾُت أًػا هيالحىييف، بلوغ  هداف

، هما هالخل أن وقاةف الخهلم الخىكُمي  جسخلف خؿب الترهيز، املواجهة المليئية، الفعل دالحفىير

ألاَضاف والًاًاث اإلاغحى جدلُلها مً كبل اإلاإؾؿت، فمشال لى وان جغهيز اإلاإؾؿت خٌى ألاصاء زاعجي 

، أما ئطا وان جغهيز اإلاإؾؿت صازلي أَضافهابلىى وفان نلى اإلاإؾؿت الخىُُف مو اإلاخًيراث الخاعحُت 

فان وؾُلت اإلاإؾؿت في ئهجاػ يغغها هي الشلافت وجيىن ياًتها الخيامل، أما ئطا أعاصث اإلاإؾؿت مً 

 .في مىاحهت ول الخًيراث البُئُت التي جدضر  الخفىيرجدلُم حهلم جىكُمي زاعجي، فُجب نلحها

 الخهلم بين اإلاهاوي والظاهغة وجيىن هي لخدلُم أَضافهاأما ئطا وان الترهيز صازلي فان وؾُلت اإلاإؾؿت 

م  . صازلها بشيل مؿخمغ وشغ اإلاهغفتنً ؾٍغ

صنامت اٌ هي وؿخيخج أن نلمُت الخىُُف والشلافت، اإلاىاحهت البُئُت، اإلاهاوي والظاهغة ،ئطن

ؼ فهالُت ألاصاء والخهلم الخىكُمي للمإؾؿت . اإلادىعٍت وألاؾاؾُت في حهٍؼ

لظلً ال بض مً الخمُيز بين الخهلم وألاصاء، فاألصاء ًمىً أن ًلُم بىاؾؿت بهؼ اإلالاًِـ 

الىمُت والىىنُت للمسغحاث، لىً الخهلم ٌهمل هملُض نلى الىخاةج، فهاصة هدً ال ًمىً أن هلىم 

ًغفو مً مؿخىي ألاصاء، بالخالي  (اإلادفؼ)باألصاء بشيل أفػل مما حهلمىاٍ، لظا فان الخطغف اإلاىضفو 

اصة في الضافهُت ؾىف  اصة الضافهُت ؾىف جدؿً ألاصاء لىلؿت مدضصة، لىىىا زالفا لظلً، فالٍؼ فٍؼ

 .  حؿبب باهسفاع مً مؿخىي ألاصاء

 الخهلم الخىكُمي، ًمىىىا أن وؿخيخج أن بمطاصع و هماطجفي نهابت َظا اإلابدث واإلاخهلم 

الىماطج ٌهىص بؿبُهت الحاٌ ئلى جىىم مضازل اإلاإؾؿت اإلاخهلمت اإلاطاصع والازخالفاث والخىىم في َظٍ 

ً والباخشين دىىم أعاء الخبراء واإلافىٍغ  باإلغافت ئلى ؾبُهت اإلاإؾؿت، وشاؾها، أَضافها، والتي حهىـ ،ٍو

ت للباخشين في مجاٌ الخهلم الخىكُمي  .الخلفُت الهلمُت واإلاهغفُت، نىطغ الخبرة، اإلاخؿلباث الفىٍغ
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 د دزه في ثبليله الحعلم الحىغيميبملواز  البشسية اعلومات م هغام عالكة: اململبح السابع

ت اإلاىكمت، طلً الفعاليةللض أزاع مفهىم           حضال هبيرا بين هخاب الفىغ الخىكُمي أو هخاب هكٍغ

بؿبب حهضص وجباًً اإلاضازل في نملُت الخدلُل، أو بؿبب ازخالف أَضاف اإلاإؾؿت بدض طاتها،  لىً 

، هما ًغي مفىغي َظا "الىجاح"نلى الهمىم فهى مإشغ طو وحهت واخضة، والظي ٌهني جدلُم ألاَضاف 

ت بين  تالمهكام مهلىماث اإلاجاٌ نلى وحىص نالكت جأزيًر  .والخهلم الخىكُمي واعص البشٍغ

تالمهكام مهلىماث     اهدؿب       جدلُم نلى للضعجه وطلً بالًت أَمُت الحاغغ وكخىا في واعص البشٍغ

 َظٍ جؼصاص ئط ،جؿبم مفاَُم الخهلم الخىكُميحهل اإلاإؾؿت  في ومؿاَمخه اإلاإؾؿاث صازل الىجاح

الهىطغ البشغي وحهله فغص مخهلم بشيل حُض، مً  في الاؾدشماع هدى اإلاإؾؿت جىحهذ ولما ألاَمُت

ٌ  أطَان في اإلاخىاحضة زالٌ اؾخًالٌ اإلاهاعاث واإلاهاعف  وزبرتهم خضؾهم في جخجؿض والتي ألافغاص، ونلى

ت وكضعاتهم ومهاعتهم ، طلً مً زالٌ وقاةفه وأَضافه، أصواجه وآلالُت التي ًخم بها مهالجت الخفىيًر

. اإلاهلىماث صازل َظا الىكام، مً مضزالث ونملُاث ومسغحاث

أضبدذ اإلاهلىماث واإلاهاعاث واإلاهاعف والؿلىهُاث، اللُم التي ًىدؿبها الفغص صازل اإلاإؾؿت أمغا         

، أهىانه، هخاةجه، لظلً اؾخىحب نلى   في نملُت الخهلم الخىكُمي، ؾىاء حهلم ألامغ بمطاصٍع
ً
مهما حضا

ت، بدُث حؿخؿُو  اإلاإؾؿت في الىكذ الحالي الانخماص نلى هكام مهلىماث زاص باإلاىاعص البشٍغ

اإلاإؾؿت مً زالله جدؿين فهالُت الخهلم الخىكُمي صازلها، لظلً البض لها مً بىاء طاهغة جىكُمُت 

 . فهالت صازل َظا الىكام حؿدىض نلحها اإلاإؾؿت في اجساط اللغاعاث الحالُت واإلاؿخلبلُت

ت   نلى ما جلضم، فان الؿإاٌ الظي ًؿغح هفؿه الُىم خٌى صوع هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ
ً
        بىاءا

في جدؿين فهالُت الخهلم الخىكُمي، َى هُف ًمىً آللُت َظا الىكام مً زالٌ مضزالجه، نملُاجه، 

، الظاهغة الخىكُمُت،  أن حؿانض في الخدىم والخدؿين اإلاؿخمغ (الهىؿُت)مسغحاجه، الخًظًت الغحهُت 

 . لهملُت الخهلم الخىكُمي للمإؾؿت؟

هكام مهلىماث اإلاىاعص  التي جغبـ العالكةئزباث  ئلى     لهظا الًغع، ؾىف وهغع في َظا اإلابدث    

ت ، زم هخؿغق ، مً زالٌ ؾغص الهضًض مً الضعاؾاث التي جىاولذ َظٍ الهالكت بالخهلم الخىكُميالبشٍغ

مياهت َظٍ ئلى مفهىم وأهىام، ألاَمُت، ألاصواع التي جلهبها الظاهغة الخىكُمُت في َظا الىكام وئبغاػ 

 . والظاهغة الخىكُمُتبين الخهلم الخىكُميلهالكت الظاهغة صازله، بهضَا هلضم ا
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 هغام معلومات املواز  البشسية بالحعلم الحىغيميعالكة :   دو اململلل

ت بىكام مهلىماث اإلاىاعص اإلاغجبؿت بهالكت الخهلم الخىكُمي وحهذ الىكغ  ئن         هي وحهت هكغ البشٍغ

تالمهكام مهلىماث خُث أهضوا  نلى أهه ًمىً الىكغ ئلى  مشترهت بين الىشير مً الباخشين،  واعص البشٍغ

هأصاة صانمت للخهلم الخىكُمي للمإؾؿت الاكخطاصًت، وأن مً بين الخطاةظ اإلاميزة له َى الضنم 

. اإلاؿخمغ لخيامل اإلاهلىماث صازل الخىكُم في اإلاإؾؿت

الخطاةظ ألاؾاؾُت للخهلم الخىكُمي ًخم جدضًضَا مً زالٌ اعجباؾها باإلاهلىماث واإلاهغفت     ئن    

وانخباع ول مجهما بهًضا مً أبهاص الخهلم الخىكُمي أو مغجىًؼا مً مغجىؼاجه، لظلً ًجب نلى هكام البدث 

والخىلُب في البُاهاث بًغع الىضٌى ئلى اإلاهلىماث اإلاسؼهت في كىانض البُاهاث، ًخم جدلُلها وضُاهتها، 

ا واؾترحانها، ألنها حشيل حؼء مً التراهم اإلاهغفي إلااض ي اإلاإؾؿت، هما أن َظٍ اإلاهلىماث صازل  وشَغ

الىكام ؾىف تهضف ئلى وضف الاججاَاث اإلااغُت والخيبإ باالججاَاث اإلاؿخلبلُت، وطلً مً زالٌ 

   1.يغبلت وجدلُل همُت هبيرة مً البُاهاث الؾخسغاج ما َى طو مهنى واهدشاف مهغفت حضًضة

اٌ،  الم   ئن َظا ًلىصها ئلى اللٌى أن الهامل ألاؾاس ي اإلادضص للىة اإلاإؾؿت لم ٌهض ألاعع و ال عأؽ     

َظا ما أشاع ئلُه  وئهما أضبذ اإلاىعص اإلاهلىماحي واإلاهغفي، الظي ًغجىؼ نلُه الخهلم الخىكُمي في اإلاإؾؿت،

Pawlowsky, 2001 )،الهضًض مً الباخشين
*) ،(Halmer, 2003

) ،(***
Duffy, 2000 )(Tuffy et 

Al, 2001
تالمهكام مهلىماث وئلى أَمُت وئقهاع الهالكت بين الخهلم الخىكُمي ، (**** ، واعص البشٍغ

عيم مً هخاةج اٌ، وبة جلً الهالقاججاَاثبدُث أؾغ الىشير فهم أفياٍع واحتهاصاجه في جدضًض وجفؿير 

 واللُاؽ لالزخباعَإالء الباخشين واهذ هاؾهاماث طاث ئؾاع مفاَُمي هكغي، والللُل مجها مً زػو 

تالمهكام مهلىماث   صوع نملُا، مو وحىص الىلظ الىبير في حصخُظ الضعاؾاث الغابؿت بين  واعص البشٍغ

  .الخهلم الخىكُميو

                                                           
1 Turban F & Aronson S.E., Decision Support system: Intelligent Systems, Upper Saddle, N1, 

prentice hall, 2001, p327. 
*A study of Pawlowsky, P., Management Science – organizational learning, Edited by, oxford press, 

2001.    


A study of: Halmer, Alan, Developing competitive advantage through knowledge-process 

innovation and experience curve, Journal of Academy of Business and Economic, Maroc, 2003.  
**

A study of: Duffy, J., The knowledge management technology infrastructure, information 

management journal, April, vol 34, issue1, www.EBSCO.host.com.  
****

A study of: Tuffy, E., Information management systems and management challenges, 

information systems journal, vol 9, N
o
 85.  
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ت طاث اإلاهغفت واإلاهلىماث أضبدخا اللىي اإلادغهت        هما أن هكم اإلاهلىماث وجلىُاتها واإلاىاعص البشٍغ

ًدبنى مفهىم حضًض لليشاؽ الهملُاحي في اإلاىكماث كاةم نلى الحالي للمىكماث اإلاخهلمت، ففي الىكذ 

 .الخهلم الخىكُمي واإلاهلىماث لهظا الىكام
Turban et Al  )  هما أن َىان الهضًض مً ألابدار مشل صعاؾت      

*
  ،

** 
Kleiner Senge et ، 

Holmqvist
ت مً زالٌ انلىماث مالتي جىكغ ئلى الهالكت بين الخهلم الخىكُمي وهكام  *** إلاىاعص البشٍغ

أن َظا الىكام ػوص الخهلم الخىكُمي بلضعاث لم جىً مىحىصة مؿبلا في اإلاإؾؿاث، باإلغافت ئلى 

ل اإلاهلىماث ئلى الاؾخسضام والخؿبُم والحغهت  ا في ؾىق اإلاىافؿت مً زالٌ ؾغنت الابخياع وجدٍى جميَز

ا نلى كُمت اإلاىخجاث والخدؿين  اصة في ألانماٌ الخىكُمُت، وجىمُت اإلاهاعاث واللضعاث وأزَغ هدى الٍغ

.  ألخ...اإلاؿخمغ في حىصة اإلاىخج واإلابُهاث وجسفُؼ الخيالُف

Simon هما بُيذ صعاؾت     
ت والخهلم  **** وحىص نالكت ئًجابُت بين هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

م َى مً ًدبنى أفػل اإلاماعؾاث في ول مً الخهلم الخىكُمي و جلىُت  الخىكُمي، بدُث بين أن الدؿٍى

 . اإلاهلىماث، هما أن الباخث وحض جأزيرا ئًجابُا للخهلم الخىكُمي باناصة َىضؾت ألانماٌ
 Canon ئن أفػل مشاٌ نلى طلً َى ما اؾخؿانذ جدلُله بهؼ الشغواث الُاباهُت هشغهت     

في كضعتها وكابلُتها لالؾخجابت ، Hp و Intel وبهؼ الشغواث ألاميرهُت هشغهت، Honda وشغهت

غ مىخجاث حضًضة هت للؼباةً وكضعتها نلى زلم أؾىاق حضًضة وجؿٍى ئغافت ئلى ؾغنتها في ، الؿَغ

هىص ؾغ هجاح ؤالهُمىت نلى الخلىُاث الحضًشت، مما كاص ئلى اوهياؽ طلً في أن ًيىن أصا ، َو
ً
َا مخميزا

كضعتها نلى الخهامل بؿغنت مو اإلاهلىماث اإلاخهللت باإلاىعص البشغي، و  اؾغنت حهلمفي َظٍ الشغواث 

 جلىُاث اإلاهلىماث هبيُت جدخُت أؾاؾُت مً زالٌ الغابـ بين ألاحهؼة واإلاهضاث والبرمجُاث اؾخسضام

والهىطغ البشغي والشُياث بمسخلف أهىانها، هما جمشلذ اوهياؾاث َظٍ اإلاؿاَماث في حؿهُل نملُت 

ت باهدؿاب اإلاهلىماث وهللها، جىػَهها، زؼنها واؾترحانها  هكم اإلاهلىماث اإلاخهللت باإلاىاعص البشٍغ

اصة كُمت أنماٌ اإلاىكمت وعفو عأؾمالها الفىغي وػٍاصة فغص  وضُاهتها، مما وان له ألازغ الىبير في ٍػ

.    هجاخها

                                                           
* Turban, E., Mclean, Information Technology for management: improving quality and productivity, 

John Wiley, New York, 1996. 
**

 Senge, P., M, Kleiner, A., Roberts, The fifth discipline field book: strategies and tools for building 

a learning organization, Nicholas brealey publishing, London, 1994. 
***

 Holmqvist, Mikael, A Dynamic Model of Intra and Inter- organizational learning, Studies, 

January, 2003. 
****

 Simon, K., To Wards a Theoretical Framework for Business Information, Goteborg University, 

1994. 
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جلىُاث هكام اإلاهلىماث حؿهل الخهلم الخىكُمي البُني مً زالٌ )صعاؾخه في   Davidson هما أهض        

، خُث زلطذ َظٍ (الخهاون مو جلىُاث هكام اإلاهلىماث في الخاعج وازخباع الشفافُت وؾغنت الخللً

الضعاؾت ئلى أن اؾخسضام هكام مهلىماث مً كبل اإلاىكماث ٌؿهل جدالف الخهلم الخىكُمي في ما بُجها 

ض مً كضعة الاؾخلؿاب لضي الشغواث    1.وأن الشفافُت وؾغنت الخللً جىفغ اإلاهلىماث لىال الؿغفين وجٍؼ

 بأن أبهاص اإلاىكمت اإلاخهلمت وجدفيز هلل الخهلم للهاملين في الشغواث Egan  هما زلطذ صعاؾت      

ت، بدُث جم ازخباع ؾبو مخًيراث  الىبيرة حهلم مً زالٌ جلىُاث هكم اإلاهلىماث اإلاخهللت باإلاىاعص البشٍغ

ت وزلطذ ئلى وحىص  في الخهلم الخىكُمي واشترهذ في مجاٌ جلىُاث هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

مإشغاث ألبهاص الخهلم الخىكُمي طاث نالكت مو مخًيراث جدفيز واؾخسضام جلىُاث هكام مهلىماث 

ا بأصاء بهؼ اليشاؾاث ت، باإلغافت ئلى جأزيَر   2.اإلاىاعص البشٍغ

ت ًىمً في اللضعة نلى الاهخفام باللُمت  Lytras  أهضث صعاؾت        ئن هكام اإلاهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

اإلاىضمجت ألصحاب اإلاطالح في اإلاإؾؿت، بدُث ًجب اؾخسضام أَضاف الخهلم الخىكُمي في هكام 

ت مً زالٌ الاؾخفاصة مً الظاهغة الخىكُمُت اإلاخىاحضة صازل َظا الىكام،  اإلاهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

ا هكام جغاهمُا  غ جلىُت هكم اإلاهلىماث والاجطاالث همضزل للخهامل مو للمهلىماثبانخباَع ، مو جؿٍى

ت بىغو ئؾاع نام للخهلم مخهضص ألابهاص وئغافت اللُمت لهظا الىكام  3.هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

 ئلى ازخباع الهالكت بين مجمىنت مً  Choi وػمُله  Lee      هما خضصث الضعاؾت التي كام بها ول مً 

اإلاخًيراث مشل الخهاون بين الهاملين، ئشانت الشلت بين الهاملين، بغامج الخهلم الخىكُمي، ألاؾلىب 

ت،  ا هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ اإلاغهؼي في ؤلاصاعة، ؾهت ونمم مهاعاث الهملُت والدؿهُالث التي ًىفَغ

 4.هما جم ازخبر الباخشان الهالكت بين الخهلم الخىكُمي وألاصاء بدُث واهذ الهالكاث حمُهها ئًجابُت

 خٌى كىة اإلاىكماث الحضًشت والتي جخمشل في اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت السياوي  هما جىاولذ صعاؾت       

 اللُمت اإلاػافت ¾التي جمخلىها خٌى الهىطغ البشغي، بدُث زلطذ ئلى أن اإلاهلىماث أضبدذ حشيل 

ت اإلاخمشلت في الىعي   والخدىم باصاعجهللمىخىج وجىضلذ ئلى نىامل الىجاح هكام اإلاهلىماث اإلاىاعص البشٍغ
                                                           

1  Davidson, M., Information Technology Facilitating Interorganizational learning In an IT 

Outsourcing Collaboration: An Examination of Transparency and Receptivity, PHD, Digital 

dissertation, Claremont Graduate University, 2003, www.lib.Umi.com./dissertation/search. 
2
 Egan, T., Learning Organization Dimension and Motivation to Transfer learning in Large Firm 

Information Technology, PHD Digital dissertation, University of Minnesota, 2002. 

www.lib.Umi.com./dissertation/search. 
3
 Lytras, M., Poulondi, A., & Poulymenakom, A., knowledge management convergence expanding 

learning frontiers, journal of KM, Vol 06,  N
o
 1, 2000, www.brint.com 

4  Lee, H., & Choi, B., Knowledge management enablers: process and organizational performance, 

an integrative view and empirical examination, journal of management information systems, Vol 20, 

N
o
 1, 2003, summer. 
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هاء بفحها، بدُث أهض نلى غغوعة حشاعن اإلاهلىماث، وانخباع الخهلم الخىكُمي والفغصي كىجين مدغهخين ٌ

 1.زاضت باإلاىعص البشغي  هكام مهلىماث حضًض

ت والضعاؾاث الخؿبُلُت لبهؼ الباخشين في َظا         مً زالٌ ؾغصها للهضًض مً ألاصبُاث الىكٍغ

هض الهالكت بين الخهلم الخىكُمي ؤهفت الظهغ، ًمىىىا أن وؿخيخج الهضًض مً اإلاإشغاث التي ثآاإلاجاٌ 

ت والخاليانلىماث موهكام  :  إلاىاعص البشٍغ

حمُو الضعاؾاث جبيذ جدلُم كُمت أنماٌ اإلاإؾؿت نلى أنها صالت لهالكاث الخهلم الخىكُمي  -

ت، َظا بؿبُهت الحاٌ ما ًيسجم مو جىحهاث َظا اإلاؿلب؛  بىكام اإلاهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

ئن الهالكت بين الخهلم الخىكُمي ومخًيراجه وأبهاصٍ نالكت ئًجابُت مو هكام اإلاهلىماث اإلاىاعص  -

ت ومخًيراجه؛  البشٍغ

 ئن كابلُت اإلاإؾؿاث نلى جىقُف الخهلم الخىكُمي جسخلف مً مإؾؿت ئلى أزغي؛ -

 ،اإلاىعص البشغي مً كبل ئن الخهلم الخىكُمي وهكام اإلاهلىماث واإلاهلىماث اإلاخىفغة واإلاىدؿبت  -

 ًمىً أن حؿاَم في غمان بلاء واؾخمغاع اإلاإؾؿاث؛

غ الهمل صازل اإلاإؾؿت، طلً ما ًخؿلب  - ئن جىكُم اإلاهاعف وألافياع واإلاهلىماث جمشل حَى

ت  . الخيؿُم والترابـ بين الخهلم الخىكُمي وهكام اإلاهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

الحعلم دداز  البشسية المهغام معلومات بالراهسة الحىغيمية عالكة د  مياهة:اململلل الساوي

 ميالحىغي

كىم بسؼن وججمُو ثوؾُلت لضنم جىفُظ نملُاث ألانماٌ، بدُث    الظاهغة الخىكُمُتحهخبر

الحالُت )نلى ول ألاػمىت صازل َظا الىكام واؾترحام ول اإلاهاعف واإلاهاعاث اإلاخهللت بالخهلم الخىكُمي 

فهى ٌهخبر اإلاغآة الحلُلُت إلادُـ الهمل صازل اإلاإؾؿت، بل ٌهخبر  ، لظلً(اإلاؿخلبلُت- اإلااغُت– 

مضزال لغبـ ول اإلاهلىماث اإلاخهللت بالهىطغ البشغي ومداولت صمجها مو مطاصع الخهلم الخىكُمي، 

. ، هخاةجهأهىانه

 

 

 

                                                           
، بدث ملضم ئلى اإلاإجمغ الهلمي الؿىىي الشالث،  همية الاكحصا ًة املتزاًدة إل ازة املعسفة في امليشأت الخدميةالؿُاوي مدمض،  1

 .2001ولُت ؤلاصاعة والاكخطاص، حامهت فُالصًفُا، 
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 الراهسة الحىغيمية  ماهية: الفسع  دو 

 مفهوم الراهسة الحىغيمية: ؤدال

 الظاهغة الخىكُمُت بؿبب الازخالف الىبير بين الباخشين، خُث ال ًمىً ئنؿاء مفاَُم حهضصث        

 ألهه نباعة نً مفهىم خضًث جخسلله الهضًض مً اإلافاَُم ونلى َظا ،حهٍغف مىخض لهظا اإلافهىم

ألاؾاؽ فان الخغوج بمفهىم مىخض أمغ حض ضهب في الىكذ الحاغغ، بؿبب مشيل الخجؿُض 

لت الخهامل  والىُىىهت، مشيل وحهاث الىكغ الهلمُت واإلافاَمُت، الهملُت، مشيل الخمىكو، مشيل ؾٍغ

ت، لظلً ؾىف هلضم  مهها، مشيل ألازغ الظي حهىؿه، مشيل نالكتها بىكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

ف التي لها أَمُت ب وغىم، بدُث حهىـ الضواعي ألاؾاؾُت لضعاؾتها، زاضت الجىاهب المبهؼ الخهاٍع

ملواز  البشسية، ا طسيلة عمل الراهسة الحىغيمية  اخل هغام  معلومات الخلىُت مجها التي جغبـ 

الظي ٌهىـ جطىع اإلاإؾؿت نلى أنها مجمىنت مً ألاهكمت الفغنُت التي حهالج وحؿترحو، جسؼن 

ف وملاعباث  اإلاهلىماث مً الظاهغة الخىكُمُت، نلى َظا ألاؾاؽ ًمىىىا جلضًم في َظا الفغم حهاٍع

:  الظاهغة الخىكُمُت في الىلاؽ الخالُت

مؿخىصم جسؼن فُه ول اإلاهلىماث، ؤلاحغاءاث، اللىانض، "   حهغف الظاهغة الخىكُمُت نلى أنها      

 1 ".الغوجين، التي ًمىً أن حؿترحهها اإلاإؾؿت نىض الحاحت

ش اإلاإؾؿت والظي ًمىً أن حؿخسضم " هما حهغف نلى أنها          همىطج مً اإلاهلىماث اإلاسؼهت نً جاٍع

 2".لضنم اللغاعاث الحالُت

اث ألافغاص، بدُث "هما جلىم الظاهغة الخىكُمُت          نلى مجمىنت اإلاهاعف وؤلاحغاءاث واللىانض، طهٍغ

 3".ًخم وغهها في شيل ملمىؽ مشل الىزاةم، كىانض البُاهاث، بشغؽ أن حؿخسضم في زضمت اإلاإؾؿت

لت          اإلاخىاحضة  اإلاهغفت أهىام بين بالخمُيز جيىن  الخىكُمُت الظاهغة مهنى لخدضًض هما أن أفػل ؾٍغ

 اإلاهاعف اللغاع، اجساط وهُفُت مؿإولُت، جدمل هُفُت ،الخطغف هُفُت  مهغفت،(الىفاءاث)َُيلها  صازل

ت   اإلاهغفت الاحخمانُت، اإلاهغفت ؤلاحغاةُت، اإلاهغفت اإلاخسططت، اإلاهغفت اإلافاَُم اإلاسؿؿاث،)الىكٍغ

 التي)ؤلاحغاةُت  اإلاهغفت ،(الهمل هُفُت)الهملُت  واإلاهاعف ،)اإلااصًت باإلاىخجاث اإلاهغفت اإلاخهللت الخىكُمُت،

                                                           
1  Moorman, C., & Mirer, A.S., The impact of organizational memory on new product performance 

and creativity, journal of marketing research, 34(1), 1997, p193.   
2  Bannon, L., R.Kuttik, K., Shifting perspectives on organization memory: from storage to active 

remembering, proceedings of the 29 the annual Hawaii international conference on system sciences, 

1996, p156.    
3  Martine Seville Girod,  Pour une définition opérationnelle et une modalisation de la mémoire 

organisationnelle, Laboratoire DMSP, Université Paris-Dauphine, France, p9. 
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بُت (أؾالُب مهُىت أزىاء الهمل بخؿبُم الخضٍعب بهض حؿمذ حشمل الضعوؽ اإلاؿخفاصة )، اإلاهغفت الخجٍغ

، وأزيرا اإلاهغفت ؤلاحغاةُت الجمانُت، بدُث ول اإلاهاعف جسؼن في كانضة بُاهاث (مً الخجغبت الهلمُت

  1   .حؿترحو نىض الحاحت

ف اإلاؿخسلطت مً ملاعباث   الىخاب خٌى مفهىم بهؼ      هما ًمىىىا جلضًم الهضًض مً الخهاٍع

 :الظاهغة الخىكُمُت في الجضٌو اإلاىالي

 جعازيف دملازبات الراهسة الحىغيمية: (04)جددو زكم 

 Source:  Afef Chouaieb, Pour une relecture de fonctionnement de la mémoire organisationnel dans 

l’entreprise, revue-humanisme-et-entreprise-, N°302, 2011-2, p48, Article disponible en ligne à 

l’adresse:  https://www.cairn.info/revue-humanisme-et-entreprise-2011-2-page-45.htm. 

       
ً
 هكغا ،ًبضو حلُا ما ؾبم، بأن ئًجاص حهٍغف واخض وزابذ للظاهغة الخىكُمُت ٌهخبر أمغ حض ضهبا

 بدُث َىان ،ليىنها مفهىم وؿبي مغجبـ بؿبُهت وهىم اإلاإؾؿت وأفغاصَا، اإلافاَُم اإلاسخلفت للىخاب

ىان مً ًغاَا نلى أنها مجمىنت مهاعف، هظلً مً ًغاَا نلى  مً ًغاَا نلى أنها مجمىنت مهلىماث َو

ئلخ، َظا ما حهل الباخث ًلضم مفهىم شامل ...أنها مجمىنت بغامج وهفاءاث، مجمىنت مً البُاهاث 

دُت، الاحخمانُت واإلاهاعاث  للظاهغة الخىكُمُت نلى أنها مسؼن إلاجمىنت اإلاهاعف الػمىُت والخطٍغ

ش اإلاإؾؿت التي ، اإلاهلىماث، الخبراث،  الشلافت، الهاصاث واللُم، (اإلالمىؾت والًير ملمىؾت) حهىـ جاٍع

                                                           
1  Ben Hamadi, O., Management des connaissances et mémoire organisationnelle : Entre perdre 

connaissance et retrouver la mémoire- le cas d’Hydro-Québec, Université du Québec, Canada, 2012, 

p82. 
 

 

 

 

 ملازبة املعازف ملازبة العمليات ملازبة املضمون  

 - Cyert et March, 1963 الىحاب

Argyris et Schön, 1978 - 

Nelson et Winter, 1982 - 

Cohen et Bacdayan, 1999 

Walsh et Ungson, 1991 - 

Stein, 1995 - Moorman 

et 

Miner, 1998 

Girod, 1995 - 

Ackerman et 

Halverson, 2000 

صنم ئصعاوي بؿُـ، زابذ الحعازيف 

ذ ئلى خض هبير  ومغهؼي، ضٍغ

في الهضف والهمل نلى 

الؿلىهُاث  

نملُت اهدؿاب، الاخخفاف 

وججضًض اإلاهغفت، مدغن 

لخلم اإلاهاعف 

َُيل صًىامُيي جخألف مً 

هكم فغنُت مخفانلت فُما 

بُجها 

دسائل 

الاححفاظ 

ألافغاص، ؤلاحغاءاث الهملُاجُت، 

كىانض الدشًُل، الغوجين 

الجماعي 

الث،  ألافغاص والشلافت، جدٍى

الهُيل، نلم البِئت، 

ألاعشُف الخاعجي 

الخفانل بين الضناةم 

اإلالمىؽ والًير ملمىؾت في 

الظاهغة 
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 نىض اؾترحانهااإلااض ي والحالي، بدُث جىغو في شيل كىانض بُاهاث مدفىقت في نضة أشياٌ،  ًخم 

 . اللغاعاث اإلاؿخلبلُتاجساطالحاحت ئلحها في 

 الراهسة الحىغيمية  ؤهواع : راهيا

 الراهسة الحىغيمية الحلىية. 1

ٌؿدىض َظا الىىم مً الظاهغة نلى اإلاهغفت اإلاهىُت مخػمىت الخلىُت، والخبراث طاث الهالكت والتي           

لت  غ اإلاىخىج، ؾٍغ جضنم وجلىي الهملُاث الىكامُت للمىكمت، خُث جػمىذ مخًيراث، هكم وجؿٍى

الغكابت نلى ؤلاهخاج، هكام عكابت مهلىماث ؤلاهخاج، اؾخسضام جلىُت اإلاهلىماث، شبىت الاهترهذ، 

ئلخ، َظٍ ...الخجهيزاث واإلاهضاث، ألاؾلىب الخلني اإلاؿخسضم، ئناصة الهىضؾت، ئصاعة الجىصة الشاملت، 

ً الىفاءة، حىصة اإلاىخىج، جيلفخه، هما ًمىً  الظاهغة الخىكُمُت الخلىُت أن  الهىامل جإزغ نلى جيٍى

ججهل اإلاإؾؿت كاصعة أن جخؿىع بشيل مؿخمغ، ونلى اإلاإؾؿت أن جبضم وتهخم بالخلىُاث التي جدضر 

ت الظاهغة الخىكُمُت  في البِئت، وأن جخهلم مجها، لىً مً حاهب أزغ نلى اإلاإؾؿت أن جدافل نلى ؾٍغ

 1.الخلىُت وي ال جظَب ئلى اإلاىافؿين

 الراهسة الحىغيمية الا ازية. 2

الظاهغة الخىكُمُت التي حؿُؿغ نلى الهملُاث صازل اإلاإؾؿت، بدُث ًمىً أن جىضف نلى  هي         

ت،  لت ئصاعة اإلاهغفت، جغجِب اإلاطىو، ئصاعة اإلاىاعص البشٍغ ُيلها، مشل ؾٍغ لت ؤلاصاعة َو أنها ؾٍغ

م،  ؤلاؾتراجُجُاث نلى اإلاضي اللطير والبهُض، ئصاعة الخجهيزاث واإلاهضاث، ئصاعة إلهخاج ئصاعة الدؿٍى

ت، ئصاعة ألاػمت ب اإلاىاعص البشٍغ  . جضٍع

 الراهسة الحىغيمية السلافية. 3

ش اإلاىكمت، في ميان أي في مىحىصة فهي اإلاىكمت، جؿىع  مو جغاهمذ نللُت زغوة أنها نلى حهغف           هخاٍع

الظاهغة ، هما أن الهاملين واكتراخاث الخلالُض ،ألانغاف الغؾمي، يير الخىكُم اإلاشترهت، اللُم اإلاىكمت،

سها اإلاىكمت لظاهغة ججؿُض بأنها الخىكُمُت الشلافُت ا وجاٍع ش في مدشيلت وىنها ومً  وخاغَغ ة، اإلاىكم جاٍع

ا الطهب ومً الخاعحُت، بالشلافت جخأزغ فهي  جخأزغ الشلافُت الخىكُمُت الظاهغة أن ئلى ئغافت، حًُيَر

 كبل مً وجماعؽ جفهم، أن ًجب لظلً، لخطغفاجه مىحهت الىكذ هفـ في وحهخبر الفغص، وأفهاٌ بخطغفاث

غ في الظاهغة َظٍ وحؿاَم  ،الهاملين حمُو   .لها ألاؾاس ي اإلاغجىؼ وىنها ،ألازغي  الخىكُمُت الظاهغاث جؿٍى

 

                                                           
 العامة، الصىاعية الشسوات مً عيىة في ثململيلية  زاسة :الحىغيمي   اء في الحىغيمية الراهسة زدثإزي عالكة، البًضاصي ھاصي ناصٌ 1

ت، حامهت والاكخطاص، ؤلاصاعة ولُت ، 65 الهضص والاكخطاص، ؤلاصاعة مجلت  .159ص ،2007 الهغاق، اإلاؿدىطٍغ
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 الراهسة الحىغيمية الخسويلية. 4

 ئلى وتهضف ...واإلاىػنين والىؾؿاء، الؼباةً فحها بما الخاعحُت باألؾغاف نالكت له ما ول حشمل هي        

م، مىاؾبت ئؾتراجُجُت ضُايت الؼباةً، مو حُضة نالكاث بىاء هدى ؤلاصاعة جىحُه  أؾـ وبىاء للدؿٍى

ٌ  ومباصب ،ألازغي  اإلاىكماث مو الخهاون  ج الخىػَو، كىىاث الىؾؿاء، وازخُاع الؼباةً ئلى الىضى  واإلاٍؼ

م اي الدؿٍى  باؾخمغاع جدضًثها نلى والهمل اإلاىافؿين مً الحماًت جخؿلب والتي اإلاهغفت مجاالث مً وييَر

 1.والؿلب بالهغع الخاّضت والخىكهاث الؿىق  إلاخًيراث اؾخجابت

 مً ئط ،اإلاإؾؿت في َاما صوعا جلهب الخىكُمُت للظاهغة ألاعبهت اإلايىهاث َظٍ نئف جلضم، ما نلى بىاءا         

ً اللغاعاث إلاخسظي ًمىً زاللها  جخجؿض، بدُث الحالُت ألاوشؿت لخىحُه اإلاهغفت ٌؿخسضمىا أن واإلاؿيًر

ٌ  اإلاهغفت َظٍ الحىغيمية  الراهسة في عةِس ي وبشيل اإلاإؾؿاث، في الخىكُمي ألاصاء جدؿِىاث خى

الحىغيمية  الراهسة أما ،الحىغيمية الخسويلية دالراهسة ،الحلىية الحىغيمية الراهسةد، إلا ازية

طاخب للخًير كابل مىغىم فهي السلافية  .اإلاإؾؿت زبرة في الخًير ٍو

 الراهسة الحىغيمية الجماعية  .5

 ًخجؿض ال والظي الخىكُمُت، للظاهغة الاحخماعي بالؿُاق حهترف          َظا الىىم مً الظاهغة ال بض أن

 ئؾاع في لألفغاص مفُضة اإلاهغفت َظٍ حهل هُفُت في أًػا ولىً اإلاهغفت، وجباصٌ اؾخلؿاب نملُت في فلـ

اث مجمل جمشل ئط وباإلاشل، .نملهم اث مجمىم مً أهثر الخىكُمُت الظاهغة مدخٍى  الخىكُم، أنػاء طهٍغ

 ألافغاص مً جخيىن  احخمانُت أهكمت أًػا فاإلاىكماث هي نباعة نً ،احخمانُت قاَغة حهخبر فهي لظلً

 للظاهغة مغهؼ جطبذ وبالخالي فاإلاىكماث ،ٌافي احخمانُت نالكاث وبىاء وحهاونهم ألافغاص جفانل وجخؿلب

 2.الجمانُت

 الراهسة الحىغيمية  مىوهات :رالسا

ئن الؿبب الغةِس ي الظي فغع نلُىا الخؿغق ئلى طهغ ميىهاث الظاهغة الخىكُمُت َى مشيل الظي         

ماwastonؾغخه  ا، وما : ، خُث ؾغح ؾإالين مهمين حضا َو هُف جسؼن البُاهاث؟، وأًً ًيىن ملَغ

لت التي جمىىىا مً الىضٌى ئلحها؟، لظلً فهى كض وغو همىطج إلايىهاث الظاهغة الخىكُمُت،  هي الؿٍغ

                                                           
 .159، صمسجع سملم ذهسه ، البًضاصي ھاصي ناصٌ 1

2  Endlich, N.A., An Investigation of the Nexus between Strategic Planning and Organizational 

Learning,  Unpublished doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, 

Virginia, 2001, p29. 
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، الىماطج، الىزاةم، اإلاهغفت، وؾاةل ؤلانالم  خُث أهض نلى أن َظا الىمىطج هجين مً ألافغاص، الجضاٌو

 1:اإلاسخلفت، الشيل اإلاىالي ًىضح ميىهاث الظاهغة الخىكُمُت

 ًوضح مىوهات الراهسة الحىغيمية: (23)شيل زكم 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Luis A. Guerrero, Jose Pino, Understanding Organizational Memory, Proceedings of XXI 

International Conference of the Chilean  Computer Science Society, SCCC 2001, IEEE CS Press, 

Punta Arenas, November, 2001, Chile, 2001.p3. 

       مً زالٌ مالخكخىا لهظا الشيل ًمىىىا طهغ الهضًض مً الىلاؽ التي جخهلم بميىهاث الظاهغة 

: الخىكُمُت، خُث أن

  فسا  . 1

ؿخهملىن هكم ئصاعة البُاهاث، فهم  ؿىعون  َو          َم أؾاؽ الظاهغة الخىكُمُت، فهم مً ًبخىغون ٍو

طلً الجؼء الىبير مً طاهغة اإلاإؾؿت بؿبب وىنهم ٌهغفىن هُف ٌؿخهملىن ول ميىهاث الظاهغة 

                                                           
1  Luis A. Guerrero, Jose Pino, Understanding Organizational  Memory, Proceedings of XXI  International 

Conference of the Chilean Computer Science Society, SCCC 2001, IEEE CS Press, Punta Arenas, November, 

2001, Chile, 2001, p3. 

 

 الراهسة الحىغيمية

 ؤ دات محعد ة

  فسا 

 الىصوص

 الىماذج

 املعسفة

   داز

 الجدادو 

 السلافة

  دضاع

 الشمليات الاجحماعية

 ؤفياز

 زسوم بياهية

 الورائم

  سمعية دسائل

 دسائل بصسية



  دز هغام معلومات املواز  البشسية في الحعلم الحىغيمي: الفصل الساوي

 

104 
 

الخىكُمُت، خُث ليل شخظ في اإلاإؾؿت مىكو، صوع، زلافت، نالكاث احخمانُت، مداصزاث، ئحغاءاث 

 .جخهلم بالدشًُل

        فاألفغاص الىاجحىن ًخهلمىن هُف ٌؿخسضمىن الظاهغة الخىكُمُت، فهم ًخهلمىن أي بُاهاث َم 

ت، فاألفغاص الظًً ٌهغفىن هُف ًخم  ًسؼونها، أًً وهُف ًخم اؾترحانها وهُف ًخم وغهها ؾٍى

غي للظاهغة الخىكُمُت،  فالهماٌ الجضص ًطغفىن وكذ  اؾخسضام الظاهغة الخىكُمُت َم ميىن حَى

هبير لبىاء ما كبل الظاهغة، لظلً فهم ٌؿخؿُهىن اؾخسضام الظاهغة الخىكُمُت بشيل فانل، خُث 

 .بضون َظٍ اإلاهغفت

 الىصوص  . 2

ً البُاهاث           جخمشل الىطىص في الجضاٌو والىزاةم، بدُث جمشل الجضاٌو شيل مشهىع لخسٍؼ

الخىكُمُت، لظلً حهخبر وىضف إلاسخلف الهُاول التي حؿخسضم لخؼن اإلاهلىماث، هما جدخىي الجضاٌو 

غ  نلى بُاهاث جىكُمُت حاَؼة للفهم جسؼن في شيل كانضة بُاهاث، أما الىزاةم فهي نباعة نً جلاٍع

 .وكىاةم جسؼن اإلاهلىماث الخىكُمُت في شيل ئلىترووي

 دسائل إلاعالم املحعد ة. 3

جخمشل وؾاةل ؤلانالم اإلاخهضصة في الطىث والطىع وألاشياٌ البُاهُت، الخغاةـ وألاكغاص          

ً ول اإلاهلىماث الخىكُمُت اإلاخهللت باإلاإؾؿت ىمً صوعَا أًػا في جسٍؼ  .اإلاػًىؾت، أفياع،  ٍو

 الىماذج. 4

اغُت لخطىف بها أنمالها، بدُث َظٍ الىماطج ناصة جدل وجيىن           جلىم اإلاإؾؿاث ببىاء هماطج ٍع

 .غمً هكم صنم اللغاع، وحؿخسضم لخدلُل اإلاشاول الحالُت وأليغاع الخيبإ

 املعسفة.5

        جخمشل اإلاهغفت في التراهم الظي ًىدؿبه الفغص صازل اإلاإؾؿت مشل اإلاهاعاث، الىفاءة، الهاصاث 

ئلخ، خُث أن مهكم اإلاإؾؿاث خالُا حهخمض نلى البشغ لُخظهغوا الهمل واللغاعاث ...والخلالُض، الخبرة، 

 .بشيل مفطل
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 مياهة الراهسة الحىغيمية في هغام معلومات املواز  البشسية : الفسع الساوي

تالمهكام مهلىماث         ئن الحضًث نلى صوع ونالكت  بالخهلم الخىكُمي ًخؿلب مىا أوال  واعص البشٍغ

مهغفت مياهت ونالكت الظاهغة الخىكُمُت صازل َظا الىكام، زم مهغفت نالكت الخهلم الخىكُمي بالظاهغة 

 : الخىكُمُت، َظا ما ؾىبُىه في الشيل الخالي

 البشسية ًوضح مياهة الراهسة الحىغيمية  اخل هغام معلومات املواز : (24)شيل زكم 

 

 

      

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اص مدمض الشغمان، : املصدز      . 346  ص،2004، صاع الطفاء لليشغ والخىػَو، نمان، ألاعصن،  ملدمة في هغم املعلومات إلا ازيةٍػ

هكام  لها مياهت أؾاؾُت صازل الراهسة الحىغيمية         مً زالٌ مالخكخىا لهظا الشيل، هجض أن 

تالممهلىماث  ، بل حهخبر هي اإلادغن ألاؾاس ي له، بدُث ججهل مهاعف اإلاإؾؿت عأؾماٌ واعص البشٍغ

مسؼن فحها، بدُث جسلم َظٍ الظاهغة مً زالٌ جبني الهماٌ صازل اإلاإؾؿت مجمىنت مً اإلاهاعف 

جها  ا وجلىُجها، جسٍؼ ئحغاءاث، نملُاث، أصواث حؿُير، )جدىاؾب مو أَضافها وعؾالتها، مً زالٌ حشفيَر

ل (ئلخ...الهُاول والشبياث، الظاهغة الصخطُت، كىانض البُاهاث، مهلىماث،  ، ألنها مً ػمً ؾٍى
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 بياهات ب ازية ؤخسى  -

  هداف دالحخمليط إلاستراثيجي -

 ؤهماط كيا ًة -

 بياهات دمعلومات عً املوعفين  -

 بياهات دمعلومات في العمليات إلا ازية -

ثلازيس عً شادن دؤدضاع املواز   -

 
ًا
 البشسية، ثازيخيا، ماليا، ثيملايا

 بياهات دمعلومات عً الوعائف -

 أنماط قيادية -

 ب ازيةعلومات م جؼرًة عىسية

 كاعدة الملياهات، كاعدة معسفة، كاعدة الىماذج، الحعليمات

 (الواكع الحالي)هغم املاسسة الململيعية 

 الراهسة الحىغيمية
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ْنُخِبَرْث الظاهغة مسؼن للمهاعف حؿخىحب اؾخًالله نىض الحاحت، خُث أن صوعَا ًىمً في الخأزير نلى 
ُ
أ

الؿلىن، لظا فالخهلم الخىكُمي الىاجج نً حهلم طو ؾُاصة ؾلىهُت، مشل اإلاهاعاث والغوجين اإلافخىح، 

ؤلاحغاءاث، كىانض البُاهاث طاث الخهضًل اإلاؿخمغ هما أضبذ صوعَا َى نملُت  جخهلم باالؾخًالٌ 

 1.(الغبـ بين ؤلاصعان والؿلىن)والاؾخىشاف، جدؿين الخهلم صازل اإلاإؾؿت 

        هما ًلىم الىكام بالحطٌى نلى ول اإلاهلىماث اإلاخهللت بالهىطغ البشغي واإلاىحهت أؾاؾا في 

جدلُم الخهلم الخىكُمي صازل اإلاإؾؿت مً الظاهغة الخىكُمُت، التي جضزل في شيل مضزالث الىكام  

ا،  مً بُاهاث، كىانض، هماطج، مهاعف، حهلُماث، لُخم حسجُلها وعضضَا، جغجُبها، جدلُلها وجفؿيَر

زؼنها مغة أزغي صازل الظاهغة الخىكُمُت مً كبل َظا الىكام، في الجهاًت ًلىم الىكام بخلضًمها في 

غ نهاةُت خٌى نملُت الخهلم الخىكُمي  . شيل مسغحاث جيىن نلى شيل جلاٍع

           عالكة الراهسة الحىغيمية بالحعلم الحىغيمي                                                    : الفسع السالح

ئن اإلاإؾؿاث التي حهمل بخؿبُلاث الخهلم الخىكُمي ًمىً أن جخميز بضنمها الىبير لهملُاث             

الخهلم ألنػائها والخدؿين الظاحي اإلاؿخمغ، ئطن َضف اإلاإؾؿت التي جؿُم الخهلم الخىكُمي َى لُهغف 

ت هفؿها، وبشيل أهُض، فان الخهلم اإلاإؾؿاحي وجىُف الخلافت  ىجؼ نملُاث الخًُير الػغوٍع ضعن ٍو ٍو

 .ًفغع وحىص زلافت حهلم والتي جغعى الابخياع وؤلابضام

ض مً حهلمها والظي ًلىصَا ئلى           ض الخهلم الخىكُمي، فهى ًٍؼ هما أن اإلاإؾؿاث اإلاخهلمت حهؼػ أو جٍؼ

جدؿين ألاصاء، هما ًمُل ئلى هؿب أو خطٌى نلى اإلاهاعة باإلغافت ئلى صعوؽ حهلمها، بشيل أو ئًجابي 

 .أو ؾلبي

الخىكُمي  بالخهلم وزُلا اعجباؾا جغجبـ التي اإلافاَُم أَم مً واخضا الخىكُمُت الظاهغة حهض          هما

 اعع نلى جؿبُله ئلى اإلاإؾؿت حؿعى جطىعا جمشل فهي الاضؿىاعي الظواء أو اإلاخهلمت مشل اإلاىكمت مشلها

ٌ  جضفهها ئلى وؾُلت الىاكو وهظا  كُمت مدىعٍت الخىكُمُت الظاهغة جأزظ ؤلاؾاع َظا جدلُله، في ئلى الىضى

 .الخىكُمي للخهلم أؾاؾُت صنامت حشيل وىنها

 فالخجاعب ألافغاص بظاهغة مخهللت الخىكُمُت الظاهغة أن Jean Yves Prax الباخث ًإهض         هما

اللىانض، التي جترحم في شيل حهلم  ؤلاحغاءاث، والهُاول الهاصاث في جسؼن  ًمىً أن والخهلُماث اإلاخخابهت

                                                           
1  Mermoud-Thomassian M., Gestion des connaissances et dynamique d’apprentissage : pour une  
reconsidération du rôle de la mémoire organisationnelle, pp 2-3, site web : http:// www.strategie-

aims.com, 5/6/2019, 16:34. 

http://www.strategie-aims.com/
http://www.strategie-aims.com/
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ى ما وطاجُت حهخبر غمىُت الخجاعب الفغصًت فان جىكُمي، أًػا  طاهغة زلم في الغةِؿُت الطهىبت ًجهل َو

 1.ميان و ػمان للجمُو فُيل باليؿبت وضفُت وححهت ازخُاع مهاًير جىمً حمانُت

         ًخطح مما ؾبم، أن الخهلم الخىكُمي والظاهغة الخىكُمُت طو نالكت، وبالغيم مً أنهما يهخمان 

ا صازل اإلاإؾؿت لُيخج  بىقاةف مسخلفت، لظلً فالخهلم الخىكُمي يهخم باهدؿاب اإلاهغفت واإلاهاعة ووشَغ

نىه حهلم فغصي، حهلم حماعي، حهلم جىكُمي، بِىما الظاهغة الخىكُمُت جيىن مشترهت ومخالػمت مو 

الاخخفاف والاؾترصاص، نملُت زؼن للمهاعاث، اإلاهاعف، الهاصاث، اللُم التي ًىدؿبها الفغص صازل 

هو ؤن الراهسة الحىغيمية دعملية الحعلم الحىغيمي عىصسان اإلاإؾؿت، لظلً ما ًمىىىا اؾخيخاحه 

 . محيامالن دال ًمىً ثصوز احدهما مً  دن آلاخس

 هغام معلومات املواز  البشسية دالحعلم الحىغيمي        : اململلل السالح

ت،  ً في اإلاضاعؽ الفىغة والىكٍغ ت آلان كض جؿىع باججاَين مخميًز         ئن هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

لت ئصاعة اإلاهلىماث  خُث ًخمشل الاججاٍ ألاٌو باهخاج وزلم اإلاهلىماث، أما الاججاٍ الشاوي ًإهض نلى ؾٍغ

اإلاخهللت بالهىطغ البشغي والتي حهؿي ألاؾبلُت لخهلم الخىكُمي، الظي ًغجىؼ نلى هُفُت ئصاعة اإلاهاعاث 

واإلاهاعف، الؿلىهُاث، اللُم والهاصاث، الخبراث، صازل َظا الىكام، بالخالي فان خلٌى َظا الاججاٍ َى 

هُفُت زلم هلؿت للاء بين جفىير الخهلم الخىكُمي وئصاعة اإلاهلىماث مً كبل َظا الىكام، بدُث ًيىن 

الىكام هاؾتراجُجُت لخدلُم الخهلم الخىكُمي في اإلاإؾؿت، وحهلها مإؾؿت مخهلمت، مبضنت، 

 .وحؿخؿُو الخىُف والخهامل مو ول اإلاخًيراث البُئُت التي جدُـ بها

تالمهكام مهلىماث  الظي ًلهبه الىبير الددز   في َظا اإلابدثؾىف هبرػ         لهظا الًغع،   واعص البشٍغ

الخهلم الخىكُمي،  مصا ز  فهالُت جدلُمبضوع الىكام في بضًءا  الخهلم الخىكُمي، فعالية جدلُمفي 

 صوعٍ في جدلُم   الخهلم الخىكُمي، ؤهواع فهالُت جدلُم
ً
الخهلم الخىكُمي، بالخالي ؾىف هحائج أزيرا

 : ؤلاحابت نلى الهضًض مً الدؿاؤالثٌشمل َظا اإلابدث 

 أًً جسؼن َظٍ اإلاهلىماث؟ -

 هُف جيىن مضزالث َظا الىكام؟ -

 هُف حؿترحو؟ -

لت التي جدلل وجفؿغ بها َظٍ اإلاهلىماث ؟ -  ما هي الؿٍغ

 هُف حهالج اإلاهلىماث؟ -

                                                           
1  Jean Yves PRAX, Introduction au knowledge management, Poila consulting Publications, 2004, 

p53. 
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 في أي شيل جيىن مسغحاث َظا الىكام اإلاخهللت بالخهلم الخىكُمي؟ -

ًْ صوع َظا الىكام في جدلُم فهالُت  - ُم
ْ
ى ًَ  الخهلم الخىكُمي؟ (مطاصع، أهىام، هخاةج) أًً 

  دز هغام معلومات املواز  البشسية في ثبليم فعالية ؤهواع الحعلم الحىغيمي        : الفسع  دو 

         ئن اإلاإؾؿاث اإلاخهلمت ًمىجها أن جميز بين الهضًض مً نملُاث الخهلم الخىكُمي صازلها، فىجض مشال 

زىاتي )، الشىاتي (أخاصي الحللت)الخهلم الطفغي، الخهلم مً اإلاؿخىي ألاٌو والشاوي، الخهلم ألاخاصي 

، بدُث ول هىم مً َظٍ ألاهىام له زطاةطه ومميزاجه، (زالسي الحللت)الخهلم الشالسي  ،(الحللت

أَضافه، هما أشغها ئلحها ؾابلا في اإلاؿلب اإلاخهلم بأهىام الخهلم الخىكُمي صازل اإلاإؾؿت، لظلً فان 

ت له صوع هبير في جدضًض هىم َظا الخهلم صازل اإلاإؾؿت،  وفم الشيل 1هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

 : الخالي

 في ثبليم ؤهواع الحعلم الحىغيمي داز  البشسيةالمهغام معلومات ًوضح  دز : (25)شيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Source:  Brian T. Pentland, Human Resources Information System and Organizational learning, 

Michigan State University, USA, 2015, p15. 

ت جمغ بمغاخل أؾاؾُت           مً زالٌ مالخكخىا لهظا الشيل، فان صوعة هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

والتي جبضأ بمضزالجه، نملُاجه، الظاهغة الخىكُمُت، مسغحاجه،  وجيخهي بالخًظًت الهىؿُت، أًً ًخم فحها 

اهخلاٌ اإلاهلىماث اإلاخهللت باإلاهاعاث واإلاهاعف، ؾلىهُاث، اللُم، الهاصاث والخلالُض التي ًماعؾها ألافغاص  

                                                           
1  Brian T. Pentland, Human Resources Information System and Organizational learning, Michigan State 

University, USA, 2015, p14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الىكام ألهىام الخهلم مخسجات

 الخىكُمي

  غ نً الخهلم الطفغي  جلاٍع

  ًغ نً الخهلم م جلاٍع

 اإلاؿخىي ألاٌو والشاوي

 غ نً الخهلم ألاخاصي  جلاٍع

 غ نً الهلم الشىاتي  جلاٍع

  غ نً الخهلم الشالسي  جلاٍع

 الىغام ألهواع خالت م

 الحعلم الحىغيمي

 الراهسة الحىغيمية

 عمليات

 (السجعية)الحؼرًة العىسية 

 عضض وحسجُل اإلاهلىماث 

  جدضًض اإلاخًيراث الضازلُت

 والخاعحُت

  جدضًض اإلاهاعاث والخبراث 

 مىار و حى الهمل 

 ألاؾـ الخىكُمُت 

 ؤلاؾتراجُجُاث 

 اإلاهُير اإلاهىُت 

 الشلافت الخىكُمُت 

 الفغغُاث واإلاهاًير 

 الهُاول الخىكُمُت 
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صازل الخىكُم في اإلاإؾؿت، باإلغافت ئلى مهغفخه ألهىام الخهلم اإلاىحىص صازلها، التي ؾىف ًخم شغخها 

 1: في الفغوم الخالُت

 ؤدال مدخالت الىغام ألهواع الحعلم الحىغيمي 

اإلاهؿُاث اإلاخهللت بأهىام )ًخمشل َظا الهىطغ في مسخلف ؤلامياهاث التي جػم البُاهاث الخام         

نً البِئت الضازلُت والخاعحُت للىكام، التي تهخم باصزاٌ البُاهاث ئلى  (الخهلم الخىكُمي كبل مهالجتها

الىكام الحالي، خُث جخمشل مهؿُاث َظا الىكام في  نملُت الغضض والدسجُل ليل مخًيراث البِئت 

الضازلُت والخاعحُت، وغو ألاؾـ الخىكُمُت واإلاهاًير اإلاهىُت، جدضًض ألاَضاف، فهم مىار الهمل 

صازل اإلاإؾؿت، وغو  ؤلاؾتراجُجُاث والفغغُاث اإلاخهللت بهملُاث الخهلم، الفهم الجُض لهاصاث 

 .واللُم التي ًماعؾها ألافغاص في اإلاإؾؿت، جدضًض الهُاول الخىكُمُت اإلاالةمت لهملُت الخهلم

 عمليات الىغام ألهواع الحعلم الحىغيمي : راهيا

        هي ؤلاؾاع الظي ٌشمل ؾيروعة اإلاهماث، خُث ًخم مً زاللها مهالجت البُاهاث واإلاهؿُاث اإلاخهللت 

اغُت وؤلاخطاةُت،  باألهىام الخهلم الخىكُمي الؿاةض في اإلاإؾؿت، بدُث حشمل الهملُاث الٍغ

ل ومهالجت اإلاضزالث مً بُاهاث زام ئلى  والهملُاث الخطيُهُت اإلااصًت ألازغي، التي ًخم بفهلها جدٍى

 بأهىام الخهلم الخىكُمي
ً
 .هخاةج مىخكغة جخهلم أؾاؾا

 آلية عمل الراهسة الحىغيمية  اخل الىغام: رالسا

ت          للض اهدشغ في الؿىىاث الللُلت اإلااغُت هىم حضًض مً هكام اإلاهلىماث زاص باإلاىاعص البشٍغ

في الهضًض مً و   اخل الراهسة الحىغيميةهغم ب ازة ثدفم العملبالخدضًض أؾلم نلُه اؾم 

 صازل هكام ذاهسة ثىغيمية فعالةاإلاإؾؿاث، بدُث جدىاؾب َظٍ الىكم الجضًضة زطىضا لخدلُم 

ت، بدُث حؿانض نلى فهم الخهلم الفغصي والجماعي انلىماث م اإلاإؾؿت الخىكُمي في و إلاىاعص البشٍغ

ت، هما أنها حهخبر أصاة لضنم الخهلم الخىكُمي في اإلاإؾؿت وأن مً بين الخطاةظ اإلاميزة لها صازل  ؾٍى

 زؼن اإلاهلىماث اإلاخهللت باإلاهاعاث، اإلاهاعف، الخبراث، التي ًىدؿبها ألافغاص صازل َظا الىكام َى

.  اإلاهلىماث في اإلاإؾؿت َظٍ  الضنم اإلاؿخمغ لخياملالخىكُم في اإلاإؾؿت، باإلغافت ئلى 

 مفهوم هغم ب ازة ثدفم العمل

ًمىً الىكغ ئلى هكم ئصاعة جضفم الهمل في الظاهغة الخىكُمُت نلى أهه أصاة لضنم اإلاهلىماث           

واإلاهاعف صازل اإلاإؾؿت، هما ٌهخبر وؾُلت أو واؾؿت لضنم أو مؿاهضة جىفُظ نملُاث ألانماٌ، خُث 

                                                           
1 Kenneth Laudon, Jane Laudon, Traduction par : Eric. Fimbel et Serge Costa, MANAGEMENT DES 

SYSTEMES D’INFORMATION :  Pearson éducation, Paris, France, 2010, p19. 
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َظٍ الىكم جىفغ اخخمالُت زؼن اإلاهاعف نلى ؾٌى مدىع الىكذ مىظ أن خطلذ جضفلاث الهمل نلى 

الىكذ الحلُلي، وأبهض مً طلً فهي اإلاغآة إلادُـ الهمل الحالي لفترة مدضصة مً الىكذ، طلً فهى 

 لغبـ مفاَُم الظاهغة الخىكُمُت وئصاعة جضفم الهمل 
ً
 .ًبضو مضزال

غ نىطغ الظاهغة الخىكُمُت، ًجب نلُىا أن هفهم ؤلاؾاع الهام ألهكمت ئصاعة جضفم          مً أحل جؿٍى

الهمل، خُث حؿدىض نلى أعبهت مىكىعاث أؾاؾُت، هي اإلاىكىعاث اإلاهلىماجُت، الخىكُمُت، الؿلىهُت، 

الىقُفُت، بالخالي فان نملُاث الخهلم التي جدضر صازل الظاهغة الخىكُمُت وفم صوعاث حهلم صازلُت 

غي في الظاهغة الخىكُمُت  وأزغي زاعحُت، وهال الضوعجين جضنم بىاؾؿت وقاةف، هما أن الهىطغ الجَى

سُت والتي جم  اث، ففي اإلايان ألاٌو ًدخىي نلى الخضفلاث الخاٍع َى ؾبلت اإلاسؼن مو فئخين مً اإلادخٍى

زؼنها مو البُاهاث اإلاضكلت نلى شيل خاالث، والشاوي َى اإلاهاعف اإلاىحىصة في اإلاإؾؿت، مشل الهُيل 

 1.  الخىكُمي، اإلالاًِـ اإلاؿتهضفت، كىانض ألانماٌ، اإلاهاعاث واإلاؿإولُاث

جها في          لظلً فان اإلاهلىماث التي جخهلم بأهىام الخهلم الخىكُمي الؿاةض في اإلاإؾؿت، ًخم جسٍؼ

الظاهغة الخىكُمُت التي جأحي مباشغة مً اإلاسغحاث التي ًلضمها الىكام، بهضَا جيخلل ئلى مضزالث 

م الخًظًت الغحهُت  ، أًً ًخم جصحُذ ألازؿاء والاهدغافاث التي تهضف (الهىؿُت)الىكام نً ؾٍغ

 .  اإلاإؾؿت الىضٌى ئلحها، باإلغافت ئلى جؿبُم الخهلم الخىكُمي التي ًخماش ى مو أَضافها

 مخسجات الىغام ألهواع الحعلم الحىغيمي: زابعا

جخمشل مسغحاث الىكام ألهىام الخهلم الخىكُمي في ول الهىاضغ التي جخػمً مسخلف ؤلامياهُاث         

وؤلاحغاءاث التي حؿخلبل هدُجت مهالجت البُاهاث الخام، أو اإلاهلىماث اإلادطلت الجضًضة، والتي ًخم بثها 

غ نهاةُت نً أهىا م الخهلم الخىكُمي الؿاةض في اإلاإؾؿت ؾىاء  للمؿخفُض مً كبل الىكام في شيل جلاٍع

، (أخاصي الحللت)حهلم ألامغ بالخهلم الطفغي، الخهلم مً اإلاؿخىي ألاٌو والشاوي، الخهلم ألاخاصي 

 .  (زالسي الحللت)، الخهلم الخىكُمي الشالسي (زىاتي الحللت)الخهلم الخىكُمي الشىاتي 

 لىغام املحعللة بإهواع الحعلم الحىغيمي (الساجعة)الحؼرًة العىسية : خامسا

في ؤلاؾاع الظي ٌشمل نلى البُاهاث واإلاهلىماث اإلاخهللت  (الهىؿُت)         جخمشل الخًظًت الغاحهت 

بمسغحاث الىكام ألهىام الخهلم الخىكُمي أو هخاةج وأصاء الىكام لهظٍ ألاهىام، بدُث ًخم فحها مغاكبت 

ومغاحهت وجلُُم َظٍ الخًظًت الغاحهت، لخدضًض فحها ئطا وان الىكام ًخدغن باججاٍ جدلُم الخهلم 

                                                           
1  Wargitsch, Christoph, Work Brain, Merging organization Memory and Workflow Management 

Systems, peper presented to Bavaria research center for knowledge based systems, university of 

Erlanger- Nuremberg, Germanys, 1997, p3. 
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الخىكُمي اإلاهمٌى به مً كبل اإلاإؾؿت والظي ًدلم لها أَضافها، هما ًخم اؾخسضام البُاهاث 

واإلاهلىماث الخًظًت الغاحهت في نملُت الخدىم والخهضًل والػبـ،  فترحو َظٍ اإلاهلىماث اإلاغجضة 

 . وجضزل ئلى الىكام همضزالث مغة أزغي 

ت مو أهىام الخهلم الخىكُمي           بهض فهم آلالُت التي حهمل بها  ميىهاث هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

في اإلاإؾؿت، ًمىىىا أن وؿخيخج بشيل نام أن َظا الىكام ًخهامل مو الخهلم الطفغي والخهلم مً 

اإلاؿخىي ألاٌو والشاوي، ألاخاصي، مً زالٌ كُامه بغضض وحسجُل ول اإلاهلىماث اإلاخأجُت مً اإلادُـ 

الخاعجي، هما ًلىم بىغو َظٍ اإلاهلىماث في شيل مجمىنت زيراث ًمىً جغجُبها واؾخًالٌ ألاخؿً 

مجها، هما ًلىم باصماج ول اإلاخًيراث الخاعحُت والضازلُت في ئؾتراجُجُاث اإلاإؾؿت، هما ٌهمل نلى 

فُهمل نلى جصحُذ نضم الخىافم في الىخاةج  (زىاتي الحللت)زلم نملُت الابخياع، أما الخهلم الشىاتي

وألاَضاف، هما ٌؿانض اإلاإؾؿت نلى جدلُم الجى اإلاىاؾب لهظا الىىم مً الخهلم، مهغفت ول ألاوغام 

فُلىم  (زالسي الحللت)الحالُت وملاعهتها باألوغام الؿابلت للخهلم الخىكُمي أما بسطىص الخهلم الشالسي 

بىغو ألاؾـ واللىانض الخىكُمُت وألاَضاف لهظا الىىم مً الخهلم، صعاؾت ألاهكمت اإلاىحىصة 

ت  ًيىن نلى صعاًت  ا، وغو َُاول جىكُمُت مالةمت، في الجهاًت فان هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ َغ وجؿٍى

 .  بيل أهىام الخهلم الؿاةضة في اإلاإؾؿت وججؿُض الخهلم الظي ًخماش ى مو أَضافها واؾتراجُجُاتها

 في ثبليم فعالية مصا ز الحعلم الحىغيمي داز  البشسيةالمهغام معلومات  دز : الفسع الساوي

تالمهكام مهلىماث  نملُت حهامل ئن         الخىكُمُت واإلاهاعف اإلاهؿُاث واإلاهلىماث مو واعص البشٍغ

 ألافغاص كضعة نلى حهخمض ولىجها عوجُيُت ئحغاءاث فلـ لِؿذ الىاحب اهدؿابها مً كبل ألافغاص، واإلاهاعاث

 الخهلم نلى ان مطاصع لظلً هجض أن  الىخاب والباخشين ًإهضون  والدؿُير الاؾتراجُجي لها،  الفهم في

 نلى مؿخىي  جىلؿم ئلى مطاصع صازلُت ومطاصع زاعحُت، بدُث أن اإلاطاصع الضازلُت جيشأ الخىكُمي

 الضازلي للمإؾؿت، أما اإلاطاصع الخاعحُت التي جيشأ مً زالٌ اإلادُـ مو الخىكُم ًيشئها التي الهالكاث

 .ئلخ...ألازغي، َُئاث البدث  الخىكُماث مو الهالكاث

 الباخشىن  ًلترخها التي اإلاطاصع جفػُل في التي جؿغكىا ئلحها ؾابلا، الازخالفاث مً الغيم          لىً نلى

لت خُث مً غ في جخىافم الخكىا أنها أهىا ئال الؿغح، ؾٍغ  نلى حهخمض  واخضة وهي أنها فىغة في وجلخلي الجَى

ا جضفو أؾباب وحىص  ًمىً ال أهه نلى ولها جىافلها مو كبل آلازغ، مطضع ازخُاع وجدضص ألافغاص هدَى

ٌ  فالفغص فلـ، للضعاؾت طلً ًيىن  ئهما و اإلاطاصع بين فطل نً الحضًث  ًداو
ً
 مً الجضًض اهدؿاب يالبا
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و نلى ٌهمل والىفاءاث في اإلاإؾؿت، هما  اللضعاث أو اإلاهاعاث اإلاهاعف،  مطضع نً ول وئزغاء مطاصٍع جىَى

 .آلزغ

ت أن ًخدىم          ئطن، ما ًمىً جىغُده في َظا اإلاؿلب َى هُف ًمىً لىكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

ضًغ َظٍ اإلاطاصع اإلاسخلفت لهملُت الخهلم الخىكُمي، التي جخمشل في  الخبرة، ) املصا ز الداخليةٍو

اإلاهغفت، الىفاءاث، اإلادُـ الخاعجي، ) املصا ز الخازجية، (الخجغبت، الطغام الضازلي، الفشل

م ميىهاث َظا الىكام مً  مضزالث، مسغحاث، نملُاث، طاهغة جىكُمُت، وفم َظا (الشغواء ، نً ؾٍغ

 :الشيل الخالي

 في ثبليم مصا ز الحعلم الحىغيمي داز  البشسيةالمهغام معلومات ًوضح  دز : (26)شيل زكم 

 
 

 

 

 

 

 

 

Source:  Brian T. Pentland, Human Resources Information System and Organizational learning, 

Michigan State University, USA, 2015, p16. 

مً زالٌ كغاءجىا لهظا الشيل، هالخل أن صوعة اإلاهلىماث التي جخهلم بمهاعاث، اللُم  

والؿلىهُاث، اإلاهاعف التي ًىدؿبها الفغص مً اإلاطاصع اإلاخهضصة لخلم حهلم جىكُمي صازل اإلاإؾؿت والتي 

ت جمغ بمغاخل أؾاؾُت والتي جبضأ بمضزالجه، نملُاجه،  جضزل غمً هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

الظاهغة الخىكُمُت، مسغحاجه،  وجيخهي بالخًظًت الهىؿُت، بدُث ليل حؼء مً ميىهاث َظا الىكام له 

 1:صوعٍ الخاص في مهالجت َظٍ اإلاهلىماث، والتي ؾىف هىضحها في الفغوم الخالُت

                                                           
1 Brian T. Pentland, op.cit, pp: 16-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخهلم إلاطاصعالىكام  مخسجات

 الخىكُمي

 ًالخهلم مً : ثلازيس نهائية ع

الخجغبت، الخهلم  مً الفشل، 

الخهلم مً الطغام الضازلي، 

م اإلاهغفت،  الخهلم نً ؾٍغ

م الىفاءاث،  الخهلم نً ؾٍغ

م الخبرة، الخهلم  الخهلم نً ؾٍغ

م اإلادُـ الخغاجي،  نً ؾٍغ

م الشغواء   .الخهلم نً ؾٍغ

 الخهلم إلاطاصعالىكام  خالت م

 الخىكُمي

 الراهسة الحىغيمية

 عمليات

 (السجعية)الحؼرًة العىسية 

 بُاهاث نً الخجغبت 

 بُاهاث نً الفشل 

 بُاهاث نً الطغام 

 بُاهاث نً اإلاهغفت 

 بُاهاث نً الىفاءاث 

 بُاهاث نً الخبرة 

 بُاهاث نً اإلادُـ الخاعجي 

 بُاهاث نً الشغواء 
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 مدخالت الىغام ملصا ز الحعلم الحىغيمي : ؤدال

ت إلاطاصع الخهلم الخىكُمي في البُاهاث الخام التي ًخم          حهخبر مضزالث هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

لها ئلى مهلىماث، خُث جخميز َظٍ اإلاضزالث  ئصزالها مً كبل هكام الدشًُل، الهضف مجها َى جدٍى

الخبرة، الحجسبة، الصساع الداخلي، الفشل، املعسفة، الىفاءات، املبيط )مطاصع الخهلم الخىكُمي 

، بالخهضص والازخالف، ؾىاء واهذ مطاصع صازلُت أو زاعحُت، لظلً فان اإلاضزالث (الخازجي، الشسواء

حهخبر بضاًت هلؿت نمل َظا الىكام التي جؼوصٍ بمطاصع الخهلم الخىكُمي الظي ًىدؿبه الفغص صازل 

 . اإلاإؾؿت، ؾىاء حهلم ألامغ باإلاؿخىي الفغصي، اإلاؿخىي الجماعي، اإلاؿخىي الخىكُمي

 عمليات الىغام ملصا ز الحعلم الحىغيمي : راهيا

لت وآلالُت  التي ٌهمل ت وهي مغخلت  بها          جأحي اإلاغخلت اإلاىالُت  للؿٍغ هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

الهملُاث، التي ًخم فحها مهالجت َظٍ البُاهاث بهضما جدطل نلحها مباشغة في شيلها الخام مً 

اإلاضزالث، بدُث جيىن هي اإلاؿإولت نً جدػير البُاهاث وحشًُلها، جضكُلها، مغاحهتها، جدضًثها زم 

بها، هما ًلىم الىكام بخطيُف َظٍ اإلاطاصع خؿب أَمُتها واخخُاحاتها مً كبل اإلاإؾؿت، بهض  جبٍى

اغُت وؤلاخطاةُت، بدىر  م الهضًض مً ألاؾالُب الٍغ نملُت الخدلُل والخفؿير التي جخم نً ؾٍغ

 .الهملُاث، بًغع جدلُم ألاَضاف التي جأؾؿذ مً أحلها

 الراهسة الحىغيمية : رالسا

ً فُه ًخم الظي الىناء هي        الخبرة، )اإلاخهللت بمطاصع الخهلم الخىكُمي اإلاهلىماث ول فُه جسٍؼ

  الخاضت، (الحجسبة، الصساع الداخلي، الفشل، املعسفة، الىفاءات، املبيط الخازجي، الشسواء

 أشياٌ، نضة في وناصة ما جيىن  الىكام طاهغة نً نباعة بالخالي فهي الىكام، َظا ومسغحاث بمضزالث

اإلاخىللت والهضف مجها َى اؾترحام  الظاهغة الػىةُت، ألاكغاص اإلامًىؿت، ألاوشؿت الىعقي، الىناء

 .اإلاهلىماث اإلاخهللت بمطاصع الخهلم مً كبل الىكام نىض الحاحت ئلحها

 مخسجات الىغام ملصا ز الحعلم الحىغيمي : زابعا

        بهض مهالجت الىكام للبُاهاث اإلاخهللت بمطاصع الخهلم الخىكُمي في اإلاإؾؿت، جطبذ اإلاهلىماث 

غ نهاةُت نً مطاصع الخهلم الخىكُمي اإلاسخلفت  الخبرة، )حاَؼة لالؾخسضام، بدُث جيىن في شيل جلاٍع

، ًمىً (الحجسبة، الصساع الداخلي، الفشل، املعسفة، الىفاءات، املبيط الخازجي، الشسواء

 .للمإؾؿت أن حؿخسضمها في اجساط اللغاعاث اإلاىاؾبت لها
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غ مبرمجت ومخسططت حؿمى         هما ًىمً صوع مسغحاث  ت في ئهخاج جلاٍع هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

غ مبرمجت خؿب الؿلب، جدخىي نلى مهلىماث جخهلم  ت، خُث جلىم بانضاص جلاٍع غ ؤلاصاٍع بىكام الخلاٍع

بمطاصع الخهلم في اإلاإؾؿت، اإلاخيىهت مً مهلىماث مبىبت ومفهغؾت ومىكمت، مؿخلاة مً كىانض 

ت، حهىـ َظٍ  بُاهاث هكم مهالجت اإلاهلىماث، بدُث جلضم في حضاٌو وأشياٌ وعؾىماث جىغاٍع

اث ئهجاػ أنمالهم  ين في وافت مؿخٍى اإلاطاصع، هما حهمل نلى صنم ومؿانضة مخسظي اللغاع وؤلاصاٍع

 .بىفاءة وفهالُت

 الحؼرًة السجعية لىغام التي ثحعلم بمصا ز الحعلم الحىغيمي : خامسا

الؿُؿغة نلى ؾير وبهملُت الخدىم في َظا الجاهب  (الهىؿُت)         جخمشل نملُت الخًظًت الغحهُت 

الخؿىاث هما َى مؿؿغ لها، بدُث ًلىم بخيبُه نً خضور أي نؿل أو سًغة أو أزؿاء، في مسغحاث 

لت جىقُف البُاهاث اإلاضزلت ، بالخالي فهي نملُت عكابُت إلاسغحاث الىكام إلاطاصع البرهامج، أو في ؾٍغ

الخبرة، الحجسبة، الصساع الداخلي، الفشل، املعسفة، الىفاءات، املبيط الخازجي، )الخهلم الخىكُمي

 .أًً ًخم جصحُذ وحهضًل ألازؿاء الىاكهت لخهىص مباشغة همضزالث لهظا الىكام (الشسواء

لت مهاملت  ت إلاطاصع الخهلم الخىكُمي في         بهض شغح ؾٍغ ميىهاث هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

اإلاإؾؿت، ًمىىىا جلضًم آلالُت التي ٌهمل بها َظا الىكام بشيل نام مً زالٌ ئناصة جغجِب وبىاء 

هماطج للؿلىن والخطغف في اإلاإؾؿت، مً زالٌ وغو الهضًض مً الفغغُاث همغخت أولُت، بهضَا 

ًخم فهم اإلاهاعف في اإلاإؾؿت،  مهغفت ألازؿاء الىاكهت، جدضًض الغوجين الؿاةض، فهم الطغام الضازلي، 

اهدشاف أؾباب الفشل بجمُو أهىانه، وغو ئحغاءاث حضًضة، هلل وجىػَو اإلاهاعف اإلادطلت مً 

الخدالفاث، اهدشاف الىفاءاث الضازلُت والخاعحُت مو ئصماحها وفم ؾيروعة ؾلىن ججضًضي، 

حصخُظ اإلاخًيراث الخاعحُت والضازلُت، زلم أفياع حضًضة، وغو ئحغاءاث واؾتراجُجُاث حضًضة، 

بالخالي فان ول َظٍ اإلاهاًير جمىً الىكام مً مهغفت مطاصع الخهلم الخىكُمي بجمُو أهىانها ؾىاء 

 الخبرة، الحجسبة، الصساع الداخلي، الفشل، املعسفة، الىفاءات، املبيط مً  الخىكُميمطاصع الخهلم

 .بدُث حؿخفُض اإلاإؾؿت مً اؾخًاللها لخدلُم حهلم جىكُمي بجمُو أهىانهالخازجي، الشسواء، 
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  دز هغام معلومات املواز  البشسية في ثبليم فعالية هحائج الحعلم الحىغيمي: الفسع السالح

ئن نملُت الخهلم الخىكُمي لها الهضًض مً الىخاةج اإلاهمت التي جدللها اإلاإؾؿت، طلً عاحو إلاا        

ت في جدلُم َظٍ الىخاةج، زاضت الضنم اإلاهلىماحي واإلاهغفي في ول  ًلضمه هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

اإلاجاالث وألاوشؿت التي جلىم بها اإلاإؾؿت، وفم آلُت هكامُت جبضأ بمضزالث ونملُاث ومسغحاث 

لت زاضت في مهالجت  وطاهغة جىكُمُت وحًظًت نىؿُت، بدُث ليل حؼء مً َظا الىكام له ؾٍغ

البُاهاث واإلاهلىماث اإلاخهللت بيخاةج الخهلم الخىكُمي، لظان فان صًىامىُت نمل َظا الىكام ؾىف 

جىهىـ بؿبُهت الحاٌ نلى ألاصاء الفغصي والجماعي والخىكُمي صازل اإلاإؾؿت، مما ٌؿاَم في جدلُم 

الهضًض مً اإلاؼاًا اإلاخهضصة واإلاسخلفت لها،  لهظا الًغع نهضف في َظا اإلاؿلب جلضًم ئؾهام هكام 

ت في جدلُم هخاةج الخهلم الخىكُمي للمإؾؿت الاكخطاصًت، هما ًبِىه الشيل  مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

 : الخالي

 في ثبليم هحائج الحعلم الحىغيمي داز  البشسيةالمهغام معلومات ًوضح  دز : (27)شيل زكم 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  Brian T. Pentland, Human Resources Information System and Organizational learning, 

Michigan State University, USA, 2015, p18. 

ت         مً زالٌ َظا الشيل ًمىىىا طهغ الهضًض مً آلالُاث اإلاخهللت بهمل هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

الخبرات داملهازات، الىفاءات، )التي جخهلم بيخاةج الخهلم، أًً ًلىم الىكام باصزاٌ البُاهاث اإلاخهللت بـــــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخهلم لىخاةجالىكام  مخسجات

 الخىكُمي

 ًاإلاهاعاث : ثلازيس نهائية ع

واإلاهاعف الفغصًت والجمانُت، 

اإلاىافؿت، اإلاىخجاث الجهاةُت، 

ألاصاء الفغصي والجماعي، 

نملُت ؤلابضام،  الخىكُمي، 

ألاؾىاق الحالُت واإلاؿخلبلُت،  

ألاصاء الخىافس ي، الهُيل 

 الخىكُمي

 الخهلم لىخاةجالىكام  خالت م

 الخىكُمي

 الراهسة الحىغيمية

 عمليات

 (السجعية)الحؼرًة العىسية 

 بُاهاث نً اإلاهاعاث والخبراث 

 بُاهاث نً ألاصاء 

 بُاهاث نً اإلاىافؿين 

 بُاهاث نً الهمل الجماعي 

 بُاهاث الهُيل الخىكُمي 

 بُاهاث اإلاىخجاث 

 بُاهاث اإلاخًيراث البُئُت 

 بُاهاث اللُم والهاصاث 

 بُاهاث نً نملُت ؤلابضام 

 بُاهاث نً ألاؾىاق 

 بُاهاث نً الاحغاءاث 
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عمليات الابحياز دإلابداع، سلون الفس ، الليم دالعا ات، العالكات الاجحماعية، العمل الجماعي، 

، (مجموعة  هغمة، هييل املاسسة، املىحجات، املحؼيرات المليئية، ب ازة الوكد، املىافسين، السوق 

غ نهاةُت نلى الىخاةج اإلادللت نلى  أًً ججغي نلحها الهملُاث الحؿابُت والخدلُلُت لُهؿُىا في ألازير جلاٍع

اإلاؿخىي الفغصي والجماعي، الخىكُمي، لظلً هلىم في َظا اإلاؿلب أبغاػ الهمل الىكامي ليل حؼء مً 

لت حهامله لىخاةج الخهلم الخىكُمي الخاص باإلاإؾؿت، والخالي  1:أحؼاء الىكام وؾٍغ

 مدخالت الىغام لىحائج الحعلم الحىغيمي : ؤدال 

ىن بىجاح الخهلم الفغصي والخهلم الجماعي الظي ؾىف           ئن جدلُم هخاةج الخهلم الخىكُمي مَغ

ا مً  ًخدٌى ئلى حهلم جىكُمي في اإلاإؾؿت هيل، أًً ٌؿانضَا في جدلُم أصاء مميز نً ييَر

ًجب أن ًخم ئصزاٌ ول البُاهاث واإلاهؿُاث التي  (مضزالث الىكام)اإلاإؾؿاث، لظلً فان َظٍ اإلاغخلت 

 .جخهلم بيخاةج الخهلم الخىكُمي بشيل صحُذ وباإلاىاضفاث الؿلُمت، بدُث جيىن في شيلها الخام

 عمليات الىغام لىحائج الحعلم الحىغيمي : راهيا

           في َظٍ اإلاغخلت ًلىم الىكام بجمُو اليشاؾاث الدشًُلُت والخدلُلُت والحؿابُت نلى هخاةج 

الخبرات داملهازات، الىفاءات، عمليات الابحياز دإلابداع، سلون الفس ، الليم )الخهلم الخىكُمي 

دالعا ات، العالكات الاجحماعية، العمل الجماعي، مجموعة  هغمة، هييل املاسسة، املىحجات، 

لها بطىعة واضحت مً زالٌ ، (املحؼيرات المليئية، ب ازة الوكد، املىافسين، السوق  بدُث ًخم جدٍى

ب، أًً ًخم جغجُبها مً اإلاؿخىي الفغصي ئلى اإلاؿخىي الخىكُمي   .  عضض وحسجُل، فغػ، جيؿُم، جبٍى

 مخسجات الىغام لىحائج الحعلم الحىغيمي: رالسا

            في َظٍ اإلاغخلت ًخم حهل البُاهاث التي جمذ نلحها الهملُاث الحؿابُت وؤلاخطاةُت في شيل 

غ نهاةُت خٌى هخاةج الخهلم الخىكُمي  مهلىماث كابلت لالؾخسضام، خُث ًلضمها الىكام في شيل جلاٍع

، َظٍ اإلاهلىماث حشمل اإلاهاعف واللُم، اإلاهاعاث التي ًىدؿبها (اإلاؿخىي الفغصي، الجماعي، الخىكُمي)

الفغص، باإلغافت ئلى ئنؿاء مهلىماث خٌى الهالكاث الاحخمانُت الؿاةضة بين الهماٌ، مهلىماث خٌى 

الهُيل الخىكُمي، مهلىماث خٌى مىار الهمل الؿاةض في اإلاإؾؿت، مهلىماث خٌى اإلاإؾؿاث 

اإلاىافؿت، مهلىماث نً الهمالء، مهلىماث خٌى ألاؾىاق الحالُت وألاؾىاق الجضًضة اإلاؿتهضفت للهمل 

هاث واللىاهين، لظلً فان َظٍ  فحها، مهلىماث نلى ول اإلاخًيراث الجضًضة مً ؾىق الهمل والدشَغ

                                                           
1 Brian T. Pentland, op.cit, p19. 



  دز هغام معلومات املواز  البشسية في الحعلم الحىغيمي: الفصل الساوي

 

117 
 

مسغحاث الىكام اإلاهلىماث اإلالضمت مً كبل الىكام خٌى هخاةج الخهلم الخىكُمي ؾىف ٌؿانض 

 1.  اإلاإؾؿت مً مهغفت وكُاؽ ألاصاء الفغصي والجماعي، الخىكُمي لها

 الراهسة الحىغيمية لىحائج الحعلم الحىغيمي: زابعا

هما جؿغكىا ؾابلا ئلى آلُت نمل الظاهغة الخىكُمُت خٌى مطاصع الخهلم الخىكُمي وأهىانه،           

بدُث أهضها نلى أن الظاهغة الخىكُمُت هي مسؼن للمهاعف الفغصًت والجمانُت للمإؾؿت، باإلغافت 

ئلى وىنها كانضة بُاهاث جمىً اإلاإؾؿت مً اؾخًالٌ َظٍ البُاهاث في وكذ الحاحت، لظلً في َظٍ 

اإلاغخلت ًخم زؼن وججمُو وخفل ول مسغحاث الىكام مً مهلىماث اإلاخهللت بيخاةج الخهلم الخىكُمي 

الخبرات داملهازات، الىفاءات، عمليات الابحياز دإلابداع، سلون الفس ، الليم دالعا ات، العالكات )

الاجحماعية، العمل الجماعي، مجموعة  هغمة، هييل املاسسة، املىحجات، املحؼيرات المليئية، 

 2 .أًً جطبذ َظٍ اإلاهلىماث عأؾماٌ مسؼن فحها (ب ازة الوكد، املىافسين، السوق 

 الحؼرًة الساجعة  لىحائج الحعلم الحىغيمي: خامسا

 اإلاىاعص مهلىماث هكام في زاضت أَمیت اإلاغجضة أو اإلاخأجُت مً اإلادُـ الخاعجي اإلاهلىماث             جدخل

  البشغیت، 
ً
 حهض والتي اللغاعاث في اإلاإؾؿت بمهمت مخسظي مسغحاجه لىخاةج الخهلم الخىكُمي العجباؽ هكغا

في هخاةج الخهلم الخىكُمي  الحلاةم بغكابت ومخابهت حؿمذ لظلً فهي الىكام، َظا فانلیت كیاؽ في اإلاهیاع

ت ًخم مً  نلى اإلاؿخىي الفغصي، الجماعي، الخىكُمي، فلُاؽ مسغحاث هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

زالٌ  وغو مهاًير مهُىت إلاسغحاث الىكام لىخاةج الخهلم الخىكُمي الحالُت وملاعهتها مو اإلاهلىماث 

اإلاسؿـ لها مً كبل اإلاإؾؿت، الهضف مجها جصحُذ ومهغفت الاهدغافاث وألازؿاء التي ًجب الهمل 

 3. نلى جصحُدها وججىبها

ت في جدلُم فهالُت الخهلم الخىكُمي، أًً بِىا           مً زالٌ نغغىا لضوع هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

لت وآلالُت التي ٌهمل بها الىكام مً زالٌ ئصزاٌ اإلاهلىماث واإلاهلىماث اإلاخهللت بمطاصع وأهىام  الؿٍغ

 بمضزالث الىكام، أًً ًخم  جدلُل وجضكُم، تهُئت، فغػ و اؾترحام 
ً
وهخاةج الخهلم الخىكُمي بضءا

م نضة نملُاث خؿابُت وئخطاةُت وأهكمت زاضت في مهالجتها، والتي ًخم الحطٌى  اإلاهلىماث نً ؾٍغ

غ  م مسغحاجه في شيل جلاٍع نلحها مً طاهغة الىكام، أًً ًلىم الىكام باعؾاٌ َظٍ اإلاهلىماث نً ؾٍغ

نهاةُت كابلت لالؾخسضام واجساط اللغاعاث الطاةبت مً كبل مضعاء اإلاإؾؿت وجدلُم ألاَضاف اإلاؿؿغة 

                                                           
1 Brian T. Pentland, Op.cit, p19. 

ت، مطغ، ، الؿبهت ألاولى، مإؾؿت خىعؽ الضولُت لليشغ والخىػَوإلا ازة الالىتردهية للمواز  البشسيةمدمض الطيرفي،  2 ، ؤلاؾىىضٍع

 .118ص
3 Brian T. Pentland, Op.cit, p20. 
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واإلاسؿـ لها مؿبلا،بدُث ًجب الترهيز بشيل هبير نلى صوع الخًظًت الهىؿُت، أًً ًخم مغاكبت وجلُُم 

غ الجهاةُت وئناصة ئصزالها مغة أزغي في مضزالث الىكام، بًغع جصحُذ ألازؿاء ونضم  ول َظٍ الخلاٍع

 .الىكىم فحها مغة أزغي 

           لظلً ؾىف هلىم بهغع َظا الشيل الظي هلخظ فُه ول ألاصواع التي ًلىم بها الىكام في 

 : جدؿين مطاصع، أهىام، هخاةج الخهلم الخىكُمي والخالي
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آلية عمل هغام معلومات املواز  البشسية في ثبليم فعالية الحعلم الحىغيمي : (28)شيل زكم 

 للماسسة الاكحصا ًة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.Brian T. Pentland, Op.cit )باالنخماص نلى اإلاغحو  .مً ئنضاص الباخث: املصدز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، أهىام، هخاةج الخهلم الخىكُمي إلاطاصعالىكام  مخسجات

 

  :ثلازيس نهائية عً

 اإلاهاعاث والخبراث 

 ألاصاء 

 اإلاىافؿين 

 الهمل الجماعي 

 الهُيل الخىكُمي 

 اإلاىخجاث 

 اإلاخًيراث البُئُت 

 اللُم والهاصاث 

 نملُت ؤلابضام 

 ألاؾىاق 

 ؤلاحغاءاث 

 الخجغبت 

 الفشل 

 الطغام 

 نً اإلاهغفت 

 الىفاءاث 

 الخبرة 

 اإلادُـ الخاعجي 

 الشغواء 

 عضض وحسجُل اإلاهلىماث 

 اإلاخًيراث الضازلُت والخاعحُت 

 مىار و حى الهمل 

 ألاؾـ الخىكُمُت 

 ؤلاؾتراجُجُاث 

 اإلاهُير اإلاهىُت 

 الشلافت الخىكُمُت 

 الهُاول الخىكُمُت 

 

 

 

 ، أهىام ، هخاةج الخهلم الخىكُمي إلاطاصعالىكام  خالت م

  للىغامالراهسة الحىغيمية

مطاصع، أهىام، :  بياهات عً

هخاةج الخهلم الخىكُمي، 

 بُاهاث نً :باإلضافة بلى

مهضٌ صوعان الهمل، بُاهاث 

ب، اإلاىار، الخضماث،  الخضٍع

اإلايزاهُت، الخىقُف، ألاحىع، 

 .الىقاةف، الخلُُم

:   الىغامعمليات

العمليات الحبليلية، 

 الحسابية دإلاحصائية

  حسجُل وعضض 

 البُاهاث ً  جضكُم، جسٍؼ

 مغاحهتو  ئؾترحام 

 البُاهاث ر وجدضي

  جدلُل وجفؿير البُاهاث 

الحؼرًة العىسية 

 (السجعية)

 :  بياهات الىغام عً

 اإلاهاعاث والخبراث 

 ألاصاء 

 اإلاىافؿين 

 الهمل الجماعي 

 الهُيل الخىكُمي 

 اإلاىخجاث 

 اإلاخًيراث البُئُت 

 اللُم والهاصاث 

 نملُت ؤلابضام 

 ألاؾىاق 

 ؤلاحغاءاث 

 الخجغبت 

 الفشل 

 الطغام 

 اإلاهغفت 

 الىفاءاث 

 الخبرة 

 اإلادُـ الخاعجي 

 الشغواء 

 عضض وحسجُل اإلاهلىماث 

 اإلاخًيراث الضازلُت والخاعحُت 

 مىار و حى الهمل 

 ألاؾـ الخىكُمُت 

 ؤلاؾتراجُجُاث 

 اإلاهُير اإلاهىُت 

 الشلافت الخىكُمُت 

 ا لهُاول الخىكُمُت 
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ت مخياملت ومترابؿت مو  مً زالٌ َظا الشيل، ًدبين لىا أن أحؼاء هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

بهػها البهؼ بًغع جدلُم فهالُت مطاصع وأهىام، هخاةج الخهلم الخىكُمي، بدُث ال ًمىً أن هفطل 

نىطًغا نً آلازغ، وول َظٍ ألاحؼاء جلىم بضوعَا صازل الىكام، لظلً فان الىكام ًلىم بىلل 

اإلاهلىماث التي جخهلم بهملُت الخهلم الخىكُمي صازل اإلاإؾؿت في شيل صوعة مؿخمغة ومىخكمت جبضأ 

م الخًظًت الهىؿُت   .(الغحهُت)باإلاضزالث وحهىص ئلى اإلاضزالث، نً ؾٍغ

هما هىص أن وشير مً زالٌ َظا الشيل ئلى ئلؼامُت ئمخالن الىكام ئلى بُاهاث ومهلىماث أزغي 

ت، بدُث ًيىن نلى شيل  ت اإلاىحىصة بشيل أؾاس ي في أي هكام للمىاعص البشٍغ جخهلم باإلاىاعص البشٍغ

 مىحىصة في الظاهغة الخىكُمُت، مشل بُاهاث الىقاةف أًً ًدُذ لها مهغفت نملُت ئخالٌ كاعدة بياهات

وجسؿُـ اإلاؿاع الىقُفي، بُاهاث نلى الخىقُف بًغع ئحغاء نملُت الاؾخلؿاب وجدضًض الاخخُاحاث 

ت، بُاهاث نً ألاحىع بهضف جسؿُـ ألاحىع، بُاهاث نً اإلايزاهُت الًغع مجها  جدؿين  مً اإلاىاعص البشٍغ

ب إلاهغفت اإلاهاعاث واللُم والهاصاث والخبراث  اإلاىار وجلضًم أفػل الخضماث، بُاهاث نً الخضٍع

والؿلىن، الخجاعب التي ًمخلىها الهماٌ في اإلاإؾؿت، باإلغافت ئلي بُاهاث جخهلم بمهضٌ صوعان الهمل، 

 .  ومهاًير ألاصاء وؤلاهخاحُت والتركُاث

، فان نمل الىكام بشيل حُض ًدؿً مً مطاصع، أهىام، هخاةج الخهلم   مً زالٌ ما ؾبم طهٍغ

ت ألازغي التي جلىم بها ئصاعة اإلاىاعص  الخىكُمي في اإلاإؾؿت، باإلغافت ئلى جدؿِىه ئلى ول الهملُاث ؤلاصاٍع

ت، لىً َظا ال ًخدلم ئال مً زالٌ الخأهض مً بهؼ الىلاؽ الخالُت  : البشٍغ

 ئصزاٌ اإلاهلىماث والبُاهاث اإلاخهللت بمطاصع، هخاةج، أهىام الخهلم الخىكُمي بشيل صحُذ، مو  -

 ئحغاء جدضًث صاةم ومؿخمغ لها؛

 مهغفت الصخظ الظي ٌهمل بهظا الىكام ول ألافغاص صازل اإلاإؾؿت وول ما ألانماٌ الظًً  -

 ًلىمىن بها بشيل ًىمي؛

  ًجب أن جخىفغ الظاهغة الخىكُمُت للىكام نلى ول البُاهاث التي جخهلم بالهاملين واإلاإؾؿت؛ -

م البرامج الخاضت للحماًت؛   -   ًجب الحفل والخأهض مً ؾالمت البُاهاث، نً ؾٍغ

 . اؾترحام البُاهاث واإلاهلىماث نىض ؾلبها مً اإلاضًغ باإلاػمىن والشيل اإلاغيىب فُه -
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 :خالصة الفصل الساوي

  للض جؿغكىا في َظا الفطل ئلى الهضًض مً اإلافاَُم والضعاؾاث وألابدار اإلاسخلفت في مجاٌ الفىغ       

ألاواصًمي واإلاُضاوي اإلالضمت مً كبل الهضًض مً الباخشين في مجاٌ الخهلم الخىكُمي، باإلغافت ئلى 

ت بالخهلم الخىكُمي وصوعٍ في جدلُله،  مؿاَمت الضعاؾت في ئبغاػ نالكت هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

بدُث كضمىا الهضًض مً الىلاؽ التي  جخهلم بهملُت الخهلم الخىكُمي، أًً جم ئنؿاء أؾاؾُاث خٌى 

الخهلم الخىكُمي نلى الخهلم الخىكُمي مً زالٌ نغع اإلافهىم وألاَمُت وألاَضاف والتي زلطذ بأن  

أهه ؾلىن ئوؿاوي هاجج نً الخبرة والخجغبت واإلاماعؾت التي ًىدؿبها، هما ٌهخبر الخهلم الخىكُمي ول 

ألامىع الغوجُيُت التي جػاف ئلى عضُضٍ اإلاهغفي، ؾىاء حهلم ألامغ باألشُاء الغوجُيُت اإلاخمشلت أؾاؾا في 

مجمىنت اللىانض، ؤلاحغاءاث ألاؾالُب، ؤلاؾتراجُجُاث، اإلاهخلضاث، اللُم، اإلاهاعف الشلافُت، 

اؾخسضام الخىىىلىحُا وبالخالي ول َظٍ ألامىع جطبذ في الجهاًت جغاهم حؿانض نلى خل اإلاشىالث 

هت في فهم ألامىع، اللضعة نلى الابخياع وؤلابضام ، هما جؿغكىا ئلى طهغ واللضعة نلى الاؾخجابت الؿَغ

 ألاَمُت 
ً
 همية إلاستراثيجية، ،  همية الخشؼيلية)الهضًض مً ألاَضاف التي جخهلم به،  أًػا

 .للخهلم الخىكُمي ( همية العامة

ؤبعا  )         باإلاىاػاة مو طلً، شمل َظا الفطل مػامين الخهلم الخىكُمي مً زالٌ طهغ ألابهاص 

، بستراثيجية جعصيص الحعلم املسحمس)الاؾتراجُجُاث  ،(ثىغيمية، ؤبعا  بستراثيجية، ؤبعا  رلافية

، بستراثيجية ثبفيز اللا ة للحعلم الفس ي دالجماعي ،بستراثيجية جشجيع الحعلم الخشازوي

بهضَا نغغىا الهضًض مً أهىام الخهلم الخىكُمي، خُث  ،(إلاستراثيجية املستهدفة دالفعلية للحعلم

  الظي حاء بهم الباخشيننلى أهىام الخهلمأهضها نلى وحىص الهضًض مً ألاهىام، لظلً انخمضها 
G.Arggris & Gkoenig  ( الحعلم الصفسي، الحعلم مً املسحوى  دو دالساوي، الحعلم  حا ي

 .(دالسىائي، الحعلم السالزي

باإلغافت ئلى طلً، جم طهغ مطاصع الخهلم الخىكُمي، بدُث جم جلؿُمها ئلى مطاصع زاعحُت          

الحعلم الحىغيمي عً طسيم ، الحعلم الحىغيمي مً املبيط الخازجي ، الحعلم الحىغيمي مع الشسواء)

، الحعلم بالحجسبة )وأزغي صازلُت، (الحعلم الحىغيمي عً طسيم املعسفة  ،الحصوو على الىفاءات

 .(الحعلم الحىغيمي مً الخبرة، الحعلم الحىغيمي مً الفشل، الحعلم مً الصساع الداخلي

هموذج  دزة  )هماطج مخهللت بضوعة الخهلم         هما أن للخهلم الخىكُمي الهضًض مً الىماطج، فىجض 

هماطج الخهلم الخىكُمي اإلاخهللت باإلاهغفت هما هجض  ،(هموذج  دزة الحعلم بالفعل، الحعلم الحىيفي
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ذج دهم، باإلضافة بلى ( هموذج لولل املعسفة،هموذج الحعلم الحىغيمي املجحمعي للمعسفة )الخىكُمُت

 . الحعليم الحىغيمي املحعللة بإ اء املاسسة

ت بالخهلم الخىكُمي مً زالٌ نغع الهضًض عالكة        هما خاولىا ئزباث   هكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

التي الراهسة الحىغيمية مً الضعاؾاث التي جىاولذ َظٍ الهالكت، باإلغافت ئلى طلً جم الخهغف نلى 

ش اإلاإؾؿت مً زالٌ ئبغاػ اإلافهىم، ألاهىام، الهالكت والضوع الىبير التي جلهبه في جدلُم ، حهبر نلى جاٍع

 َظٍ الظاهغة الخىكُمُت صازل هكام مهلىماث اإلاىاعص  دز دمياهةنملُت الخهلم الخىكُمي، هما جم ئبغاػ 

ت ونالكتها بالخهلم الخىكُمي  .البشٍغ

ت في جدلُم فهالُت الددز         أزيرا، جم جىغُذ   الخهلم مصا ز الىبير لىكام مهلىماث اإلاىاعص البشٍغ

 الخهلم الخىكُمي، مً زالٌ آلالُت التي ٌهمل بها َظا الىكام، ؤهواع الخهلم الخىكُمي، هحائجالخىكُمي، 

م بيحائج، مصا ز، ؤهواعبضًءا باصزاٌ البُاهاث اإلاخهللت   الخهلم الخىكُمي في شيلها الخام نً ؾٍغ

ب، َظٍ مدخالت  الىكام، بهضَا جأحي مغخلت الهملُاث التي ًخم فحها مهالجت، جضكُم، جدضًث، جبٍى

اغُت وؤلاخطاةُت، بهض ما جم الحطٌى نلحها مباشغة مً اإلاضزالث، أًً جطبذ في  البُاهاث بالؿغق الٍغ

م  غ نهاةُت مخسجاتشيل مهلىماث ًخم ئعؾالها مباشغة نً ؾٍغ  َظا الىكام التي جيىن في شيل  جلاٍع

ً ول َظٍ اإلاهلىماث في  الراهسة خٌى هخاةج، مطاصع، أهىام الخهلم الخىكُمي، في ألازير ًخم جسٍؼ

ً ول اإلاهلىماث، هما حؿانض الىكام نلى الحىغيمية  للىكام، التي حهخبر الىناء الظي ًخم فُه جسٍؼ

كىم التي ث (الهىؿُت) الحؼرًة السجعيةاؾترحام َظٍ اإلاهلىماث نىض الحاحت ئلحها، بهضَا جأحي نملُت 

لت جىقُف البُاهاث الىكامبخيبُه نً خضور أي نؿل أو سًغة أو أزؿاء، في مسغحاث  ، أو في ؾٍغ

الحعلم  مصا ز الحعلم الحىغيمي، ؤهواعمً ، بالخالي فهي نملُت عكابُت إلاسغحاث الىكام اإلاضزلت

 .الحىغيمي، هحائج الحعلم الحىغيمي

 

 

 



 

 

 :الثالث الفصل

 مجموعة على ثطبيقية دراسة 

 الاقتصادية املؤسسات من

 الجزائرية
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:  جمهيد

بٗض الاهتهاء مً بٖضاص الجاهب الىٓغي، ؾىف ًلىم الباخض باؾخٗماٌ واؾخغالٌ الجاهب 

ت بغغى ؤلاظابت  ت مً اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الجؼائٍغ الىٓغي في بظغاء صعاؾت جُبُلُت ٖلى مجمٖى

ت هةظاباث مؿبلت الضعاؾتٖلى ؤلاقيالُت اإلاُغوخت  في َظٍ  ، باإليافت بلى ازخباع الفغيُاث اإلاىيٖى

.  ًٖ ٖضمها ًٖ َظٍ ؤلاقيالُت والخإهض مً صختها

اع اإلاجهجي الظي ًدضص  لت اإلاٗخمضة في مىهج ومخغحراث الضعاؾتفي البضاًت ؾِخم جدضًض ؤلَا ، الٍُغ

اإلاؿخسضمت في ظم٘ البُاهاث ؤلاخهائُت الٗلمُت  وألاؾالُب جىيُذ ألاصواث ازخُاع َظا اإلاجاٌ،

 جهمُم مىهجُت، جىيُذ مجخم٘ الضعاؾت، ٖملُت الخدلُلوالازخباعاث ؤلاخهائُت اإلاؿخسضمت في 

م ٍغ  . جغمحٍزةالاؾخبُان َو

 بٗغى وجدلُل اإلاٗلىماث  بٗضَا هخُغق بلى ٖغى 
ً
الىنف ؤلاخهائي إلاداوع الاؾخبُان، بضءا

ت، جدلُل مدىع الخٗلم الخىُٓمي، في ألازحر هلىم  الٗامت وجدلُل مدىع هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 .بازخباع فغيُاث الضعاؾت وجدلُل هخائجها ومىاككت هخائج الضعاؾت ٖلى يىء الضعاؾاث الؿابلت

 :ٌكمل َظا الفهل ٖلى اإلاباخض الخالُت

 إلاظاز املنهجي للدزاطت الخعبيقيت : املببث  ألاو  

  إلاحصائي ملباألاز الاطخبيانالخبليل:  املببث الشاوي

 اخخباز فسطياث الدزاطت ألاجبليل هخائجها: الشالثاملببث  
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إلاظاز املنهجي للدزاطت الخعبيقيت  : املببث  ألاو 

ت ابصعان خلُلت ؤن هٓام مٗلىماث  بٗض          فٗالُت الخٗلم الخىُٓمي الظي جُغكىا ًدلمإلاىاعص البكٍغ

ؤهىإ الخٗلم  بلُه في الجاهب الىٓغي بيل ظىاهبه، ؾىاء حٗلم ألامغ بمهاصع الخٗلم الخىُٓمي، هخائجه،

اع اإلاجهجي للضعاؾت الخُبُلُتبلى  ؾىف وٗغى في َظا اإلابدض ،الخىُٓمي ، ط الضعاؾتمىهب ًءا بض،ؤلَا

ؤصواث ظم٘ البُاهاث الالػمت، ألاؾالُب ؤلاخهائُت اإلاؿخٗملت في جدلُل اإلاُُٗاث والبُاهاث، باإليافت 

 .  بلى ازخُاع ُٖىت الضعاؾت

الدزاطت الخعبيقيت مىهج ألامخغيراث :  ألاو املعلب 

ؾىداٌو مً زالٌ َظا اإلاُلب، الخٗغف ٖلى مىهج الضعاؾت اإلاخب٘ في الضعاؾت الخُبُلُت وهظا         

 .مٗغفت مخغحراث الضعاؾت الخُبُلُت

  مىهج الدزاطت الخعبيقيت: الفسر  ألاو 

ت بلى اإلاغخلت الٗملُاجُت، ؤي  بن جدضًض اإلاىهج اإلاخب٘ ٌؿاٖض الباخض باالهخلاٌ مً اإلاغخلت الىٍٓغ

ض بلى مٗغفت الؿلىهُاث التي هالخٓها في  الاهخلاٌ مً بقيالُت البدض التي جدؿم بالٗمىمُت والخجٍغ

ت في جدلُم فٗالُت  مً ؤظل مٗغفت الضوع الظي ًلٗبه ؤعى الىاك٘، لظلً  هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت مدل الضعاؾت  .الخٗلم الخىُٓمي للماؾؿاث الاكخهاصًت الجؼائٍغ

 الغغى مً َظٍ الضعاؾت َى ؤلاظابت ًٖ بقيالُت البدض والخإهض مً صخت الفغيُاث ؤن هما

خماص ٖلى ،التي جم ويٗها ؾلفا  ألهه اإلاىهج ،الضعاؾت الخُبُلُت  في الخبليلياملىهج الوصفي ؾِخم الٖا

واإلاٗلىماث ًٖ الٓاَغة اإلاضعوؾت وونف  (الىمُت،الىُفُت) ًمىً مً زالله ظم٘ البُاهاث يالظ

ا في ؤعى الىاك٘ اإلاضعوؽ َغ ا، بدُض جمىىا في ألازحر مً جٍُى  ،الىخائج اإلاخىنل بلحها وجدلُلها وجفؿحَر

هما ًمىىىا َظان اإلاىهجان مً جدضًض مٗالم اإلاجخم٘ الضعاس ي وونف واك٘ وصوع هٓام مٗلىماث 

تا ت في جدلُم فٗالُتإلاىاعص البكٍغ  . مدل الضعاؾت الخٗلم الخىُٓمي في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الجؼائٍغ

  مخغيراث الدزاطت الخعبيقيت: الشاويالفسر 

ً ؤؾاؾحن، مخغحر جاب٘ ؤؾاس ي ًخجؼؤ بلى مخغحراث ظؼئُت  جىلؿم مخغحراث الضعاؾت بلى مخغحًر

 .جابٗت ومخغحر ؤؾاس ي مؿخلل

 املخغير املظخقل: أألاال

ت   ًخمشل اإلاخغحر ألاؾاس ي اإلاؿخلل في َظٍ الضعاؾت اإلاُضاهُت بٗضما جُغكىا بلُه في الضعاؾت الىٍٓغ

ت، خُض ؤن َظا اإلاخغحر ٌكمل ٖلى مخغحراث ؤؾاؾُت  بيل ظىاهبه في هٓام اإلاٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ُت لهظا الىٓام، بدُض جًمً ٖلى الىٓام الفغعي إلاٗلىماث اإلاىاعص  ُت جمشلذ في الىٓم الفٖغ فٖغ
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ت، الىٓام  ت، الىٓام الفغعي الؾخسباعاث اإلاىاعص البكٍغ ت، الىٓام الفغعي لبدىر اإلاىاعص البكٍغ البكٍغ

ت، الىٓام الفغعي لالؾخلُاب والازخُاع والخٗحن، الىٓام الفغعي لألظىع،  الفغعي لخسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

غ الىفاءاث ً وجٍُى  .الىٓام الفغعي لخيٍى

 املخغير الخابع: زاهيا

جمشل اإلاخغحر ألاؾاس ي الخاب٘ في َظٍ الضعاؾت خٌى الخٗلم الخىُٓمي، خُض قمل ٖلى مخغحراث 

ُت جمشلذ في  الخبرة، الخجغبت، الهغإ الضازلي، الفكل، ) الخٗلم الخىُٓمي مصادزؤؾاؾُت فٖغ

اإلاؿخىي الفغصي، اإلاؿخىي ) الخٗلم الخىُٓميهخائج، (اإلاٗغفت، الىفاءاث، اإلادُِ الخاعجي، الكغواء

الخٗلم الهفغي، الخٗلم مً اإلاؿخىي ألاٌو ) الخٗلم الخىُٓمي أهوار، (الجماعي، اإلاؿخىي الخىُٓمي

 .(والشاوي، الخٗلم ألاخاصي، الخٗلم الشىائي، الخٗلم الشالسي

أدألااث حمع البياهاث ألااملعلوماث : الشاوياملعلب 

ت مً ألاصواث لجم٘ الخلائم واإلاٗلىماث في َظٍ الضعاؾت الخُبُلُت اٖخمض  الباخض ٖلى مجمٖى

 بغغى الىكىف ٖلى الىاك٘ الٗملي والفٗلي لخُبُم ،الاطخمازة، املقابلت الشخصيتخُض جمشلذ في 

تاهٓام مٗلىماث  ت مدل إلاىاعص البكٍغ  وصوعٍ في جدلُم فٗالُت الخٗلم الخىُٓمي باإلااؾؿاث الجؼائٍغ

 .الضعاؾت

          (الاطخبيان)الاطخمازة : الفسر  ألاو 

ت وبٌٗ الضعاؾاث الؿابلت  ت مً ألاصبُاث الىٍٓغ للض جم بٖضاص الاؾخبُان بالغظٕى بلى مجمٖى

، بدُض ٌٗخبر ألاصاة الغئِؿُت في َظٍ الضعاؾت الخُبُلُت، طلً لٗضة ؤؾباب هظهغ خٌى َظا اإلاىيٕى

 : مجها

 ؛الىمیت الُبیٗت طاث ألابدار في اإلافًلت ألاصاة الاؾخماعة حٗخبر -

 .والؿلىهُاث الاججاَاث ،الخهىعاث بخفؿحر ألامغ یخٗلم ٖىضما البیاهاث بجم٘ جىص ى ما غالبا -

ت جخًمً مىهجیت، كىاٖض وفم مؿبلا مٗضة ؤصاة" بإجها حٗغف فاالؾخماعة  ألاؾئلت مً مجمٖى

ت جىظه التي اإلاسخبرة     الفغيیاث ازخباع في حؿاٖض ؤؾاؾیت بیاهاث جىفحر بهضف اإلاؿخجىبحن مً مجمٖى

 یمىً ال، لظلً 1"ججغیبیاصعاؾت اٌ همىطط جغظمت بٖضاصَا حهضف طلًٌ البدشیت، الدؿائالث ٖلى وؤلاظابت

 ألجها ألاؾئلت مخٗضصة ملاییـ جُىیغ، ؤو جىفحر یخُلب ألامغ بهماوٕو  واخض، ؾااٌ بىاؾُت مفهىم كیاؽ

 :ـــب ؾدؿمذ

 ؛اإلافهىم ؤبٗاصعاؾت ص -

                                                           
 صاع اليكغ ،الببشیت املهازاث بىاء مدخل إلادازة، في الببث ظسر  ،ػاػال٘ ؾلیمان بً هللا ٖبض بؿیىوي، ٖلي بؾماُٖل جغظمت  ؤوماؾیياعان، 1

 .307م، 1998  ،اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت الغیاى،  اإلاُاب٘، و الٗلمي
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 ؛اإلادخىي  مهضاكیت ػیاصة -

 قغاتها؛وما اإلاخغحراث بحن الٗالكاث جدلیل بمياهیت هدیجت اللیاؽ بإزُاء ؤلاخاَت -

 .اإلاخغحراث بحن اإلاخمحز الهضق بٖضاص -

 ؤظؼاء ؤؾاؾُت وول ظؼء ملؿم ة زالرمً جيىن   الاؾخبُان اإلاٗخمض في الضعاؾت الخُبُلُتًخيىن 

:   زُىاث والخاليةبلى مداوع، خُض وان جهمُم َظا الاؾخبُان مً زالٌ ٖض

 مىهجيت إعداد الاطخبيان : (29)شكل زقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Marie Laure, Gavard Perret, David Gatte land, Méthodologie de la recherche en 

Sciences de gestion, Edition, Pearson, France, 2012, p153. 

مً زالٌ َظا الكيل فةن بٖضاص اؾخبُان الضعاؾت مغ بٗضة مغاخل ؤؾاؾُت، خُض بضؤث 

 (هظام معلوماث املوازد البشسيت)الضعاؾت بخدضًض اإلافاَُم اإلاغاص كُاؾها واإلاخمشلت في اإلاخغحر اإلاؿخلل 

مساحعت 

  دبياث

 خبراث، مقابالث

 

 

معامل ألفا 

 كسألابىاخ

 

 الخبليل العاملي

 

 اإلاخغحراث مجاٌ جدضًض

 ُٖىت مً ألاؾئلت بهخاط

 ظم٘ البُاهاث

 ظم٘ البُاهاث

 جلضًغ الشباث

 لهضق اجلضًغ

 

 جدضًض ؤصاة اللُاؽ

 الاطخكشافيت املسحلت

 مسحلت املصادقت
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ً، بدُض جم بُٖاء مفاَُم (الخعلم الخىظيمي)واإلاخغحر الخاب٘  ، طلً مً زالٌ مغاظٗت ؤصبُاث اإلاخغحًر

 :     بظغائُت ليل مجهما، لظلً وان بىاء الاؾخبُان مً زالٌ اإلاغاخل الخالُت

إلاعداد  مسحلت  :أألاال

إل بٗض لى الؿابلت الضعاؾاث ٖلى الَا ضة الاؾخبُاهاث بٌٗ ٖو َٗ هٓام مٗلىماث مىيٕى  في اإلا

تا غوخت َظٍ مً الىٓغي  الجؼء بٖضاص مً الخىُٓمي والاهتهاء الخٗلم  ومىيٕى إلاىاعص البكٍغ  جيىهذ ،ألَا

ٌ  واضخت فىغة بها جم والتي الاؾخبُان في الىاعصة بهُاغت ألاؾئلت ؾمدذ مخغحراجه خى  مداوع  بلى جبٍى

ت الفغيُاث خؿب ت مجها ول مدىع ، بدُض اإلاىيٖى  الىيىح فحها  عوعي)ؤؾئلت(بىىص  جىاٌو مجمٖى

الظي  (likert scale)ؤلاظاباث الخماس ي  ؾلم زالٌ مً ؤلاظابت جخم، بدُض اإلاؿخُإ كضع والبؿاَت

، غحر مىافم، غحر مىافم مىافم بضعظت ؤكلمىافم،  ظضا، مىافم :لإلظابت الخالُت الاخخماالثًدمل 

 :الىلاٍ الخالُتملذ مداوع الاؾخبُان ف بط ، بَالكا

 املعلوماث العامت: املبوز  ألاو  .1

ُفت، ) ٖلى اإلاؿخجىب  َظا اإلادىع ؤؾئلتث قمل في ٖضص ؾىىاث الخبرة، اإلاؿخىي الخٗلُمي الْى

 ألن ول ما ،والهضف مً بصعاظها َى مٗغفت مياهت اإلاؿخجىب في اإلااؾؿت وؾىىاث زبرجه فحها (اإلااؾؿت

 باإليافت بلى ؤؾئلت خٌى ،واهذ ؾىىاث الٗمل فحها ؤهبر ولما وان حجم اإلاٗلىماث خٌى اإلااؾؿت ؤهبر

 .(، الدجم ملاؾا بٗضص الٗماٌَااإلالىُت، ٖمغ  َبُٗت اليكاٍ، َبُٗتبؾم اإلااؾؿت،)اإلااؾؿت مشل 

  ملوازد البشسيتاهظام معلوماث : املبوز الشاوي .2

قمل َظا اإلادىع الٗضًض مً ألاؾئلت التي جًمىذ َظا اإلاخغحر، خُض ؤؾئلت حٗللذ بمؿخىي 

تاإلاىهٓام مٗلىماث ؤَمُت    في اإلااؾؿت مدل الضعاؾت، ؤؾئلت حٗللذ بمهاصع َظا الىٓام، اعص البكٍغ

تاإلاىهٓام مٗلىماث ؾىاء اإلاهاصع الضازلُت ؤو اإلاهاصع الضازلُت، ؤًًا ؤؾئلت خٌى ميىهاث   اعص البكٍغ

، ؤزحرا ؤؾئلت جخٗلم بالىٓم (مضزالث، مسغظاث، ٖملُاث، الظاهغة الخىُٓمُت، الخغظًت الٗىؿُت)

ُت ٌ تاإلاىهٓام مٗلىماث الفٖغ ت، الىٓام الفغعي  )اعص البكٍغ الىٓام الفغعي إلاٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت، الىٓام الفغعي لخسُُِ اإلاىاعص  ت، الىٓام الفغعي الؾخسباعاث اإلاىاعص البكٍغ لبدىر اإلاىاعص البكٍغ

 ً ت، الىٓام الفغعي لالؾخلُاب والازخُاع والخٗحن، الىٓام الفغعي لألظىع، الىٓام الفغعي لخيٍى البكٍغ

غ الىفاءاث  (.وجٍُى
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 الخىظيمي  الخعلم :املبوز الشالث .3

باليؿبت لهظا اإلادىع واإلاخٗلم بالخٗلم الخىُٓمي في اإلااؾؿت مدل الضعاؾت، فلض قمل ؤًًا 

الٗضًض مً ألاؾئلت، بدض جم َغح ؤؾئلت لدصخُو الخٗلم الخىُٓمي في اإلااؾؿت، ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي 

الفغصي ؤو ٖلى اإلاؿخىي الجماعي ؤو ٖلى اإلاؿخىي الخىُٓمي، البٌٗ مجها جخٗلم بمهاصع الخٗلم 

الخبرة، الخجغبت، الهغإ الضازلي، الفكل، اإلاٗغفت، الكغواء، اإلادُِ الخاعجي، )الخىُٓمي اإلاسخلفت 

الخٗلم الهفغي، )، هما جم جُغح ؤؾئلت جخٗلم بإهىإ الخٗلم الخىُٓمي الؿائض في اإلااؾؿت (الىفاءاث

، ؤزحرا ؤؾئلت قملذ ٖلى هخائج (الخٗلم مً اإلاؿخىي ألاٌو والشاوي، الخٗلم الشىائي، الخٗلم الشالسي

 .(هخائج الخٗلم ٖلى اإلاؿخىي الفغصي، اإلاؿخىي الجماعي، اإلاؿخىي الخىُٓمي)الخٗلم الخىُٓمي 

جبكيم أطئلت الاطخبيان : زاهيا

 الاؾخبُان مً زالٌ ٖغيه ٖلى اإلاكغف ؤوال، زم جدىُمه مً كبل ٖضص صختللض جم البض في 

 اإلاىاككت مً قملذمً ألاؾاجظة اإلاسخهحن في اإلاىهجُت وؤلاخهاء وهظا مجاٌ جسهو الضعاؾت، خُض 

خُض اإلاًمىن الٗام الظي وي٘ مً ؤظله، مىاؾبت ول كؿم مً ؤكؿام الاؾخبُان، مالئمت ول ٖباعة 

تٌمً الٗباعاث للمدىع الخام به، صخت البىىص مً الىاخُت اٌ تغٍى إل   والٗلمُت والىدٍى  وبٗض الَا

 : ٖلى آعائهم جم بظغاء الخٗضًالث الخالُت ٖلى الاؾخبُان والخالي

لمُت ومىُلُت جم بلغاء بٌٗ ألاؾئلت مشل بلغاء بٌٗ ألاؾئلت  لٗضة ؤؾباب مىهجُت ٖو

هظلً جم الخفهُل في بٌٗ ألاؾئلت وبٖاصة نُاغتها وجىُٓمها بكيل  ،للمؿخجىبحنالصخهُت واإلاهىُت 

، هما جم خظف بٌٗ ؤؾئلت في ول مدىع مً  مداوع الاؾخبُان والتي ال جسضم اإلاىيٕى بَالكا، ؤفًل

ؤو حٗلُضَا مً خُض الهُاغت، هما جم خظف بٌٗ ألاؾئلت  التي واهذ مغهبت مً نُاغتها ؤو جلً 

 .   ألاؾئلت التي ًهٗب فهمها مً كبل اإلاؿخجىبحن

بٗض طهغ َظٍ اإلاغاخل ألاؾاؾُت في بٖضاص الاؾخبُان، ؾىف هلىم بىنف مخغحراجه وؤبٗاصٍ، مً 

 :زالٌ طهغ الٗباعة التي جلِؿها، طلً  في الجضٌو الخالي
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 عبازاث مخغيراث الدازطت: (05)حدألاو زقم 

  العبازاث  العىاصس  بعاد املخغير

ن
يت

شس
لب

د ا
از

ملو
ث ا

ما
لو

مع
م 

ظا
 

 13 بلى 1  حشخيص الىظام

 مصادز الىظام
 مهاصع صازلُت

 15 بلى 14
 مهاصع زاعظُت

 مكوهاث الىظام

 اإلاضزالث

 21بلى  16

 الٗملُاث

 اإلاسغظاث

 الظاهغة الخىُٓمُت

 الخدىم

 الخغظًت الٗىؿُت

 28 بلى 22  الىظم الفسعيت
مي

ظي
خى

 ال
لم

خع
ال

 

مظخوى أهميت الخعلم 

 الخىظيمي

 33 بلى 29 اإلاؿخىي الفغصي

 38 بلى 34 اإلاؿخىي الجماعي

 42 بلى 39 اإلاؿخىي الخىُٓمي

 مصادز الخعلم الخىظيمي
 46 بلى 43 مهاصع صازلُت

 50 بلى 47 مهاصع زاعظُت

 أهوار الخعلم الخىظيمي
 53 بلى 51 الخٗلم الهفغي 

 57 بلى 54 الخٗلم مً اإلاؿخىي ألاٌو والشاوي
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 62 بلى 58 الخٗلم ألاخاصي والشىائي

 67 بلى 63 الخٗلم الشالسي

 هخائج الخعلم الخىظيمي

 73 بلى 68 اإلاؿخىي الفغصي

 78 بلى 74 اإلاؿخىي الجماعي

 87 بلى 79 (الىلي)اإلاؿخىي الخىُٓمي 

خماص ٖلى اؾخبُان الضعاؾت:     املصدز  .مً بٖضاص الباخض بااٖل

 طاليب إلاحصائيت املظخخدمت في الدزاطت  : الشالثاملعلب 

غ الاؾخبُاهاث باؾخٗماٌ بغهامج الخؼمت  بٗض اؾترظإ الاؾخبُاهاث اإلاىػٖت، كام الباخض بخفَغ

 ومً زم SPSS  (Statistical Package for Social Sciences)ؤلاخهائُت للٗلىم الاظخماُٖت 

خماص ٖلى هٕى البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاغاص جدلُلهاو  مٗالجتها باؾخسضام ألاؾلىب ؤلاخهائي اإلاالئم ، الٖا

خماص ٖلحها هي ازخباع ؤصاة الضعاؾت، ألاصواث  لظلً فةن مً بحن ألاؾالُب ؤلاخهائُت التي جم الٖا

 .(الاهدضاع)ؤلاخهائُت والاؾخضاللُت، ازخباع اعجباٍ الٗالكاث، باإليافت بلى جغهُب الىماطط 

 (الاطخبيان) أداة الدزاطت  ألاصدراخخباز زباث: الفسر  ألاو 

 اخخباز صدر الاطخبيان: أألاال

 الصدر الظاهسر . 1

ضَا الباخض، لظلً             ًلهض بهضق الاؾخبُان الٓاَغي مضي كضعجه ٖلى ظم٘ اإلاٗلىماث التي ًٍغ

ت مً اإلادىمحن والخبراء   في (3امللخق زقم )ًخم ازخباع  طلً مً زالٌ ٖغى الاؾخبُان ٖلى مجمٖى

نُاغت الاؾخبُاهاث، للخإهض مً صكت نُاغت فلغاث الاؾخبُان، باإليافت بلى صخت الٗباعاث 

ت مدضوصة مً  اإلاؿخسضمت فُه، مضي ويىخها، هما ًخم  ازخباع نضق الاؾخبُان بخُبُله ٖلى مجمٖى

ًيىهىن مخفلحن في زهائههم م٘ مجخم٘ البدض مً ؤظل جدضًض صعظت -  ُٖىت اؾخُالُٖت–ألافغاص 

 1 .ججاوب اإلاؿخجىبحن م٘ الاؾخبُان، ألاؾئلت الغامًت، مكىالث الخهمُم واإلاىهجُت

 

 

 

                                                           
، الُبٗت ألاولى،  صاع ألابدار لليكغ -السطائل ألا ظسألاحاث– أطع الببث العلمي في العلوم الاقخصاديت ألاإلادازيت  ٖبض اإلاجض كضي، 1

 .113 م  الجؼائغ، ،2009والخىػَ٘، 
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 الداخلي لالطخبيان الصدر. 2

 Pearson الجضٌو الخالي ًبحن مٗامالث الاعجباٍ ليل ُبٗض م٘ مدىعٍ باؾخسضام مٗامل بحرؾً 

 :  والخالي

  لفقساث كل ُبعد بمبوزهPearsonمعامالث ازجباط : (06)حدألاو زقم 

 اطم الُبعد
معامل 

الازجباط 

مظخوى 

املعىويت 
اطم الُبعد 

معامل 

الازجباط 

مظخوى 

املعىويت 

معامالث ازجباط أبعاد مبوز هظام معلوماث املوازد البشسيت 

 هظام معلوماث املوازد مظخور أهميت

البشسيت 
0.838 0.000 

مكوهاث هظام معلوماث 

املوازد البشسيت 
0.677 0.000 

 0.000 0.889مصادز هظام معلوماث املوازد البشسيت 
لىظام الىظم الفسعيت 

ملوازد البشسيت ا
0.869 0.000 

معامالث ازجباط أبعاد مبوز الخعلم الخىظيمي 

 0.000 0.938أهوار الخعلم الخىظيمي  0.000 0.844حشخيص الخعلم الخىظيمي 

 0.000 0.914هخائج الخعلم الخىظيمي  0.000 0.891مصادز الخعلم الخىظيمي 

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث:   املصدز  

ليل ُبٗض مً ألابٗاص م٘ مدىعٍ  Pearson ؤن كُم مٗامل اعجباٍ ،(06)عكم ًخطر مً الجضاٌو 

 ول بٗض م٘ فإكل، مما ًضٌ ٖلى نضق احؿاق (0.05)مىظبت وصالت بخهائُا ٖىض مؿخىي الضاللت 

 .مدىعٍ

 (Reliability)   قياض زباث الاطخبيان : زاهيا

حهضف الباخض مً زالٌ َظا الازخباع بلى الخإهض مً اؾخلغاع الىخائج التي جم الخىنل بلحها 

باؾخسضام ؤصاة اللُاؽ ٖضة مغاث، ؤي ٖضم حٗغى الىخائج للخغحر م٘ حغُحر ْغوف اللُاؽ، وكض جم 

 خُض  مً زالٌ ازخباع الشباث لالؾخبُان هيل،"ألفا كسألاهباخ"خؿاب مٗامل الاحؿاق الضازلي 

 ؤو الضعظاث َظٍ ؤن ؤي الازخباع، جُبیم مً ٖلحها هدهل التي بالضعظاث الىزىق  بمضي الشباث یسخو

  .الهضف ؤزُاء بلى حٗىص التي بالٗىامل جخإزغ ؤال یجب الىخائج

ٌ  يمان بلى حهضف فةهه مسخهغ، بكيل  ٖلى الازخباع جُبیم ؤٖیض بطا الىخائج هفـ ٖلى الخهى

ت، هفـ ا ألاهثر الُغیلت بىنفهاث الضعاؾت اٖخمضما  مجها ، َغق  ٖضة زالٌ مً طلً  اإلاجمٖى  قیٖى

 ؤظؼاء مً ظؼئحن بحن الاعجباٍ مٗامل یمشل (Alfa de cronbach) بط للملیاؽ، الضازلي الخىاؾم لخلضیغ
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 اليلیت الضعظت جبایً وهظا الخبایىاث مجمٕى زم الازخباع بىىص مً بىض ول جبایً خؿاب یخم خیض ،الازخباع

 ٖلى ظیضا ماقغا  اهه ٖلى یٗخبر طلً فةن ألااحد اللیمت مً اإلاٗامل َظا اكترب ولما ، خُضلالزخباع

ٌ  یخم هما اإلالیاؽ، ميىهاث ججاوـ  0.7.1جخجاوػ  ؤو حٗاصٌ كیمخه واهذ بطا اإلالیاؽ كبى

 (Cronbach’s Alpha) هغوهبار-مٗامل ؤلفا مً ؤظل كُاؽ مضي زباث الاؾخبُان، جم خؿاب            

ٌ SPSSباؾخسضام بغهامج   :  الخالي،  وواهذ الىخائج هما هي مىضخت في الجضو

لالحظار الداخلي ملخغيراث الدزاطت (Cronbach Alpha) قيمت معامل الشباث : (07) زقم حدألاو 

تاؾم اإلاخغحر  الاؾدباهت هيل مدىع الخٗلم الخىُٓمي  مدىع هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 0.970 0.970 0.919 (ألفا كسألاهباخ)معامل الشباث 

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث:         املصدز    

 ٌ  ؤن مٗامالث الشباث لجمُ٘ مخغحراث الضعاؾت ملبىلت، وهي ؤهبر مً (07) عكم هالخٔ مً الجضو

 خُض حٗخبر، 0.970 الاؾخبُان، خُض بلغ مٗامل الشباث ليافت فلغاث 0.70اليؿبت اإلالبىلت بخهائُا 

خماص ٖلحها في ، هبحرة وؿبت زباث . الضعاؾت الخُبُلُتًمىً الٖا

 طاليب إلاحصائيت الوصفيت ألاالاطخدالليت : الفسر الشاوي

 الخبليل العاملي: أألاال

ت  ايُت تهخم بخهيُف الٓىاَغ الٗلمُت في مسخلف البدىر التربٍى بن الخدلُل الٗاملي ٖملُت ٍع

ايُت طاث اإلاخغحراث اإلاخٗضصة، خُض ٌٗخبر ؤؾلىب بخهائي ٌؿتهضف جفؿحر  لُت والٍغ والىفؿُت والدؿٍى

مٗامالث الاعجباٍ التي لها صاللت بخهائُت بحن مسخلف اإلاخغحراث، ؤي جبؿُِ الاعجباَاث بحن مسخلف 

ا، خُض حهضف الخدلُل الٗاملي بلى جللُل حجم البُاهاث وجلخُهها والخللُل مً  اإلاخغحراث وجفؿحَر

اإلاخغحراث اإلاخٗضصة بلى ٖضًض يئُل مً الٗىامل، مؿدىضا بلى مٗامل الاعجباٍ بحن ول مخغحر وغحٍر مً 

 . اإلاخغحراث ألازغي 

بن ازخالف اإلاخغحراث ؤلاخهائُت التي جلِـ ْاَغة مُٗىت، ؤصث بلى ْهىع ٖضة َغق للخدلُل 

لت الٗىامل اإلاخٗضصة،  ت، ٍَغ لت اللٍُغ ت، الٍُغ لت اإلاغهٍؼ الٗاملي، هخدلُل اإلاغهباث ألاؾاؾُت، الٍُغ

ا في اؾخسضامها لخحن ألاهثر  صكت وقُٖى  :لىً ؾىف وٗخمض في َظٍ الضعاؾت ٖل الٍُغ

 

                                                           
1  Raymond Thiétart et coll, méthodes de recherche en management, Dunod, Paris,  France, 1999, 

p268. 
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لت َى ؤن ول ٖامل ٌؿخسلو ؤكص ى جباًً : الخبليل املسكباث  طاطيت ظسيقت .1 ًمحز َظٍ الٍُغ

اصي بلى ؤكل كضع مً البىاقي، هما ؤن مهفىفت الاعجباَاث جستٌز بلى ؤكل ٖضص مً  ممىً ٍو

 1.الٗىامل اإلاخٗامضة

الهضف مجها بزغاط حكب٘ ول مخغحر ٖلى ول ٖامل، : ظسيقت مصفوفت العوامل بعد الخدألايس .2

م٘ زالر مخغحراث ؤو ؤهثر ًمىً اٖخباٍع ميىن ظُض  0.3بدُض ليل ٖامل لضًه ٖالكاث ؤهبر مً 

لألزظ به، وجإزظ اللُمت ألاهبر، بدُض ٌؿاٖض ٖلى بٖاصة جىػَ٘ الخباًً ٖلى الٗىامل، الخفؿحر 

اإلاىُلي للٗىامل، ججمُ٘ الٗىامل اإلادكابهت في ٖامل واخض، الابخٗاص ًٖ الٗكىائُت في جدضًض 

لت  الٗىامل، الخهٌى ٖلى ٖىامل ظضًضة جيىن اعجباَاتها م٘ اإلاخغحراث ألانلُت مىػٖت بٍُغ

ا واكُٗا  2.ٌؿهل جفؿحَر

هما ؤن الخدلُل الٗاملي ًخُلب الٗضًض مً الكغوٍ التي ًجب ؤن جخىفغ في البُاهاث اإلاُلىب 

ا في الىلاٍ الخالُت  3: جدلُلها، التي هظهَغ

 ًجب ؤن جيىن اإلاخغحراث مىػٖت جىػَٗا َبُُٗا؛ -

 ٌٗخمض ٖلى افتراى ٖالكت زُُت بحن اإلاخغحراث التي جمىً مً اؾخيخاط اإلايىهاث اإلاكترهت؛ -

 افتراى بمياهُت ججمُ٘ اإلاخغحراث بىاءا ٖلى مٗامالث الاعجباٍ؛  -

ا؛  -  ًجب ؤن حٗبر الٗىامل الىاججت ًٖ الخدلُل الٗاملي ٖلى مخغحراث واكُٗت وؿخُُ٘ جفؿحَر

 التي ال ًلل حشبعا دالا إحصائياحٗخمض ٖملُت جفؿحر الٗىامل ٖلى ٖضص اإلاخغحراث اإلادكبٗت  -

 .ٖضصَا ٖلى زالر مخغحراث

 املخوطغ ألاالاهبساا املعيازر : زاهيا

ت، خُض ؤن اإلاخىؾُاث  جمشلذ ألاؾالُب ؤلاخهائُت في اإلاخىؾُاث الخؿابُت، الاهدغافاث اإلاُٗاٍع

الخؿابُت جلِـ بضكت جمغهؼ ؤلاظاباث خٌى ازخباع مٗحن، مما ٌُٗي عئٍت ويىح اإلاىافلت ؤو ٖضمها، 

ؤما الاهدغاف اإلاُٗاعي ؤو الخبُان فُلِـ لىا مضي جباٖض ؤو ججاوـ ؤلاظاباث ًٖ مخىؾُها الخؿابي، 

.   بطن َى ٌٗبر ًٖ مضي اؾخلغاع ؤلاظاباث

                                                           
1  Jean-François Durand, éléments de calcul matriciel et d’analyse factorielle de données,  France,  

2002, p 89. 
، مغهؼ الىخاب لليكغ،  الخبليل العاملي بين الىظسيت ألاالخعبيقمهُفى خؿحن باهي، مدمىص ٖبض الفخاح، خؿني مدمض ٖؼ الضًً،  2

 .28 م ،2002 اللاَغة، مهغ،
ـ،  3 ، الضاع الجامُٗت لليكغ والخىػَ٘،  ببور الدظويق، أطاليب القياض، ألاالخبليل ألااخخباز الفسألاضزابذ ٖبض الغخمان بصَع

ت، مهغ،   .280، م2002ؤلاؾىىضٍع

 0.3 ًٖ ٌ ال ًمبخهائُا حكحر بلى ؤن صعظت الدكب٘ الضاٌ ؤلاخهاء ظمُ٘ بغامج. 
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 tاخخباز: زالشا

لضاللت الفغوق بحن الُٗىاث اإلاؿخللت في جإزحر اإلادضصاث اإلاضعوؾت،   (ث)هما جم اؾخسضام ازخباع 

 اإلاجضولت التي حٗبر ًٖ (ث)كُمت :  مً زالٌ ملاعهت بحن كُمخحن،الظي ٌؿخسضم في ازخباع الفغيُاث

ت مُٗىت، وكُمت اٌ  اإلادؿىبت التي ًدهل ٖلحها (ث)جىغاع اإلاخىك٘ ٖىض مؿخىي زُإ مٗحن وصعظت خٍغ

غ البُاهاث اإلادهل ٖلحها مً الضعاؾت الخُبُلُت، َظٍ اإلالاعهت جاصي بلى   بٗض جفَغ
ً
الباخض فٗال

 بما، 0.05هدُجخحن، بما اللُمت اإلادؿىبت ؤهبر مً اإلاجضولت وفي َظٍ الخالت مؿخىي الضاللت ؤكل مً 

 .0.05اللُمت اإلادؿىبت ؤكل مً اإلاجضولت وفي َظٍ الخالت مؿخىي الضاللت ؤهبر مً 

5 َى الخُإفي َظٍ الضعاؾت، مؿخىي 

ظا ٌٗني ؤن%  1 :َو

ت0.05بطا وان مؿخىي الضاللت ؤهبر مً ؤو ٌؿاوي اللُمت  -  التي جىو (H0 ) فةن الفغيُت الهفٍغ

 ٖلى عفٌ الٗالكت كض جدللذ؛

ٌ   التي جىو ٖلى (H1) فةن الفغيُت البضًلت0.05ما مً اؤكل جم بطا وان مؿخىي الضاللت -  كبى

 .الٗالكت كض جدللذ

 ANOVAجبليل الخبيان  حادر : زابعا

ا اؾخٗماال، بدُض ٌؿخٗمل في بًجاص  ٌٗخبر جدلُل الخباًً مً ؤَم الخدلُالث ؤلاخهائُت وؤهثَر

ت بحن اإلاخىؾُاث يمً مخغحر واخض لٗضة مجامُ٘ ؤو يمً ٖضة مخغحراث، لظا ؾىف  الفغوق اإلاٗىٍى

ا،  فُت مشل حجم اإلااؾؿت، ٖمَغ هلىم باؾخسضامه في َظٍ الضعاؾت إلاٗغفت جإزحر بٌٗ اإلاخغحراث الخٍٗغ

ت)َبُٗت ملىُتها، ٖلى مخغحراث الضعاؾت   . (الخٗلم الخىُٓمي، هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 (الاهبداز)اخخباز ازجباط العالقاث ألاجسكيب الىماذج : الشالثالفسر 

خماص ٖلى مٗامل  مً ؤظل الىكىف ٖلى مٗغفت الٗالكت اإلاىظىصة بحن مخغحراث الضعاؾت، جم الٖا

اإلاخغحر اإلاؿخلل اإلاخمشل  صعاؾت الٗالكت بحن  ؤظلوطلً مً" Pearson correlation"الاعجباٍ بغؾىن 

ت اهٓام مٗلىماث في  الخٗلم الخىُٓمي، باإليافت بلى كىاهحن جلضًغ واإلاخغحر الخاب٘ اإلاخمشل في إلاىاعص البكٍغ

   .الخ...B  ،βمٗامالث اإلاخغحراث اإلاؿخللت والشىابض في ٖالكاث الاهدضاع 

 

 

                                                           
  اصة هبحرة في كُمت الخُإ مً الىٕى ألاٌو والشاوي ا الباخشىن، وىجها كُمت مٗخضلت ال ًترجب ٖلحها ٍػ  .Bَظٍ اللُمت ٖاصة ما ًسخاَع

1
بي  ، 2012  ألاعصن،،الُبٗت الشالشت، ٖمان، جبليل البياهاث إلاحصائيت ، SPSS الىظام إلاحصائي  ٖباؽ الُالفدت،،مدمض بالٌ الٖؼ

 .194م 
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مىهجيت جصميم الاطخبيان ألاجسميزه ألامجخمع الدزاطت : السابعاملعلب 

 مىهجيت جصميم الاطخبيان ألاجسميزه: الفسر  ألاو 

، جم جهمُم ؤؾئلت الضعاؾت في َظا الاؾخبُان بىاءا ٖلى الىٕى اإلاغلم اإلادضص لإلظابت واخضة فلِ

لى الباخض جغمحز ؤلاظاباث وجدلُلهامالئ الاؾخبُان ٖلى حؿهُل مً ؤظل .   بةُٖاء جلضًغاتهم بؿهىلت، ٖو

خُض جم مىذ اللُم  (likert scale)اٖخمض الباخض في َظا الترمحز ٖلى مُٗاع لُياعث الخماس ي 

:  ليل مً البضائل الىاعصة ليل ؾااٌ واألحي 5 بلى 1مً 

؛ 5بُٖاء  -
ً
 ٖالماث لإلظابت ٖلى مىافم ظضا

 ٖالماث لإلظابت ٖلى مىافم ؛ 4بُٖاء  -

 ؛مىافم بضعظت ؤكلٖالماث لإلظابت ٖلى  3بُٖاء  -

  لإلظابت ٖلى غحر مىافم؛عالمخينبُٖاء  -

 . لإلظابت ٖلى غحر مىافم بَالكاألااحدةبُٖاء ٖالمت  -

اتهم بدؿب  هما جم بُٖاء ليل زُاع مً مسخلف الخحراث ؤوػان مخباًىت حٗىـ الخضعط في مؿخٍى

ت الزخباع   :tَبُٗت ٖباعاث اللُاؽ، خُض جم اؾخسضام مُٗاع مؿخىي اإلاٗىٍى

بالخالي فةن اإلاخىؾِ الخؿابي الججاَاث بظاباث اإلاؿخجىبحن للمىافلت ؤو ٖضم اإلاىافلت ٖلى ول 

:  بىض َى والخالي

ت ؤكل ؤو ٌؿاوي : أألاال  هلىم باإلالاعهت بحن اإلاخىؾِ الخؿابي الججاٍ بظاباث 0.05بطا وان مؿخىي اإلاٗىٍى

  في ملُاؽ لياعث الخماس ي، بدُض  3اإلاؿخجىبحن وبحن اإلاخىؾِ الخؿابي الفغض ي التي ًإزظ اللُمت 

 : همحز بحن خالخحن

بطا وان اإلاخىؾِ الخؿابي اإلادؿىب ؤهبر مً اإلاخىؾِ الخؿابي الفغض ي، فةن اإلاخىؾِ  .1

  للمىافلت ٖلى البىض؛جىفغ مغجفً٘ضٌ ٖلى مؿخىي الخؿابي ألعاء اإلاؿخجىبحن مغجف٘، مما 

بطا وان اإلاخىؾِ الخؿابي اإلادؿىب ؤكل مً اإلاخىؾِ الخؿابي الفغض ي، فةن اإلاخىؾِ  .2

 للمىافلت ٖلى جىفغ مىسفًٌضٌ ٖلى مؿخىي الخؿابي ألعاء اإلاؿخجىبحن مىسفٌ، مما 

 .البىض

ت ؤهبر مً  : زاهيا  ال هلىم بٗملُت اإلالاعهت، فىلٌى ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي 0.05بطا وان مؿخىي اإلاٗىٍى

 . للمىافلت ٖلى البىضجىفغ مخىؾًِضٌ ٖلى مؿخىي ألعاء اإلاؿخجىبحن مخىؾِ، مما 

   الدزاطت الخعبيقيت ألاعيىتمجخمع: الفسر الشاوي
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ُىت البدض َى مىيٕى مهم ظضا في َظا الىٕى مً ألابدار، التي ال ًمىً   بن ازخُاع مجخم٘ ٖو

ضصٍ، لظلً ال بض مً  فحها الخهٌى ٖلى مٗلىماث مً وافت اإلاجخم٘ اإلاضعوؽ بؿبب احؿإ حجمه ٖو

ى ما ًُلم ٖلحها في ؤلاخهاء  والتي حٗغف باملعايىت ؤزظ ُٖىت جمشل الهفاث ألاؾاؾُت لهظا اإلاجخم٘، َو

م "ٖلى ؤجها  ٖملُت ازخُاع ظؼء مً اإلاجخم٘ ؤلاخهائي لالؾخضالٌ ٖلى زىام اإلاجخم٘ بإهمله ًٖ ٍَغ

لغغى ازخُاع مفغصاث مً اإلاجخم٘  ، ؤًً حؿخسضم1"حٗمُم هخائج الُٗىت ٖلى اإلاجخم٘ اإلاضعوؽ

مُُٗاث الُٗىت نالخت لخمشُل  وبزًاٖها للٗمل ؤلاخهائي، بدُض جيىن الىخائج اإلاخىنل بلحها مً

 .اإلاجخم٘

ؾىىكف في َظا اإلاُلب ًٖ جفانُل اإلاجخم٘ ؤلاخهائي وهظا الُٗىت اإلاسخاعة في َظٍ الضعاؾت 

 والتي جمشلذ ؤؾاؽ
ً
ت  في ا هٓام مٗلىماث  في صعاؾت صوع ا   ، فٗالُت  الخٗلم الخىُٓميجدلُمإلاىاعص البكٍغ

ت ٖلىلظلً ت ختى جخماش ى   ؾىف وؿلِ الضعاؾت الىٍٓغ ت مً اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الجؼائٍغ مجمٖى

ذ ٖلحها الضعاؾت الخُبُلُت  ، خُض بلغ ٖضص اإلااؾؿاث التي ؤظٍغ ماؾؿت  115م٘ لب اإلاىيٕى

في ازخُاع حجم َظٍ الُٗىت َى بخهائي بدذ، خُض ًمىىىا جُبُم اللاهىن  الؿبب ٌٗىص، اكخهاصًت

. الُبُعي فلِ في خالت حؿاوي ؤو ججاوػ الشالزحن وخضة بخهائُت

:  باإليافت بلى وظىص ؤؾباب واٖخباعاث ؤزغي الزخُاع اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت مجها

ً، ؤًً ؾهىلت الخهٌى ٖلى كائمت اإلااؾؿاث الاكخهاصًت ٖلى مؿخىي  - الٗضًض مً والًاث الَى

ت ٖلى  جم اللجىء بلى وػاعة الهىاٖت والخهٌى ٖلى كائمت اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الجؼائٍغ

ً، ؤًً جم سخب ُٖىت قملذ الٗضًض مً اإلاىاَم  ، (غغب، ظىىب، قماٌ، قغق )مؿخىي الَى

 .الهضف مجها ؤظغاء صعاؾت ٖلحها، زم هلىم بخٗمُم الىخائج ٖلى مجخم٘ الضعاؾت

 (مهغغة- مخىؾُت- هبحرة)بمياهُت الضعاؾت ٖلى ٖضص مخىٕى مً اإلااؾؿاث ؾىاء حٗلم بالدجم  -

ًبحن كائمت   الذي02ملخم عكم هما ظاء في  ،(زانت، مسخلُت، ٖمىمُت)ؤو هٕى اإلااؾؿاث 

ذ ٖلحها الضعاؾت الخُبُلُت  ؛اإلااؾؿاث التي ؤظٍغ

  بةظغاء الضعاؾت ٖلى ماؾؿاتهم؛اإلاؿاولحنكبٌى  -

 .الترهحز ٖلى اإلااؾؿاث الاكخهاصًت والهىاُٖت مجها -

ت ٖلى اإلااؾؿاث الاكخهاصًت  ججضع ؤلاقاعة ؤن جىػَ٘ الاؾخبُان وان مً كبل الباخض الجؼائٍغ

 ؤًً جم مىدهم الاؾخبُان وجىػَٗه ٖلى اإلااؾؿاث ، وبمؿاٖضة بٌٗ ألاؾاجظة الباخشحنشخهُا

الاكخهاصًت الخابٗت لىالًخه، والهضف مجها حؿهُل ٖملُت جىػَ٘ الاؾخبُان واؾترظاٖه في اكل مضة ػمىُت 

                                                           
1

غ مغهؼ ،للبياهاث إلاحصائي الخبليل مدمض، مىس ى ؤماوي    .6، م2007. مهغ ،اللاَغة ظامٗت والبدىر، الٗلُا الضعاؾاث جٍُى
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 اؾخبُان 30اؾخبُان، ؤًً جم اؾدبٗاص  145اؾخبُان وجم اؾترظإ مجهم  180 خُض جم جىػَ٘ ممىىت،

ت، ؤما بلُت الاؾخبُاهاث التي بلغ ٖضصَا   اؾخبُان جم 35لٗضم وظىص هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

َالكا ألؾباب شخهُت، ٖلحها بوبٌٗ ألازغ ٖضم ؤلاظابت فحها بهماٌ ؤلاظاباث اؾدبٗاصَا، بؿبب ٖضم 

.  مً ُٖىت الضعاؾت% 63.8 اؾخبُان ؤي بيؿبت 115بظلً ًيىن ٖضص الاؾخبُاهاث الخايٗت للضعاؾت 
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 ملخغيراث الدزاطت إلاحصائي الخبليل: املببث الشاوي

، اإلاخمشل في جدلُل اإلادىع ألاٌو اإلاخٗلم  بٗغى وجدلُل مداوع الاؾخبُانؾىلىم في َظٍ الضعاؾت

ت، ؤزحرا اإلادىع الشالض  باإلاٗلىماث الٗامت، زم اإلادىع الشاوي اإلاخٗلم بىٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

:  والخالياإلاخٗلم بالخٗلم الخىُٓمي

عسض ألاجبليل املعلوماث العامت : املعلب  ألاو 

 عسض املعلوماث الخاصت بمالئ الاطخبيان: الفسر  ألاو 

بخدلُل البُاهاث الصخهُت لُٗىت الضعاؾت الظًً جم بؾخلهائم،  ؾىف هلىم في َظا الفٕغ

الخٗغف ٖلى الخلائم ألاؾاؾُت اإلاخٗللت بُٗىت الضعاؾت، طلً مً ؤظل بُٖاء نىعة  الهضف مجها 

بُٗت البُاهاث التي جم مٗالجتها، وىن َظٍ البُاهاث ناصعة مً كبل  واضخت ًٖ اإلاؿخجىبحن َو

ُفت التي ٌكغلىجها  ُفي)مؿخسضمي ؤو مؿاولي َظا الىٓام، هظلً مٗغفت الْى ، ٖضص (اإلاغهؼ الْى

ل الٗلمي  .ؾىىاث الخبرة، اإلاَا

عسض املعلوماث الخاصت بمخغير الوظيفت الخاليت : أألاال

ُفت الخالُت :        ًىضر الجضٌو الخالي جىػَ٘ مفغصاث البدض خؿب الْى

 حظب الوظيفت الخاليت الدزاطتجوشيع مفسداث  (:08)الجدألاو زقم 

 %اليظبت عدد املؤطظاث الوظيفت الخاليت 

ت  61.7 71 عئِـ مهلخت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت  38.3 44 هائب عئِـ مهلخت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 100 115املجمور 

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: ملصدزا            

 ٌ  مً مجخم٘ %61.7بيؿبت عئِـ مهلخت  شخو ٌكغل 71 ًىظض ٌ ؤن(08 )هالخٔ مً الجضو

َظا ًغظ٘ ، عئِـ مهلخت هائب ٌكغل الضعاؾتمً مجخم٘  %38.3 شخو بيؿبت 44البدض، 

ُفت الخفاوث في اليؿب بلى الضعظت  . التي ٌكغلهااإلاؿخدلت ؤو الْى
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عسض املعلوماث الخاصت بمخغير عدد طىواث الخبرة : زاهيا

:  خؿب ٖضص ؾىىاث الخبرةالضعاؾتًىضر الجضٌو الخالي جىػَ٘ مفغصاث 

 جوشيع مفسداث الببث حظب عدد طىواث الخبرة (:09)الجدألاو زقم 

 الخبرة

 عدد العماو

 %اليظبت 
عئِـ 

مهلخت 

هائب عئِـ 

 مهلخت
 اإلاجمٕى

 19.1 22 8 14  ؾىىاث5ؤكل مً 

 35.7 41 17 24  ؾىىاث10 بلى 6 مً

 33 38 15 23  ؾىت15 بلى 11مً 

 12.2 14 4 10  ؾىت15ؤهثر مً 

 100 115 44 71 املجمور

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: ملصدزا         

:  مً زالٌ َظا الجضٌو ًدبحن ؤن

 ؾىىاث 10 ؾىىاث بلى 6 مً مهىُت لضحهم زبرة للضعاؾتاليؿبت الغالبت مً اإلاجخم٘ ؤلاخهائي  -

غلىن ث ٌلشخو 24، مجهم الضعاؾت مً مجخم٘ % 35.7 بيؿبت شخو 41خُض بلغ ٖضصَم 

ت ُفت هائب 14و، عئِـ مهلخت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ مهلخت بصاعة اإلاىاعص  فغص  ٌكغلىن ْو

ت  .البكٍغ

 شخو 38 خُض بلغ ٖضصَم ؾىت، 15 بلى ؾىت 11 مً مهىُتلضحهم زبرة ؤما ألاشخام الظًً  -

عئِـ مهلخت بصاعة اإلاىاعص غلىن ث ٌلشخو 23، مجهم الضعاؾت مً مجخم٘ %33بيؿبت 

ت ُفت هائب 15، البكٍغ ت فغص  ٌكغلىن ْو  .مهلخت غضاعة اإلاىاعص البكٍغ

 مً مجخم٘ % 12.2 بيؿبت شخو 14 بلغ ٖضصَم  ؾىت15ؤهثر مً  اإلاهىُتزبرة ألاشخام طو اٌ -

تغلىن ث ٌلؤشخام 10البدض، مجهم    ٌكغلىن ؤشخام 4، عئِـ مهلخت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ُفت هائب  تْو  .مهلخت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 مً % 19.1 بيؿبت شخو 22 بلغ ٖضصَم  ؾىىاث5ؤكل مً  اإلاهىُتزبرة ؤما ألاشخام طو اٌ -

تغلىن ث ٌلشخو 14، مجهم الضعاؾتمجخم٘    ؤشخام 8، عئِـ مهلخت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ُفت هائب  تٌكغلىن ْو  .مهلخت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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   بطن، َظا الخفاوث في اليؿب ٌٗىـ ازخالف الخبرة اإلاهىُت لألشخام في اإلااؾؿاث  -

الاكخهاصًت مدل الضعاؾت، خُض هالخٔ ؤن الفئت الغالبت هي فئت ألاشخام الظًً لضحهم زبرة 

، َظا ما ًاهض ٖلى ؤن اإلاؿخجىبحن لضحهم زبرة %50 ؾىىاث وهي جفىق وؿبت 5مهىُت ؤهبر مً 

في ٖملهم ؾىاء وان عئِـ مهلخت ؤو هائب عئِـ مهلخت، لظلً فان اإلاٗىماث اإلالضمت مً 

كبل اإلاؿخجىبحن ؾىف ًيىن لضًه ؤزغ بًجابي ٖلى نضق الضعاؾت، باإليافت بلى بُٖاء نىعة 

ت وجُبُلاجه في جدلُم فٗالُت الخٗلم  خلُلُت ٖلى ٖمل الىٓام صازل بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .الخىُٓمي في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت

 عسض املعلوماث الخاصت باملظخوى الخعليمي : زالشا

:  خؿب اإلاؿخىي الخٗلُميالضعاؾتًىضر الجضٌو الخالي جىػَ٘ مفغصاث 

  حظب املظخوى الخعليميالدزاطتجوشيع مفسداث  (:10)الجدألاو زقم 

 الخبرة

 عدد العماو

 %اليظبت 
زئيع 

 مصلخت

هائب زئيع 

 مصلخت
 املجمور

 0 0 0 0 مخىؾِ

 8.7 10 5 5 زاهىي 

 62.6 72 30 42 ظامعي

 28.7 33 9 24 صعاؾاث ٖلُا

 100 115 44 71 املجمور

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: ملصدزا            

 :مً زالٌ مالخٓخىا للجضٌو ؤٖالٍ هالخٔ ؤن

 مً مجخم٘  %62.6 مؿخجىب بيؿبت 72          ٖضص اإلاؿخجىبحن الظًً مؿخىاَم الخٗلُمي ظامعي َى 

 33 هائب عئِـ مهلخت، ًلُه 30 مؿخجىب ٌكغل مىهب عئِـ مهلخت، 42الضعاؾت، بدُض هجض 

هجض مً  مً مجخم٘ البدض،   %62.6مً اإلاؿخجىبحن الظًً مؿخىاَم الخٗلُمي صعاؾاث ٖلُا بيؿبت 

 هائب عئِـ مهلخت، ؤما ٖضص اإلاؿخجىبحن الظًً مؿخىاَم 9 مؿخجىب عئِـ مهلخت و24بُجهم 

 عئِـ 5مً مجخم٘ الضعاؾت، مجهم    %62.6 مؿخجىبحن بيؿبت 10الخٗلُمي زاهىي فبلغ ٖضصَم 
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 هائب عئِـ مهلخت، ؤما ٖضص اإلاؿخجىبحن الظًً مؿخىاَم الخٗلُمي مخىؾِ غحر مىظىص 5مهلخت و

 .في مجخم٘ الضعاؾت

           ٖىض مالخٓخىا لهظٍ اليؿب هجض ؤن غالبُت اإلاؿخجىبحن ًدملىن مؿخىي حٗلُمي ظامعي وصعاؾاث 

 ملاعهت باإلاؿخىي الشاهىي واإلاخىؾِ، لظلً فهظٍ اليؿبت ٌٗىـ مً مجخم٘ البدض %91.3بيؿبت 

خؿاؾُت وؤَمُت اإلاىهب اإلاكغٌى مً كبل اإلاؿخجىبحن، خُض ؤن َظا الىٕى مً اإلاىانب ًخُلب 

ت في اإلااؾؿت بىفاءة       . مؿخىي حٗلُمي هبحر ًمىجهم مً حؿحر اإلاىاعص البكٍغ

 بمؤطظاث عيىت الدزاطت عسض املعلوماث الخاصت : الفسر الشاوي

فُت اإلاخغحراث مً ٖضص ٖلى الضعاؾت َظٍ جلىم  الضعاؾت، مدل اإلااؾؿاث بسهائو اإلاخٗللت الخٍٗغ

مغ اإلالىُت )في ؤؾاؾا واإلاخمشلت  ُٖىت ونف ًمىً اإلاخغحراث َظٍ يىء وفي ،(اإلااؾؿت وحجم اإلااؾؿت ٖو

 :الخالي الىدى ٖلى الضعاؾت

مخغير ظبيعت ملكيت  : أألاال

ًىضر الجضٌو آلاحي جىػَ٘ ماؾؿاث الضعاؾت خؿب َبُٗت اإلالىُت 

 امللكيت حظب ظبيعت الدزاطتجوشيع مفسداث  (:11)الجدألاو زقم 

 %اليؿبت ٖضص اإلااؾؿاث هٕى اإلااؾؿت 

 30.4 35ٖمىمُت 

 66.1 76زانت 

 3.5 4 مسخلُت

 100 115املجمور 

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: ملصدزا                       

غالبُتها ماؾؿاث زانت مً مجخم٘   الاكخهاصًت، هالخٔ ؤن اإلااؾؿاث(11)       مً زالٌ الجضٌو 

 مً مجخم٘ الضعاؾت، في خحن بلغ ٖضص %66.1ماؾؿت بيؿبت  76الضعاؾت، خُض بلغ ٖضصَم 

 مً مجخم٘ الضعاؾت، ؤما ٖضص %30.4 ماؾؿت بيؿبت 35اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الٗمىمُت 

ٗىص ؾبب ازخالف %3.5 ماؾؿت بيؿبت 4 اإلااؾؿاث اإلاسخلُت بلغ ٖضصَم  مً مجخم٘ الضعاؾت، َو

ني غالبُتها ماؾؿاث  ت الىاقُت في الاكخهاص الَى وجفاوث اليؿب وىن اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الجؼائٍغ

زىنهت ب اكخهاصًت زانت، هدُجت الىٓام الاكخهاصي اإلاخب٘ مً كبل الضولت، هظلً في كُام الضولت

. ٖضص هبحر مً اإلااؾؿاث الٗمىمُت وفخذ اإلاجاٌ بكيل هبحر لللُإ الاكخهاصي للخىام
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عسض املعلوماث الخاصت بمخغير حجم املؤطظت  : زاهيا

: ًىضر الجضٌو آلاحي جىػَ٘ ماؾؿاث الضعاؾت خؿب مخغحر حجم اإلااؾؿت

 املؤطظت حجم حظب الدزاطتجوشيع مفسداث  (:12)الجدألاو زقم 

 %اليظبت عدد املؤطظاث حجم املؤطظت 

 56.5 65نغحرة ومخىؾُت 

 43.5 50هبحرة 

 100 115املجمور 

 (ؤهٓغ اإلالخم عكم ) SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: ملصدزا                

 ٌ ، هجض ؤن ٖضص اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الهغحرة واإلاخىؾُت (12)مً زالٌ مالخٓخىا للجضو

ؤهبر مً ٖضص اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الىبحرة في مجخم٘ الضعاؾت، خُض بلغ ٖضص اإلااؾؿاث الهغحرة 

 50 مً مجخم٘ الضعاؾت، في خحن بلغ ٖضص اإلااؾؿاث الىبحرة %56.5ماؾؿت بيؿبت  65واإلاخىؾُت 

ٗىص ؾبب َظا الازخالف في حجم %43.5ماؾؿت اكخهاصًت بيؿبت   مً مجخم٘ الضعاؾت، َو

ني، هما جم ببٗاص اإلااؾؿاث اإلاهغغة  اإلااؾؿاث بلى اهدكاع َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث في الاكخهاص الَى

ت ا ال جملً بصاعة زانت بىٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ  .ٖلى اٖخباَع

عسض املعلوماث الخاصت بمخغير عمس املؤطظت : زالشا

: ًىضر الجضٌو آلاحي جىػَ٘ ماؾؿاث الضعاؾت خؿب ٖمغ اإلااؾؿت

 حظب عمس املؤطظت الدزاطتجوشيع مفسداث  (:13)الجدألاو زقم 

 %اليظبت عدد املؤطظاث هور املؤطظت 

 0.9 1ؾىىاث  5ؤكل مً 

 15.7 18 ؾىت 10 بلىؾىىاث  6 مً 

 22.6 26 ؾىت 15–  ؾىىاث 11مً 

 60.9 70 ؾىت 15ؤهبر مً 

 100 115املجمور 

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث:            املصدز    
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ا (13)مً زالٌ الجضٌو  مً  % 60.9  ؾىت هي15، هالخٔ ؤن وؿبت اإلااؾؿاث التي ًفىق ٖمَغ

ا بحن مجخم٘ الضعاؾت    ؾىت15 بلى ؾىىاث 11والتي حكيل ؤهبر وؿبت، جلحها اإلااؾؿاث التي ًتراوح ٖمَغ

ا ، 22.6%بيؿبت  في ، 15.7% ؾىت بيؿبت 11 بلى 6 زم جلحها اإلااؾؿاث الاكخهاصًت التي ًتراوح ٖمَغ

ا ًٖ خحن هجض ماؾؿت واخضة  ض ٖمَغ ، َظا مً مجخم٘ الضعاؾت 0.9% بيؿبت  ؾىىاث5التي ال ًٍؼ

 .له ٖالكت بذجم اإلااؾؿت وملىُتها هما طهغهاٍ ؾابلابُبُٗت الخاٌ الازخالف في ٖمغ اإلااؾؿاث 

 مبوز هظام معلوماث املوازد البشسيتعسض ألاجبليل : الشاوياملعلب 

  هظام معلوماث املوازد البشسيتمظخوى أهميتهخائج جبليل ُبعد : الفسر  ألاو 

 هظام معلوماث املوازد البشسيت مظخوى أهميتجبليل فقساث ُبعد : (14)حدألاو 

 الخعليق
مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

اليظبيت 

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

الخظابي 
الفقسة 

زقم 

 الفقسة

 ًىفغ مٗلىماث مسخلفت خٌى ؤوكُت الٗاملحن في اإلااؾؿت 3,95 1,146 5 000, مغجف٘
E1 

ت 3,57 1,285 10 000, مغجف٘  ًدلم الخيؿُم بحن مسخلف ؤوكُت اإلاىاعص البكٍغ
E2 

ت 3,77 1,185 8 000, مغجف٘  بٖضاص الخيبااث باخخُاظاث اإلااؾؿت مً اإلاىاعص البكٍغ
E3 

فحن وجدضًثها باؾخمغاع 2,32 695, 12 000, مىسفٌ غ مفهلت ًٖ اإلاْى  ًلضم جلاٍع
E4 

مغجف٘   ًللو الىكذ 4,18 914, 4 000,
E5 

ت 3,66 1,414 9 000, مغجف٘  ًخدىم في جيالُف اإلاىاعص البكٍغ
E6 

 ٌؿاٖض ٖلى الٗمل الجماعي 2,87 1,120 13 000, مىسفٌ
E7 

ت 3,93 1,153 6 000, مغجف٘  ًدلم الخيامل بحن بحن مسخلف ؤوكُت اإلاىاعص البكٍغ
E8 

ت بحن مسخلف مهالخها 2,15 1,011 11 000, مىسفٌ  ًبؿِ اهخلاٌ اإلاٗلىمت في بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
E9 

مغجف٘  غفي بالاخخفاّ بلاٖضة بُاهاث صكُلت ًمىً اؾخسضامها  4,30 984, 2 000,  ٖضاص الخلاٍع
E10 

مغجف٘   ًدلم الٗالكت الجُضة بحن ؤلاصاعة والٗماٌ 3,86 1,263 7 000,
E11 

 ًللو الخٗامل بالسجالث الىعكُت 4,35 726, 1 000, مغجف٘
E12 

مغجف٘  ت في بهجاػ ٖملُاث الخدلٍُل  4,22 886, 3 000,  E13 والخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث الؿٖغ

مسجفع    هظام معلوماث املوازد البشسيتمظخوى أهميت 3,625 607,  000,

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز          الم
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 ٌ ت، (14)ًخًمً الجضو  هخائج جدلُل الُبٗض ألاٌو مً ؤبٗاص مدىع هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ى ُبٗض ت،َو  13 الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي جلِؿه هي  مؿخىي ؤَمُت هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

، خُض بلغ اإلاخىؾِ (1اإلالخم) هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت ،(13 -1)ؾاالا، جمشلذ في ألاؾئلت مً 

ت كضٍع (3.625)الخؿابي لهظا الُبٗض  ، ؤي مؿخىي جىفغ مغجف٘، هما ؤن (0.000: )وبمؿخىي مٗىٍى

ى يُٗف مما ًضٌ ٖلى ؤن  (0.607)الاهدغاف اإلاُٗاعي كض بلغ   مدل الضعاؾت ؤعاء اإلاؿخجىبحنَو

توبصعانمخجاوؿت باليؿبت بلى الىعي   ومً  ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت، ؤَمُت هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 :ؤظل الخفهُل هخُغق بلى ما ًلي

ت بظاباثمٗٓم  ًللو الخٗامل  اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت جغي ؤن هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت كضٍع (4.35)خىالي  (12)للفلغة  خُض بلغ اإلاخىؾِ الخؿابي ،بالسجالث الىعكُت ، بمؿخىي مٗىٍى

التي بلغ مخىؾُها الخؿابي خىالي  (10) َظا ما جاهضٍ الفلغة عكم ، ؤي صعظت جىفغ مغجفٗت،(0.000)

ت كضٍع(4.32) الاخخفاّ ، التي جىو ٖلى ؤن لىٓام اإلاٗلىماث ؤَمُت هبحرة في (0.000: )، بمؿخىي مٗىٍى

غفي ببلاٖضة بُاهاث صكُلت ًمىً اؾخسضامها   بلغ مخىؾُها الظي( 13)الفلغة هظلً  ،ٖضاص الخلاٍع

ت كضٍع(4.30)الخؿابي خىالي  هٓام مٗلىماث اإلاىاعص  ، التي جىو ٖلى ؤن(0.000: )، بمؿخىي مٗىٍى

ت  ت في بهجاػ ٖملُاث الخدلٍُل ٌؿاٖض في البكٍغ  . والخهٌى ٖلى اإلاٗلىماثالؿٖغ

 ،2.87، 2.32، ؤزظث اللُم (E9)، (E7)، (E4) هالخٔ ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي للفلغاث اهم

ت ؤزظث اللُم   ،2.1 ت  ،1.011 ،1.414، 0.695باهدغافاث مُٗاٍع ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ٖلى وىن ؤن الىٓام ًلضم ( مؿخىي جىفغ مىسفٌ)، ما ٌٗنى ؤن اإلاؿخجىبحن ال ًىافلىن بكضة (0.000)

فحن وجدضًثها باؾخمغاع، ٌؿاٖض ٖلى الٗمل الجماعي، ًبؿِ اهخلاٌ اإلاٗلىمت  غ مفهلت ًٖ اإلاْى جلاٍع

ت بحن مهالخها، م٘ وظىص ججاوـ في آعاء اإلاؿخجىبحن خٌى فلغاث َظٍ البىىص  .إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ

الضوع مٗٓم اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت جضعن ؤَمُت مً زالٌ هخائج َظا الُبٗض هيل، وؿخيخج ؤن 

تالظي ًلٗبه  الؿابلت الظهغ،  وىهه ًىفغ الخهائو  في اإلااؾؿت،هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

لى الترجِبباإليافت بلى الخهائو الخالُت ت في بهجاػ ٖملُاث الخدلُل ) ٖو  ًىفغ ،ًللو الىكذ، الؿٖغ

 ًدلم الخيامل بحن مسخلف ؤوكُت اإلاىاعص ،مٗلىماث مسخلفت خٌى ؤوكُت الٗاملحن في اإلااؾؿت

ت  بٖضاص الخيبااث باخخُاظاث اإلااؾؿت مً اإلاىاعص ، ًدلم الٗالكت الجُضة بحن ؤلاصاعة والٗماٌ،البكٍغ

ت ت،البكٍغ ت، ًخدىم في جيالُف اإلاىاعص البكٍغ ، َظا ( ًدلم الخيؿُم بحن مسخلف ؤوكُت اإلاىاعص البكٍغ

ت في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت بيل  ما ًبحن ؤهه ٖىهغا مهما وؤؾاؾُا في جؼوٍض بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت اإلاالئمت والجهض ألاكل وبإكل جيلفت  .اإلاٗلىماث الخفهُلُت ًٖ الٗاملحن بالخىكُذ اإلاُلىب، الؿٖغ
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  هظام معلوماث املوازد البشسيتمصادزهخائج جبليل ُبعد : الشاويالفسر 

 املصادز الداخليت: أألاال

جبليل فقساث ُبىد املصادز الداخليت لىظام معلوماث املوازد البشسيت : (15) زقم حدألاو 

  هميت اليظبيت مظخوى املعىويت مظخوى الخوفس
الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

مغجف٘  فحن 4,14 1,107 2 000,  F14a سجالث زضمت اإلاْى

مغجف٘  ,000 1 1,113 4,32 
الظاهغة )كاٖضة بُاهاث الىٓام 

 F14b (الخىُٓمُت

مسجفع   داخليتاوصادز الم 4,2304 98071,  000,

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز      الم

 ٌ هخائج جدلُل ُبىض اإلاهاصع الضازلُت ؤخض بىىص ُبٗض مهاصع هٓام مٗلىماث  (15)ًخًمً الجضو

ت  هما ظاء ،(ب14( )ؤ14 )الفلغجحن الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي جلِؿه ؾاالحن، جمشلذ في ،اإلاىاعص البكٍغ

  4.32، 4.14 اللُم (ب14)، (ؤ14 )اإلاخىؾِ الخؿابي للفلغجحن ؤزظ، خُض (1اإلالخم)في ؤصاة الضعاؾت 

ت  ( مؿخىي جىفغ مغجف٘)، ما ٌٗنى ؤن اإلاؿخجىبحن ًىافلىن بكضة (0.000)الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

فحن وكاٖضة بُاهاث الىٓام  ٖلى وىن ؤن الىٓام ًدهل ٖلى اإلاٗلىماث مً سجالث زضمت اإلاْى

، ٖلى 1.113، 1.107 اللُم (ب14)، (ؤ14 )، هما ؤزظ الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغجحن(الظاهغة الخىُٓمُت)

ت   .، ما ًبن وظىص ججاوـ هبحر في بظاباث اإلاؿخجىبحن(0.000)الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت)        ؤما باليؿبت للُبىض هيل  ، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ (اإلاهاصع الضازلُت لىٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت 0.980 باهدغاف مُٗاعي 4.230الخؿابي اللُمت  ، َظا ما ًبن جمغهؼ (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى

خٌى فلغاث َظا الُبىض م٘ وظىص  (مؿخىي جىفغ مغجف٘)بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة 

 .ججاوـ هبحر في بظاباتهم

       بطن، ما ًمىً اؾخيخاظه مً َظٍ الىخائج ؤن مٗٓم اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت هٓامها ًدهل ٖلى 

م كاٖضة بُاهاث  ت مً اإلاهاصع الضازلُت ًٖ ٍَغ  (الظاهغة الخىُٓمُت)اإلاٗلىماث اإلاخٗللت باإلاىاعص البكٍغ

ظا ما ًبن ؤَمُت وصوع الظاهغة الخىُٓمُت  فحن، َو م سجالث زضمت اإلاْى للىٓام ؤوال، زم ًٖ ٍَغ

ً اإلاٗلىماث اإلاخٗللت بمهاعاث، مٗاعف، اللُم،  ت، مً زالٌ جسٍؼ صازل هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

الٗاصاث، الشلافت الخىُٓمُت، الظي ًىدؿبه الفغص في اإلااؾؿت، خُض ججٗل َظٍ اإلاٗلىماث عؤؾماٌ 

مىجها مً اؾخغاللها ٖىض الخاظت  .مسؼن فحها ٍو
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 الخازحيتاملصادز :  زاهيا

 جبليل فقساث ُبىد املصادز الخازحيت لىظام معلوماث املوازد البشسيت: (16)  زقمحدألاو 

مؿخىي 

 الخىفغ

مؿخىي 

ت  اإلاٗىٍى

ألاَمُت 

 اليؿبُت

الاهدغاف 

 اإلاُٗاعي 

اإلاخىؾِ 

 الخؿابي
 عكم الفلغة الفلغة

 F15a (الٗمالت)ؾىق الٗمل  2,63 1,346 2 000, مىسفٌ

 F15b اإلاىافؿحن 3,13 1,210 1 250, مخىؾِ

 F15c الىلاباث والهُئاث الٗمالُت 2,25 1,330 4 044, مىسفٌ

 F15d اإلااقغاث الاكخهاصًت 2,54 1,187 3 000, مىسفٌ

 خازحيتاوصادز الم 2,6375 92729,  000, مىخفض

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز      الم

 ٌ  ؤخض بىىص ُبٗض مهاصع هٓام مٗلىماث الخاعظُت هخائج جدلُل ُبىض اإلاهاصع (16)ًخًمً الجضو

ت ، (ب15)، (ؤ15) الفلغاث، جمشلذ في ؤعبٗت ؤؾئلت الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي جلِؿه هي ،اإلاىاعص البكٍغ

 (ب15)ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي للفلغة ، خُض (1اإلالخم) هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت (ر15)، (ث15)

ما ًبن ؤن اإلاؿخجىبحن ًىافلىن ٖلى وىن الىٓام ًدهل ٖلى  ،1.21 باهدغاف مُٗاعي  3.13اللُمت 

مؿخىي جىفغ (ر15)، (ث15)، (ؤ15)اإلاٗلىماث الخاعظُت فلِ مً اإلاىافؿحن، هما ؤزظث الفلغاث 

 ،2.54، 2.63اللُم  (ر15)، (ث15)، (ؤ15)اإلاخىؾِ الخؿابي للفلغاث الشالر  مىسفٌ، ؤًً بلغ

ت  ،2.25 ، ما ٌٗنى ؤن اإلاؿخجىبحن ال ًىافلىن بكضة ٖلى وىن (0.000)ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ؤن الىٓام ال ًضعط اإلاٗلىماث في الىٓام مً اإلاهاصع الخاعظُت والتي جخٗلم بؿىق الٗمالت، الىلاباث 

الٗمالُت، اإلااقغاث الاكخهاصًت، َظا ما ًبن هلو ؤَمُت َظٍ اإلاهاصع يمً بؾتراجُجُت وؾُاؾت 

ت،  هما ؤزظ الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغاث  ، (ؤ15)اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت التي جخٗلم باإلاىاعص البكٍغ

ت 1.187، 1.33، 1.346اللُم  (ر15)، (ث15) ، ما ًبن وظىص (0.000) ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

 .ججاوـ في بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى ول فلغة

ت)ؤما باليؿبت للُبىض هيل  ، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ (اإلاهاصع الخاعظُت لىٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت 0.927 باهدغاف مُٗاعي 2.6375الخؿابي اللُمت  ، َظا ما ًبن جمغهؼ (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى

خٌى فلغاث َظا الُبىض هيل، هما  (مؿخىي جىفغ مىسفٌ)بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى ٖضم اإلاىافلت 

 .هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للبىض هيل مىسفٌ هشحرا، ما ًبن وظىص ججاوـ هبحر في بظاباتهم
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ت   هٓامما وؿخيخجه مً هخائج َظا الُبٗض ؤن اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت وبضعظت مىسفًت للمهاصع  جىلى ؤَمُت هبحرة للمهاصع الضازلُت لىٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 وؤَمُت  اخخُاظاثالضازلُت جضزل يمً اإلاٗلىماث اإلاٗلىماث الخاعظُت التي ًخدهل ٖلحها الىٓام، ف

ت  مؿخلؼماث جدؿحن  هظلً وىن َظٍ اإلاٗلىماث جضزل يمً   ألازغي،ؤلاصاعاثو بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 هما ؤن اإلاهاصع الخاعظُت لها صعظت ؤكل ؤَمُت مً ،هفاءة وفٗالُت الٗىهغ البكغي صازل اإلااؾؿت

 .اإلاهاصع الضازلُت

 هخائج جبليل ُبعد مكوهاث هظام معلوماث املوازد البشسيت: الفسر الشالث

 جبليل ُبىد املدخالث: أألاال

  هظام معلوماث املوازد البشسيتمكوهاث ُبىدجبليل فقساث : (17) زقم حدألاو 

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 الفقسة

زقم 

 الفقسة

 4,45 929, 1 000, مغجف٘
البُاهاث الصخهُت، الخبرة، التركُاث، : بياهاث مخعلقت باملوظفين

ُفي ُفت، الخضعط الْى  اؾم الْى
G16a 

الؿُاؾاث، الخٗلُماث، اللغاعاث اإلاخٗللت ، اللىاهحن: بياهاث إدازيت  4,25 1,146 3 000, مغجف٘

ت  بةصاعة اإلاىاعص البكٍغ
G16b 

ائف، ؤعكامها، مىاكٗها : بياهاث مخعلقت بالوظائف 4,37 930, 2 000, مغجف٘ مؿمُاث الْى

 الخىُٓمُت، الخٗضًالث
G16c 

ً الىفاءاث   :بياهاث مخعلقت بظور العمل 2,90 1,103 4 000, مىسفٌ ؾىق الٗمالت، بٖضاص وجيٍى

ت، اإلاىافؿت  البكٍغ
G16d 

 املدخالث 3,9925 58577,  000, مسجفع

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز        الم

ٌ ًمشل  ت ُبىض هخائج جدلُل (17) عكم الجضو  ؤخض بىىص ُبٗض مضزالث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

تميىهاث ، جمشلذ ؤعبٗت ؤؾئلت هي جخًمىه الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي ، هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ؤزظث مٗٓم ، خُض (1اإلالخم) هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت (ر16)، (ث16)، (ب16)، (ؤ16) الفلغاثفي 

، (ث16)، (ب16)، (ؤ16)اإلاخىؾِ الخؿابي للفلغاث الشالر  الفلغاث مؿخىي جىفغ مغجف٘، خُض بلغ

ت 4.25 ،4.37، 4.45اللُم  ، َظا ٌٗنى ؤن اإلاؿخجىبحن (0.000)، ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت حكمل ٖلى بُاهاث مخٗللت  ًىافلىن بكضة ٖلى وىن ؤن مضزالث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ائف، هما ؤزظ الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغاث  ت، بُاهاث مخٗللت بالْى ائف، بُاهاث بصاٍع ، (ؤ16)بالْى

ت 0.930، 1.146، 0.929، اللُم (ث16)، (ب16) ، ما ًاهض (0.000)،  ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي اللُمت  (ر16)وظىص ججاوـ هبحر في بظاباث اإلاؿخجىبحن، ؤما الفلغة 
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ت  1.103 باهدغاف مُٗاعي 2.90 ى مؿخىي جىفغ مىسفٌ، ما ًبحن ؤن ، (0.000)ٖىض مؿخىي مٗىٍى َو

اإلاؿخجىبحن ال ًىافىن بكضة ٖلى ؤن مضزالث الىٓام جدخىي ٖلى بُاهاث مخٗللت بؿىق الٗمل، َظا ما 

ًىضر ٖلى ؤن اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت ال جىلى ؤَمُت هبحرة ٖلى ألاويإ اإلاخٗللت بؿىق الٗمالت، 

 .هظلً ؤويإ ؾىق اإلاىافؿت وول ما ًخٗلم بالبِئت الخاعظُت لها

ت)ؤما باليؿبت للُبىض هيل  ، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي (مضزالث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت 0.585ومؿخىي جىفغ مغجف٘،  باهدغاف مُٗاعي  3.9925اللُمت  ، َظا (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ما ًبن جمغهؼ بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى فلغاث َظا البىض، هما هالخٔ ؤن كُمت 

الاهدغاف اإلاُٗاعي للُبىض هيل مىسفٌ هشحرا، ما ًبن وظىص ججاوـ هبحر في بظاباتهم خٌى مضزالث َظا 

 .الىٓام

ت ،البىضوؿخيخج مً زالٌ هخائج َظا  للماؾؿاث   ؤن مضزالث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

مدل الضعاؾت حكمل ٖلى ٖضة بُاهاث ومٗلىماث مسخلفت ومخباًىت مً خُض ؤَمُتها، بدُض مٗٓم 

ائف، اإلاٗلىماث والبُاهاث واهذ حكمل بُاهاث  ت، بُاهاث مخٗللت بالْى فحن، بُاهاث بصاٍع مخٗللت باإلاْى

هظلً وىن َظٍ البُاهاث واإلاٗلىماث حٗخبر اإلااصة الخام في مضزالث َظا الىٓام، والظي ٌؿاٖض 

ت واجساط  اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت ٖلى اللُام بجمُ٘ ألاوكُت اإلاسخلفت في حؿُحر مىاعصَا البكٍغ

 .اللغاعاث اإلاخٗللت بها

جبليل ُبىد العملياث : زاهيا

  هظام معلوماث املوازد البشسيتعملياث ُبىدجبليل فقساث : (18) زقم حدألاو 

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 الفقسة

زقم 

 الفقسة

مغجف٘  ,000 1 ,649 4,42 
الٗملُاث الخؿابُت وؤلاخهائُت ٖلى اإلاضزالث  

 G17a اإلاظوىعة ؾابلا

 G17b جضكُم  البُاهاث    4,27 680, 2 000, مغجف٘

 G17c مغاظٗت  البُاهاث   4,17 729, 4 000, مغجف٘

 G17d جدضًض البُاهاث   4,18 801, 3 000, مغجف٘

 G17e جدلُل البُاهاث   4,09 894, 6 000, مغجف٘

 G17f  جفؿحر البُاهاث 4,13 811, 5 000, مغجف٘

 الٗملُاث 4,2101 61499,  000, مسجفع

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدزالم         
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ٌ حٗبر مُُٗاث  ت بىضهخائج جدلُل ( 18) الجضو  ؤخض بىىص ٖملُاث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

تميىهاثُبٗض  ، ؾخت ؤؾئلت هي جخًمىه الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي ، هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

، (1اإلالخم) هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت ،(ح17)، (ط17)، (ر17)، (ث17)، (ب17)، (ؤ17) البىىصجمشلذ في 

، (ؤ17) اإلاخىؾِ الخؿابي للفلغاث ظمُ٘ الفلغاث ؤزظث مؿخىي جىفغ مغجف٘، ؤًً بلغ  هالخٔ ؤن خُض

، ٖلى 4.13، 4.09،  4.18 ،4.17 ،4.27، 4.42اللُم  ،(ح17)، (ط17)، (ر17)، (ث17)، (ب17)

ت  ، َظا ما ٌٗنى ؤن اإلاؿخجىبحن ًىافلىن بكضة ٖلى وىن ؤن (0.000)الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت ًلىم بمٗالجت البُاهاث التي جإجُه  ٖملُاث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

مً مضزالث الىٓام  في قيلها الخام وفم الخُىاث الخالُت وبالترجِب، بظغاء الٗملُاث الخؿابُت 

ا وجدلُلها، هما ؤزظ الاهدغاف  وؤلاخهائُت، جضكُم البُاهاث، جدضًثها، مغاظٗت البُاهاث، جفؿحَر

، 0.729، 0.680، 0.649 اللُم  ،(ح17)، (ط17)، (ر17)، (ث17)، (ب17)، (ؤ17) اإلاُٗاعي للفلغاث

ت 0.811 ،0.894 ،0.801 ، وهي كُم نغحرة، ما ًاهض وظىص (0.000) ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

 .ججاوـ هبحر في بظاباث اإلاؿخجىبحن

ت)ؤما باليؿبت للُبىض هيل  ، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي (ٖملُاث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت 0.6149،  باهدغاف مُٗاعي 4.21اللُمت  ى مؿخىي جىفغ مغجف٘ َظا (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

ما ًبن جمغهؼ بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى فلغاث َظا الُبىض، هما هالخٔ ؤن كُمت 

الاهدغاف اإلاُٗاعي للُبىض هيل مىسفٌ هشحرا، ما ًبن وظىص ججاوـ هبحر في بظاباتهم خٌى ٖملُاث هٓام 

ت  .مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت في  مً زالٌ هخائج َظا الُبىض وؿخيخج ؤن الٗملُاث التي ًلىم بها هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت حكمل ٖلى ول الٗملُاث التي ًلىم بها ؤي هٓام مً ألاهٓمت، بدُض ٌٗالج 

م الٗملُاث الخؿابُت وؤلاخهائُت، جضكُم  البُاهاث واإلاٗلىماث التي جيىن في قيلها الخام ًٖ ٍَغ

البُاهاث، مغاظٗت وجدضًض البُاهاث، مغاظٗت البُاهاث، جفؿحر البُاهاث وجدلُلها، والؿبب ٌٗىص بلى 

َبُٗت آلالُت التي ٌٗمل بها بغهامج  الىٓام، فهي ٖملُاث خؿابُت حٗمل وفم ؤهٓمت مخسههت 

 .ومٗلضة جدخاط بلى  بغامج زانت لللُام بها
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 جبليل ُبىد املخسحاث: زالشا

  هظام معلوماث املوازد البشسيتمخسحاث ُبىدجبليل فقساث : (19) زقم حدألاو 

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
زقم  الفقسة

  الفقسة

مغجف٘  فحن 4,42 675, 1 000,  G18a   بُاهاث ومٗلىماث ٖلى اإلاْى

 4,09 960, 2 000, مغجف٘
ت مً جسُُِ،   بُاهاث ومٗلىماث ٖلى الٗملُاث ؤلاصاٍع

ُف، اؾخلُاب، ؤظىع   جْى
G18b 

 2,92 208, 3 000, مىسفٌ
بُاهاث ومٗلىماث ًٖ ؤويإ الٗاملحن ؾابلا وخالُا،  

 
ً
 مؿخلبلُا

G18c 

 مسجفع
  خسحاثالم 3,81 6143,  000,

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز       الم

ٌ حٗبر مُُٗاث  ت ُبىضهخائج جدلُل ( 19)الجضو  ؤخض بىىص مسغظاث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

تميىهاثُبٗض  ، زالر ؤؾئلت هي جخًمىه الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي ، هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ظمُ٘   هالخٔ ؤن ، خُض(1اإلالخم)هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت ، (ث18)، (ب18)، (ؤ18) البىىصجمشلذ في 

، 4.42، اللُم (ب18)، (ؤ18) اإلاخىؾِ الخؿابي للفلغجحن الفلغاث ؤزظث مؿخىي جىفغ مغجف٘، ؤًً بلغ

ت  ،4.09 ، َظا ما ٌٗنى ؤن اإلاؿخجىبحن ًىافلىن بكضة ٖلى (0.000)ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت ًلىم بمؿاٖضة مؿحري  وىن ؤن مسغظاث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت مً   مٗلىماث خٌى الٗملُاث ؤلاصاٍع
ً
فحن، زاهُا  مٗلىماث خٌى اإلاْى

ً
ت بخىفحر ؤوال بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ُف، اؾخلُاب، ؤظىع، ؤما الفلغة   2.92، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي اللُمت (ث18)جسُُِ، جْى

ت 0.6143 باهدغاف مُٗاعي  ى مؿخىي جىفغ مىسفٌ، ما ًبحن ؤن (0.000)، ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

اإلاؿخجىبحن ال ًىافلىن بكضة ٖلى وىن مسغظاث الىٓام جخًمً بُاهاث ومٗلىماث ًٖ ؤويإ 

الٗاملحن مؿخلبال، َظا ما ًاهض ٖلى ٖضم وظىص البٗض ؤلاؾتراجُجي للمٗلىماث صازل الىٓام في 

ًْ اإلااؾؿت مً مٗغفت ألاويإ اإلاؿخلبلُت للمىاعص  َمِى ًٌ اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت، ؤًً 

ضم اللضعة ٖلى الخسُُِ لها ت ٖو  .البكٍغ

،  0.960، 0.675اللُم  جإزظ  (ث18)، (ب18)، (ؤ18) هما هالخٔ ؤن الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغاث

ت  0.208 ، وهي كُم نغحرة، ما ًاهض وظىص ججاوـ هبحر في (0.000)ٖلى الخىالي، ٖىض مؿخىي مٗىٍى

 .بظاباث اإلاؿخجىبحن
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بىض هيل 
ُ
ت)ؤما باليؿبت لل ، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي (مسغظاث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت 0.614،  باهدغاف مُٗاعي 3.81اللُمت  ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

ما ًبن جمغهؼ بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى ُبىىص َظا الُبٗض هيل، هما هالخٔ ؤن كُمت 

الاهدغاف اإلاُٗاعي للُبٗض هيل مىسفٌ هشحرا، ما ًبن وظىص ججاوـ هبحر في بظاباتهم خٌى مسغظاث 

ت  .هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت ٌكمل ول البُاهاث واإلاٗلىماث  جبحن هخائج َظا الُبٗض ؤن مسغظاث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

غ جهائُت جًمىذ بُاهاث ومٗلىماث ٖلى  ت، التي جيىن في قيل جلاٍع اإلاخٗللت بدؿُحر مىاعصَا البكٍغ

ُف، ؤظىع، باإليافت بلى مٗغفت ؤويإ  ت مً جسُُِ، جْى فحن، بُاهاث ٖلى الٗملُاث ؤلاصاٍع اإلاْى

الٗاملحن الؿابلت والخالُت، واإلاؿخلبلت،   َظا ما جاهضٍ مخىؾُاث ؤعاء اإلاؿخجىبحن التي ؤزظث 

 .      مٗٓمها كُم مغجفٗت

 الخبكمعىصس جبليل ُبىد : زابعا

 هظام معلوماث املوازد البشسيتو عىصس الخبكم ُبىدجبليل فقساث : (20) زقم حدألاو 

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

مغجف٘  ,000 2 ,817 4,23 
جىبُه ًٖ خضور ؤي ُٖل ؤو سغغة ؤو ؤزُاء، في مسغظاث 

 الىٓام
G19a 

مغجف٘  ُف البُاهاث اإلاضزلت في الىٓام 4,25 804, 1 000, لت جْى  G19b جىبُه في ٍَغ

مسجفع   الخبكم  4,2391 71435,  000,

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز       الم

ٌ جمشل مُُٗاث  الخدىم في اإلاٗلىماث صازل هٓام مٗلىماث اإلاىاعص  بىضهخائج جدلُل ( 20) الجضو

ت تميىهاث ؤخض بىىص ُبٗض البكٍغ  جخًمىه الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي ، هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

  هالخٔ ؤن ، خُض(1اإلالخم)هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت ، (ب19)، (ؤ19) الفلغجحن، جمشلذ في ؾاالحنهي 

، اللُم (ب19)، (ؤ19) اإلاخىؾِ الخؿابي للفلغجحن ظمُ٘ البىىص ؤزظث مؿخىي جىفغ مغجف٘، ؤًً بلغ

ت  ،4.25، 4.23 ، َظا ما ٌٗنى ؤن اإلاؿخجىبحن ًىافلىن بكضة (0.000)ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت في اإلااؾؿاث مدل  ٖلى وىن ؤن ٖملُت الخدىم في اإلاٗلىماث صازل هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

لت  ت، مً زالٌ جيبحههم بىظىص ؤزُاء في ٍَغ الضعاؾت ًلىم بمؿاٖضة مؿحري بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ُف البُاهاث اإلاضزلت في الىٓام ؤوال، زم جيبحههم ًٖ خضور ؤي ُٖل ؤو سغغة ؤو زُإ  في مسغظاث  جْى
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،  ٖلى 0.804، 0.817اللُم  ، جإزظ(ب19)، (ؤ19) الىٓام، هما هالخٔ ؤن الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغجحن

ت  ، وهي كُم نغحرة، ما ًاهض وظىص ججاوـ هبحر في بظاباث (0.000)الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت  .اإلاؿخجىبحن خٌى ٖملُت الخدىم في اإلاٗلىماث صازل هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت)ؤما باليؿبت للُبىض هيل  ، (ٖملُاث الخدىم في اإلاٗلىماث صازل هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت 0.714، باهدغاف مُٗاعي 4.23فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي اللُمت  ، (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا ما ًبن جمغهؼ بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى فلغاث َظا  َو

البىض هيل، هما هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للبىض هيل مىسفٌ هشحرا، ما ًبن وظىص ججاوـ 

ت  .هبحر في بظاباتهم خٌى ٖملُت الخدىم صازل هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

مً زالٌ هخائج َظا الُبىض وؿخيخج ؤن ٖملُاث الخدىم التي ًلىم بها هٓام مٗلىماث اإلاىاعص 

ت ًٖ خضور  ت في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت حٗمل مً زالٌ جؼوٍض مؿحري بصاعة اإلاىاعص البكٍغ البكٍغ

ُف البُاهاث اإلاضزلت في الىٓام لت جْى جىبُه ًٖ خضور ؤي ُٖل ؤو سغغة ؤو ، باإليافت بلى جىبُه في ٍَغ

م، َظٍ الٗملُاث ٖاصة ما هجضَا في ؤي هٓام مٗلىماث ؾىاء مخٗلم باإلاىاعص ؤزُاء، في مسغظاث الىٓا

لي، هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبي،  ت ؤو ؤهٓمت ؤزغي مشل هٓام اإلاٗلىماث الدؿٍى  .بلخ...البكٍغ

 جبليل ُبىد الراكسة الخىظيميت: خامظا 

 هظام معلوماث املوازد البشسيتو الراكسة الخىظيميت ٌبىدجبليل فقساث : (21) زقم حدألاو 

 مظخوى الخوفس
مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

اء وعقي 4,31 718, 1 000, مغجف٘  G20a ٖو

 G20b ألاوكُت اإلامغىُت 4,06 920, 2 000, مغجف٘

 G20c ألاكغام الًىئُت 2,17 982, 4 000, مىسفٌ

 G20d الظاهغة اإلاخىللت 4,04 1,071 3 000, مغجف٘

 الراكسة الخىظيميت  3,645 58112,  000, مسجفع

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز     الم

ٌ جمشل مُُٗاث  ت ُبىض هخائج جدلُل (21) الجضو  الظاهغة الخىُٓمُت لىٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

تميىهاثؤخض بىىص ُبٗض  ؤعبٗت  هي جخًمىه الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي ، هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 ، خُض(1اإلالخم)هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت ، (ر20)، (ث20)، (ب20)، (ؤ20) الفلغاث، جمشلذ في ؤؾئلت
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، (ؤ20) اإلاخىؾِ الخؿابي للفلغاث هالخٔ ؤن مٗٓم الفلغاث ؤزظث مؿخىي جىفغ مغجف٘، ؤًً بلغ

ت  4.04 ،4.06، 4.31،  اللُم (ر20)، (ب20) ، َظا ما ٌٗنى (0.000)ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت في  ؤن اإلاؿخجىبحن ًىافلىن بكضة ٖلى وىن ؤن الظاهغة الخىُٓمُت لىٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت في اإلااؾؿاث  ً اإلاٗلىماث والبُاهاث اإلاخٗللت باإلاىاعص البكٍغ اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت ًلىم بخسٍؼ

اء وعقي، ألاوكُت اإلامغىُت، الظاهغة اإلاخىللت،  هما هالخٔ ؤن الاهدغاف  مدل الضعاؾت في قيل ٖو

 ٖلى الخىالي وهي كُم 0.982، 0.920، 0.718اللُم  ، جإزظ(ث20)، (ب20)، (ؤ20) اإلاُٗاعي للفلغاث

ظا ما ًبحن ؤن اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت  نغحرة، ما ًاهض وظىص ججاوـ هبحر في بظاباث اإلاؿخجىبحن، َو

اء الىعقي ًمىً ؤن  اء الىعقي ؤوال، زم الظاهغة اإلاخىللت والؿبب ٌٗىص ليىن الٖى جىلي ؤَمُت هبحرة للٖى

ُت  ًدخفٔ باإلاٗلىماث بكيل ؤكل زُىعة مً ألاقياٌ ألازغي، هظلً عاظ٘ بلى ؤن َظا الىٕى مً ألاٖو

كض جخٗغى بلى الىشحر مً ؤهىإ الفحروؾاث التي جهِب الظاهغة اإلاخىللت والىؾائل اإلاؿخسضمت في حؿُحر 

 .َظٍ البرامج

ت)ؤما باليؿبت للُبىض هيل  ، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ (الظاهغة الخىُٓمُت لىٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت 0.581،  باهدغاف مُٗاعي 3.645الخؿابي اللُمت  ى مؿخىي جىفغ (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

مغجف٘، َظا ما ًبن جمغهؼ بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى ُبىىص َظا الٌبٗض هيل، هما 

هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للُبىض هيل مىسفٌ هشحرا، ما ًبن وظىص ججاوـ هبحر في بظاباتهم 

ً اإلاٗلىماث اإلاخٗللت بالظاهغة الخىُٓمُت للىٓام ُت التي ًخم فحها جسٍؼ  .خٌى ؤهىإ ألاٖو

 جبليل ُبىد البرامج: طادطا

 هظام معلوماث املوازد البشسيتبسامج  ُبىدجبليل فقساث : (22) زقم حدألاو 

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

 G21a بغمجُاث ظاَؼة  3,63 1,360 2 000, مغجف٘

 G21b  بغامج جهمم مً كبل اإلااؾؿت 3,65 1,539 1 000, مغجف٘

مسجفع   البرامج  3,6391 85468,  000,

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز          الم

ٌ حٗبر مُُٗاث  ت ُبىضهخائج جدلُل  (22) الجضو  ؤخض بىىص ُبٗض بغامج هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

تميىهاث ، جمشلذ في ؾاالحن هي جخًمىه الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي ، هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ
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البىضًً ؤزظا مؿخىي   هالخٔ ؤن ، خُض(1اإلالخم)هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت ، (ب21)، (ؤ21) الفلغجحن

ت  ،3.65، 3.63اإلاخىؾِ الخؿابي لهما، اللُمخحن  جىفغ مغجف٘، ؤًً بلغ ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

، َظا ٌٗني ؤن بٌٗ اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت هي مً جلىم بخهمُم وبٖضاص (0.000)

ت، هما هجض بٌٗ اإلااؾؿاث الاكخهاصًت جلىم بكغاء  البرامج الخانت بىٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

اللُم  ، ؤزظ(ب21)، (ؤ21) بغامج ظاَؼة مً ظهاث زاعظُت، هما هالخٔ ؤن الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغجحن

ا ما، ما ًاهض ٖضم وظىص ججاوـ هبحر في بظاباث 1.539، 1.360 ،  ٖلى الخىالي، وهي كُم هبحرة هٖى

 . اإلاؿخجىبحن

ت)ؤما باليؿبت للُبىض هيل  ، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي (بغامج هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت 0.854،  باهدغاف مُٗاعي 3.94اللُمت  ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

ما ًبن جمغهؼ بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى فلغاث َظا الُبىض هيل، هما هالخٔ ؤن 

كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للُبىض هيل مىسفٌ هشحرا، ما ًبن وظىص ججاوـ هبحر في بظاباتهم خٌى 

ت  .مسغظاث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ما هالخٓه مً هخائج َظا الُبىض، ؤن ؤغلبُت اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت جغهؼ هشحرا ٖلى 

البرامج التي جهمم مً كبلها، َظا ما ٌٗىـ هفاءة وكضعة اإلاسخهحن في َظا اإلاجاٌ مً زالٌ امخالههم 

اإلاؿخىي الخٗلُمي الٗالي الظي جم جإهُضٍ في جدلُل بٗض اإلاٗلىماث الٗامت )للمهاعاث الفىُت  الالػمت 

 ٌ ت وفم ما جخُلبه مُُٗاث (الخانت باإلادىع ألاو ، بدُض ًلىمىن بةٖضاص بغامج زانت باإلاىاعص البكٍغ

وؤَضاف اإلااؾؿت، هظلً بٖضاص وجهمُم البرامج مً كبل اإلااؾؿت ٌؿاٖضَا بخسفٌُ جيالُف قغائها 

 .ظاَؼة مً ظهاث ؤزغي 

هخائج جبليل ُبعد الىظم الفسعيت لىظام معلوماث املوازد البشسيت : الفسر السابع

ت،  ُت لىٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ  في َظا الفٕغ ؾىف هلىم بخدلُل هخائج ُبٗض الىٓم الفٖغ

ُت جابٗت إلاضزالث الىٓام وهي  ت، الىٓام )خُض هجض هٓم فٖغ الىٓام الفغعي إلاٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت ت، الىٓام الفغعي لبدىر اإلاىاعص البكٍغ ُت الخابٗت (الفغعي الؾخسباعاث اإلاىاعص البكٍغ ، ؤما الىٓم الفٖغ

ت  وهي ت، الىٓام الفغعي  )إلاسغظاث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ الىٓام الفغعي لخسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

غ الىفاءاث ً وجٍُى ُف، الىٓام الفغعي لألظىع والغواجب، الىٓام الفغعي لخيٍى  . (للخْى
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 ملعلوماث املوازد البشسيتجبليل الىظام الفسعي : أألاال

 ملعلوماث املوازد البشسيت جبليل فقساث ُبىد الىظام الفسعي: (23) زقمحدألاو 

 مظخوى الخوفس
مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

مرتفع   H22a بُاهاث شخهُت 4,03 1,297 2 000,

 H22b بُاهاث مالُت 4,23 1,209 1 000, مرتفع

  4,1348 1,03729  000, مرتفع
ملعلوماث فسعي اوهظام او

 املوازد البشسيت

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز    الم

ٌ جمشل مُُٗاث  ت ُبىضهخائج جدلُل  (23) الجضو  ؤخض بىىص الىٓام الفغعي إلاٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ُتُبٗض  تٌ الىٓم الفٖغ ، ؾاالحن هي جخًمىه الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي ،هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

الفلغجحن   هالخٔ ؤن ، خُض(1اإلالخم)هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت ، (ب22)، (ؤ22) الفلغجحنجمشلذ في 

ٖلى الخىالي ٖىض  ،4.23، 4.03اإلاخىؾِ الخؿابي لهما اللُمخحن  ؤزظجا مؿخىي جىفغ مغجف٘، ؤًً بلغ

ت  ت في اإلااؾؿاث (0.000)مؿخىي مٗىٍى ، َظا ٌٗني ؤن الىٓام الفغعي إلاٗىماث اإلاىاعص البكٍغ

فحن وبُاهاث مالُت جخٗلم بالغواجب  الاكخهاصًت مدل الضعاؾت حكمل ٖلى بُاهاث شخهُت زانت باإلاْى

،  1.209، 1.297اللُم  جإزظ واإلايافأث، الٗالواث، هما هالخٔ ؤن الاهدغاف اإلاُٗاعي لىفـ الفلغجحن

ا ما، ما ًاهض  ٖضم وظىص حكدذ في بظاباث اإلاؿخجىبحن  . ٖلى الخىالي، وهي كُم نغحرة هٖى

ت)ؤما باليؿبت للُبىض هيل  ، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي (الىٓام الفغعي إلاٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت 1.03،  باهدغاف مُٗاعي 4.134اللُمت  ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

ما ًبن جمغهؼ بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى فلغاث َظا الُبىض هيل، هما هالخٔ ؤن 

ا ما، ما ًبن وظىص ججاوـ هبحر في بظاباتهم خٌى  كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للُبىض هيل مىسفٌ هٖى

ت  .الىٓام الفغعي إلاٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت  ًدبحن مً هخائج َظا الُبىض ؤن الىٓام الفغعي إلاٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

مدل الضعاؾت حكمل ٖلى بُاهاث مالُت وبُاهاث شخهُت،  وبٗض بظغاء اإلالابلت م٘ مؿاوٌ بصاعة اإلاىاعص 

ت بحن لىا ؤن اإلاٗلىماث اإلاالُت والصخهُت التي ٌكمل ٖلحها َظا الىٓام الفغعي جدخىي ٖلى اؾم  البكٍغ

ت،  ش وميان اإلاُالص، الٗىىان الصخص ي، الخالت الٗائلُت، ٖضص ألاوالص، عكم الهٍى ف،  جاٍع وللب اإلاْى

ش الخٗحن، ؾىت  ُف، الكهاصة اإلادهل ٖلحها، اإلاؿخىي الخٗلُمي، جاٍع ش الخْى ىُت، جاٍع الخضمت الَى
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الخسغط، الخسهو، عكم الخؿاب، بدُض َظٍ اإلاٗلىماث حؿاٖضٍ ٖلى مٗغفت الىيُٗت الخالُت 

فحن  .للمْى

جبليل ُبىد الىظام الفسعي لببور املوازد البشسيت : زاهيا

 لببور املوازد البشسيت جبليل فقساث ُبىد الىظام الفسعي(: 24)حدألاو زقم

 مظخوى الخوفس
مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

 H23a بالكياوي صعاؾاث زانت  2,10 1,063 2 000, مىسفٌ

 H23b  وجلُُم الٗملبخدلُلصعاؾاث زانت  2,54 1,326 3 000, مىسفٌ

مخىؾِ   H23c صعاؾاث مخٗللت بدىمُت الٗاملحن 3,26 1,469 1 059,

  2,6333 92820,  000, مىخفض

الىظام الفسعي للببور 

 املوازد البشسيت

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدزالم

ٌ جمشل مُُٗاث  ت ُبىض هخائج جدلُل (24) الجضو  ؤخض بىىص الىٓام الفغعي للبدىر اإلاىاعص البكٍغ

ُتُبٗض  تٌ الىٓم الفٖغ زالر  هي جخًمىه الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي ،هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

خُض ؤزظ ، (1اإلالخم)هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت ، (ث23)،(ب23)، (ؤ23) الفلغاث، جمشلذ في ؤؾئلت

ت  ،2.54، 2.10، اللُمخحن (ب23)، (ؤ23)اإلاخىؾِ الخؿابي  للفلغجحن ٖلى الخىالي، ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ى ٌٗبر ًٖ مؿخىي جىفغ مىسفٌ، َظا ما ًاهض ٖلى  ؤن الىٓام الفغعي لبدىر اإلاىاعص (0.000) ، َو

ت في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ال ٌكمل ٖلى صعاؾاث زانت بالكياوي، صعاؾاث  البكٍغ

، 1.063اللُم  زانت بخدلُل وجلُُم الٗمل، هما هالخٔ ؤن الاهدغاف اإلاُٗاعي لىفـ الفلغجحن ؤزظث

ا ما، ما ًاهض وظىص حكدذ 1.326 في بظاباث  (ٖضم ججاوـ)،  ٖلى الخىالي، وهي كُم هبحرة هٖى

اإلاؿخجىبحن، َظا ما كض ًاصي بلى ٖضم الغيا وبخؿاؾهم بٗضم الاهخماء وؤجهم ٖىهغ غحر مهم في 

اإلاكاعهت بخدضًض ؤَضاف اإلااؾؿت،  هما هالخٔ ؤن الفلغة الخام بالضعاؾاث اإلاخٗللت بدىمُت الٗاملحن 

ٖىض  3.26ؤزظث اإلاغجبت ألاولى ملاعهت بالضعاؾاث ألازغي، بدُض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي اللُمت 

ت  َظا ما ًبن ؤن اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت جىلى  ،1.469،  باهدغاف مُٗاعي (0.000)مؿخىي مٗىٍى

دؿً مً مؿخىي ؤصائهم فحها ًُ  .ؤَمُت هبحرة للٗامحن في اإلااؾؿت، ؤًً 
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ت)ؤما باليؿبت للُبىض هيل  ، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي (الىٓام الفغعي لبدىر اإلاىاعص البكٍغ

ت 0.928،  باهدغاف مُٗاعي 2.633اللُمت  ى مؿخىي جىفغ مىسفٌ، (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

َظا ما ًبن جمغهؼ بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى ٖضم اإلاىافلت بكضة خٌى بىىص َظا الُبىض هيل، هما هالخٔ 

ا ما، ما ًبن وظىص ججاوـ هبحر في بظاباتهم خٌى  ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للُبىض هيل مىسفٌ هٖى

ت  .الىٓام الفغعي لبدىر اإلاىاعص البكٍغ

ت في اإلااؾؿاث  مً زالٌ هخائج َظا الُبىض وؿخيخج ؤن الىٓام الفغعي الؾخسباعاث اإلاىاعص البكٍغ

الاكخهاصًت مدل الضعاؾت مٗٓمها ال جلىم بةظغاء صعاؾاث زانت بكياوي الٗاملحن، صعاؾاث جخٗلم 

فحن  .  بخلُُم الٗمل، َظا ما ًبحن ؤن اإلااؾؿاث ال جغاعي اوكغاالث ومخُلباث اإلاْى

جبليل ُبىد الىظام الفسعي الطخخبازاث املوازد البشسيت : زالشا

 جبليل فقساث بىد الىظام الفسعي الطخخبازاث املوازد البشسيت: (25)حدألاو زقم 

 مظخوى الخوفس
مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

مغجف٘  ,000 2 1,234 3,60 ً  H24a مضاعؽ الخيٍى

 H24b الٓغوف الاكخهاصًت والؿُاؾُت 2,40 1,338 5 001, مىسفٌ

 H24c كىاهحن الٗمل 3,89 1,269 1 000, مغجف٘

 2,52 1,273 4 000, مىسفٌ
اإلاهاعاث والخبراث ًٖ الٗمالت في 

 H24d الؿىق 

 H24e زهائو الُلب والٗغى في الؿىق  2,71 1,241 3 000, مىسفٌ

  3,00 81789,  000, مخوطغ

فسعي اوهظام او

 لالطخخبازاث

 املوازد البشسيت

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدزالم

ٌ جبحن مُُٗاث  ت ُبىضهخائج جدلُل ( 25 )الجضو  ؤخض الىٓام الفغعي الؾخسباعاث اإلاىاعص البكٍغ

ُتبىىص ُبٗض  تٌ الىٓم الفٖغ  هي جخًمىه الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي ،هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت ،  (ط24)، (ر24)، (ث24)، (ب24)، (ؤ24) الفلغاث، جمشلذ في زمؿت ؤؾئلت

، ٖلى الخىالي 3.89، 3.60، اللُمخحن  (ث24)، (ؤ24) اإلاخىؾِ الخؿابي للفلغجحن  بلغ، خُض(1اإلالخم)

ت  ، وهي جإزظ مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا ٌٗني ؤن اإلاؿخجىبحن ًىافلىن (0.000)ٖىض مؿخىي مٗىٍى
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ت في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت  بكضة وىن الىٓام الفغعي الؾخسباعاث اإلاىاعص البكٍغ

ً، كىاهحن الٗمل، هما هالخٔ ؤن الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغجحن  ًخًمً مٗلىماث خٌى مضاعؽ الخيٍى

ا ما، ما ًاهض ٖضم 1.269 ،1.234اللُم  ، ؤزظا(ث24)، (ؤ24) ،  ٖلى الخىالي، وهي كُم نغحرة هٖى

 .في بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى َظًً البىضًً (ججاوـ)وظىص حكدذ 

 2.71، 2.40، 2.52اإلاخىؾِ الخؿابي لها اللُم  ، ؤزظ(ط24)، (ر24)، (ب24)ؤما الفلغجحن 

ت  ، وهي جإزظ مؿخىي جىفغ مىسفٌ، َظا ٌٗني ؤن (0.000)ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت في اإلااؾؿاث  اإلاؿخجىبحن ال ًىافلىن بكضة وىن الىٓام الفغعي الؾخسباعاث اإلاىاعص البكٍغ

الٓغوف ، اإلاهاعاث والخبراث ًٖ الٗمالت في الؿىق الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ًخًمً مٗلىماث خٌى 

ت لىفـ البىىص زهائو الُلب والٗغى في الؿىق ، الاكخهاصًت والؿُاؾُت ، ؤما الاهدغافاث اإلاُٗاٍع

ا ما، ما ًبحن ٖضم وظىص حكدذ في ؤعاء ، 1,241 ،1,338 ،31,27ؤزظث اللُم  وهي كُم نغحرة هٖى

 .اإلاؿخجىبحن خٌى َظٍ الفلغاث

ت)ؤما باليؿبت للُبىض هيل  ، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ (الىٓام الفغعي الؾخسباعاث اإلاىاعص البكٍغ

ت 0.817باهدغاف مُٗاعي  ،3.00الخؿابي اللُمت  ى مؿخىي جىفغ (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

مخىؾِ، َظا ما ًبن جمغهؼ بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت خٌى فلغاث َظا الُبىض هيل، هما 

هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للبىض هيل مىسفٌ، ما ًبن وظىص ججاوـ هبحر في بظاباتهم خٌى 

ت  .الىٓام الفغعي الؾخسباعاث اإلاىاعص البكٍغ

ت في  ما ًمىً اؾخيخاظه مً هخائج َظا الُبىض، ؤن الىٓام الفغعي الؾخسباعاث اإلاىاعص البكٍغ

اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت مٗٓمها حكمل ٖلى بُاهاث ومٗلىماث ًٖ اللىاهحن اإلاخٗللت بالٗمل، 

 ً ً التي ًمىً الخٗاكض مٗها مً كبل اإلااؾؿت )مٗلىماث ًٖ مضاعؽ الخيٍى مغاهؼ ومضاعؽ الخيٍى

فحن ً اإلاْى خباع الُلب والٗغى في الؿىق، ٖضم الاَخمام باإلاهاعاث (لخيٍى ، ٖضم ألازظ بٗحن الٖا

والخبراث في ؾىق الٗمالت، ٖضم بصعاط البُاهاث اإلاخٗللت بالٓغوف الاكخهاصًت والؿُاؾُت الؿائضة في 

الجؼائغ، بدُض هجض هلو في اإلاٗلىماث التي جبحن البِئت الخاعظُت للماؾؿت، ؾىاء ًٖ اإلاهاعاث 

ُف، الخىكٗاث والاخخُاظاث الخالُت  غ ًٖ البُالت، بخهائُاث ًٖ َالبي الٗمل، الخْى اإلاخىفغة، جلاٍع

 .واإلاؿخلبلُت للمهاعاث والىفاءاث
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  املوازد البشسيتجبليل ُبىد الىظام الفسعي للخخعيغ: زابعا

 جبليل فقساث ُبىد الىظام الفسعي لخخعيغ املوازد البشسيت: (26)حدألاو زقم 

 مظخوى الخوفس
مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

مغجف٘  ,000 2 1,191 3,86 
الهُيل الخىُٓمي، الخغحراث في اللىاهحن، :  اهاث جىظيميتبي  

ٗاث  والدكَغ
H25a 

مغجف٘  ,000 1 1,217 3,90 

ً، اإلاهاعاث : بياهاث املخصألان مً املوازد البشسيت الخيٍى

والخبراث الخالُت واإلاىدؿبت، ألاصاء، للتركُت، وجدمل 

ُفي  اإلاؿاولُت، الخضعط الْى

H25b 

مسجفع  ,000  1,0873 3,8783  

هظام او

فسعي او

 للخخعيغ

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز   الم

ٌ جبحن مُُٗاث  ت ُبىض هخائج جدلُل (26 )الجضو  ؤخض بىىص الىٓام الفغعي لخسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

ُتُبٗض  تٌ الىٓم الفٖغ ، ؾاالحن هي جخًمىه الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي ،هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 هالخٔ ؤجهما ؤزظا ، خُض(1اإلالخم)هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت ، (ب25)، (ؤ25) الفلغجحنجمشلذ في 

ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي  ،3.90، 3.86اإلاخىؾِ الخؿابي لهما اللُمخحن  مؿخىي جىفغ مغجف٘، ؤًً بلغ

ت  ، َظا ما ًبن ٖلى ؤن اإلاؿخجىبحن ًىافلىن بكضة خٌى َظا الىٓام الفغعي والظي ًىفغ (0.000)مٗىٍى

للماؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت مٗلىماث زانت بالخىُٓم صازل اإلااؾؿت جخمشل في مٗلىماث 

ٗاث، بُاهاث ومٗلىماث خٌى مسؼون  خٌى الهُيل الخىُٓمي، الخغحراث التي جُغؤ ٖلى اللىاهحن والدكَغ

ً، اإلاهاعاث والخبراث اإلاىدؿبت، ألاصاء، جدمل اإلاؿاولُت،  ت، ؾىاء حٗلم ألامغ الخيٍى مً اإلاىاعص البكٍغ

ُفي، هما هالخٔ ؤن الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغجحن ، 1.191اللُم  ، جإزظ(ب25)، (ؤ25) الخضعط الْى

ا ما، ما ًاهض ٖضم وظىص حكدذ في بظاباث اإلاؿخجىبحن1.217  . ،  ٖلى الخىالي، وهي كُم نغحرة هٖى

ت)          ؤما باليؿبت للبىض هيل  ، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي (الىٓام الفغعي لخسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

ت 1.087،  باهدغاف مُٗاعي 3.878اللُمت  ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

َظا ما ًبن جمغهؼ بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى َظا البىض هيل، هما هالخٔ ؤن كُمت 

ا ما، ما ًبن وظىص ججاوـ هبحر في بظاباتهم خٌى الىٓام  الاهدغاف اإلاُٗاعي للبىض هيل مىسفٌ هٖى

ت  .الفغعي لخسُُِ اإلاىاعص البكٍغ
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ت في             ما ًمىً اؾخيخاظه مً هخائج َظا الُبىض، ؤن الىٓام الفغعي لخسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

ت،  اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت مٗٓمها حكمل ٖلى بُاهاث ومٗلىماث مً اإلاسؼون مً اإلاىاعص البكٍغ

ٗاث)بُاهاث الخىُٓمُت  ت (الهُيل الخىُٓمي، اللىاهحن والدكَغ ، هما ؤهض مؿاوٌ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ُفي،  ش  الخٗحن، ميان الٗمل، اإلاؿمى الْى ف، جاٍع ٖلى ؤن َظا الىٓام الفغعي ٌكمل ٖلى عكم اإلاْى

غ ًٖ ألاصاء، التركُاث،  ش الخهٌى ٖلى الضعظت، جلاٍع ُفي، الضعظت، جاٍع ُفت، الخضعط الْى عكم الْى

ب ؤزىاء الخضمت، الضعاؾاث ؤزىاء الخضمت، الٗلىباث، ؤلاظاػاث  . الٗالواث، ؤلاظاػاث، الخضٍع

        بن َظٍ البُاهاث واإلاٗلىماث التي ًلضمها الىٓام الفغعي الؾخسباعاث جمىً مؿاوٌ بصاعة اإلاىاعص 

ش  ت مً مخابٗت الٗىهغ البكغي إلاٗغفت فٗالُت جدلُم ألاَضاف الخىُٓمُت، هما ؤن مٗغفت جاٍع البكٍغ

ائف والغواجب، هما جضٖم  الخٗحن جمىً مً اجساط كغاعاث ٖضًضة جسو بخدضًض الخضعط في الْى

فحن، هما حؿاٖض اإلااؾؿاث ٖلى مٗغفت  اإلاٗلىماث الخانت بخلُُم ألاصاء بمٗغفت مؿخىي هفاءة اإلاْى

الث والخبراث  ُفت م٘ جدضًض اإلاَا اث ول ْو ُفي، مً زالٌ جدضًض مهام ومؿخٍى غ الْى ؾُاؾت الخٍُى

فحن ُفت م٘ اللضعة ٖلى الخدىم في الخىلالث الضازلُت للمْى ا ٖىض قغل الْى  .الىاظب جىافَغ

جبليل ُبىد الىظام الفسعي للخوظيف : خامظا

 جبليل فقساث ُبىد الىظام الفسعي للخوظيف: (27)حدألاو زقم 

 مظخوى الخوفس
مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

 H26a ًٖ َالبي الٗمل 3,73 1,119 2 000, مغجف٘

 H26b مخابٗت الُلباث بكيل مىخٓم 3,78 971, 3 000, مغجف٘

ُف  2,94 939, 4 000, مىسفٌ  H26c اخترام اإلاٗاًحر اإلاخٗللت بالخْى

 4,27 841, 1 000, مغجف٘
 ٖضص اإلاىانب اإلاخىفغة صازل 

اإلااؾؿت 
H26d 

 فسعي للخوظيفاوهظام او  3,68 59838,  000, مسجفع

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز   الم

ٌ جبحن مُُٗاث  ت  ُبىضهخائج جدلُل  (27)الجضو ُف اإلاىاعص البكٍغ اؾخلُاب، )الىٓام الفغعي للخْى

ُت ؤخض بىىص ُبٗض (ازخُاع، حُٗحن تٌ الىٓم الفٖغ  الظي وان ٖضص ألاؾئلت ،هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

هما ظاء في ؤصاة   (ر26)، (ث26)، (ب26)، (ؤ26) الفلغاث، جمشلذ في ؤعبٗت ؤؾئلت جخًمىهالتي 

اإلاخىؾِ  مٗٓم الفلغاث ؤزظث مؿخىي جىفغ مغجف٘، ؤًً بلغ  هالخٔ ؤن ، خُض(1اإلالخم)الضعاؾت 

ت  4.27 ، 3.78، 3.73اللُم   (ر26)، (ب26)، (ؤ26)الخؿابي للفلغاث  ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ُف في (0.000) ، َظا ما ًبن ٖلى ؤن اإلاؿخجىبحن ًىافلىن بكضة ٖلى ؤن الىٓام الفغعي للخْى
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اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ٌكمل ٖلى مٗلىماث ٖلى ٖضص اإلاىانب اإلاخىفغة صازل 

ُف، زم جلحها  اإلااؾؿت، الظي ؤزظث َظٍ الفلغة اإلاغجبت ألاولى يمً ؤَمُت َظا الىٓام الفغعي للخْى

ُف في  في اإلاغجبت الشاهُت اإلاٗلىماث اإلاخٗللت بُالبي الٗمل، زم اإلاٗلىماث اإلاخٗللت بمخابٗت َلباث الخْى

، 0.971، 1.119ؤزظث اللُم   (ر26)، (ب26)، (ؤ26)اإلاغجبت الشالشت، ؤما الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغاث 

، ٖلى الخىالي وهي كُم مىسفًت  ما ًاهض ٖلى وظىص ججاوـ في بظاباث اإلاؿخجىبحن في 0.841

 .اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت

ت 2.94، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي لها اللُمت (ؤ26)ؤما الفلغة  ، (0.000)  ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ُف في مٗٓم 0.939باهدغاف مُٗاعي  ى مؿخىي جىفغ مىسفٌ، ما ًبن ؤن الىٓام الفغعي للخْى  َو

ى ما ٌٗىـ  ُف فحها، َو اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ال ًخىفغ ٖلى مُٗاع اخترام ٖملُت الخْى

 .  ججاوـ ؤعاء اإلاؿخجىبحن خٌى َظٍ الفلغة

ُف)ؤما باليؿبت للُبىض هيل  ، 3.68، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي اللُمت (الىٓام الفغعي للخْى

ت 0.598باهدغاف مُٗاعي  ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا ما ًبن جمغهؼ (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى َظا البىض هيل، هما هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي 

ُف اإلاىاعص  للُبىض هيل مىسفٌ، ما ًبن ٖضم وظىص حكدذ هبحر في بظاباتهم خٌى الىٓام الفغعي للخْى

ت  .البكٍغ

ُف في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت  ٖلى الٗمىم، جىضر هخائج َظا الُبىض، ؤن الىٓام الفغعي للخْى

مدل الضعاؾت مٗٓمها حكمل ٖلى مٗلىماث وبُاهاث ٖلى ٖضص اإلاىانب اإلاخىفغة، هظلً مخابٗت 

الهاث التي جؼوٍضَم  الُلباث بكيل مىخٓم، مٗلىماث ًٖ َالبي الٗمل، بدُض جخم مً زالٌ ؤلٖا

ا في ؾُاؾت  الث والخبراث الىاظب جىفَغ باإلاىانب الكاغغة زالٌ جدضًض ول الكغوٍ واإلاَا

ا َظا  ت فةن َظٍ البُاهاث واإلاٗلىماث التي ًىفَغ لى عؤي مؿاوٌ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ُف،  ٖو الخْى

ُفُت ومٗغفت الاخخُاظاث الفٗلُت مً مهاعاث  الىٓام حؿخسضم في عؾم الؿُاؾت وؤلاؾتراجُجُت الْى

واللضعاث والخبراث الهجاػ الٗمل، باإليافت بلى مٗغفت الخسههاث  اإلاىاؾبت، هظلً ما ؤيافه لىا 

ائف،  اث الْى ُف الجهائُت، ًلىم الىٓام بدسجُل مؿخٍى خٌى َظا الىٓام الفغعي ؤهه بٗض ٖملُت الخْى

ائف، ٖضص اإلاىانب الكاغغة ائف، اإلاىاك٘ الخىُٓمُت للْى  .مؿمُاتها، ؤعكام الْى

ُف في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ؾىاء اإلااؾؿاث الٗمىمُت ؤو  هما ؤن ٖملُت الخْى

ُف لها هفـ اإلاغاخل ليل هٕى مً اإلااؾؿاث، بدُض جبضؤ في  اإلااؾؿاث الخانت، فةن ٖملُت الخْى

ُاث اإلاغغىب فحها مً كبل  اإلاغخلت ألاولى بٗملُت باؾخلُاب الىفاءاث مً زالٌ البدض ًٖ الىٖى
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ائف الكاغغة  الن ًٖ الْى م ؤلٖا حكمل ٖلى ول اإلاٗلىماث والبُاهاث ألاؾاؾُت ًٖ )اإلااؾؿت ًٖ ٍَغ

ا في اإلاخلضمحن للمىانب ائف اإلاٗلً ٖجها والكغوٍ الىاظب جىفَغ ، زم جإحي ٖملُت الازخُاع ًٖ (الْى

م اإلافايلت بحن اإلاغشخحن بىاًءا ٖلى ؤؾـ مُٗىت مً ؤظل ازخُاع ألاوؿب مً بُجهم، وجخم ًٖ  ٍَغ

ت والٗملُت، في ألازحر جإحي مغخلت الخُٗحن ؤًً  ت والكفٍى ٍغ م اإلالابالث الصخهُت والازخباعاث الخدٍغ ٍَغ

ف باإلااؾؿت ووكاَاتها وؤَضافها،   .بلخ...ًخم الخٍٗغ

 جبليل الىظام الفسعي للحوز : طادطا

 جبليل فقساث ُبىد الىظام الفسعي للحوز : (28)حدألاو زقم 

 مظخوى الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

مغجف٘   H27a ؤلاظغاءاث التي جُغؤ ٖلى ألاظىع  4,39 722, 1 000,

مغجف٘  ,000 2 ,996 4,18 
جلؿُم ؾاٖاث الٗمل ومخابٗت اإلاؿاع اإلانهي 

 للٗماٌ
H27b 

مغجف٘  ت 4,09 1,159 3 000,  H27c الغُاباث والُٗل اإلاغيُت والؿىٍى

 H27d الٗضالت في مىذ اإلايافأث 2,36 1,428 4 004, مىسفٌ

 H27e جدلُل البِئت الاظخماُٖت صازل الٗمل 2,54 1,320 5 000, مىسفٌ

 فسعي للحوز اوهظام او  3,62 6692,  000, مسجفع

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدزالم

ٌ جبحن مُُٗاث  الىٓم  ؤخض بىىص ُبٗض الىٓام الفغعي لألظىع، ُبىضهخائج جدلُل  (28)الجضو

ُت تٌ الفٖغ ، زمؿت ؤؾئلت هي جخًمىه الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي ،هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

، (1اإلالخم)هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت ،  (ط27)، (ر27)، (ث27)، (ب27)، (ؤ27) الفلغاثجمشلذ في 

، ٖلى الخىالي 4.09، 4.18، 4.39، اللُم  (ث27)، (ب27)، (ؤ27) اإلاخىؾِ الخؿابي للفلغاث  بلغخُض

ت  ، وهي جإزظ مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا ٌٗني ؤن اإلاؿخجىبحن ًىافلىن (0.000)ٖىض مؿخىي مٗىٍى

بكضة وىن الىٓام الفغعي لألظىع في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ًخًمً مٗلىماث طاث 

ؤَمُت هبحرة لإلظغاءاث التي جُغؤ ٖلى ألاظىع، جلؿُم ؾاٖاث الٗمل ومخابٗت اإلاؿاع اإلانهي للٗماٌ،  ؤما 

ى مؿخىي جىفغ  2.54 ،2.36ؤزظا اإلاخىؾِ الخؿابي اللُمخحن  (ط27)، (ر27)الفلغجحن  ٖلى الخىالي، َو

مىسفٌ، ما ًاهض ٖلى ؤن اإلاؿخجىبحن ال ًىافلىن بكضة ٖلى ؤن َظا الىٓام ًىفغ مٗلىماث خٌى 

جدلُل البِئت الاظخماُٖت صازل الٗمل، مٗلىماث خٌى وظىص ٖضالت في جىػَ٘ اإلايافأث، هما هالخٔ ؤن 

 ٖلى الخىالي، وهي كُم 0.996، 0.722اللُمخحن  ،  ًإزظ(ب27)، (ؤ27) الاهدغاف اإلاُٗاعي للبىضًً
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في بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى َظًً الُبىضًً، ؤما الاهدغاف  (ججاوـ)نغحرة، ما ًاهض ٖضم وظىص حكدذ 

 ٖلى الخىالي، ما 1.320، 1.428، 1.159، ؤزظث اللُم (ط27)، (ر27)، (ث27)اإلاُٗاعي للبىىص الشالزت 

ًبن وظىص ازخالف في بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى الغُاباث والُٗل اإلاغيُت، والٗضالت في مىذ اإلايافئاث 

 .ومغاٖاة الٓغوف الاظخماُٖت صازل الٗمل

،  3.62، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي اللُمت (الىٓام الفغعي لألظىع )ؤما باليؿبت للبىض هيل 

ت 0.669باهدغاف مُٗاعي  ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا ما ًبن جمغهؼ (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

بظاباث اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى ُبىىص َظا الُبىض هيل، هما هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف 

ا  اإلاُٗاعي للبىض هيل مىسفٌ، ما ًبن وظىص ججاوـ هبحر في بظاباتهم خٌى اإلاٗلىماث التي ًىفَغ

 .الىٓام الفغعي لألظىع 

ما وؿخيخجه مً هخائج َظا الُبىض، ؤن الىٓام الفغعي لألظىع في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل    

الضعاؾت، ًلىم بمخابٗت ؤلاظغاءاث التي جُغؤ ٖلى ألاظىع، جلؿُم ؾاٖاث الٗمل ومخابٗت اإلاؿاع اإلانهي، 

ظا ما ًاهض ٖلى وظىص هٓام ٖاصٌ للضف٘ ألاظىع ًُبم ٖلى ول  مخابٗت الغُاباث والُٗل اإلاغيُت، َو

ت ؤن  ائف، وخؿب مؿاوٌ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ائفهم ومؿخىي ؤصائهم مً َظٍ الْى فحن، وفلا لْى اإلاْى

فحن ًاث اليلُت التي ًدهل ٖلحها اإلاْى  .ألاظىع جمشل الجؼء ألاهبر مً الخٍٗى

ؤما الفلغجحن ألازحرجحن اإلاخٗللحن بالٗضالت في مىذ اإلايافأث وجدلُل البِئت الاظخماُٖت صازل 

اث مىسفًت، َظا ما ًبحن ٖضم وظىص ٖضالت في جىػَ٘ اإلايافأث، هظلً ٖضم  الٗمل، ظاءث بمؿخٍى

ت  خباع الٓغوف الاظخماُٖت، وبدؿب مؿاوٌ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ اإلااؾؿاث الٗمىمُت )ألازظ بٗحن الٖا

ٖضم وظىص ٖضالت في جىػَ٘ اإلايافئاث لىظىص جضازل في الٗمل، بدُض ال ًمىً  (واإلااؾؿاث الخانت

ٌٖؼ ألاصاء الفغصي ٖلى ألاصاء الجماعي، آلن اإلايافأث جازغ ٖلى مؿخىي الكٗىع بالغيا وجىػَ٘ 

فحن ٖلى خض الؿىاء، َظا ما ًازغ ٖلى  اإلايافأث، لظلً جيىن اإلايافئاث بهىعة ظماُٖت ليل اإلاْى

فحن صازلُا بإجهم خللىا اهجاػا ممحزا  . قٗىع اإلاْى
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جبليل الىظام الفسعي لخكويً ألاجعويس الكفاءاث : طابعا

 جبليل فقساث ُبىد الىظام الفسعي لخكويً ألاجعويس الكفاءاث: (29)حدألاو زقم 

 مظخوى الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

مغجف٘   H28a جىمُت كضعاث الٗاملحن 3,69 1,195 3 000,

 3,95 1,130 1 000, مغجف٘
جىؾُ٘ صائغة اإلاٗاعف وجباصٌ 

 H28b الخبراث بحن الٗماٌ

يُت 3,78 1,234 2 000, مغجف٘  H28c جللي بغامج جيٍى

  3,8058 1,03824  000, مسجفع
 لخكويً فسعياوهظام او

 لكفاءاثا ألاجعويس

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدزالم

بحن مُُٗاث 
ُ
ٌ ج غ الىفاءاث ُبىض هخائج جدلُل (29 )الجضو ً وجٍُى  ؤخض بىىص الىٓام الفغعي لخيٍى

ُتُبٗض  تٌ الىٓم الفٖغ زالر  هي جخًمىه الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي ،هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

خُض ؤزظث ، (1اإلالخم)هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت ، (ث28)، (ب28)، (ؤ28) الفلغاث، جمشلذ في ؤؾئلت

ت  3.78، 3.95، 3.69الفلغاث الشالزت اإلاخىؾِ الخؿابي لها اللُم  ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

غ (0.000) ً وجٍُى ى ٌٗبر ًٖ مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا ما ًاهض ٖلى  ؤن الىٓام الفغعي لخيٍى ، َو

الىفاءاث في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ٌكمل ٖلى مٗلىماث جمشلذ في الغجبت ألاولى ٖلى 

يُت، زم في اإلاغجبت الشالشت  جىمُت كضعاث الٗاملحن، جلحها مٗلىماث خٌى جللي الٗماٌ  للبرامج الخيٍى

مٗلىماث خٌى جىؾُ٘ صائغة اإلاٗاعف وجباصٌ الخبراث بحن الٗماٌ، هما هالخٔ ؤن الاهدغاف اإلاُٗاعي 

ا ما، ما ًاهض 1.234، 1.130، 1.195اللُم  لىفـ الفلغاث ؤزظ  ٖلى الخىالي، وهي كُم نغحرة هٖى

 .في بظاباث اإلاؿخجىبحن (ججاوـ)ٖضم وظىص حكدذ 

غ الىفاءاث)ؤما باليؿبت للُبىض هيل  ً وجٍُى ، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي (الىٓام الفغعي لخيٍى

ت 3.80اللُمت  ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا ما ًبن جمغهؼ بظاباث (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى َظا البىض هيل، هما هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للبىض 

وهي كُمت نغحرة، ما ًبن وظىص ججاوـ في بظاباتهم خٌى الىٓام الفغعي  1.038هيل ؤزظ اللُمت  

غ الىفاءاث ً وجٍُى  .لخيٍى

غ الىفاءاث في اإلااؾؿاث  ً وجٍُى ًخطر مً هخائج َظا الُبىض، ؤن الىٓام الفغعي للخيٍى

الاكخهاصًت مدل الضعاؾت له ؤَمُت هبحرة مً خُض جىؾُ٘ صائغة اإلاٗاعف وجباصٌ الخبراث، باإليافت 
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فحن، بدُض ًخطر  مً  َظا الىٓام الفغعي ؤهه  يُت، جىمُت كضعاث اإلاْى فحن للبرامج الخيٍى بلى جللى اإلاْى

ُفي، ؤو اؾخٗماٌ  غ ألاصاء الْى فحن باإلاهاعاث واإلاٗاعف والخبراث، كىاٖض ؾلىن مىظه لخٍُى ًؼوص اإلاْى

ُفت ؤزغي  في اإلاؿخلبل ُفخه، ؤو جإَله لكغل ْو  .جلىُت خضًشت جخٗلم بْى

غ الىفاءاث ًىاهب  ً وجٍُى ت فةن َظا الىٓام الفغعي لخيٍى خؿب مؿاوٌ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ب بملاًِـ وؤؾالُب فٗالت التي جاصي بلى الخجاوب م٘ اإلادُِ والتي  وبهفت مؿخمغة ٖملُاث الخضٍع

فحن، ؤما بسهىم  يُت للُذ كبٌى واؾ٘ مً كبل اإلاْى خلم هخائج ظُضة، بدُض ؤن َظٍ البرامج الخيٍى

م  ً ٖمالها ًٖ ٍَغ ً فةن اإلااؾؿاث الٗمىمُت واإلااؾؿاث الخانت جلىم بخيٍى مغاهؼ ومضاعؽ الخيٍى

ً صازلي  م مضعبحن مسخهحن مً كبل اإلااؾؿاث)جيٍى ً زاعجي ًخم مً  (ًٖ ٍَغ م جيٍى و ًٖ ٍَغ

 . زالٌ مضاعؽ ومغاهؼ مخسههت في َظا اإلاجاٌ

ت التي جىو ٖلى يغوعة الاؾدشماع في الٗىهغ  بن َظٍ الىخائج جخىافم م٘ اإلالاعبت الٗملُت ؤلاصاٍع

غ الىفاءاث،التي ًيىن لها ؤزغ ٖلى الٗمل الفغصي والجماعي  ً والخٍُى البكغي، مً زالٌ ٖملُت الخيٍى

ت، مما ٌؿاَم في  في هفـ الىكذ،  بدُض مً زاللها جيخج مهاعاث ومٗاعف وزبراث ظضًضة ومخىٖى

فحن، جلضًم ؤفًل لألوكُت واإلاماعؾاث صازلها  .ؤُٖاء كُمت مًافت للماؾؿت، جدؿحن ؤصاء اإلاْى

 الخعلم الخىظيمي مبوز هخائج جبليل : الشالثاملعلب 

  حشخيص الخعلم الخىظيمي في املؤطظاث مبل الدزاطتُبعدهخائج جبليل : الفسر  ألاو 

 املظخوى الفسدرعلى الخعلم : أألاال

  على املظخوى الفسدرد حشخيص الخعلم الخىظيمينجبليل فقساث ُ  : (30) زقمحدألاو 

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

مغجف٘  ِلْم اإلااؾؿت الٗماٌ بإَضافها 3,92 1,215 1 000, َٗ
ُ
 W29a ح

مغجف٘   W30a حٗخبر اإلااؾؿت ألافغاص مهضعا َاما للمٗلىماث 3,87 1,022 2 000,

مغجف٘   W31a  ٖىضما ًدخاط الٗماٌ إلاٗلىمت ًدهلىن ٖلحها بؿهىلت 3,81 1,099 3 000,

مغجف٘   W32a َل اإلاهام اإلاىولت لألفغاص مٗغفت بكيل واضر 3,63 1,127 5 000,

مغجف٘  ,000 4 1,339 3,80 
ت ؤصواث ؤمام الٗماٌ لٗغى  َل جً٘ اإلااؾؿت مجمٖى

م   (صفتر الاكتراخاث)ؤفياَع
W33a 

مسجفع  ,000  ,91170 3,8052  
املظخوى 

 الفسدر

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدزالم     
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 الظي  هخائج جدلُل ُبىض الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الفغصي،(30)جبحن مُُٗاث ظضٌو عكم 

هما ( 33)، (32)، (31)، (30)، (29) البىىص، جمشلذ في زمؿت ؤؾئلت هي جخًمىهوان ٖضص ألاؾئلت التي 

مغجفٗت،  (مؿخىي جىفغ) خُض ظاءث جهىعاث ؤفغاص الُٗىت بضعظاث ، (1اإلالخم)ظاء في ؤصاة الضعاؾت 

 3.63بط ظاءث ول ٖباعاث اللُاؽ يمً َظا اإلاؿخىي لىً بمخىؾُاث خؿابُت مخباًىت جغاوخذ بحن 

ت 3.92و ، َظا ما ًبحن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث مدل (0.000)، ٖىض مؿخىي مٗىٍى

الضعاؾت خٌى اإلاىافلت بكضة وىن الٗماٌ في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت ٖلى ٖلم بإَضافها، ؤجهم مهضع 

َاما للمٗلىماث، هظلً وىن الٗماٌ ًدهلىن ٖلى اإلاٗلىماث التي ًدخاظىجها بيل ؾهىلت، هظلً فةن 

م مشل وي٘ صفتر  ت مً ألاصواث ؤمام الٗماٌ لٗغى ؤفياَع اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت جً٘ مجمٖى

 هما هالخٔ ؤن لالكتراخاث، هما ؤن الٗماٌ ٖلى ٖلم وبكيل واضر خٌى ول اإلاهام اإلاىولت بلحهم،

  1.127 و 1.215جغاوح ما بحن اللُمخحن  ( 33)، (32)، (31)، (30)، (29) الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغاث 

 .   في آعاء اإلاؿخجىبحن (ججاوـ)، َظا ما ًبن ٖضم وظىص حكدذ نغحرةوهي كُم 

، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي (الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الفغصي)ؤما باليؿبت للُبىض هيل 

ت 3.80اللُمت  ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا ما ًبن جمغهؼ آعاء (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى َظا الُبىض هيل، هما هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للبىض 

وهي كُمت نغحرة، ما ًبن وظىص ججاوـ في بظاباتهم خٌى الخٗلم ٖلى اإلاؿخىي  0.911هيل ؤزظ اللُمت 

 .الفغصي هيل

وؿخيخج مً زالٌ هخائج َظا الُبىض، ؤن اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت تهخم بالخٗلم 

م مهضعا  فحن بإَضاف اإلااؾؿت، هظلً اٖخباَع الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الفغصي مً زالٌ بٖالم اإلاْى

فحن  مهما للمٗلىماث، باإليافت بلى مؿاٖضتهم في الخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث بيل ؾهىلت، مٗغفت اإلاْى

ت مً ألاصواث ؤمام الٗماٌ بٗغى ؤفىغاَم، بدُض  للمهام اإلاىول بلحهم، هما ؤن اإلااؾؿت جً٘ مجمٖى

فحن واللغاعاث بكإجها  . ًخم بدسجُل ول اإلالترخاث والكياوي اإلالضمت مً اإلاْى
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ّ
الخعلم على املظخوى الجماعي : زاهيا

 الجماعي على املظخوى د حشخيص الخعلم الخىظيمينجبليل فقساث ُ  : (31) زقمحدألاو 

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

مغجف٘   W34b حٗلض اإلااؾؿت اظخماٖاث لخل الجزاٖاث 3,79 1,210 1 000,

مغجف٘   W35b َىان خىاع فٗاٌ في اإلااؾؿت 3,77 1,286 2 000,

مغجف٘   W36b جىاكل الىجاخاث التي مغث بها اإلااؾؿت لالؾخفاصة مجها 3,70 1,242 3 000,

 W37b جىاكل ؤلازفاكاث التي مغث بها اإلااؾؿت لالؾخفاصة مجها  2,44 1,390 5 001, مىسفٌ

مغجف٘   W38b حصج٘ اإلااؾؿت الٗماٌ ٖلى الٗمل الجماعي 3,61 1,261 4 000,

مسجفع  ,000  1,0534 3,462  
املظخوى 

 الجماعي

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدزالم     

 الظي هخائج جدلُل ُبىض الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الجماعي،( 31)جىضر مُُٗاث ظضٌو عكم 

( 38)، (37)، (36)، (35)، (34) البىىص، جمشلذ في زمؿت ؤؾئلت هي جخًمىهوان ٖضص ألاؾئلت التي 

 (مؿخىي جىفغ)خُض ظاءث جهىعاث ؤفغاص الُٗىت بضعظاث ، (1اإلالخم)هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت 

مغجفٗت، خُض ظاءث مٗٓم ٖباعاث اللُاؽ يمً َظا اإلاؿخىي لىً بمخىؾُاث خؿابُت مخباًىت 

ت 3.44و 3.79جغاوخذ بحن  ، َظا ما ًبحن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن في (0.000)، ٖىض مؿخىي مٗىٍى

اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى اإلاىافلت بكضة وىن اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت جلىم بٗلض 

  زلم خىاع فٗاٌ، مىاككتاظخماٖاث للٗماٌ مً ؤظل خل الجزاٖاث التي جيكإ بُجهم وبحن ؤلاصاعة، 

، هما جلىم بالدصجُ٘ ٖلى الٗمل الجماعي، هما  مجهاوالاؾخفاصةالىجاخاث التي مغث بها اإلااؾؿت 

جغاوخذ ما بحن  ازظ كُم هبحرة (38)، (36)، (35)، (34)هالخٔ ؤن الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغاث 

في آعاء اإلاؿخجىبحن، باؾخصىاء  (ٖضم ججاوـ)، َظا ما ًبن وظىص حكدذ 1.39 و 1.210 اللُمخحن

ت   2.44فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي لها اللُمت  (37)الفلغة   ، باهدغاف (0.000)ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ى مؿخىي جىفغ مىسفٌ، ما ًبحن ؤن اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت ال جلىم بمىاككت  ،1.39مُٗاعي  َو

ؤلازفاكاث التي مغث بها اإلااؾؿت والاؾخفاصة مجها،  هما هالخٔ وظىص حكدذ في ؤعاء اإلاؿخجىبحن خٌى 

 .َظا الُبىض

، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي (الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الجماعي)ؤما باليؿبت للُبىض هيل 

ت 3.462اللُمت  ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا ما ًبن جمغهؼ آعاء (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى َظا الُبىض هيل، هما هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للُبىض 
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ا ما، ما ًبن ٖضم وظىص حكدذ في بظاباتهم خٌى الخٗلم  1.05هيل ؤزظ اللُمت   وهي كُمت نغحرة هٖى

 .ٖلى اإلاؿخىي الجماعي هيل

وؿخيخج مً زالٌ هخائج َظا الُبىض، ؤن اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت تهخم ؤًًا بالخٗلم 

َىان خىاع فٗاٌ ، ٖلض اإلااؾؿت اظخماٖاث لخل الجزاٖاثالخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الجماعي مً زالٌ 

، همل جلىم اإلااؾؿت التي مغث بها اإلااؾؿت لالؾخفاصة مجها  جىاكل الىجاخاث، بدُضفي اإلااؾؿت

بدصجُ٘ ٖلى الٗمل الجماعي، بالخالي فةن ول َظٍ ؤلاظغاءاث التي جلىم بها اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت 

ججٗل مً ألافغاص ًدؿىن بغوح الاهخماء وؤجهم ٖىهغا مهما في ججؿُض وجدلُم ؤَضافها، وعؾم 

ا ٖلى  ؾُاؾاتها وبؾتراجُجُتها، هما هالخٔ ؤن اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت حؿاَم  في زلم مٗغفت ووكَغ

اث، ؾىاء ٖلى مؿخىي فغق الٗمل، ؤلاصاعاث، بالخالي حؿىص ٖىضَم طَىُت ظضًضة  وافت اإلاؿخٍى

فحن، خل اإلاكاول والهغاٖاث  حؿاٖضَم ٖلى زلم حٗاون ظماعي، جىلُض الشلت بحن اإلااؾؿت واإلاْى

 .بُغق قفافت

 الخعلم على املظخوى الخىظيمي:  زالشا

 الخىظيميعلى املظخوى جبليل فقساث ُبعد حشخيص الخعلم : (32) زقمحدألاو 

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

 W39c  ؾخفُض اإلااؾؿت مً الكغاواث التي حٗلضَا 2,37 1,367 4 004, مىسفٌ

 2,42 1,527 3 004, مىسفٌ
حؿخٗحن اإلااؾؿت بمياجب الضعاؾاث إلظغاء ملاعهاث م٘ 

 ماؾؿاث ؤزغي 
W40c 

مغجف٘  ,000 2 1,207 3,70 
غ)جلىم اإلااؾؿت بيل ما َى ظضًض في مجاٌ ٖملىا  - جلاٍع

 (لىخت بٖالهاث
W41c 

مغجف٘  ,000 1 ,938 4,12 
ؾُاؾت وؤَضاف اإلااؾؿت واضخت ومٗغوفت لجمُ٘ 

 الٗماٌ
W42c 

مسجفع  ,000  ,97478 3,1525  

املظخوى 

 الخىظيمي

          SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدزالم

 الظي هخائج جدلُل ُبىض الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الىلي، (32)جىضر مُُٗاث ظضٌو عكم              

هما ظاء في ، (42)، (41)، (40)، (39) البىىص، جمشلذ في ؤعبٗت ؤؾئلت هي جخًمىهوان ٖضص ألاؾئلت التي 

مغجفٗت، بط ؤزظ اإلاخىؾِ  (مؿخىي جىفغ) بضعظاث  آعاء اإلاؿخجىبحنخُض ظاء، (1اإلالخم)ؤصاة الضعاؾت 

ت 3.70و 4.12 اللُمخحن (42)، (41)الخؿابي للفلغجحن  ، َظا (0.000)، ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ما ًبحن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى اإلاىافلت بكضة مً خُض ؤَمُت 

غ ولىخاث بٖالن مً ؤظل وي٘ ويىح ؾُاؾت وؤَضاف اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت للٗماٌ ، وي٘ الخلاٍع
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 ، ازظ اللُمخحن (42)، (41 )ول ما َى ظضًض في اإلااؾؿت، هما هالخٔ ؤن الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغجحن

ا  ما، ما ًبحن ججاوـ في آعاء اإلاؿخجىبحن0.938، 1.207  . ٖلى الخىالي وهي كُم نغحرة هٖى

ٖىض ، ٖلى الخىالي 2.42 ،2.37 فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي اللُمخحن ،(42)، (41)ؤما الفلغجحن 

ت  ى مؿخىي جىفغ مىسفٌ، (0.000)مؿخىي مٗىٍى ما ًبحن ؤن ؤعاء اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث مدل ، َو

الضعاؾت ال ًىافلىن بكضة ٖلى وىن اإلااؾؿاث جلىم باالؾخٗاهت بمياجب الضعاؾاث إلظغاء اإلالاعهت بُجها 

وبحن اإلااؾؿاث ألازغي والاؾخفاصة مً الكغاواث اإلاىٗلضة بُجهم، ؤما الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغجحن فلض 

ا ما، ما ًبحن ٖضم وظىص ججاوـ في  1.527، 1.367ؤزظ اللُمخحن  ٖلى الخىالي وهي كُمت هبحرة هٖى

 .آعائهم

، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي (الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الخىُٓمي)ؤما باليؿبت للُبىض هيل 

ت 3.152اللُمت  ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا ما ًبن جمغهؼ آعاء (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى فلغاث َظا الُبىض هيل، هما هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي 

وهي كُمت نغحرة، ما ًبن ٖضم وظىص حكدذ في بظاباتهم خٌى ُبىض  0.974للُبىض هيل ؤزظ اللُمت  

 .الخٗلم ٖلى اإلاؿخىي الخىُٓمي هيل

       وؿخيخج مً زالٌ هخائج َظا الُبىض، ؤن اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت تهخم بالخٗلم ٖلى 

فحن، باإليافت بلى كُامؾُاؾت وؤَضاف اإلااؾؿت اإلاؿخىي الخىُٓمي مً زالٌ جىيُذ   لجمُ٘ اإلاْى

غمشل بٖضاص اٌا ٌاإلااؾؿت بيل ما َى ظضًض في مجاٌ ٖمل ، م٘ وظىص هلو في لىخت بٖالهاث وجلاٍع

هظلً هلو في  ،  اإلااؾؿت بمياجب الضعاؾاث إلظغاء ملاعهاث م٘ ماؾؿاث ؤزغي بظغاءاث اؾخٗاهت 

، لظلً ال حؿتهضف َظٍ ؤلاظغاءاث التي جلىم بها اإلااؾؿاث  مً الكغاواث التي حٗلضَاالاؾخفاصة

فحن واإلااؾؿت ؤو بحن  ت  اإلاكترهت بحن اإلاْى الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ول الخغحراث في الىماطط الفىٍغ

اإلااؾؿت واإلااؾؿاث ألازغي، هما ؤجها ال جمخض بلى ألاؾىاق واإلاىافؿحن، بالخالي فهى ال ٌؿاٖض 

اع اليامل لخضور الخٗلم ٖلى اإلاؿخىي  اإلااؾؿاث ٖلى بصعان آلُت الخٗلم اإلاىاؾبت التي جمشل ؤلَا

اإلااؾؿت هيل، مً زالٌ الُغق وألاؾالُب و ألاهٓمت الجضًضة التي جاصي بلى فهم ٖملُت الخٗلم ٖلى 

 .اإلاؿخىي الخىُٓمي
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 هخائج جبليل ُبعد مصادز الخعلم الخىظيمي:  الفسر الشاوي

  الخىظيميحشخيص ُبىد املصادز الداخليت للخعلم: أألاال

  الخىظيميجبليل فقساث ُبىد املصادز الداخليت للخعلم: (33)حدألاو 

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

مغجف٘   X43a الخجغبت 4,10 940, 1 000,

 X44a الخبرة 3,87 1,143 2 000, مغجف٘

 X45a الهغإ الضازلي 3,30 1,463 4 032, مغجف٘

 X46a  الفكل 3,35 1,325 3 006, مغجف٘

  3,6543 89442,  000, مسجفع
داخليت اوصادز الم

  الخىظيميللخعلم

          SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدزالم

 الظي وان  هخائج جدلُل ُبىض اإلاهاصع  الضازلُت للخٗلم الخىُٓمي،(33)          جىضر مُُٗاث ظضٌو عكم 

هما ظاء في ؤصاة ، (46)، (45)، (44)، (43) البىىص، جمشلذ في ؤعبٗت ؤؾئلت جخًمىهٖضص ألاؾئلت التي 

 يمً مؿخىي (46)، (45)، (44)، (43)، بط ظاءث ول ٖباعاث اللُاؽ للفلغاث (1اإلالخم)الضعاؾت 

ت 4.10و 3.30جىفغ مغجف٘، لىً بمخىؾُاث خؿابُت مخباًىت جغاوخذ بحن  ، ٖىض مؿخىي مٗىٍى

، َظا ما ًبحن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى اإلاىافلت بكضة مً (0.000)

، خُض ؤزظ مهضع الخجغبت اإلاهضع ألاٌو للخٗلم، زم خُض ؤَمُت اإلاهاصع الضازلُت للخٗلم الخىُٓمي

ًلُه في اإلاغجبت الشاهُت مهضع الخبرة، ؤما في اإلاغجبت الشالشت الخٗلم مً الفكل، زم في اإلاغجبت ألازحرة 

، (46)، (45)، (44) مهضع الخٗلم مً الهغإ الضازلي، هما هالخٔ ؤن الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغاث 

، ما ًبحن وظىص ججاوـ في آعاء نغحرة ٖلى الخىالي وهي كُم 1.325، 1.463، 1.143 ازظ اللُم 

اإلاخٗلم بمهضع الخٗلم مً الخجغبت، فلض ؤزظ الاهدغاف اإلاُٗاعي اللُمت  (44)اإلاؿخجىبحن، ؤما البىض 

 .  وهي كُمت نغحرة ما ًبحن وظىص ججاوـ في آعاء اإلاؿخجىبحن خٌى َظا الُبىض 0.940

، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي (اإلاهاصع الضازلُت للخٗلم الخىُٓمي)    ؤما باليؿبت للُبىض هيل     

ت 3.65اللُمت  ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا ما ًبن جمغهؼ آعاء (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى َظا الُبىض هيل، هما هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للُبىض 

وهي كُمت نغحرة، ما ًبن ٖضم وظىص حكدذ في بظاباتهم خٌى اإلاهاصع  0.894هيل ؤزظ اللُمت 

 .الضازلُت للخٗلم الخىُٓمي هيل
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         ما وؿخيخجه مً هخائج َظا الُبىض، ؤن اإلاهاصع الضازلُت للخٗلم الخىُٓمي في اإلااؾؿاث    

الاكخهاصًت مدل الضعاؾت حٗخمض بكيل ؤؾاس ي ٖلى ٖضة مهاصع مسخلفت جخمشل في  الخٗلم مً 

ل الىاك٘ الفٗلي بلى ؾلىن ومٗاعف صازل اإلااؾؿت، هظلً الخٗلم  الخجغبت الظي ًخم مً زالله جدٍى

فحن ؤو الخام باإلااؾؿت، مً زالٌ التراهم اإلاؿخمغ للمٗاعف ؤو ًٖ  م الخبرة الخانت باإلاْى ًٖ ٍَغ

م ألازُاء التي جدضر ؤزىاء مماعؾت الٗمل ؤو اليكاٍ، هما ٌٗخبر الفكل مهضعا في ٖملُت الخٗلم  ٍَغ

الظي ًخم مً زالٌ الفهم الجُض لألؾباب التي ؤصث بلى َظا الفكل الخالي ؤو اإلاؿخلبلي، باإليافت بلى 

فحها،  فحن ؤو بحن اإلااؾؿت ومْى حٗلمها مً زالٌ اؾخغالٌ الهغإ الضازلي الظي ًدضر بحن اإلاْى

 . الظي ًخم مً زالٌ الخىاع الفٗاٌ وجباصٌ ألافياع في خل اإلاكاول

 حشخيص ُبىد املصادز الخازحيت للخعلم الخىظيمي: زاهيا

  للخعلم الخىظيميالخازحيتجبليل فقساث ُبىد املصادز : (34)حدألاو 

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

 X47b اإلاٗغفت 3,52 1,359 2 000, مغجف٘

 X48b (الخدالفاث)الكغواء  3,24 1,484 4 081, مخىؾِ

 X49b اإلادُِ الخاعجي 3,24 1,559 3 097, مخىؾِ

 X50b  التي جخدهل ٖلحها اإلااؾؿتالىفاءاث 3,76 1,233 1 082, مخىؾِ

  3,4413 1,05201  000, مسجفع

خازحيت اوصادز الم

  الخىظيميللخعلم

  SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدزالم

 الظي وان  هخائج جدلُل ُبىض اإلاهاصع الخاعظُت للخٗلم الخىُٓمي،(34)جىضر مُُٗاث ظضٌو عكم 

هما ظاء في ؤصاة ، (50)، (49)، (48)، (47) البىىص، جمشلذ في ؤعبٗت ؤؾئلت جخًمىهٖضص ألاؾئلت التي 

ت 3.52، اللُمت (47)، بط ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي للفلغة (1اإلالخم)الضعاؾت  ، ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، ما ًبحن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى (0.000) ، َو

، خُض حٗخمض بكيل هبحر ٖلى اإلاىافلت بكضة مً خُض ؤَمُت اإلاهاصع الخاعظُت للخٗلم الخىُٓمي

م اإلاٗغفت، هما  ، 3.24  اللُم(50 )،(49)، (48)ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي للفلغاث مهضع الخٗلم ًٖ ٍَغ

ت ٖلى الخىلي، 3.76 ،3.24 ى مؿخىي جىفغ مخىؾِ، ألن مؿخىي  ،(0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى َو

ت ؤهبر مً اللُمت  ، ما ًبحن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى 0.05اإلاٗىٍى
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، خُض حٗخمض اإلااؾؿاث ٖلى مهضع اإلاىافلت مً خُض ؤَمُت اإلاهاصع الخاعظُت للخٗلم الخىُٓمي

م الىفاءاث الخاعظُت،  هما  م  الخدالفاث والخٗلم مً اإلادُِ الخاعجي، الخٗلم ًٖ ٍَغ الخٗلم ًٖ ٍَغ

 ، مخباًىت جغاوخذ ما بحن اللُمخحن (50)، (49)، (48)، (47)هالخٔ ؤن كُم الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغاث 

 .  ، ما ًبحن وظىص ججاوـ في آعاء اإلاؿخجىبحننغحرة وهي كُم  1.552، 1.233

، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي (اإلاهاصع الخاعظُت للخٗلم الخىُٓمي)ؤما باليؿبت للُبىض هيل 

ت 3.441اللُمت  ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا ما ًبن جمغهؼ آعاء (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى َظا الُبىض هيل، هما هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للبىض 

في بظاباتهم خٌى اإلاهاصع  (ججاوـ)وهي كُمت نغحرة، ما ًبن ٖضم حكدذ  1.052هيل ؤزظ اللُمت 

 .الخاعظُت للخٗلم الخىُٓمي هيل

جبحن هخائج َظا الُبىض، ؤن اإلاهاصع الخاعظُت التي حٗخمض ٖلحها اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل 

الضعاؾت في ٖملُت الخٗلم الخىُٓمي، ال حٗخمض بكيل ؤؾاس ي ٖلى الىفاءاث التي ًخم الخهٌى ٖلحها مً 

م ٖملُت الاؾخلُاب، بدُض ال ًخم اؾخغالٌ جىٕى َظٍ الىفاءاث التي جاصي  زاعط اإلااؾؿت، ًٖ ٍَغ

بضوعَا بلى بصاعة ألاصاء بكيل هفء ؤًً ًدلم لها هخائج وؤَضاف مدضصة، مشل زلم َغق حؿُحر ظضًضة 

ؤو مىخجاث ظضًضة، زلم ؤؾىاق لم جىً مىظىصة مً كبل، عغبت اإلااؾؿت في الغف٘ مً ألاصاء 

 .الخىافس ي، ؤلابضإ، الخإكلم م٘ صًىامىُت اإلادُِ اإلادلي والضولي

ؤما اإلاهاصع الخاعظُت ألازغي للماؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت فلض ظاءث بضعظاث 

مخىؾُت، َظا ما ًضٌ ٖلى وظىص جدفٔ ٖلى َظا الىٕى مً مهاصع الخٗلم الخىُٓمي الخاعظُت، التي 

جمشلذ في الكغاواث والخدالفاث واإلادُِ الخاعجي،  َظا ما ًبحن ؤن اإلااؾؿاث ال جلىم بٗلض قغواث 

وجدالفاث بُجها وبحن اإلااؾؿاث ألازغي، بالخالي ؾىف ًازغ ٖلى ٖضم زلم مٗاعف وزبراث ظضًضة، 

 .جىىىلىظُا وبؾتراججُاث ومىخجاث ظضًضة ٖلى ؤصاء اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت
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 هخائج جبليل ُبعد أهوار الخعلم الخىظيمي: الفسر الشالث

 الخعلم الصفسر : أألاال

الخعلم الصفسر ُبىد جبليل فقساث : (35)  زقمحدألاو 

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

 Y51a عنض وحسجُل اإلاٗلىماث مً اإلادُِ الخاعجي 2,58 1,084 3 000, مىسفٌ

 Y52a ٖضم بصماط اإلاخغحراث البُئُت في زلافتها 2,63 921, 2 000, مىسفٌ

 Y53a بصماط اإلاخغحراث البُئُت في بؾتراجُجُاتها 2,66 1,107 1 000, مىسفٌ

  2,6261 85629,  000, مىخفض

الخعلم 

 الصفسر 

  SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز         الم

 الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي هخائج جدلُل ُبىض الخٗلم الهفغي، (35)جمشل مُُٗاث ظضٌو عكم

، بط (1اإلالخم)هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت ، (53)، (52)، (51) الفلغاث، جمشلذ في زالر ؤؾئلت جخًمىه

ت 2.66، 2.63، 2.58ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي لها اللُم  ى (0.000) ٖلى الخىالي، ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى ٖضم اإلاىافلت  مؿخىي جىفغ مىسفٌ، ما ًبحن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن في

، بؿبب ٖضم بصماط اإلاخغحراث وظىص حٗلم نفغي  في َظٍ اإلااؾؿاثجُبُلاث وبكضة مً خُض ؤَمُت 

البُئُت في بؾتراججُاث اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت، هظلً َظا الىٕى مً الخٗلم ال ًلىم بةصماط اإلاخغحراث 

البُئُت في زلافتها،  باإليافت بلى ٖضم عنض وحسجُل اإلاٗلىماث مً اإلادُِ الخاعجي، هما هالخٔ ؤن 

، نغحرة ٖلى الخىالي وهي كُم 1.107، 1.084 ، ؤزظ اللُمخحن (53)، (51)للفلغجحن الاهدغاف اإلاُٗاعي 

 0.856فإزظ اللُمت  (53)ما ًبحن وظىص ججاوـ في آعاء اإلاؿخجىبحن، ؤما  الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغة 

ا ما، ما ًاهض ججاوـ آعائهم ٖلى َظٍ الفلغة  .وهي كُمت مىسفًت هٖى

 ٖىض 2.626، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي اللُمت (الخٗلم الهفغي )ؤما باليؿبت للبىض هيل 

ت  ى مؿخىي جىفغ مىسفٌ، َظا ما ًبن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن خٌى ٖضم (0.000)مؿخىي مٗىٍى ، َو

بىض هيل، هما هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للُبىض هيل ؤزظ اللُمت 
ُ
اإلاىافلت بكضة خٌى َظا ال

 .وهي كُمت نغحرة، ما ًبن ٖضم وظىص حكدذ في بظاباتهم خٌى الُبىض هيل 0.856

ما ًمىً اؾخيخاظه مً هخائج َظا الُبىض، ؤن َظا الىٕى مً الخٗلم اإلاُبم في اإلااؾؿاث 

ت وؤلاصعاهُت ٖلى جلُُم البُئُت  الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ال ٌٗخبر مضزال لللضعة الخدلُلُت والخفؿحًر

التي مً خىلها، فهى ال ٌٗخمض بالضعظت ألاولى ٖلى جدلُل وبصماط ول اإلاخغحراث البُئُت في اؾتراجُجُاتها 
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اإلاخإجُت مً اإلادُِ الخاعجي، باإليافت بلى وىن َظا الخٗلم ال ًلىم بةصماط الٗىانغ البُئُت في زلافتها 

الخىُٓمُت، َظا ما ٌٗخبر ؤمغ ؾلبي، ألن َظٍ الٗىانغ الشلافُت جسلم بِئت ٖمل حصج٘ ٖلى ٖملُت 

ماٌ اإلاىولت بلحهم ال حكيل هلُت  فىن ؤزىاء ٖملُت جىفُظ ألٖا الخٗلم، هظلً ألازُاء التي ًل٘ فحها اإلاْى

كىة في ؤصائهم، بالخالي ؾىف ًازغ ٖلى اهدؿاب مٗاعف ظضًضة حؿخسضم في الخٗامل م٘ الفغم 

 . والتهضًضاث التي جىاظه الخىُٓم

ألاالشاوي  ألاو  مً املظخوى الخعلم : زاهيا

 مً املظخوى  ألاو ألاالشاويجبليل فقساث الخعلم : (36) زقم حدألاو 

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

 3,53 1,165 4 000, مغجف٘
بصزاٌ اإلاخغحراث اإلاىظىصة في البِئت الخاعظُت 

ت زُاعاث للماؾؿت  وويٗها في مجمٖى
Y54b 

 Y55b ؤَضاف اإلااؾؿت مٗغوفت مؿبلا 3,66 1,220 2 000, مغجف٘

 Y56b الابخياعاإلاخغحراث البُئُت لها صوع يُٗف في ٖملُت  3,54 1,209 3 000, مغجف٘

 Y57b  عبذ ٖالُتفَىامجدلُم  3,71 1,369 1 000, مغجف٘

  3,6109 1,13564  000, مسجفع

 من التعلم 

األول المستوى 

 والثاني

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز  الم

  هخائج جدلُل ُبىض الخٗلم الخىُٓمي مً اإلاؿخىي ألاٌو والشاوي،(36)جىضر مُُٗاث ظضٌو عكم 

هما ظاء ، (57)، (56)، (55)، (54) البىىص، جمشلذ في ؤعبٗت ؤؾئلت جخًمىهالظي وان ٖضص ألاؾئلت التي 

 يمً مؿخىي جىفغ (57)، (56)، (55)، (54)، بط ظاءث ول ٖباعاث اللُاؽ (1اإلالخم)في ؤصاة الضعاؾت 

ت 3.71و 3.53مغجف٘، لىً بمخىؾُاث خؿابُت مخباًىت جغاوخذ بحن  ، ٖلى الخىالي ٖىض مؿخىي مٗىٍى

، َظا ما ًبحن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى ؤَمُت وظىص مشل َظا (0.000)

، خُض ًلىم َظا الخٗلم في اإلاغجبت ألاولى بخدلُم َىامل عبذ ٖالُت، زم في اإلاغجبت الىٕى مً الخٗلم

الشاهُت جدلُم ؤَضاف اإلااؾؿت التي جم ويٗها مؿبلا، بٗضَا ًلىم بةصزاٌ اإلاخغحراث اإلاىظىصة في 

البِئت الخاعظُت وويٗها في قيل زُاعاث، لىً َظٍ اإلاخغحراث ال جضزل يمً ٖملُت الابخياع، هما 

 ، ؤزظ كُم مخلاعبت جغاوخذ بحن اللُمخحن (57)، (56)، (55)، (54) هالخٔ ؤن الاهدغاف اإلاُٗاعي للبىىص 

 .، ما ًبحن وظىص ججاوـ في آعاء اإلاؿخجىبحننغحرة،  وهي كُم 1.369، 1.209
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، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ (الخٗلم الخىُٓمي مً اإلاؿخىي ألاٌو والشاوي)ؤما باليؿبت للُبىض هيل 

ت 3.61الخؿابي اللُمت  ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا ما ًبن جمغهؼ آعاء (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

اإلاؿخجىبحن خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى َظا البىض هيل، هما هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للُبىض 

وهي كُمت مىسفًت، ما ًبن وظىص ٖضم وظىص حكدذ في بظاباتهم خٌى َظا  1.135هيل ؤزظ اللُمت 

 .الىٕى مً الخٗلم

 ألاالشىائي  حادرالخعلم : زالشا

  حادر ألاالشىائي الخعلم ُبىدجبليل : (37) زقم حدألاو   

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

 Y58c جصخُذ ٖضم الخىافم بحن الىخائج وألاَضاف 3,60 1,431 2 000, مغجف٘

 Y59c  جىفحر الجى واإلاىار اإلاىاؾب لٗملُت الخٗلم 3,61 1,296 1 000, مغجف٘

 Y60c الخيبا بما ؾخدلله اإلااؾؿت وفم مٗاًحر مُٗىت 3,41 1,161 5 000, مغجف٘

 Y61c  عكابت وجصخُذ ألازُاء والاؾخفاصة مجها 3,52 1,238 3 000, مغجف٘

 Y62c  جىغاع الٗملُاث الغكابُت 3,49 1,209 4 000, مغجف٘

  3,5252 1,1209  000, مسجفع

الخعلم  حادر 

 ألاالشىائي

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدزالم

هخائج جدلُل ُبىض الخٗلم الخىُٓمي مً اإلاؿخىي ألاخاصي  (37)جىضر مُُٗاث ظضٌو عكم 

، (60)، (59)، (58) الفلغاث، جمشلذ في زمؿت ؤؾئلت جخًمىه الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي والشىائي،

، بط ظاءث ول ٖباعاث اللُاؽ لىفـ الفلغاث يمً (1اإلالخم)هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت ( 62)، (61)

، ٖىض مؿخىي 3.61و 3.41مؿخىي جىفغ مغجف٘، لىً بمخىؾُاث خؿابُت مخباًىت جغاوخذ بحن 

ت  ، َظا ما ًبحن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى ؤَمُت وظىص (0.000)مٗىٍى

، خُض ًلىم َظا الخٗلم في اإلاغجبت ألاولى بخىفحر الجى واإلاىار اإلاىاؾب لٗملُت مشل َظا الىٕى مً الخٗلم

الخٗلم، زم في اإلاغجبت الشاهُت جصخُذ ٖضم الخىافم بحن الىخائج وألاَضاف، ؤما في اإلاغجبت الشالشت ًلىم 

بمغاكبت وجصخُذ ألازُاء والاؾخفاصة مجها م٘ جىغاع الٗملُاث الغكابُت باؾخمغاع، ؤما في اإلاغجبت ألازحرة 

، (59)، (58) ًلىم بالخيبا بما ؾىف جدلله اإلااؾؿاث، هما هالخٔ ؤن الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغاث

ما كُمخحن 1.431، 1.161 ؤزظ كُم مخلاعبت جغاوخذ بحن اللُمخحن  (62)، (61)، (60) ، نغحرجحن،  َو

 .ما ًبحن وظىص ججاوـ في آعاء اإلاؿخجىبحن
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، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي اللُمت (الخٗلم الخىُٓمي ألاخاصي والشىائي)ؤما باليؿبت للُبىض هيل 

ت 3.525 ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا ما ًبن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن (0.000) ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

خٌى اإلاىافلت بكضة خٌى َظا الُبىض هيل، هما هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للُبىض هيل ؤزظ 

 .وهي كُمت نغحرة، ما ًبن ٖضم وظىص حكدذ في بظاباتهم خٌى َظا الىٕى مً الخٗلم هيل 1.12اللُمت 

وؿخيخج مً هخائج َظا الُبىض،  ؤن الخٗلم الخىُٓمي ألاخاصي والشىائي اإلاُبم في اإلااؾؿاث مدل 

الضعاؾت ٌٗخبر حٗلم بؿُِ ومخضوي مً خُض اإلاؿخىي، فهى حٗلم جىُفي هاجج ًٖ اؾخجابت اإلااؾؿت 

إلادُُها، فهى ٌٗخمض ٖلى بِئت مؿخلغة وؾهلت الخىُُف وجبدض ًٖ الللُل مً الخاظت بلى الخغُحر 

والخٗلم، ألن وكاٍ اإلااؾؿت وكاٍ ًمُل بلى الخىغاع والغوجحن، لظلً حٗمل اإلااؾؿت ٖلى جىفحر الجى 

اإلاىاؾب لٗملُت الخٗلم، جصخُذ ٖضم الخىافم بحن الىخائج وألاَضاف، الغكابت اإلاؿخمغة وجصخُذ 

ألازُاء والاؾخفاصة، جىغاع الٗملُاث الغكابُت باؾخمغاع، الخيبا بما ؾخدلله اإلااؾؿت وفم مٗاًحر 

 .مُٗىت

الظي ٌٗخبر ألاب    SENGEهما ؤن َظا الىٕى مً الخٗلم ًخُابم م٘ الخٗلم الظي كضمه الباخض 

الغوحي للخٗلم الخىُٓمي، بدُض هجض زهائو َظا الخٗلم في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت 

، فهى ًخجاوب م٘  SENGEجخُابم م٘ الخٗلم الخىُٓمي ؤخاصي وزىائي الخللت الظي كضمه الباخض

       . اإلاخغحراث البُئُت مً زالٌ جصخُذ والخيبا باألزُاء التي ؾىف جل٘ فحها اإلااؾؿت

الخعلم الشالسي : زابعا

 الشالسي الخعلم ُبىدجبليل : (38) زقم حدألاو   

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

 Y63d بصماط ألاؾـ الخىُٓمُت في ٖملُت الخٗلم 2,56 1,326 2 000, مىسفٌ

 Y64d جىفحر خض هبحر مً اإلاٗاعف 2,37 1,346 5 004, مىسفٌ

 Y65d بٖاصة ألاهٓمت اإلاىظىصة في اإلااؾؿت 2,37 1,280 4 003, مىسفٌ

غ َُاول جىُٓمُت جخالئم م٘ ٖملُت الخٗلم . 2,46 1,397 3 001, مىسفٌ  Y66d جٍُى

لت التي جخم بها ٖملُت الخٗلم  2,65 1,298 1 000, مىسفٌ  Y67d فهم الٍُغ

  2,4800 1,17243  000, مىخفض

الخعلم 

 الشالسي

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز             الم
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 الظي ،(زالسي الخللت)،  هخائج جدلُل ُبىض الخٗلم الخىُٓمي الشالسي (38)جبحن مُُٗاث ظضٌو عكم 

هما ( 67)، (66)، (65)، (64)، (63) الفلغاث، جمشلذ في زمؿت ؤؾئلت جخًمىهوان ٖضص ألاؾئلت التي 

، بط ظاءث ول ٖباعاث اللُاؽ لىفـ الفلغاث يمً مؿخىي جىفغ (1اإلالخم)ظاء في ؤصاة الضعاؾت 

ت 2.65و 2.37مىسفٌ، لىً بمخىؾُاث خؿابُت مخباًىت جغاوخذ بحن  ، ٖىض مؿخىي مٗىٍى

، َظا ما ًبحن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى ٖضم اإلاىافلت بكضة (0.000)

لت التي جخم بها ألَمُت وظىص مشل َظا الىٕى مً الخٗلم ، بؿبب ٖضم فهم مضعاء َظٍ اإلااؾؿاث الٍُغ

غ َُاول  ٖملُت الخٗلم الشالسي، هظلً لٗضم بصماظهم لألؾـ الخىُٓمُت في ٖملُت الخٗلم، ٖضم جٍُى

جىُٓمُت جخالءم م٘ ٖملُت الخٗلم، هلو في جىفحر ٖضص هبحر مً اإلاٗاعف صازلها، هما هالخٔ ؤن 

،  وهي 1.298، 1.280  ؤزظث كُم مخلاعبت جغاوخذ بحن اللُمخحن الاهدغاف اإلاُٗاعي لىفـ الفلغاث

 .، ما ًبحن وظىص ججاوـ في آعاء اإلاؿخجىبحننغحرةكُم 

 2.48، فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي اللُمت (الخٗلم الخىُٓمي الشالسي)ؤما باليؿبت للُبىض هيل 

ت  ى مؿخىي جىفغ مىسفٌ، َظا ما ًبحن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن خٌى (0.000)ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو

ٖضم اإلاىافلت بكضة خٌى َظا الُبىض هيل، هما هالخٔ ؤن كُمت الاهدغاف اإلاُٗاعي للُبىض هيل ؤزظ 

ا ما، ما ًبن وظىص ججاوـ في بظاباتهم خٌى َظا الىٕى مً الخٗلم 1.172اللُمت   .وهي كُمت نغحرة هٖى

ًخبن مً هخائج َظا الُبىض، ؤن مٗٓم اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت ال جُبم مشل َظا الىٕى مً 

الخٗلم الخىُٓمي، بدُض ؤن جدلله مكغوٍ بخدلم الخٗلم الخىُٓمي ألاخاصي والشىائي، لظلً هجاخه 

ت للخٗلم  فحن بالكغوٍ الًغوٍع الهُيل الخىُٓمي، جىفحر اإلاٗاعف، فهم )ٌٗخمض ٖلى مضي جؼوٍض اإلاْى

، الهضف مجها َى حغُحر اإلاغظُٗاث الخىُٓمُت ألاؾاؾُت، فهى ٌٗخمض بكيل ؤؾاس ي ٖلى فهم  (ألاهٓمت

غ َُاول جىُٓمُت  لت التي تهخم بٗملُت الخٗلم، بصماط ألاؾـ الخىُٓمُت في ٖملُت الخٗلم، جٍُى الٍُغ

 .جخالءم م٘ ٖملُت الخٗلم، بٖاصة ألاهٓمت اإلاىظىصة في اإلااؾؿت، جىفحر خض هبحر مً اإلاٗاعف صازلها
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  جبليل ُبعد هخائج الخعلم الخىظيميجهخائ: الفسر السابع

 هخائج الخعلم الخىظيمي على املظخوى الفسدر: أألاال

 على املظخوى الفسدرالخعلم الخىظيمي جائج ن ُبىدجبليل : (39)حدألاو 

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز  الم

ٌ  ًخًمً  الظي ُبىض هخائج الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الفغصي، جدلُل هخائج (39)عكم  الجضو

( 73)، (72)، (71)، (70)، (69)، (68) الفلغاث، جمشلذ في ؾخت ؤؾئلت جخًمىهوان ٖضص ألاؾئلت التي 

 3.589 الُبىض هيل اللُمت لهظا الخؿابي اإلاخىؾِ بلغ خُض ،(1اإلالخم)هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت 

ت بمؿخىي  بظاباث وآعاء اإلاؿخجىبحن في   َظا ما ًبن جمغهؼمغجف٘، جىفغ مؿخىي  ؤي ،(0.000: )كضٍع مٗىٍى

 ٖلى اإلاىافلت بكضة خٌى ؤَمُت الىخائج التي ًدللها الخٗلم  مدل الضعاؾتالاكخهاصًت اإلااؾؿاث

 ؤزظ اللُمت  كض اإلاُٗاعي  الاهدغاف ؤنهالخٔ   هماالخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الفغصي لهظٍ اإلااؾؿاث،

ى  1.02 ا ما،َو بىض هيلباليؿبتؤعاء اإلاؿخجىبحن مخجاوؿت  مما ًضٌ ٖلى ؤن نغحر هٖى
ُ
 ومً . لهظا ال

 :ًلي ما بلى هخُغق  الخفهُل ؤظل

يمً مؿخىي جىفغ مغجف٘، لىً  (73)، (72)، (71)، (70)، (69)، (68)ظاءث الٗباعاث 

ت 3.83و 3.37بمخىؾُاث خؿابُت مخباًىت جغاوخذ بحن  ، َظا ما ًبحن (0.000)، ٖىض مؿخىي مٗىٍى

جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى اإلاىافلت بكضة ٖلى ؤَمُت الىخائج التي ًدللها 

، ؤما الاهدغاف اإلاُٗاعي لىفـ الفلغاث فلض ؤزظ كُم مخلاعبت الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الجماعي

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

غ الخبراث 3,83 1,414 1 000, مغجف٘  Z68a جٍُى

 Z69a جدؿحن اإلاٗاعف الفغصًت 3,69 1,165 2 000, مغجف٘

اصة الىفاءة التي ًخدهل ٖلحها الفغص 3,66 1,330 3 000, مغجف٘  Z70a ٍػ

 Z71a اللضعة ٖلى ؤلابضإ 3,37 1,347 5 004, مغجف٘

 Z72a الخدىم في الؿلىن  3,56 1,251 4 000, مغجف٘

 3,43 1,370 6 001, مغجف٘
للُم والٗاصاث صازل ٌ الفغص اهدكاف

 اإلااؾؿت
Z73a 

  3,5899 1,02295  000, مسجفع

هخائج الخعلم الخىظيمي 

 على املظخوى الفسدر
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، ما ًبن ٖضم وظىص حكدذ في ؤعاء اإلاؿخجىبحن نغحرة، وهي كُم 1.414 و 1.16جغاوخذ مابحن اللُمخحن 

 .خٌى ول فلغة مً َظٍ الفلغاث

وؿخيخج مً هخائج َظا الُبىض، ؤن الخٗلم الخىُٓمي اإلاُبم في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل 

 : الضعاؾت ًدلم للفغص هخائج مسخلفت وبالترجِب والخالي

غ الخبراث؛ -  جٍُى

 جدؿحن اإلاٗاعف الفغصًت؛ -

اصة الىفاءة التي ًخدهل ٖلحها الفغص؛ -  ٍػ

 الخدىم في ؾلىن ألافغاص؛ -

 اللضعة ٖلى ؤلابضإ؛ -

 .اهدكاف الفغص لللُم والٗاصاث صازل اإلااؾؿت -

 هخائج الخعلم الخىظيمي على املظخوى الجماعي: زاهيا

 الجماعيعلى املظخوى الخعلم الخىظيمي جائج ن ُبىدجبليل : (40) حدألاو 

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

ت الٗالكاث الاظخماُٖت بحن الٗماٌ 3,41 1,401 4 002, مسجفع  Z74b جلٍى

مخوطغ  غ الغوجحن ظماُٖا 3,51 1,163 3 085,  Z75b جٍُى

ت ألاهٓمت ؤلاصعاهُت 3,35 1,433 5 010, مسجفع  Z76b جفاٖل مجمٖى

 Z77b بهخاط اإلاٗاعف اإلاكترهت 3,63 1,341 1 000, مسجفع

ت الٗمل الجماعي 3,58 1,433 2 000, مسجفع  Z78b جلٍى

  3,4957 1,3770  000, مسجفع

هخائج الخعلم الخىظيمي على 

 املظخوى الفسدر

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز    الم

ٌ  ًخًمً  الظي ُبىض هخائج الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الجماعي، جدلُل هخائج( 40)عكم  الجضو

هما ، (78)، (77)، (76)، (75)، (74) الفلغاث، جمشلذ في زمؿت ؤؾئلت جخًمىهوان ٖضص ألاؾئلت التي 

 بمؿخىي  3.495 الُبىض هيل اللُمت لهظا الخؿابي اإلاخىؾِ بلغ خُض ،(1اإلالخم)ظاء في ؤصاة الضعاؾت 

ت بظاباث وآعاء اإلاؿخجىبحن في   َظا ما ًبن جمغهؼمغجف٘، جىفغ مؿخىي  ؤي ،(0.000: )كضٍع مٗىٍى
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 ٖلى اإلاىافلت بكضة خٌى ؤَمُت الىخائج التي ًدللها الخٗلم  مدل الضعاؾتالاكخهاصًت اإلااؾؿاث

 ؤزظ اللُمت  كض اإلاُٗاعي  الاهدغاف ؤنهالخٔ   هماالخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الجماعي لهظٍ اإلااؾؿاث،

ى  1.377 ا ما،َو بىض هيلباليؿبتؤعاء اإلاؿخجىبحن غحر مخجاوؿت  مما ًضٌ ٖلى ؤن هبحر هٖى
ُ
 ومً . لهظا ال

 :ًلي ما بلى هخُغق  الخفهُل ؤظل

، يمً مؿخىي جىفغ مغجف٘، خُض ؤزظث (78)، (77)، (76)، (74)للض ظاءث الفلغاث 

 ٖلى 3.36،3.58، 3.35، 3.41، اللُم (78)، (77)، (76)، (74)اإلاخىؾُاث خؿابُت للفلغاث 

ت  ، َظا ما ًبحن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث مدل (0.000)الترجِب، ٖىض مؿخىي مٗىٍى

، الضعاؾت خٌى اإلاىافلت بكضة ٖلى ؤَمُت الىخائج التي ًدللها الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الجماعي

ى مؿخىي جىفغ مخىؾِ، ألن 1,163 باهدغاف مُٗاعي  ،3.51فلض ؤزظ اللُمت  (75)ؤما الفلغة   َو

ت ؤهبر مً اللُمت  ، َظا ما ًبن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث مدل 0.05مؿخىي اإلاٗىٍى

الضعاؾت ٖلى اإلاىافلت بإَمُت الىخائج التي ًدللها الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الجماعي، ؤما 

، 1.433 ،1.401،3.16 فلض ؤزظ اللُم ، (78)، (77)، (76)، (75)، (74)الاهدغاف اإلاُٗاعي للفلغاث 

ا ما، والتي جبحن ٖلى ٖضم وظىص حكدذ في ؤعاء نغحرةٖلى الخىالي، وهي كُم  1.433، 1.341  هٖى

 .اإلاؿخجىبحن خٌى ول فلغة

ما ًمىً اؾخيخاظه مً هخائج َظا الُبىض، ؤن الخٗلم الخىُٓمي اإلاُبم في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت 

فحن ٖلى اإلاؿخىي الجماعي  خلم هخائج مسخلفت مً خُض بهخاط  (فغق الٗمل)مدل الضعاؾت للمْى

ت ألاهٓمت  ت الٗالكاث الاظخماُٖت، جفاٖل مجمٖى ت الٗمل الجماعي، جلٍى اإلاٗاعف اإلاكترهت، جلٍى

ٍغ في قيل  ت  ال ًمىً جٍُى غ الغوجحن ظماُٖا، فدؿب مؿاوٌ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ؤلاصعاهُت، ؤما جٍُى

غق ًمىً مً زاللها الخدىم فُه، هظلً وىن َظا الغوجحن  ظماعي، والؿبب ٖضم وظىص بظغاءاث َو

لخه الخانت للخسلو مىه)ٖمل ًخىغع  بكيل شخص ي  ومخغحر ومسخلف مً  (ول شخو لضًه ٍَغ

 .شخو بلى آزغ، بالخالي مً الهٗىبت ظٗله عوجًِىا ظماُٖا
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 (الخىظيمي) هخائج الخعلم الخىظيمي على املظخوى الكلي: زالشا

 (الخىظيمي)الكلي على املظخوى الخعلم الخىظيمي جائج ن ُبىدجبليل : (41)حدألاو 

مظخوى 

 الخوفس

مظخوى 

 املعىويت

 هميت 

 اليظبيت

الاهبساا 

 املعيازر 

املخوطغ 

 الخظابي
 زقم الفقسة الفقسة

 Z79c ظٗل الهُيل الخىُٓمي مغن  2,55 1,410 8 000, مىخفض

 Z80c بهخاط مىخجاث ظضًضة 2,45 1,365 9 001, مىخفض

 Z81c ؾُاؾاث وبظغاءاث ظضًضة 3,43 1,305 4 001, مسجفع

 Z82c الابخياعاللضعة ٖلى  3,30 1,415 5 025, مخوطغ

 Z83c الخدىم في اإلاخغحراث البُئُت  2,78 1,262 7 000, مىخفض

 Z84c بصاعة الىكذ 4,11 1,007 2 000, مسجفع

 Z85c جدؿحن ألاصاء الخىافس ي 4,15 1,102 1 000, مسجفع

 3,74 1,318 3 000, مسجفع
الخدىم في مضزالث ومسغظاث اإلااؾؿت مً اإلاىاعص 

ت  البكٍغ
Z86c 

مخوطغ   Z87c زلم ؤؾىاق ظضًضة 3,15 1,482 6 287,

  3,295 8933,  000, مسجفع
هخائج الخعلم الخىظيمي 

 الكليعلى املظخوى 

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز الم

ٌ  ًخًمً ُبىض هخائج الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الىلي  جدلُل هخائج (41)عكم  الجضو

، (81)، (80)، (79) الفلغاث، جمشلذ في حؿٗت ؤؾئلت جخًمىه الظي وان ٖضص ألاؾئلت التي ،(الخىُٓمي)

 اإلاخىؾِ بلغ خُض ،(1اإلالخم)هما ظاء في ؤصاة الضعاؾت ،  (87)، (86)، (85)، (84)، (83)، (82)

ت بمؿخىي  3.295 الُبىض هيل اللُمت لهظا الخؿابي  َظا مغجف٘، جىفغ مؿخىي ب ؤي ،(0.000 )كضٍع مٗىٍى

 ٖلى اإلاىافلت بكضة  مدل الضعاؾتالاكخهاصًت بظاباث وآعاء اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث ما ًبن جمغهؼ

 ؤنهالخٔ   هماخٌى ؤَمُت الىخائج التي ًدللها الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الىلي لهظٍ اإلااؾؿاث،

ؤعاء اإلاؿخجىبحن  ٖلى ؤن ًبحن مما  وهي كُمت نغحرة،893.0 ؤزظ اللُمت كض اإلاُٗاعي  الاهدغاف

بىض هيلباليؿبتمخجاوؿت 
ُ
 :ًلي ما بلى هخُغق  الخفهُل ؤظل ومً . لهظا ال

، كُم مخباًىت جغاوخذ بحن (81)، (86)، (84)، (85)ؤزظث اإلاخىؾُاث الخؿابُت للُبىىص 

ت 4.15 و 3.43اللُمخحن  ى مؿخىي جىفغ مغجف٘، َظا ما ًبحن جمغهؼ (0.000)، ٖىض مؿخىي مٗىٍى ، َو
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آعاء اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى اإلاىافلت بكضة ٖلى ؤَمُت الىخائج التي ًدللها 

، بدُض ًدؿً مً ألاصاء الخىافس ي، الخدىم في الىكذ، اللضعة الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الىلي

ت، زلم ؾُاؾاث  ٖلى الخدىم والؿُُغة ٖلى مضزالث ومسغظاث اإلااؾؿت مً اإلاىاعص البكٍغ

 .وبظغاءاث ظضًضة

ٖلى الخىالي، لىً  3.15 و 3.30، اللُمخحن (87)، (82)هما ؤزظث اإلاخىؾِ الخؿابي للفلغجحن 

ت ؤهبر مً اإلاؿخىي اإلاٗخمض في الضعاؾت  ى مؿخىي جىفغ مخىؾِ، َظا ما (α= 0.05)مؿخىي اإلاٗىٍى ، َو

ًبحن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى اإلاىافلت ٖلى ؤَمُت الىخائج التي ًدللها 

ض في كضعة اإلااؾؿاث ٖلى الابخياع، اإلاؿاَمت في زلم ؤؾىاق الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الىلي ، ًٍؼ

 .ظضًضة

ٖىض  2.45، 2.55، 2.78،  فلض ؤزظ اإلاخىؾِ الخؿابي اللُم (83)، (79)، (83)ؤما الفلغاث 

ت  ى مؿخىي جىفغ مىسفٌ، َظا ما ًبحن جمغهؼ آعاء اإلاؿخجىبحن (0.000)مؿخىي مٗىٍى ، ٖلى الخىالي، َو

في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى ٖضم اإلاىافلت بكضة ٖلى ؤَمُت الىخائج التي ًدللها الخٗلم الخىُٓمي 

، بدُض ال ًدلم لها اللضعة ٖلى الخدىم في اإلاخغحراث البُئُت، ٖضم كضعتها ٖلى ظٗل ٖلى اإلاؿخىي الىلي

 . الهُيل الخىُٓمي مغن، ٖضم زلم مىخجاث ظضًضة

ت ٌ ؤزظث كُم  ،(الخىُٓمي)ُبىض هخائج الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الىلي ؤما الاهدغافاث اإلاُٗاٍع

، ما ًىضر ٖلى ٖضم وظىص حكدذ في ؤعاء 1.482 و 1.007 ومخباًىت جغاوخذ ما بحن اللُمخحن نغحرة

 .اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضاعؾت خٌى ول فلغة مً َظٍ الفلغاث

مً زالٌ َظٍ الىخائج، ًدبحن ؤن الخٗلم الخىُٓمي ٖلى اإلاؿخىي الىلي ًدلم الٗضًض مً اإلاؼاًا 

للماؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت، بدُض ٌؿاٖضَا ٖلى جدؿحن ألاصاء الخىافس ي، الخدىم في 

ت، زلم بظغاءاث وؾُاؾاث  الىكذ، الخدىم في مضزالث ومسغظاث اإلااؾؿت مً اإلاىاعص البكٍغ

 .ظضًضة، ٌؿاٖض في ٖملُت  الابخياع، اإلاؿاَمت في زلم ؤؾىاق ظضًضة
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فسطياث  ألااخخباز اوهخائج او مىاقشت :املببث الشالث

ؾىف هلىم في َظا اإلابدض بازخباع فغيُاث الضعاؾت التي جم ويٗها، بدُض هلىم باؾخٗماٌ           

لت مهفىفت  ٍغ لت اإلايىهاث ألاؾاؾُت َو الخدلُل الٗاملي للفغيُت ألاولى والشاهُت، باؾخسضام ٍَغ

ُت في ٖضص  غ، الظي ٌؿمذ لىا في َظٍ الضعاؾت بخسفٌُ وجلخُو اإلاخغحراث الفٖغ الٗىامل بٗض الخضٍو

ت والخٗلم  ؤكل مً اإلاخغحراث ألاؾاؾُت، بدُض جمىىىا مً جفؿحر مخغحري هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

الخىُٓمي في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت، باإليافت بلى مٗغفت الٗىانغ اليامىت التي ًهٗب 

الىكف ٖجها في جفؿحر الٗالكت بُجهما، م٘ جدضًض اإلاخغحراث التي لها صاللت بخهائُت، ؤما الفغيُت 

ُت، فؿىلىم باؾخسضام ازخباع  إلزباث  (t)الغئِؿُت الشالشت والفغيُت الغئِؿت الغابٗت وفغيُاتها الفٖغ

 .  صختها مً ٖضمها

  اخخباز الفسطيت  ألالى: املعلب  ألاو 

مً ؤظل ازخباع جدلم الفغيُت ألاولى ؾىف هلىم باؾخسضام الخدلُل الٗاملي للمدىع الخام            

ت، بدُض هلِـ اعجباَاث ول البىىص التي قملخه، مً خُض بٗض مؿخىي  بىٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت، ُبٗض مهاصع اإلاٗلىماث التي ًخدهل ٖلحها الىٓام، بٗض ميىهاث  ؤَمُت هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ُت للىٓام، باإليافت بلى اؾخسضام بٌٗ اإلااقغاث  ماقغ جىكُذ اإلاٗلىماث، )الىٓام، بٗض الىٓم الفٖغ

ت الخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث، ماقغ همُت اإلاٗلىماث والبُاهاث، ماقغ جلُُم الٗىانغ  ماقغ ؾٖغ

ت  (الىٓامُت، بٌٗ الٗىانغ التي ظاءث في الضلُل اإلاغقض لخلُُم فٗالُت هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ا في الجاهب الىٓغي  ، بدُض ؤصعظذ َظٍ اإلااقغاث (اإلاُلب الشاوي مً اإلابدض الؿاصؽ)التي جم طهَغ

ت،   ت مً اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الجؼائٍغ في اإلادىع الشاوي في اؾخماعة الضعاؾت التي وػٖذ ٖلى مجمٖى

ت في َظٍ اإلااؾؿاث  .ؤًً  جلِـ لىا فٗالُت هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

َعاْو في املؤطظاث "         جمشلذ الفغيُت ألاولى للضعاؾت في 
َ
يوحد هظام معلوماث للموازد البشسيت ف

" الاقخصاديت الجصائسيت مبل الدزاطت

جمشلت في الخدلُل الٗاملي للمدىع اإلاخٗلم بىٓام والم الالػمت ؤلاخهائُت الازخباعاث بظغاءبٗض            

ت، فلض جىنلىا  ٌ بلىمٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ  : الخالي الىخائج الخالُت، اإلاىضخت في الجضو
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الخبليل العاملي ملبوز هظام معلوماث املوازد البشسيت : (42) زقمحدألاو 

 زمص

 الفقسة
 املجاو

 الازجباط معامل

مكوهاث 

هظام 

معلوماث 

املوازد 

 البشسيت

الىظم 

الفسعيت 

لىظام 

معلوماث 

املوازد 

 البشسيت

 أهميت

هظام 

معلوماث 

املوازد 

 البشسيت

G17c 904, مغاظٗت البُاهاث - - 

G17d 888, جدضًض البُاهاث - - 

G17e 822, جدلُل البُاهاث - - 

G17b 809, جضكُم البُاهاث -  

G19a 793, جىبُه ًٖ خضور ؤي ُٖل ؤو سغغة ؤو ؤزُاء في مسغظاث الىٓام - - 

G17a 709,  الىٓامالٗملُاث الخؿابُت وؤلاخهائُت ٖلى مضزالث - - 

G19b ُف البُاهاث اإلاضزلت في الىٓام لت جْى  - - 671,  جىبُه في ٍَغ

H27c ت  - 907, - الغُاباث والُٗل اإلاغيُت والؿىٍى

H22b 893, - عواجب، ٖالواث، ميافأث: بُاهاث مالُت - 

G16a 
فحن بُاهاث شخهُت، الخبرة، التركُت، اؾم : بُاهاث مخٗللت باإلاْى

ُفي ُفت، الخضعط الْى  الْى
- ,889  

H25b 

ت ً، اإلاهاعاث والخبراث : بُاهاث اإلاسؼون مً اإلاىاعص البكٍغ الخيٍى

الخالُت واإلاىدؿبت، ألاصاء، للتركُت، وجدمل اإلاؿاولُت، الخضعط 

ُفي  الْى

- ,878 - 

H26a 802, - َالبي الٗمل - 

H27b ٌ767, - جلؿُم ؾاٖاث الٗمل ومخابٗت اإلاؿاع اإلانهي للٗما - 

H24c 764, - اخترام كىاهحن الٗمل - 

E3 ت  814, - - بٖضاص الخيبااث باخخُاظاث اإلااؾؿت مً اإلاىاعص البكٍغ

E13 ت في بهجاػ ٖملُاث الخدلُل والخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث  817, - - الؿٖغ

E11 ٌ807, - - ًدلم الٗالكت الجُضة بحن ؤلاصاعة والٗما 

E8 ت  797, - - ًدلم الخيامل بحن مسخلف ؤوكُت اإلاىاعص البكٍغ

E2 ت  750, - - ًدلم الخيؿُم بحن مسخلف ؤوكُت اإلاىاعص البكٍغ

E6 ت  718, - - ًخدىم في جيالُف اإلاىاعص البكٍغ

E5 689, - - ًللو الىكذ 

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز الم
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ت"ًخًمً الجضٌو هخائج الخدلُل الٗاملي إلادىع  بدُض هلىم ، "هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

باؾخسغاط مهفىفت مٗامالث الاعجباَاث البُيُت التي جبحن الٗالكاث بحن اإلاخغحراث الضازلت في الخدلُل 

ا وحجمها   إلالضاَع
ً
، بٗضَا Sorted By Siseالٗاملي، زم هسخاع جغجِب الدكبٗاث ٖلى َظٍ الٗىامل وفلا

، ؤًً ٌُُٗىا الخدلُل الٗاملي الىخائج الجهائُت الزخباع َظٍ %30هسخاع اؾدبٗاص الدكبٗاث ألاكل مً 

 .الفغيُت

، مما 0.30، ؤن الٗالكت بحن اإلاخغحراث ؤهثر ؤو جلاعب وؿبت (42)ما هالخٓه في هخائج ظضٌو عكم

ًضٌ ٖلى ؤن كىة الخإزحر ٖلى اإلاخغحراث الضازلت في اللُاؽ ظُضة، بدُض وان جإزحر ميىهاث الىٓام 

في اإلاغجبت ألاولى ٖلى  (مضزالث، ٖملُاث، مسغظاث، طاهغة جىُٓمُت، الخدىم، اإلاٗضاث اإلاؿخسضمت)

ت جيىن مً   مخغحر،  زم الىٓم 21 مخغحراث مً ؤنل 10الىٓام هيل، خُض وان لضًه ٖالكاث كٍى

ت جيىهذ مً  ُت، خُض وان لضحها ٖالكاث كٍى  مخغحر، ؤزحرا مؿخىي ؤَمُت 24 مخغحراث مً ؤنل 7الفٖغ

ت جيىن مً  ت، ؤًً وان لضًه ٖالكاث كٍى  مخغحر،  21 مخغحراث مً ؤنل 7هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

يوحد هظام معلوماث للموازد البشسيت فعاو في "  الفغيُت البدشُت التي جىو ٖلىؤنمما ٌٗني 

 وطلً هدُجت جدلم الٗىامل الخالُت ،مدللت" املؤطظاث الاقخصاديت الجصائسيت مبل الدزاطت

: بالترجِبو

 مكوهاث هظام معلوماث املوازد البشسيت: أألاال

ت في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ٖلى قمل           ث  ميىهاث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 :الٗىانغ الخالُت

 مغاظٗت البُاهاث؛ -

 جدضًض البُاهاث؛ -

 جدلُل البُاهاث؛ -

 جضكُم البُاهاث؛ -

 جىبُه ًٖ خضور ؤي ُٖل ؤو سغغة ؤو ؤزُاء في مسغظاث الىٓام؛ -

  الىٓام؛الٗملُاث الخؿابُت وؤلاخهائُت ٖلى مضزالث -

ُف البُاهاث اإلاضزلت في الىٓام - لت جْى  . جىبُه في ٍَغ

 الىظم الفسعيت لىظام معلوماث املوازد البشسيت: زاهيا

ت في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ٖلى قمل     ث ُت لىٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ  الىٓم الفٖغ

 :الٗىانغ الخالُت
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ت -  ؛الغُاباث والُٗل اإلاغيُت والؿىٍى

 ؛(عواجب، ٖالواث، ميافأث )بُاهاث مالُت -

فحن - ُفي؛: بُاهاث مخٗللت باإلاْى ُفت، الخضعط الْى  بُاهاث شخهُت، الخبرة، التركُت، اؾم الْى

ت - ً، اإلاهاعاث والخبراث الخالُت واإلاىدؿبت، ألاصاء، : بُاهاث اإلاسؼون مً اإلاىاعص البكٍغ الخيٍى

ُفيا  ؛لتركُت، جدمل اإلاؿاولُت، الخضعط الْى

 َالبي الٗمل؛ -

 جلؿُم ؾاٖاث الٗمل ومخابٗت اإلاؿاع اإلانهي للٗماٌ؛ -

 .اخترام كىاهحن الٗمل -

 مظخوى الوعي بأهميت هظام معلوماث املوازد البشسيت: زالشا

ت في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت قمل           ي  مؿخىي الىعي بإَمُت وظىص هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 :الٗىانغ الخالُتمدل الضعاؾت ٖلى 

ت -  ؛بٖضاص الخيبااث باخخُاظاث اإلااؾؿت مً اإلاىاعص البكٍغ

 ًدلم الٗالكت الجُضة بحن ؤلاصاعة والٗماٌ؛ -

ت؛ -  ًدلم الخيامل بحن مسخلف ؤوكُت اإلاىاعص البكٍغ

ت؛ -  ًدلم الخيؿُم بحن مسخلف ؤوكُت اإلاىاعص البكٍغ

ت؛ -  ًخدىم في جيالُف اإلاىاعص البكٍغ

 .ٌؿاٖض ٖلى الٗمل الجماعي -

ت ؤن ظمُ٘ ألابٗاص            وؿخيخج مً هخائج الخدلُل الٗاملي إلادىع هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت في اإلااؾؿاث  مدللت، هدُجت جدلم اإلااقغاث التي جلِـ فٗالُت هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت مدل الضعاؾت، باؾخصىاء بٌٗ الٗىانغ التي لم جٓهغ في الخدلُل الٗاملي، لظلً  الاكخهاصًت الجؼائٍغ

ا مً جلُُم  بٌٗ 
ً
ت  اهُالك جمىىىا َظٍ الٗىانغ مً جلُُم فٗالُت هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 :اإلااقغاث والخالي

 مؤشس جوقيذ املعلوماث:  الفسر  ألاو 

، (E3)، (E2) مً ؤظل مٗغفت زهائو َظا اإلااقغ، جم كُاؾه مً زالٌ فلغاث الاؾخبُان

(E6)، (E8)، (E11)، (G16a)، (H22b)  ، بط بُيذ ؤن الىٓام ًدلم الخيؿُم بحن مسخلف ؤوكُت

ت، الخدىم في جيالُف اإلاىاعص  ت، بٖضاص الخيبااث باخخُاظاث اإلااؾؿت مً اإلاىاعص البكٍغ اإلاىاعص البكٍغ

فحن،  ت، جدلُم الٗالكت بحن ؤلاصاعة واإلاْى ت، جدلُم الخيامل بحن مسخلف ؤوكُت اإلاىاعص البكٍغ البكٍغ
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فحن  ُفي)جلضًم بُاهاث خٌى اإلاْى ُفت، الخضعط الْى جلضًم بُاهاث مالُت  (الخبرة، التركُاث، اؾم الْى

، بدُض ظاءث ول َظٍ البىىص بمخىؾُاث مغجفٗت، َظا ما ًبن ؤن الىٓام  (عواجب، ٖالواث، ميافأث)

 .فٗاٌ مً خُض جىكُذ اإلاٗلىماث

 مؤشس طسعت الخصوو على املعلوماث:  الفسر الشاوي

، بدُض هجض ؤن جدلم (E13)، (E5)            جم كُاؽ زهائو َظا اإلااقغ مً زالٌ الفلغاث 

ت في  زهائو َظا اإلااقغ هدُجت لخدلم َظًً الُبىضًً، بط هجض ؤن الىٓام ًللو مً الىكذ، الؿٖغ

 .اهجاػ ٖملُاث الخدلُل والخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث

 مؤشس كميت املعلوماث:  الفسر الشالث

ت ًىفغ           مً زالٌ الىخائج اإلاضعظت في الخدلُل الٗاملي هالخٔ ؤن هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

همُت هبحرة مً اإلاٗلىماث، ؾىاء مً خُض ؤَمُت الىٓام ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت، ميىهاجه، الىٓم 

ت ُت للىٓام، بدُض حؿاٖض ٖلى اجساط اللغاعاث اإلاخٗللت باإلاىاعص البكٍغ  . الفٖغ

 مؤشس جقييم العىاصس الىظاميت:  الفسر السابع

، مً ؤَم اإلااقغاث التي جلِـ (مضزالث، ٖملُاث، مسغظاث)         ٌٗخبر ماقغ الٗىانغ الىٓامُت 

ت، بدُض جم كُاؾها مً زالٌ ٖباعاث ُبٗض ٖىانغ هٓام  مضي فٗالُت هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت في اؾخماعة الضعاؾت جمشلذ في الفلغاث،   .(G21b بلى G16aمً )مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 جقييم مدخالث هظام معلوماث املوازد البشسيت: أألاال

ت في اإلااؾؿاث مدل ، (G16c)، (G16a)         خؿب الفلغجحن  فةن هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

الضعاؾت ًلىم بةصزاٌ ول البُاهاث التي جخٗلم باإلاىعص البكغي، ؾىاء مً خُض البُاهاث الصخهُت، 

ائف مشل  ُفي، التركُاث، باإليافت بلى بُاهاث جخٗلم بالْى ُفت، الخضعط الْى الخبرة، اؾم الْى

ت التي جمشلذ في اللىاهحن  مؿمُاتها، ؤعكامها، مىاكٗها الخىُٓمُت، الخٗضًالث، باؾخصىاء البُاهاث ؤلاصاٍع

ت، البُاهاث التي لها ٖالكت بؿىق  والؿُاؾاث والخٗلُماث، اللغاعاث اإلاخٗللت بةصاعة اإلاىاعص البكٍغ

مل ؤلاصاعة  الٗمل، خُض ال ًخم بصعاظها في مضزالث الىٓام، ألن َظٍ البُاهاث جضعط يمً نالخُت   ٖو

ت  .الٗلُا ولِؿذ مً ازخهام بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 جقييم عملياث هظام معلوماث املوازد البشسيت: زاهيا

           جٓهغ هخائج الخدلُل الٗاملي ؤن الٗىامل اإلاازغة بكيل هبحر ٖلى الٗملُاث التي ًلىم بها هٓام 

ت، هما ًلىم بيل  ت، خُض واهذ ٖالكت الٗملُاث بٗمل الىٓام هيل ظض كٍى مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

فحن  ل اإلاضزالث بلى مسغظاث، وفم يىابِ وكىاٖض ٖمل جخٗلم باإلاْى ألاوكُت التي مً قإجها جدٍى
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ائف في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت، جمشلذ في الفلغاث   ،(G17c)، (G17b)، (G17a)والْى

(G17d)،( G16a)، ًٖ ،ل البُاهاث واإلاُُٗاث، التي ؤصزلذ للىٓام  ؤًً جلىم ٖملُاث الىٓام بخدٍى

م مغاظٗت البُاهاث، جدضًثها، جدلُلها، جضكُلها، باإليافت بلى جىبُه ًٖ خضور ؤي ُٖل ؤو سغغة في  ٍَغ

ُف وبصزاٌ البُاهاث بلى مضزالث الىٓام،  لت جْى مسغظاث الىٓام، هما ٌٗمل ٖلى جىبُه في ٍَغ

 الظي لم ًٓهغ يمً هخائج الخدلُل الٗاملي، اإلاخمشل في ؤن ٖملُاث الىٓام ال (G17f)باؾخصىاء الفلغة 

ا ًيىن ظض نٗب مً كبل ٖملُاث  ت، بط ؤن جفؿحَر جلىم بخفؿحر البُاهاث اإلاخٗللت باإلاىاعص البكٍغ

ت ا ًيىن واكُٗا جضزل يمً ٖمل مؿحري بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  .الىٓام، هظلً جفؿحَر

 جقييم مخسحاث هظام معلوماث املوازد البشسيت: زالشا

         خؿب هخائج الخدلُل الٗاملي، فةن الٗىامل اإلاازغة في مسغظاث الىٓام جمشلذ في الفلغجحن 

(G18a) ،(G18b) ت بخلضًم ول اإلاٗلىماث خٌى ، خُض جلىم مسغظاث هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

فحن في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت، باإليافت بلى جلضًم مٗىماث خٌى ٖملُاث  اإلاْى

ت فةن َظٍ اإلاسغظاث ًخم خفٓها   ُف، ؤظىع، وخؿب مؿاوٌ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ الخسُُِ، الخْى

م طاهغة الىٓام بدض طاجه والظاهغة اإلاخىللت هما ظاء  لخحن، ألاولى جدفٔ  مسغظاث الىٓام ًٖ ٍَغ بٍُغ

اء  الىعقي (G20c)، (G20b)، (G20a) في الفلغاث لت الشاهُت ًخم خفٓها في الٖى جىزُم )، ؤما الٍُغ

، ؤما مسغظاث الىٓام للمٗلىماث اإلاخٗللت بإويإ الٗاملحن ؾابلا وخالُا، مؿخلبال، لم جٓهغ (البُاهاث

يمً هخائج الخدلُل الٗاملي، بؿبب ؤن الىٓام ال ٌؿخُُ٘ مٗغفت والخيبا باألويإ اإلاؿخلبلُت 

فحن في ؤن واخض  .والخالُت  لخالت اإلاْى

جقييم الىظم الفسعيت لىظام معلوماث املوازد البشسيت باالعخماد على بعض : الفسر الخامع

 العىاصس التي حاءث في الدليل املسشد لخقييم فعاليت الىظام 

ُت لىٓام مٗلىماث اإلاىاعص  َدُلُم فٗالُت ٖمل الىٓم الفٖغ
َ
 جبحن هخائج الخدلُل الٗاملي ٖلى ؤن ج

ت  ت في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت، بدُض ٌٗمل الىٓام الفغعي إلاٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ البكٍغ

فحن، ؤما الىٓام الفغعي الؾخسباعاث اإلاىاعص  بخلضًم مٗلىماث شخهُت ومٗلىماث مالُت خٌى اإلاْى

ً، كىاهحن الٗمل، باؾخصىاء الضعاؾاث التي  ت فهى ًىفغ ول اإلاٗلىماث اإلاخٗللت بمضاعؽ الخيٍى البكٍغ

جخٗلم بالٓغوف الاكخهاصًت والؿُاؾُت، اإلاهاعاث والخبراث ًٖ الٗمالت في الؿىق، هلو الضعاؾاث 

التي جخٗلم بسهائو الُلب والٗغى في ؾىق الٗمل، طلً عاظ٘ بلى جىفغ الُض الٗاملت وهلو 

  .اإلااؾؿاث اإلاىافؿت في هفـ اليكاٍ
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ت فهى ًلضم مٗلىماث وبُاهاث جخٗلم باإلظغاءاث  ؤما الىٓام الفغعي لخسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

ٗاث، باإليافت بلى جلضًمه  ت مشل الهُيل الخىُٓمي، الخغحراث في اللىاهحن والدكَغ الخىُٓمُت والدؿحًر

ً، اإلاهاعاث والخبراث الخالُت اإلاىدؿبت، ألاصاء، التركُاث، جدمل اإلاؿاولُت،  مٗلىماث جخٗلم بالخيٍى

ُف فهى ًلضم مٗلىماث ًٖ َالبي الٗمل، ٖضص اإلاىانب  ُفي، ؤما الىٓام الفغعي للخْى الخضعط الْى

لت  اإلاخىفغة في اإلااؾؿت، مخابٗت الُلباث بكيل مىخٓم، لىً هجض هلو في وي٘ مٗاًحر جدترم ٍَغ

ُف، بؿبب  ُف الظي الىي٘ الاكخهاصالخْى  ٌؿاَم في  لم خُض،ًازغ بهفت مباقغة في ؾُاؾت الخْى

اصة جىؾ٘ وكاَاث اإلااؾؿتلم جىؾُ٘ الؿىق الظي    الص يء الظي ًخُلب ٖضصا ،ًاصي بلى ٍػ
ً
 مً كلُال

الث اإلاسخلفت، ألامغ الظي ًجٗل مً  الخهٌى ٖلحها في  الؿهىلتاللىي الٗاملت طاث الخسههاث واإلاَا

هظلً جضوى الىي٘ الاكخهاصي الظي اإلاىافؿت الىبحرة ٖىض اؾخلُاب الُض الٗاملت، اوٗضام في ْل 

 في بٌٗ ألاخُان حؿغح اثهلو الُلب ٖلى الؿل٘ فخلل ألاعباح الص يء الظي ًجٗل اإلااؾـًاصي بٌ 

 .ٖضص هبحر مً الٗماٌ

ؤما الىٓام الفغعي لألظىع فهى ًىفغ مٗلىماث خٌى جلؿُم ؾاٖاث الٗمل ومخابٗت اإلاؿاع اإلانهي 

فحن، مٗغفت ٖضص الغُاباث والُٗل اإلاغيُت، لىً ما هالخٓه َى ٖضم وظىص ٖضالت في مىذ  للمْى

اإلايافئاث، بؿبب ٖضم كضعة اإلااؾؿاث ٖلى فهل مغصوصًت الٗمل الجماعي ًٖ مغصوصًت الٗمل 

ت جيىن زاعط  لت الخٗامل الخانت باإلايافئاث مً كبل بصاعة اإلاىاعص البكٍغ الفغصي، هظلً فةن ٍَغ

ف مشال ًيىن آصائه هبحًرا وممحًزا، لىً مضزالجه ؤكل بىشحر بمىظب كىاهحن وحٗلُماث  بعاصتها، فاإلاْى

الغواجب وألاظىع، ؤو ٖضم وظىص محزاهُت مسههت للميافئاث والخىافؼ، ؤًًا هجض هلو في بظغاءاث 

فحن، بدض هجض هلو في الضعاؾاث التي حكمل اججاَاث وؾلىهُاث  جدلُل البِئت الاظخماُٖت للمْى

فحن، مضي الخيؿُم وويىح اإلاؿاولُاث،  فحن، مؿخىي الاوسجام والخماؾً، الخفاٖل بحن اإلاْى اإلاْى

ُت بِئت الٗمل  .مؿخىي الىالء والاهخماء والشلت، الغيا وؤهماٍ الٗالكاث الاظخماُٖت اإلادضصة لىٖى

فحن،  غ الىفاءاث، فهى ًىفغ مٗلىماث جىمُت كضعاث اإلاْى ً وجٍُى ؤما الىٓام الفغعي لخيٍى

يُت  فحن، مٗلىماث ٖلى البرامج الخيٍى مٗلىماث خٌى جىؾُ٘ صائغة اإلاٗاعف وجباصٌ الخبراث بحن اإلاْى

فحن  .التي جم جلضًمها للمْى
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 اخخباز الفسطيت الشاهيت:  الشاوياملعلب

جعبق املؤطظاث الاقخصاديت الجصائسيت مبل الدزاطت " جخمشل الفغيُت الشاهُت للضعاؾت في

". مفهوم الخعلم الخىظيمي

جمشلت في الخدلُل الٗاملي للمدىع اإلاخٗلم بالخٗلم الم الالػمت، ؤلاخهائُت الازخباعاث بظغاءبٗض 

ٌ بلىالخىُٓمي للماؾؿت، فلض جىنلىا   : الخالي الىخائج الخالُت، اإلاىضخت في الجضو

الخبليل العاملي ملبوز الخعلم الخىظيمي : (43) زقم حدألاو 

 زمص

 الفقسة
 املجاو

 الازجباط معامل

أهوار 

الخعلم 

 الخىظيمي

هخائج 

الخعلم 

 الخىظيمي

حشخيص 

الخعلم 

 الخىظيمي

 مصادز

الخعلم 

الخىظيمي 

Y61c 839, عكابت وجصخُذ ألازُاء والاؾخفاصة مجها - -  

Y58c 822, جصخُذ ٖضم الخىافم بحن الىخائج وألاَضاف - -  

Y60c 802, لخيبا بما ؾخدلله اإلااؾؿت وفم مٗاًحر مُٗىتا - -  

Y59c 798, جىفحر الجى واإلاىار اإلاىاؾب لٗملُت الخٗلم - -  

Y55b 789,  ؤَضاف اإلااؾؿت مٗغوفت مؿبلا - -  

Y62c 747,  جىغاع الٗملُاث الغكابُت - -  

Y57b  714,  عبذ ٖالُتفَىام جدلُم - -  

Y67d لت التي جخم بها ٖملُت الخٗلم   - - 659, فهم الٍُغ

Z78b ت الٗمل الجماعي   - 803, - جلٍى

Z86c 
الخدىم في مضزالث ومسغظاث اإلااؾؿت مً اإلاىاعص 

ت  البكٍغ
- ,799 - 

 

Z76b ت ألاهٓمت ؤلاصعاهُت   - 796, - جفاٖل مجمٖى

Z69a 785, - جدؿحن اإلاٗاعف الفغصًت -  

Z70a اصة الىفاءة التي ًدهل ٖلحها الفغص   - 780, - ٍػ

Z68a غ الخبراث   - 784, - جٍُى

Z71a ٕ773, - اللضعة ٖلى ؤلابضا -  

Z84c 750, - بصاعة في الىكذ -  

Z82c 724, - اللضعة ٖلى الابخياع -  

Z73a 722, - اهدكاف الفغص لللُم والٗاصاث صازل اإلااؾؿت -  

Z75b غ الغوجحن وؤلاظغاءاث ظماُٖا   - 699, - جٍُى

W29a ِلْم اإلااؾؿت الٗماٌ بإَضافها َٗ
ُ
  887, - - ح

W36b ً876, - - اكل الىجاخاث التي مغث بها اإلااؾؿت لالؾخفاصة مجهاج  
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W35b 844, - -  َىان خىاع فٗاٌ في اإلااؾؿت  

W30a 835, - - حٗبر اإلااؾؿت ألافغاص مهضعا َاما للٗملُاث  

W31a 821, - - ٖىضما ًدخاط الٗماٌ للمٗلىمت ًخدهلىن ٖلحها بؿهىلت  

W33a 
ت ؤصواث ؤمام الٗماٌ لٗغى  جً٘ اإلااؾؿت مجمٖى

م   (صفتر الاكتراخاث)ؤفياَع
- - ,785 

 

W38b 779, - - حصج٘ اإلااؾؿت ٖلى الٗمل الجماعي  

W34b 774, - - حٗلض اإلااؾؿت اظخماٖاث لخل الجزاٖاث  

W42c ٌ695, - - ؾُاؾت وؤَضاف اإلااؾؿت واضخت ومٗغوفت لجمُ٘ الٗما  

W32a  542, - -اإلاهام اإلاىولت لألفغاص مٗغفت بكيل واضر  

X43a 782, - - - الخٗلم بالخجغبت 

X45a 702, - - - الخٗلم مً الهغإ الضازلي 

X46a 699, - - - الخٗلم مً الفكل 

X44a 632, - - - الخٗلم بالخبرة 

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز الم

              ٌ  الفغيُت ؤن، مما ٌٗني "الخعلم الخىظيمي"إلادىع   هخائج الخدلُل الٗاملي(43) ًخًمً الجضو

جعبق املؤطظاث الاقخصاديت الجصائسيت مبل الدزاطت مفهوم الخعلم "البدشُت التي جىو ٖلى 

 : وطلً هدُجت جدلم الٗىامل الخالُت بالترجِب، مدللت"الخىظيمي

 أهوار الخعلم الخىظيمي: أألاال

 :الٗىانغ الخالُتجخًمً ؤهىإ الخٗلم الخىُٓمي في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ٖلى 

 ؛عكابت وجصخُذ ألازُاء والاؾخفاصة مجها -

 جصخُذ ٖضم الخىافم بحن الىخائج وألاَضاف؛ -

 ؛الخيبا بما ؾخدلله اإلااؾؿت وفم مٗاًحر مُٗىت -

 ؛جىفحر الجى واإلاىار اإلاىاؾب لٗملُت الخٗلم -

 ؛ ؤَضاف اإلااؾؿت مٗغوفت مؿبلا -

 ؛ جىغاع الٗملُاث الغكابُت -

 ؛ عبذ ٖالُتفَىام جدلُم  -

لت التي جخم بها ٖملُت الخٗلم -  .فهم الٍُغ
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 هخائج الخعلم الخىظيمي: زاهيا

 :الٗىانغ الخالُت           جخًمً هخائج الخٗلم الخىُٓمي في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ٖلى 

ت الٗمل الجماعي؛ -  جلٍى

ت -  ؛الخدىم في مضزالث ومسغظاث اإلااؾؿت مً اإلاىاعص البكٍغ

 جدؿحن اإلاٗاعف الفغصًت؛ -

اصة الىفاءة التي ًدهل ٖلحها الفغص؛ -  ٍػ

ت ألاهٓمت ؤلاصعاهُت؛ -  جفاٖل مجمٖى

 ؛بصاعة في الىكذ -

 اللضعة ٖلى ؤلابضإ؛ -

 اللضعة ٖلى الابخياع؛ -

 اهدكاف الفغص لللُم والٗاصاث صازل اإلااؾؿت؛ -

غ الغوجحن وؤلاظغاءاث ظماُٖا -  .جٍُى

 حشخيص الخعلم الخىظيمي: زالشا

 :الٗىانغ الخالُت     ًخًمً حصخُو الخٗلم الخىُٓمي في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ٖلى 

ِلْم اإلااؾؿت الٗماٌ بإَضافها؛ - َٗ
ُ
 ح

 ؛اكل الىجاخاث التي مغث بها اإلااؾؿت لالؾخفاصة مجهاجً -

 ؛ َىان خىاع فٗاٌ في اإلااؾؿت -

 حٗبر اإلااؾؿت ألافغاص مهضعا َاما للمٗلىماث؛ -

 ٖىضما ًدخاط الٗماٌ للمٗلىمت ًخدهلىن ٖلحها بؿهىلت؛ -

م  - ت ؤصواث ؤمام الٗماٌ لٗغى ؤفياَع  ؛(صفتر الاكتراخاث)جً٘ اإلااؾؿت مجمٖى

 حصج٘ اإلااؾؿت ٖلى الٗمل الجماعي؛ -

 ؛حٗلض اإلااؾؿت اظخماٖاث لخل الجزاٖاث -

 ؾُاؾت وؤَضاف اإلااؾؿت واضخت ومٗغوفت لجمُ٘ الٗماٌ؛ -

 .فت بكيل واضرواإلاهام اإلاىولت لألفغاص مٗغ -

  الخعلم الخىظيميمصادز: زابعا
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م الخجغبت؛ -  الخٗلم ًٖ ٍَغ

م الهغا -   الضازلي؛ٕالخٗلم ًٖ ٍَغ

 الخٗلم مً الفكل؛ -

م الخبرة -  .الخٗلم ًٖ ٍَغ

بحن هخائج الخدلُل الٗاملي إلادىع الخٗلم الخىُٓمي في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ؤن 
ُ
ج

ول ألابٗاص التي جلِؿه في اؾخماعة الضعاؾت مدللت، بدُض واهذ ول الٗىامل لها كىة جإزحر وجفؿحر كىي 

وهبحر ٖلى جُبُلاث الخٗلم الخىُٓمي في َظٍ اإلااؾؿاث، بدُض جمشلذ في الٗىامل الخانت بُبٗض ؤهىإ 

الخٗلم الخىُٓمي، ُبٗض هخائج الخٗلم الخىُٓمي، ُبٗض حصخُو الخٗلم الخىُٓمي، ؤزحرا ُبٗض مهاصع 

 وان جإزحر ؤهىإ الخٗلم الخىُٓمي اإلاُبم ؤَمُت هبحرة مً خُض جُبُلاث الخٗلم 
ْ
الخٗلم الخىُٓمي، بط

ت جغاوخذ بحن اللُمخحن  خُض وان ، 0.839 و 0.1659الخىُٓمي، خُض ظاءث الاعجباَاث البُيُت كٍى

ت جيىن مً  َظا ما ًبحن ؤن اإلااؾؿاث مدل  مخغحر،  17 مخغحراث مً ؤنل 08لضًه ٖالكاث كٍى

الضعاؾت لها ٖضة ؤهىإ مً ٖملُاث الخٗلم صازلها، جمشل في الخٗلم مً اإلاؿخىي ألاٌو والشاوي، ؤًً ًخم 

مً زالله مٗغفت ؤَضاف اإلااؾؿت مؿبلا، جدلُم َىامل عبذ ٖالُت، بصماط اإلاخغحراث اإلاىظىصة في 

ت زحراث اإلااؾؿت، لىً هجض بصماط َظٍ اإلاخغحراث لها صوع  البِئت الخاعظُت وويٗها يمً مجمٖى

يُٗف في ٖملُت الابخياع، بؿبب ٖضم بصماظها يمً َظا الىٕى مً الخٗلم، ؤما الىٕى الشاوي اإلاُبم 

، بدُض ٌؿاٖض (حٗلم جىُٓمي ؤخاصي وزىائي الخللت)فخمشل في الخٗلم الخىُٓمي ألاخاصي والشىائي 

اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت ٖلى عكابت وجصخُذ ألازُاء والاؾخفاصة مجها، الخيبا بما ؾخدلله وفم مٗاًحر 

مُٗىت،  جصخُذ ٖضم الخىافم بحن الىخائج وألاَضاف، جىفحر الجى اإلاىاؾب لٗملُت الخٗلم، جىغاع 

 . الٗملُاث الغكابُت

ؤما ؤهىإ الخٗلم ألازغي اإلاُبلت في اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت فال ًخم الٗمل به، مشل الخٗلم 

، بؿبب ٖضم كضعة اإلااؾؿاث بةصماط اإلاخغحراث البُئُت (زالسي الخللت)الهفغي والخٗلم الشالسي 

ٖضم جىفغ ٖضص هبحر مً اإلاٗاعف، ٖضم بٖاصة ألاهٓمت اإلاىظىصة في   في زلافتها واؾتراجُجُاتها، الخاعظُت

غ َُاولها الخىُٓمُت، بما جخالئم م٘ ٖملُت الخٗلم الشالسي،  اإلااؾؿت، هظلً ٖضم كضعتها ٖلى جٍُى

 . باإليافت بلى هلو الُغق التي جاصي بلى فهم الخٗلم الشالسي بكيل صخُذ

ؤما حصخُو الخٗلم الخىُٓمي في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت ٖلى اإلاؿخىي الفغصي 

، فلض بُيذ هخائج الخدلُل الٗاملي لهظا البٗض بخدلُم بٌٗ الٗىامل التي (الىلي)والجماعي والخىُٓمي 
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اث الشالر، بدُض ظاءث مٗامالث  مً قإجها ؤن جمىىىا مً مٗغفت الخٗلم الخىُٓمي ٖلى وافت اإلاؿخٍى

ت جغاوخذ بحن اللُمخحن  خُض وان  ،0.887 و 0.542الاعجباَاث البُيُت لهظا البٗض بلُم مغجفٗت وكٍى

ت جيىن مً  َظا ما ًبحن ؤن اإلااؾؿاث حٗلم  مخغحر،  20 مخغحراث مً ؤنل 10لضًه ٖالكاث كٍى

ت ؾابلا، مىاككت الىجاخاث التي مغث بها اإلااؾؿاث والاؾخفاصة مجها،  فحها باألَضاف اإلاىيٖى مْى

فحن مهضعا َاما للخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث،  َىان خىاع فٗاٌ في اإلااؾؿاث، باإليافت بلى اٖخباع اإلاْى

فحن بلى اإلاٗلىماث فهم ًدهلىن ٖلحها بيل ؾهىلت، جً٘ اإلااؾؿاث ؤصواث  هظلً ٖىضما ًدخاط اإلاْى

م مشل صفتر الاكتراخاث، الدصجُ٘ ٖلى الٗمل الجماعي الظي ٌٗخبر مً ؤَم  فحن لٗغى ؤفياَع للمْى

فحن، وىن اإلاهام اإلالضمت  ٖملُاث الخٗلم الخىُٓمي، بدُض ٌؿمذ بىلل اإلاٗاعف وجباصلها بحن اإلاْى

 .لألفغاص مٗغوفت بكيل واضر

هما ؤْهغث هخائج الخدلُل الٗاملي إلادىع الخٗلم الخىُٓمي ؤن اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت ال جلىم 

بمىاككت ؤلازفاكاث التي مغث بها اإلااؾؿت، ؤًً ًيخج ٖجها بٗضم الاؾخفاصة مجها مؿخلبال، باإليافت بلى 

فحن، مما ًجٗلهم بٗضم ؤلاخؿاؽ بىظىص الكفافُت،  بدُض ًىٗىـ  زلم ٖضم زلت بحن ؤلاصاعة واإلاْى

بالؿلب ٖلى ؤصائهم، هما ؤن اإلااؾؿاث ال جلىم بٗلض قغاواث م٘ ماؾؿاث ؤزغي، هظلً ال حؿخٗحن 

اإلااؾؿاث بمياجب الضعاؾاث إلظغاء ملاعهاث م٘ اإلااؾؿاث ألازغي،  َظا عاظ٘ ٖضم جىفغ اإلاىاعص 

ضم اَخمام اإلاضعاء باالؾدشماع بهظا الجاهب  .اإلاالُت اليافُت، ٖو

هما بُيذ هخائج الخدلُل الٗاملي هظلً ٖلى ؤن اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت، حٗخمض 

بكيل هبحر ٖلى اإلاهاصع الضازلُت لٗملُت الخٗلم الخىُٓمي، بدُض ظاءث مٗامالث الاعجباَاث البُيُت 

ت جغاوخذ بحن اللُمخحن  ت  ،0.782 و 0.632لهظا البٗض بلُم مغجفٗت وكٍى خُض وان لضًه ٖالكاث كٍى

م الخجغبت، بدُض ًلىم  مخغحر، 08 مخغحراث مً ؤنل 4جيىن مً  بدُض جخم ٖملُت الخٗلم ًٖ ٍَغ

م  ل وجغظمت الىاك٘ الفٗلي في قيل ؾلىن وؤفٗاٌ صازل اإلااؾؿت، الخٗلم ًٖ ٍَغ الٗماٌ بخدٍى

م  الخبرة، مً زالٌ جغاهم اإلاٗغف الفغصًت الجماُٖت الىاججت ًٖ ألازُاء، هظلً الخٗلم ًٖ ٍَغ

م خل اإلاكاول الىاججت مً الخالفاث بحن الٗماٌ فُما بُجهم ؤو  الهغإ الضازلي، بدُض ًخم ًٖ ٍَغ

بحن ؤلاصاعة والٗماٌ، مً زالٌ زلم ممشلحن ؤو هلاباث حؿاٖضَم في جباصٌ ألافياع والىلاف لخل َظٍ 

م الفكل، مً زالٌ اهدكاف ؤؾباب الفكل ومداولت بًجاص خلٌى له  اإلاكاول، ؤزحرا الخٗلم ًٖ ٍَغ

بحن ٖلى ؤن اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت جغهؼ ٖلى اإلاىعص البكغي  والاؾخفاصة مجها، وججىبه، َظا ما ًاهض ٍو

 .بكيل هبحر همهضع للخٗلم الخىُٓمي
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هما بُيذ هخائج الخدلُل الٗاملي ٖلى ٖضم وظىص جإزحر للمهاصع الخٗلم الخاعظُت للخٗلم ٖلى 

جُبُلاث الخٗلم في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت هيل، طلً لىظىص اعجباَاث بُيُت يُٗفت، 

م اإلاٗغفت،  ما ًبحن ؤن ٖضم اٖخماص بكيل مُلم ٖلى اإلاهاصع الخاعظُت للخٗلم، مشل الٗلم ًٖ ٍَغ

م الكغواء  م اإلادُِ الخاعجي، باإليافت بلى الخٗلم ًٖ (الخدالفاث)الخٗلم ًٖ ٍَغ ، الخٗلم ًٖ ٍَغ

ظا بؿبب جدلُم اإلااؾؿاث َىامل عبذ صون الخاظت لهظٍ اإلاهاصع، وبدؿب  م الىفاءاث، َو ٍَغ

ت فهظٍ اإلاهاصع حٗخبر جيالُف بيافُت ٖلى اإلااؾؿاث، هظلً وىن اإلاضعاء  مؿاوٌ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 . لِـ لهم اَخمام هبحر في الاؾدشماع في مشل َظا الىٕى مً مهاصع الخٗلم

هما بُيذ هخائج الخدلُل الٗاملي هظلً ؤن اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت، ؤن ٖملُت 

الخٗلم الخىُٓمي خللذ ٖضة هخائج ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الفغصي والجماعي ؤو ٖلى اإلاؿخىي الخىُٓمي 

ت جغاوخذ بحن (الىلي) ، بدُض ظاءث مٗامالث الاعجباَاث البُيُت لهظا البٗض بلُم مغجفٗت وكٍى

ت جيىن مً  ،0.803 و 0.694اللُمخحن   مخغحر، 20 مخغحراث مً ؤنل 11خُض وان لضًه ٖالكاث كٍى

ت الٗمل الجماعي، الخدىم في مضزالث ومسغظاث اإلااؾؿت مً بدُض خلم الخٗلم الخىُٓمي  جلٍى

ت ت ، اإلاىاعص البكٍغ اصة الىفاءة التي ًدهل ٖلحها الفغص، جفاٖل مجمٖى جدؿحن اإلاٗاعف الفغصًت، ٍػ

اللضعة ٖلى ؤلابضإ، اللضعة ٖلى الابخياع، اهدكاف الفغص لللُم ، ألاهٓمت ؤلاصعاهُت، بصاعة في الىكذ

غ الغوجحن وؤلاظغاءاث ظماُٖا غ الغوجحن وؤلاظغاءاث ظماُٖا، جٍُى   .والٗاصاث صازل اإلااؾؿت، جٍُى

 اخخباز الفسطيت الشالشت:  الشالثاملعلب

أهوار، )  هظام معلوماث املوازد البشسيت فعاليتيبقق "جخمشل الفغيُت الشالشت للضعاؾت في

وبٗض بظغاء ، "الخعلم الخىظيمي للمؤطظاث الاقخصاديت الجصائسيت مبل الدزاطت (مصادز، هخائج

 :الازخباعاث الالػمت جىنلىا بلى الىخائج اإلاىضخت في الجضٌو الخالي

 الخعلم (أهوار، مصادز، هخائج) هخائج اخخباز معىويت معامالث الاهبداز البظيغ للمخغير الخابع: (44) زقمحدألاو 

 الخىظيمي

( ث)اخخباز الاهبداز معادلت 
 معامل

R الخبديد
2 

 املعامالث

B 

 الخعأ

 املعيازر 
T 

 مظخوى 

 Sig املعىويت

ت اإلاىاعص مٗلىماث هٓام  % 44,6 0.000 9,537 69018, 668, البكٍغ

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز             الم
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 ٌ ت ( 44) عكم هالخٔ مً الجضو ( α≤0.05)ؤهه ًىظض ؤزغ طو صاللت بخهائُت ٖىض مؿخىي مٗىٍى

ت)للمخغحر اإلاؿخلل   في اإلااؾؿاث (الخٗلم الخىُٓمي)ٖلى اإلاخغحر الخاب٘  (هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 ٖىض وهي ؤهبر مً كُمتها الجضولُت (9.537)اإلادؿىبت  (t)مدل الضعاؾت، بط بلغذ كُمت الاكخهاصًت 

ت  ت (α≤0.05)مؿخىي مٗىٍى ت اإلاٗخمض  (0.000)، هما ؤن مؿخىي اإلاٗىٍى ؤكل مً مؿخىي اإلاٗىٍى

هٓام مٗلىماث اإلاىاعص ) بلى ؤن الخغحر في كُمت اإلاخغحر اإلاؿخلل (B)حكحر كُمت اإلاٗامل هما ، (0.05)

ت ، مما ًلط ي (الخٗلم الخىُٓمي) في اإلاخغحر الخاب٘ 0.668بىخضة واخضة ًلابله حغحر بملضاع  (البكٍغ

ت  ال يوحد دألاز لىظام معلوماث املوازد البشسيت في ": ، التي جىو ٖلى ؤهه(H0)بغفٌ الفغيُت الهفٍغ

 كبٌى بالخالي جم، " مبل الدزاطت الاقخصاديت فعاليت الخعلم الخىظيمي في املؤطظاثجبقيق

ت صوع في جدلُم فٗالُت الخٗلم H1الفغيُت البضًلت  ، التي هو ٖلى ؤن لىٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 .الخىُٓمي في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت

ٌ مً هالخٔ هما   لهظا الىمىطط كض بلغ (R2) ؤن مٗامل الخدضًض (44) عكم زالٌ الجضو

ظا(%44.6) ت) ٌٗني ؤن اإلاخغحر اإلاؿخلل   َو  مً %44.6ًفؿغ ما ملضاٍع  (هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

مً الخغحراث ٖلى مؿخىي الخٗلم  %44.6 ؤو بمٗنى آزغ ؤن ،(الخٗلم الخىُٓمي)الخباًً في اإلاخغحر الخاب٘ 

حصخُو الخٗلم الخىُٓمي، ؤهىإ الخٗلم الخىُٓمي، هخائج الخٗلم الخىُٓمي، مهاصع الخٗلم ) الخىُٓمي

ت(الخىُٓمي  ،ؤَمُت الىٓام، ميىهاث الىٓام)  ؾببها حغحراث ٖلى مؿخىي هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ُت ت التي ًدضثها هٓام  وهي وؿبت ملبىلت جضٌ ٖلى (مهاصع مٗلىماث، الىٓم الفٖغ كىة الٗالكت الخإزحًر

ت في جدلُم فٗالُت الخٗلم الخىُٓمي  .مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت ًلىم بةصماط البُاهاث الخام في مضزالث الىٓام  َظا ما ًبحن ؤن هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

اإلاخٗللت بمهاصع الخٗلم الخىُٓمي اإلاخمشلت في الخٗلم بالخجغبت، الخٗلم بالخبرة، الخٗلم مً الهغإ 

الضازلي، الخٗلم مً الفكل، بُاهاث ًٖ اإلاهاعاث والخبراث، بُاهاث ًٖ الٗمل الجماعي، بُاهاث ًٖ 

ت مً كبل اإلااؾؿت، بُاهاث  اللُم والٗاصاث، بُاهاث ًٖ ول ؤلاظغاءاث والؿُاؾاث وألاَضاف اإلاىيٖى

غ،  ب والخٍُى ً، بُاهاث ًٖ الخضٍع ُف، ألاظىع، مضاعؽ الخيٍى ًٖ ألاؾـ الخىُٓمُت، بُاهاث ًٖ الخْى

ُفُت، ؤعكامها، بدُض جلىم ٖملُاث الىٓام  ول البُاهاث الصخهُت واإلاالُت، بُاهاث ًٖ اإلاؿمُاث الْى

غ جهائُت ًٖ اإلاهاصع الضازلُت للخٗلم الخىُٓمي، ؤهىإ الخٗلم اإلاٗمٌى  لها إلاسغظاث في قيل جلاٍع بخدٍى

م  به في َظٍ اإلااؾؿاث، هظلً الىخائج اإلادللت ٖلى اإلاؿخىي الفغصي والجماعي، الىلي، ًٖ ٍَغ

ايُت  .ألاؾالُب الخدلُلُت، الخؿابُت،  ؤلاخهائُت والٍغ

 

                                                           
  كُمتجم اؾخسغاط "t " ت    𝑡𝑛−𝑘−1 =1.96: والخالي 0.05الجضولُت  مً الجضاٌو ؤلاخهائُت ٖىض مؿخىي مٗىٍى

𝛼 = 𝑡113
𝛼=0.05
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 اخخباز الفسطيت السابعت:  السابعاملعلب

عمس  املؤطظت، ملكيت)الخعسيفيت  للمخغيراثليع "في   جخمشل الفغيُت الغابٗت للضعاؾت

الدزاطت  مبل  الاقخصاديت الجصائسيتاملؤطظاث إحاباث اخخالا دألاز في (املؤطظت، حجم املؤطظت

 .حوو مظخوى هظام معلوماث املوازد البشسيت ألامدى الاهخمام بالخعلم الخىظيمي

 اخخباز الفسطيت الفسعيت  ألالى: الفسر  ألاو 

ُت ألاولى للضعاؾت ال جوحد فسألار ذاث داللت إحصائيت في مخوطعاث " في جخمشل الفغيُت الفٖغ

هظام معلوماث املوازد البشسيت  مبل الدزاطت ملظخوى  الاقخصاديت الجصائسيتإحاباث املؤطظاث

عصى ملخغيراث خصائص العيىت
ُ
 : والخالي، وؾِخم جدلُل ول مخغحر ٖلى خضة"ح

مً ؤظل مٗغفت الفغوق ؤلاخهائُت في مخىؾِ بظاباث اإلااؾؿاث الاكخهاصًت، ؾىف وؿخٗحن 

فُت مشل ٖمغ اإلااؾؿت، ملىُت ، ANOVAبازخباع الخباًً ألاخاصي   إلاٗغفت جإزحر بٌٗ اإلاخغحراث الخٍٗغ

 .اإلااؾؿت، حجم اإلااؾؿت، ٖلى اإلاخغحر الخاب٘ واإلاؿخلل للضعاؾت

  الاقخصاديت الجصائسيتال جوحد فسألار ذاث داللت إحصائيت في مخوطعاث إحاباث املؤطظاث": أألاال

عصى ملخغير ظبيعت امللكيتهظام معلوماث املوازد البشسيت مبل الدزاطت ملظخوى 
ُ
 "ح

حوو فسألار مظخوى هظام معلوماث املوازد  ANOVA هخائج اخخباز الخبايً  حادر: (45) زقم حدألاو 

 البشسيت حعصى ملخغير امللكيت

 القساز Sig املخوطعي الفسر  العيىت 

ت اإلاىاعص مٗلىماث هٓام  البكٍغ
اث   026,بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  916,

اث   299,صازل اإلاجمٖى

ت اإلاىاعص مٗلىماث هٓام ميىهاث  البكٍغ

 

اث   1,195بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  270,

اث   902,صازل اإلاجمٖى

ُت الىٓم ت اإلاىاعص مٗلىماث لىٓام الفٖغ  البكٍغ

 

اث   321,بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  438,

اث   386,صازل اإلاجمٖى

ت اإلاىاعص مٗلىماث هٓام حصخُو  البكٍغ
اث   1,007بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  242,

اث   701,صازل اإلاجمٖى

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز   الم
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، ؤهه ال جىظض فغوق طاث صاللت (45)ًخطر مً الىخائج ؤلاخهائُت اإلاىضخت في الجضٌو عكم 

ت بازخالف  بخهائُت إلظاباث اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى مؿخىي هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

 َبُٗت م

ت الزخباع جباًً الفغوق كض بلغ ،حغحر اإلالىُت ظٍ (Sig = 0.916) خُض ُوظض مؿخىي اإلاٗىٍى ، َو

ت ٖىض مؿخىي صاللت   وهظلً هالخٔ ؤن هفـ الىدُجت باليؿبت لٗىانغ .(α≤0.05)الىدُجت غحر مٗىٍى

ت  ُت، حصخُو)هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ ؤي ؤهه ال ًىظض فغوق طاث صاللت ، (ميىهاث، الىٓم الفٖغ

ت بحن اإلااؾؿاث حٗؼي لُبُٗت اإلالىُت . مٗىٍى

ت التي جىو ٖلى ؤهه : مما ؾبم ًلخط ي ما ًلي ال جوحد فسألار ذاث داللت "كبٌى الفغيُت الهفٍغ

عصى 
ُ
إحصائيت إلحاباث املؤطظاث مبل الدزاطت حوو مظخوى هظام معلوماث املوازد البشسيت ح

 ."ملخغير امللكيت

الاقخصاديت الجصائسيت ال جوحد فسألار ذاث داللت إحصائيت في مخوطعاث إحاباث املؤطظاث ": زاهيا

عصى ملخغير حجم املؤطظتهظام معلوماث املوازد البشسيت مبل الدزاطت ملخغير مظخوى 
ُ
 ."ح

هظام معلوماث املوازد البشسيت لعييخين مظخقلخين حوو فسألار اعخماد  (ث)هخائج اخخباز: (46) زقمحدألاو 

حعصى ملخغير حجم املؤطظت 

 العيىت 
 الخظابي املخوطغ

 عيىت لكل

 املخوطغ فسر 

 الخظابي
Sig القساز 

ت اإلاىاعص مٗلىماث هٓام  البكٍغ

ماؾؿاث نغحرة 

 ومخىؾُت
4,0654 

ال ًىظض فغق  306, 10496,

 3,9604 ماؾؿاث هبحرة

ت اإلاىاعص مٗلىماث هٓام ميىهاث  البكٍغ

 

ماؾؿاث نغحرة 

 ومخىؾُت
3,9033 

 ال ًىظض فغق  213, 22385,

 3,6795 ماؾؿاث هبحرة

ُت الىٓم  اإلاىاعص مٗلىماث لىٓام الفٖغ

ت  البكٍغ

 

ماؾؿاث نغحرة 

 ومخىؾُت
4,3029 

 ال ًىظض فغق  270, 12923,

 4,1736 ماؾؿاث هبحرة

ت اإلاىاعص مٗلىماث هٓام حصخُو  البكٍغ

ماؾؿاث نغحرة 

 ومخىؾُت
3,9900 

 ال ًىظض فغق  810, 03821,-

 4,0282 ماؾؿاث هبحرة
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 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز  الم

، ؤهه ال جىظض فغوق طاث صاللت (46)ًخطر مً الىخائج ؤلاخهائُت اإلاىضخت في الجضٌو عكم 

ت بازخالف  بخهائُت إلظاباث اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى مؿخىي هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت الزخباع جباًً الفغوق كض بلغ  َبُٗت مخغحر حجم اإلااؾؿت؛ خُض ُوظض مؿخىي اإلاٗىٍى

(Sig=0.306) ت ٖىض مؿخىي صاللت ظٍ الىدُجت غحر مٗىٍى  هظلً هالخٔ ؤن هفـ ،(α≤0.05)، َو

ت  ُت، حصخُو)الىدُجت باليؿبت لٗىانغ هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ  ؤي ؤهه ،(ميىهاث، الىٓم الفٖغ

ت بحن اإلااؾؿاث حٗؼي لدجم اإلااؾؿت . ال ًىظض فغوق طاث صاللت مٗىٍى

ت التي جىو ٖلى ؤهه  ال جىظض فغوق طاث صاللت "مما ؾبم ًلخط ي كبٌى الفغيُت الهفٍغ

ٗؼي إلاخغحر 
ُ
ت ح بخهائُت إلظاباث اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى مؿخىي هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

. "حجم اإلااؾؿت

  الاقخصاديت الجصائسيتال جوحد فسألار ذاث داللت إحصائيت في مخوطعاث إحاباث املؤطظاث": زالشا

عصى ملخغير عمس املؤطظتهظام معلوماث املوازد البشسيت مبل الدزاطت ملخغير مظخوى 
ُ
 "ح

هظام معلوماث املوازد البشسيت  حوو فسألار مظخوى ANOVA  حادر اخخباز الخبايًهخائج : (47) زقمحدألاو 

حعصى ملخغير العمس 

 العيىت 
 الفسر 

 املخوطعي
Sig القساز 

ت اإلاىاعص مٗلىماث هٓام  البكٍغ

اث   304,بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  381,

اث   294,صازل اإلاجمٖى

ت اإلاىاعص مٗلىماث هٓام ميىهاث  البكٍغ

 

اث   780,بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  466,

اث   910,صازل اإلاجمٖى

ُت الىٓم ت اإلاىاعص مٗلىماث لىٓام الفٖغ  البكٍغ

 

اث   418,بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  357,

اث   384,صازل اإلاجمٖى

ت اإلاىاعص مٗلىماث هٓام حصخُو  البكٍغ

اث   676,بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  416,

اث   707,صازل اإلاجمٖى
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 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز       الم

، ؤهه ال جىظض فغوق طاث صاللت (47)ًخطر مً الىخائج ؤلاخهائُت اإلاىضخت في الجضٌو عكم 

ت بازخالف  بخهائُت إلظاباث اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى مؿخىي هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت الزخباع جباًً الفغوق كض بلغ ،َبُٗت مخغحر ٖمغ اإلااؾؿت ، (Sig=0.381) خُض ُوظض مؿخىي اإلاٗىٍى

ت ٖىض مؿخىي صاللت  ظٍ الىدُجت غحر مٗىٍى هظلً هالخٔ ؤن هفـ الىدُجت باليؿبت ، (α≤0.05)َو

ت  ُت، حصخُو)لٗىانغ هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ  ؤي ؤهه ال ًىظض فغوق ،(ميىهاث، الىٓم الفٖغ

ت بحن اإلااؾؿاث حٗؼي لٗمغ اإلااؾؿت . طاث صاللت مٗىٍى

ت التي جىو ٖلى ؤهه : مما ؾبم ًلخط ي ما ًلي ال جوحد فسألار ذاث داللت "كبٌى الفغيُت الهفٍغ

 مبل الدزاطت حوو مظخوى هظام معلوماث  الاقخصاديت الجصائسيتإحصائيت إلحاباث املؤطظاث

عصى ملخغير عمس املؤطظت
ُ
. "املوازد البشسيت ح

، ؤن ٖضم وظىص فغوق في ؤعاء (47)،(46)،(45)ما ًمىً اؾخيخاظه مً زالٌ هخائج الجضٌو عكم 

اإلاؿخجىبحن في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت مدل الضعاؾت خٌى جُبُلاث وؤَمُت هٓام مٗلىماث اإلاىاعص 

ت بازخالف َبُٗت اإلالىُت، ٖمغ اإلااؾؿت، حجم اإلااؾؿت، ًبحن ؤن هٓام مٗلىماث اإلاىاعص  البكٍغ

ت اإلاُبم في اإلااؾؿاث الىبحرة ال ًسخلف ًٖ جُبُله في اإلااؾؿاث الهغحرة واإلاىؾُت، هظلً  البكٍغ

جُبُلاجه وؤَمُخه في اإلااؾؿاث الٗمىمُت واإلاسخلُت ال جسخلف ًٖ جُبُلاجه في اإلااؾؿاث الخانت، 

ازغ ٖلى آلالُت  ًُ مغ وملىُت اإلااؾؿت ال  هما ؤن ؤَمُت َظا الىٓام ال ًخإزغ بٗمغ اإلااؾؿت، ألن حجم ٖو

ت، ؾىاء مً  لت التي حٗالج بها اإلاٗلىماث اإلاخٗللت باإلاىاعص البكٍغ التي ٌٗمل بها الىٓام، هظلً الٍُغ

ملُاجه ومسغظاجه  .خُض مضزالجه ٖو

 الشاهيتاخخباز الفسطيت الفسعيت : الفسر الشاوي

ُت الشاهُت للضعاؾت ال جوحد فسألار ذاث داللت إحصائيت في مخوطعاث "في  جخمشل الفغيُت الفٖغ

عصى ملخغيراث الاقخصاديت الجصائسيت إحاباث املؤطظاث 
ُ
مبل الدزاطت ملخغير الخعلم الخىظيمي ح

: ، وؾِخم جدلُل ول مخغحر ٖلى خضة"خصائص العيىت

  الاقخصاديت الجصائسيتال جوحد فسألار ذاث داللت إحصائيت في مخوطعاث إحاباث املؤطظاث: أألاال

عصى ملخغير ظبيعت امللكيت
ُ
 .مبل الدزاطت ملخغير الخعلم الخىظيمي ح
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لعييخين مظخقلخين حوو فسألار ملظخوى الخعلم الخىظيمي حعصى  (ث)هخائج اخخباز: (48)  زقمحدألاو 

 ملخغير ظبيعت امللكيت

 القساز Sig املخوطعي الفسر  العيىت 

 الخىُٓمي الخٗلم مهاصع
اث   286,بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  718,
اث   862,صازل اإلاجمٖى

 الخىُٓمي الخٗلم ؤهىإ
اث   647,بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  528,
اث   1,007صازل اإلاجمٖى

 الخىُٓمي الخٗلم حصخُو
اث   1,160بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  516,
اث   1,744صازل اإلاجمٖى

 الخىُٓمي الخٗلم مهاصع
اث   بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  318,
اث   صازل اإلاجمٖى

 الخىُٓمي الخٗلم هخائج
اث   1,615بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  242,
اث   1,123صازل اإلاجمٖى

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز             الم

، ؤهه ال جىظض فغوق طاث صاللت (48)ًخطر مً الىخائج ؤلاخهائُت اإلاىضخت في الجضٌو عكم  

بخهائُت إلظاباث اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى مؿخىي الخٗلم الخىُٓمي بازخالف َبُٗت مخغحر 

ت الزخباع جباًً الفغوق كض بلغ ،اإلالىُت ظٍ الىدُجت غحر (Sig=0.718) خُض ُوظض مؿخىي اإلاٗىٍى ، َو

ت ٖىض مؿخىي صاللت  ّ ؤن هفـ الىدُجت باليؿبت لٗىانغ الخٗلم حهظلً هال، (α≤0.05)مٗىٍى

ت بحن اإلااؾؿاث ،(، مهاصعؤهىإ، هخائج، حصخُو)الخىُٓمي   ؤي ؤهه ال ًىظض فغوق طاث صاللت مٗىٍى

 .حٗؼي لُبُٗت اإلالىُت

ت التي جىو ٖلى ؤهه : مما ؾبم ًلخط ي ما ًلي ال جوحد فسألار ذاث داللت "كبٌى الفغيُت الهفٍغ

 مبل الدزاطت حوو مظخوى الخعلم الخىظيمي  الاقخصاديت الجصائسيتإحصائيت إلحاباث املؤطظاث

عصى ملخغير امللكيت
ُ
 ."ح
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مىً اؾخيخاظه، ؤن ؤَمُت جُبُلاث الخٗلم الخىُٓمي في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الٗمىمُت  ًُ ما 

واإلاسخلُت مدل الضعاؾت وألاهىإ اإلاُبلت لٗملُت الخٗلم في َظٍ اإلااؾؿاث، ؾىاء مً خُض الخٗلم 

الهفغي والخٗلم مً اإلاؿخىي ألاٌو والشاوي، الخٗلم ؤخاصي الخللت وزىائي الخللت، باإليافت بلى اإلاؼاًا 

هظلً اإلاهاصع الضازلُت   ،(الىلي)اإلادللت لىخائج الخٗلم ٖلى اإلاؿخىي الفغصي والجماعي، الخىُٓمي 

ال جسخلف ًٖ اإلااؾؿاث الخانت، َظا ما ًاهض ٖلى ؤن َبُٗت اإلالىُت ال ًازغ في   والخاعظُت للخٗلم،  

جُبُلاث مفهىم الخٗلم الخىُٓمي في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الٗمىمُت واإلاسخلُت، الخانت مدل 

 .الضعاؾت

الاقخصاديت الجصائسيت ال جوحد فسألار ذاث داللت إحصائيت في مخوطعاث إحاباث املؤطظاث ": زاهيا

عصى ملخغير حجم املؤطظتالخعلم الخىظيمي مبل الدزاطت ملخغير مظخوى 
ُ
 "ح

لعييخين مظخقلخين حوو فسألار ملظخوى الخعلم الخىظيمي حعصى  (ث)هخائج اخخباز: (49) زقمحدألاو 

ملخغير حجم املؤطظت 

 العيىت 
 الخظابي املخوطغ

 عيىت لكل

 املخوطغ فسر 

 الخظابي
Sig القساز 

 الخىُٓمي الخٗلم

 3,7262 ماؾؿاث نغحرة ومخىؾُت

ال يوحد فسر  138, 25811,
 3,4681 ماؾؿاث هبحرة

 الخىُٓمي الخٗلم ؤهىإ

 3,8200 ماؾؿاث نغحرة ومخىؾُت

 ال يوحد فسر  440, 14615,
 3,6738 ماؾؿاث هبحرة

 الخىُٓمي الخٗلم هخائج

 3,6686 ماؾؿاث نغحرة ومخىؾُت

 ال يوحد فسر  430, 15868,

 3,5099 ماؾؿاث هبحرة

 مهاصع الخٗلم الخىُٓمي

 3,5422 ماؾؿاث نغحرة ومخىؾُت

ال يوحد فسر  060, 46589,

 3,5684 ماؾؿاث هبحرة

 الخىُٓمي الخٗلم حصخُو
 3,6900 ماؾؿاث نغحرة ومخىؾُت

 ال يوحد فسر  058, 46949,
 3,2205 ماؾؿاث هبحرة

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز    الم
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، ؤهه ال جىظض فغوق طاث صاللت (49)ًخطر مً الىخائج ؤلاخهائُت اإلاىضخت في الجضٌو عكم   

بخهائُت إلظاباث اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى مؿخىي الخٗلم الخىُٓمي بازخالف َبُٗت مخغحر 

ت الزخباع جباًً الفغوق كض بلغ ،حجم اإلااؾؿت ظٍ (Sig=0.138) خُض ُوظض مؿخىي اإلاٗىٍى ، َو

ت ٖىض مؿخىي صاللت  هظلً هالخٔ ؤن هفـ الىدُجت باليؿبت لٗىانغ ، (α≤0.05)الىدُجت غحر مٗىٍى

ت بحن ،(، مهاصعؤهىإ، هخائج، حصخُو)الخٗلم الخىُٓمي   ؤي ؤهه ال ًىظض فغوق طاث صاللت مٗىٍى

. اإلااؾؿاث حٗؼي لُبُٗت حجم اإلااؾؿت

ت التي جىو ٖلى ؤهه : مما ؾبم ًلخط ي ما ًلي ال جوحد فسألار ذاث داللت "كبٌى الفغيُت الهفٍغ

مبل الدزاطت حوو مظخوى الخعلم الخىظيمي الاقخصاديت الجصائسيت إحصائيت إلحاباث املؤطظاث 

عصى ملخغير حجم املؤطظت
ُ
. "ح

ما ًمىً اؾخيخاظه، ؤن ؤَمُت جُبُلاث الخٗلم الخىُٓمي في اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الىبحرة مدل 

الضعاؾت وألاهىإ اإلاُبلت لٗملُت الخٗلم في َظٍ اإلااؾؿاث، ؾىاء مً خُض الخٗلم الهفغي والخٗلم 

مً اإلاؿخىي ألاٌو والشاوي، الخٗلم ؤخاصي الخللت وزىائي الخللت، باإليافت بلى اإلاؼاًا اإلادللت لىخائج 

هظلً اإلاهاصع الضازلُت والخاعظُت للخٗلم،    ،(الىلي)الخٗلم ٖلى اإلاؿخىي الفغصي والجماعي، الخىُٓمي 

ال جسخلف ًٖ اإلااؾؿاث اإلاخىؾُت والهغحرة، َظا ما ًاهض ٖلى ؤن حجم اإلااؾؿت ال ًازغ في   

جُبُلاث مفهىم الخٗلم الخىُٓمي  اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الىبحرة والهغحرة واإلاخىؾُت، الخانت مدل 

 .الضعاؾت

  الاقخصاديت الجصائسيتاثضال جوحد فسألار ذاث داللت إحصائيت في مخوطعاث إحاباث املؤض": زالشا

عصى ملخغير عمس املؤطظتالخعلم الخىظيمي مبل الدزاطت ملخغير مظخوى 
ُ
 ."ح
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حعصى ملخغير عمس  لعييخين مظخقلخين حوو فسألار ملظخوى الخعلم الخىظيمي (ث)هخائج اخخباز: (50)  زقمحدألاو 

املؤطظت 

 العيىت 
 الفسر 

 املخوطعي
Sig القساز 

 الخىُٓمي الخٗلم
اث   1,129بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  266,
اث   845,صازل اإلاجمٖى

 الخىُٓمي الخٗلم ؤهىإ
اث   1,102بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  351,
اث   998,صازل اإلاجمٖى

 الخىُٓمي الخٗلم هخائج
اث   441,بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  765,
اث   1,150صازل اإلاجمٖى

 مهاصع الخٗلم الخىُٓمي
اث   402,بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  465,
اث   1,120صازل اإلاجمٖى

 الخىُٓمي الخٗلم حصخُو
اث   2,381بحن اإلاجمٖى

ال ًىظض فغق  250,
اث   1,716صازل اإلاجمٖى

 SPSS ibm 22 بغهامج ٌهخائج الخدلُل ؤلاخهائي للبُاهاث: صدز            الم

، ؤهه ال جىظض فغوق طاث صاللت (50)ًخطر مً الىخائج ؤلاخهائُت اإلاىضخت في الجضٌو عكم 

بخهائُت إلظاباث اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت خٌى مؿخىي الخٗلم الخىُٓمي بازخالف َبُٗت مخغحر ٖمغ 

ت الزخباع جباًً الفغوق كض بلغ ،اإلااؾؿت ، َظٍ الىدُجت غحر (Sig=0.266) خُض ُوظض مؿخىي اإلاٗىٍى

ت ٖىض مؿخىي صاللت  طلً هالخٔ ؤن هفـ الىدُجت باليؿبت لٗىانغ الخٗلم ، ن(α≤0.05)مٗىٍى

ت بحن اإلااؾؿاث ،(، مهاصعؤهىإ، هخائج، حصخُو)الخىُٓمي   ؤي ؤهه ال ًىظض فغوق طاث صاللت مٗىٍى

. حٗؼي لُبُٗت ٖمغ اإلااؾؿت

ت التي جىو ٖلى ؤهه : مما ؾبم ًلخط ي ما ًلي ال جوحد فسألار ذاث داللت "كبٌى الفغيُت الهفٍغ

مبل الدزاطت حوو مظخوى الخعلم الخىظيمي الاقخصاديت الجصائسيت إحصائيت إلحاباث املؤطظاث 

عصى ملخغير عمس املؤطظت
ُ
 ".ح
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 خالصت الفصل

في جهاًت َظا الفهل، ًمىىىا جلخُو هخائج ازخباع الفغيُاث، بٗض ما جم الخدلم مً صختها في 

ت، ؤًً جم جلضًم  ت مً اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الجؼائٍغ الضعاؾت الخُبُلُت التي جمذ ٖلى مجمٖى

الىنف ؤلاخهائي إلاخغحراث الضعاؾت، اإلاخمشلت في جدلُل اإلاٗلىماث الٗامت الخانت باإلااؾؿاث 

الاكخهاصًت مدل الضعاؾت، باإليافت بلى جدلُل اإلاخغحر اإلاؿخلل اإلاخمشل في هٓام مٗلىماث اإلاىاعص 

ت بيل ؤبٗاصٍ  ُت له)البكٍغ ، (مؿخىي الىعي بإَمُت الىٓام، ميىهاجه، مهاصع مٗلىماجه، الىٓم الفٖغ

هظلً جم جلضًم الىنف ؤلاخهائي للمخغحر الخاب٘ واإلاخمشل في الخٗلم الخىُٓمي بيل ؤبٗاصٍ ؤًًا 

، هخائجه) ، هما كمىا بازخباع فغيُاث الضعاؾت باؾخسضام (حصخُو الخٗلم الخىُٓمي، ؤهىاٖه، مهاصٍع

الخدلُل الٗاملي، مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن، مٗامل الاهدضاع البؿُِ، ازخباع الخباًً ألاخاصي 

ANOVA ا ٖلى فُت اإلاخمشلت في حجم اإلااؾؿت، َبُٗت اإلالىُت، ٖمَغ ، إلاٗغفت جإزحر اإلاخغحراث الخٍٗغ

 :مخغحراث الضعاؾت، بدُض ًمىىىا ٖغى ازخباع فغيُاث الضعاؾت في الجضٌو اإلاىالي
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  فسطياث الدزاطتهخائج اخخباز: (51) زقم حدألاو 

 الىديجت هور الاخخباز الفسطياث

يوحد هظام معلوماث املوازد البشسيت فعاو في املؤطظاث الاقخصاديت 

 .الجصائسيت مبل الدزاطت
 مبققت الخدلُل الٗاملي

جعبق املؤطظاث الاقخصاديت الجصائسيت مبل الدزاطت مفهوم الخعلم 

 .الخىظيمي
 مبققت الخدلُل الٗاملي

 (أهوار، مصادز، هخائج)يبقق هظام معلوماث املوازد البشسيت في فعاليت 

 .الخعلم الخىظيمي للمؤطظاث الاقخصاديت الجصائسيت مبل الدزاطت

مٗامل الاهدضاع 

 البؿُِ
 مبققت

ال جوحد فسألار ذاث داللت إحصائيت في مخوطعاث إحاباث املؤطظاث 

الاقخصاديت الجصائسيت مبل الدزاطت ملظخوى هظام معلوماث املوازد 

ِعِصر ملخغير ظبيعت امللكيت
ُ
 .البشسيت ح

ازخباع الخباًً 

ألاخاصي 
ANOVA 

 مبققت

ال جوحد فسألار ذاث داللت إحصائيت في مخوطعاث إحاباث املؤطظاث 

الاقخصاديت الجصائسيت مبل الدزاطت ملظخوى هظام معلوماث املوازد 

ِعِصر ملخغير حجم املؤطظت
ُ
 .البشسيت ح

ازخباع الخباًً 

ألاخاصي 
ANOVA 

 مبققت

ال جوحد فسألار ذاث داللت إحصائيت في مخوطعاث إحاباث املؤطظاث 

الاقخصاديت الجصائسيت مبل الدزاطت ملظخوى هظام معلوماث املوازد 

ِعِصر ملخغير عمس امللكيت
ُ
 .البشسيت ح

ازخباع الخباًً 

ألاخاصي 
ANOVA 

 مبققت

ال جوحد فسألار ذاث داللت إحصائيت في مخوطعاث إحاباث املؤطظاث 

ِعِصر ملخغير 
ُ
الاقخصاديت الجصائسيت مبل الدزاطت ملخغير الخعلم الخىظيمي ح

 .ظبيعت امللكيت

ازخباع الخباًً 

ألاخاصي 

ANOVA 

 مبققت

ال جوحد فسألار ذاث داللت إحصائيت في مخوطعاث إحاباث املؤطظاث 

ِعِصر ملخغير 
ُ
الاقخصاديت الجصائسيت مبل الدزاطت ملخغير الخعلم الخىظيمي ح

 .حجم املؤطظت

ازخباع الخباًً 

ألاخاصي 
ANOVA 

 مبققت

ال جوحد فسألار ذاث داللت إحصائيت في مخوطعاث إحاباث املؤطظاث 

ِعِصر ملخغير 
ُ
الاقخصاديت الجصائسيت مبل الدزاطت ملخغير الخعلم الخىظيمي ح

 .عمس امللكيت

ازخباع الخباًً 

ألاخاصي 
ANOVA 

 مبققت

 .هخائج ازخباع الفغيُاث: املصدز
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في جهاًت هره الدزاطت، ًمىىىا اطخيخاج الػدًد مً الىخائج اإلاخػللت بازخباز الفسغُاث التي جم 

ت مدل الدزاطت، وفم الىلاؽ الخالُت  : ازخبازها غلى مجمىغت مً اإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصائٍس

 :الىتائج املتعلقت باختبار الفرضيت الرئيسيت ألاولى

ت مدل الدزاطت، جمخلً  حشير هخائج الخدلُل الػاملي أن مػظم اإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصائٍس

ت فػاٌ، بدُث بُيذ الىخائج جدلم ول الػىاضس التي جلِظه، طىاء مً  هظام مػلىماث للمىازد البشٍس

اإلادزالث، الػملُاث، )خُث مظخىي الىعي بأهمُت جؿبُلاجه، اإلايىهاث ألاطاطُت لآللُت التي ٌػمل بها 

باإلغافت إلى جدلم فػالُت الىظم الفسغُت  (اإلاسسحاث، الراهسة الخىظُمُت، الخدىم، الخغرًت الػىظُت

ت ت في حظُير مىازدها البشٍس  . اإلاخػللت باألوشؿت والىظائف التي جلىم بها إدازة اإلاىازد البشٍس

هما أن فػالُت الىظام جدللذ هدُجت جدلم مػاًير جلُمه، بدُث ًىفس ول اإلاػلىماث 

 .للمؤطظاث مدل الدزاطت مً خُث الىكذ والظسغت اإلاىاطبت، الىمُت الالشمت

ت، بدُث  هما أن الػىاضس الىظامُت للىظام جلدم مػلىماث خٌى ألاوشؿت اإلاخػللت باإلاىازد البشٍس

جلىم مدزالث الىظام بئدماج ول البُاهاث الشخطُت الخام ، الخبرة، اطم الىظُفت، الخدزج الىظُفي، 

 .التركُاث، مظمُاث الىظائف، أزكامها، اإلاىاكؼ الخىظُمُت، الخػدًالث

م مساحػت البُاهاث، جددًثها،  ل البُاهاث إلى مسسحاث غً ؾٍس أما غملُاث الىظام فخلىم بخدٍى

اغُت، باإلغافت إلى جىبُه غً  م الػملُاث ؤلاخطائُت والخظابُت، الٍس جدلُلها، جدكُلها، غً ؾٍس

م  خدور أي غؿب أو سغسة في مدزالث الىظام، أًً ًخم جلدًمها في شيلها الجهائي للمظخفُد غً ؾٍس

ت في هره اإلاؤطظاث، أًً ًمىً  س جهائُت جخػلم باإلاىازد البشٍس مسسحاث الىظام، في شيل جلاٍز

 .اطخغاللها في اجساذ اللسازاث التي جخػلم بها

ت  هما أطفسث هخائج الخدلُل الػاملي، غلى أن الىظم الفسغُت في هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

ت في اإلاؤطظاث الاكخطادًت مدل الدزاطت، بدُث  جلىم بيل الىظائف ألاطاطُت إلدازة اإلاىازد البشٍس

 ،ً ت ًىفس ول اإلاػلىماث اإلاخػللت بمدازض الخيٍى هجد أن الىظام الفسعي الطخسبازاث اإلاىازد البشٍس

كىاهين الػمل، مؼ وحىد هلظ في الدزاطاث اإلاخػللت بالظسوف الاكخطادًت والظُاطُت، باإلغافت إلى 

 .وحىد هلظ في الدزاطاث اإلاخػللت بسطائظ الؿلب والػسع في طىق الػمل

هما ًلىم الىظام الفسعي للخىظُف للىظام في هره اإلاؤطظاث أًػا، بخىفير ول اإلاػلىماث غً 

ؾالبي الػمل، غدد اإلاىاضب اإلاخىفسة، باإلغافت إلى مخابػت الؿلباث بشيل مىخظم، لىً هجد هلظ في 

 .   وغؼ مػاًير جدترم غملُت الخىظُف، طىاء مً خُث الاطخلؿاب، الازخُاز والخػُين
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أما الىظام الفسعي لؤلحىز والسواجب، ًلىم بخلدًم وجىفير ول اإلاػلىماث خٌى جلُُم طاغاث 

الػمل، مخابػت اإلاظاز اإلانهي للمىظفين، مػسفت غدد الغُاباث، غدد الػؿل اإلاسغُت، باإلغافت إلى جىفير 

مػلىماث خٌى ألاحس اإلالابل للىظُفت الشاغسة، الاكخؿاغاث، لىً هجد هىان هلظ مً خُث 

الدزاطاث اإلاخػللت بخدلُل البِئت الاحخماغُت للمىظفين، باإلغافت إلى غدم وحىد غدالت في جىشَؼ 

 .اإلايافئاث والخىافص

س الىفاءاث، فهى ًلدم مػلىماث خٌى جىمُت كدزاث اإلاىظفين،  ً وجؿٍى أما الىظام الفسعي لخيٍى

يُت اإلالدمت، مػلىماث غً  مػلىماث غً اإلاهازاث واإلاػازف اإلاىدظبت، مػلىماث غً البرامج الخيٍى

ً  .مدازض ومساهص الخيٍى

ت في اإلاؤطظاث الاكخطادًت مدل الدزاطت، بالخطٌى  هما ًلىم هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

غلى اإلاػلىماث مً زالٌ اإلاطادز الدازلُت اإلاخمشلت في سجالث زدمت اإلاىظفين، كاغدة بُاهاث الىظام 

 .(الراهسة الخىظُمُت)

ت، ميىهاث  ما ًمىً اطخيخاحه أن جيامل وجدلم مظخىي أهمُت هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

الىظام، الىظم الفسغُت له، مطادز الخطٌى غلى اإلاػلىماث في اإلاؤطظاث الاكخطادًت مدل الدزاطت، 

جبين أن هرا الىظام ٌػمل بشيل فػاٌ، بدُث ًدلم الػدًد مً اإلاصاًا حساء جؿبُلاجه واإلاخػللت 

ت  . أطاطا باإلاىازد البشٍس

 :الىتائج املتعلقت بالفرضيت الرئيسيت الثاهيت

مً زالٌ هخائج الخدلُل الػاملي إلادىز الخػلم الخىظُمي، فئن مػظم اإلاؤطظاث الاكخطادًت 

مدل الدزاطت جؿبم مفاهُم الخػلم الخىظُمي، زاضت بػد ما جم حشخُطه مُداهُا، إذ هجد أجها لها 

مظخىي وعي هبير بخبىحها لخؿبُلاث الخػلم الخىظُمي، طىاء غلى اإلاظخىي الفسدي، بدُث حػلم مىظفحها 

بأهدافها، هما حػخبرهم مطدزا هاما للمػلىماث، غىدما ًدخاحىن للمػلىماث ًدطلىن غلحها بيل 

طهىلت، مهامهم مفهىمت بشيل واضح، هما جػؼ اإلاؤطظاث مجمىغت مً ألادواث لػسع أفيازهم 

وملترخاتهم، أما غلى  اإلاظخىي الجماعي، هما جلىم بػلد احخماغاث لخل الطساغاث والنزاغاث، مً 

زالٌ الخىاز البىاء والفػاٌ، مداولت مىاكشت الىجاخاث بُجها وبين اإلاىظفين، الدشجُؼ غلى الػمل 

الجماعي، لىً هجد هلظ في الدزاطاث اإلاخػللت بالىخائج الظلبُت اإلادللت، أما غلى  اإلاظخىي الىلي، 

فىجد أن لها أهداف وطُاطت واضخت ومػسوفت لدي حمُؼ اإلاىظفين،  هما جلىم بىغؼ ول ما هى 

س، لىً هجد هلظ في غلد الشساواث  حدًد في مجاٌ غملها، مً زالٌ ؤلاغالهاث ووشس الخلاٍز

والخدالفاث مؼ اإلاؤطظاث اإلاىافظت، بظبب جسىفها مً غملُت الخللُد، هرا ما ًجػلها ال حظخفُد مً 
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الخجازب والخبراث، هرلً ال حػخمد غلى مياجب الدزاطاث إلحساء ملازهت بُجها وبين هره اإلاؤطظاث 

 .اإلاىافظت

هما هجد أن هره اإلاؤطظاث مدل الدزاطت حػخمد بشيل أطاس ي غلى اإلاطادز الدازلُت لػملُت 

م الطساع الدازلي، الخػلم غً  م الخبرة، الخػلم غً ؾٍس الخػلم الخىظُمي، اإلاخمشلت في الخػلم غً ؾٍس

م الخجسبت، أما اإلاطادز الخازحُت فال حػخمد غلحها إؾالكا، فهي ال  م الفشل، الخػلم غً ؾٍس ؾٍس

م الخػلم مً الىفاءاث واإلاػازف اإلاىحىدة في (الخدالفاث)حظخفُد مً الخػلم مؼ الشسواء  ، أو غً ؾٍس

 .البِئت الخازحُت

ت مدل الدزاطت لػملُت الخػلم  أما بسطىص ألاهىاع اإلاؿبلت في اإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصائٍس

الخىظُمي، فىجد أجها جؿبم هىغين مً الخػلم، ألاٌو هى حػلم مً اإلاظخىي ألاٌو والشاوي، بدُث ًدلم 

لها هىامش زبذ، باإلغافت مػسفت ألاهداف مظبلا، إدماج اإلاخغيراث البُئُت غمً زُازاتها، أما الخػلم 

الشاوي اإلاؿبم  فهى حػلم ألاخادي والشىائي، الري ًؿلم غلُه اطم حػلم أخادي وزىائي الخللت، أًً 

ٌظاغدها في مػسفت وجصخُذ ألازؿاء والاطخفادة مجها، باإلغافت إلى اللدزة غلى الخيبؤ مما طىف 

جدلله مً هخائج، مً زالٌ ملازهت الىخائج وألاهداف اإلاىغىغت مظبلا، مؼ جىفير الجى اإلاىاطب 

ًياد ًيىن مػدوما بظبب غدم جىفس  (زالسي الخللت)للمىظفين، أما جؿبُلاث الخػلم الطفسي والشالسي 

 .ؾسق ومػاًير، شسوؽ جدلُله

هما بُيذ هخائج الخدلُل الػاملي أن حشخُظ الخػلم الخىظُمي وألاهىاع اإلاؿبلت لػملُت الخػلم 

الخىظُمي، هرلً اغخماد اإلاؤطظاث مدل الدزاطت للمطادز الدازلُت للخػلم، التي خللذ لها الػدًد 

ادة  مً اإلاصاًا والىخائج غلى اإلاظخىي الفسدي، أًً خلم للمىظفين اللدزة غلى ؤلابداع في غملهم، ٍش

الىفاءة التي ًدطلىن غلحها، جدظين اإلاػسف واإلاهازاث، الخبراث، اهدشافهم لللُم والػاداث دازل 

مؤطظاتهم، لىً ما هالخظه هى غدم كدزث اإلاؤطظاث في الخدىم في الظلىن الخاص باإلاىظفين، 

بظبب غدم فهم ألاهظمت ؤلادزاهُت لهم، ألن هرا الظلىن هى غبازة غً أي فػل وكٌى وجفىير أو 

ً، دازلُا أو زازحُا  .مشاغس، اهفػاٌ، ًلىم بها اإلاىظفين أزىاء حػامله مؼ آلازٍس

س  أما الىخائج اإلادللت غلى اإلاظخىي الجماعي فلد جمشلذ في كدزة هره اإلاؤطظاث غلى جؿٍى

ت  ت الػمل حماغُا، لىً هجد هلظ في كدزة اإلاؤطظاث غلى جلٍى ؤلاحساءاث والسوجين حماغُا، جلٍى

 .الػالكاث الاحخماغُت بين اإلاىظفين، هرلً غدم كدزتها غلى زلم ووشس اإلاػازف اإلاشترهت بُجهم

هما هالخظ أن  اإلاؤطظاث مدل الدزاطت خللذ هخائج حد مػخبرة غلى اإلاظخىي الىلي، مً 

زالٌ اللدزة غلى الابخياز، الخدىم في الىكذ، اللدزة غلى الخدىم في مدزالث ومسسحاث اإلاؤطظاث 
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ت، مؼ غدم كدزتها في إهخاج طُاطاث وإحساءاث حدًدة، مىخجاث وأطىاق حدًدة،  مً اإلاىازد البشٍس

س وجدظين أدائها الخىافس ي  .   غدم كدزتها غلى الخدىم في اإلاخغيراث البُئُت، غدم جؿٍى

 :الىتائج املتعلقت باختبار الفرضيت الرئيسيت الثالثت

للد بُيذ هخائج اإلاػؿُاث ؤلاخطائُت إلاػامالث الاهدداز البظُـ، أن هىان غالكت ذاث داللت 

ت واإلاخغير الخابؼ اإلاخمشل في الخػلم  إخطائُت بين اإلاخغير اإلاظخلل اإلاخمشل في هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

 %44.6أو بمػنى آزس أن ، %44.6الخىظُمي، بدُث بلغ وظبت جأزير الىظام غلى الخػلم الخىظُمي بيظبت 

حشخُظ الخػلم الخىظُمي، أهىاع الخػلم الخىظُمي، هخائج ) مً الخغيراث غلى مظخىي الخػلم الخىظُمي

ت(الخػلم الخىظُمي، مطادز الخػلم الخىظُمي   طببها حغيراث غلى مظخىي هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

 وهي وظبت ( مطادز مػلىماجه، الىظم الفسغُت له،مظخىي الىعي بأهمُت الىظام، ميىهاث الىظام)

ت في جدظين فػالُت ملبىلت جدٌ غلى  ت التي ًددثها هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس كىة الػالكت الخأزيًر

 .الخػلم الخىظُمي

 :الىتائج املتعلقت باختبار الفرضيت الرئيسيت الرابعت وفرضياتها الفرعيت

فُت غلى ANOVAللد بُيذ هخائج ازخباز الخباًً ألاخادي  ، أًً جم كُاض جأزير اإلاخغيراث الخػٍس

مخغيراث الدزاطت، بدُث جىضلىا إلى غدم وحىد فسوكاث ذاث داللت إخطائُت إلاخغير غمس اإلاؤطظت، 

ت والخػلم الخىظُمي اإلاؿبم في اإلاؤطظاث  حجمها، ؾبُػت ملىُتها، غلى هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

ت مدل الدزاطت، بدُث هجد أن جؿبُلاث الىظام والخػلم الخىظُمي في اإلاؤطظاث  الاكخطادًت الجصائٍس

الىبيرة هي هفظها في اإلاؤطظاث الطغيرة واإلاخىطؿت، هما أن جؿبُلاث الىظام والخػلم الخىظُمي في 

اإلاؤطظاث الػمىمُت واإلاسخلؿت هي هفظها في اإلاؤطظاث الخاضت، هرلً ألامس اإلاخػلم بػمس اإلاؤطظت 

ت والخػلم الخىظُمي، والظبب ٌػىد إلى جسهيز  لِع له جأزير في جؿبُلاث الىظام اإلاخػلم باإلاىازد البشٍس

ت مً خُث مػالجخه للمػلىماث  مظخىي )الدزاطت غلى دوز آلُت غمل هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

وجأزير ذلً غلى الخػلم  ( مطادز مػلىماجه، الىظم الفسغُت له،الىعي بأهمُت الىظام، ميىهاث الىظام

 .الخىظُمي في هره اإلاؤطظاث مدل الدزاطت

 :مىاقشت الىتائج الدراست على ضوء الدراساث السابقت

مً أحل مىاكشت هخائج الدزاطت الخؿبُلُت غلى غىء الدزاطاث الظابلت، طىاء الدزاطاث 

ت أو الدزاطاث اإلاخػللت بالخػلم الخىظُمي غلى خدا، أو  اإلاخػللت بىظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

ت بالخػلم الخىظُمي، طىف  الدزاطاث التي حشبه دزاطدىا مً خُث غالكت مػلىماث اإلاىازد البشٍس
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في الجدٌو اإلاىالي، بدُث ٌظهل  (مً ألاخدر إلى ألاكدم) خظب حظلظلها الصمني  وػسع هره الدزاطاث

 : لىا في هره الدزاطت مػسفت أوحه الدشابه والازخالف ملازهت مؼ الدزاطاث الظابلت

 الدراساث السابقت املتعلقت بمتغيراث الدراست: (52)جدول رقم 
الدراساث السابقت 

املتعلقت بمتغيراث 
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جقییم أثر هظم معلوماث املوارد البشریت في جحسين ألاداء البشري 

دراست عیىت مً -باملؤسست الاقتصادیت مً مىظور املستعملين 

  الجسائريتاملؤسساث الاقتصادیت

 2015 طىاء حبيراث

 املوارد إدارة أداء فاعليت زيادة في البشريت املوارد معلوماث هظم دور 

 البحريً بمملكت وزارة الداخليت في ميداهيت دراست البشريت
 2014 السوٍلي حلىد ضفىن غماد

 في ميداهيت دراست :التىظيمي الوالء في البشريت املوارد معلوماث هظام دور 

 ألاردوي الفىدقي القطاع
 2010 مدمىد غلى السوطان

جقييم أداء املوارد البشريت في  في البشريت املوارد معلوماث هظام دور 

املؤسست 
 2010 جىمي مُلىد- شاوي ضىزٍت

The Use and Impact Of human Resources 

Information System on human resources 

management Professionals   

Hussain Zahid, 

Wallace James,  

Cornelius Nelarin 
2007 

على فعاليت إداراث شؤون وأثرها كفاءة هظم املعلوماث املوارد البشريت 

 املوظفين بوزارة السلطت الوطىيت الفلسطيييت بقطاع غسة
 2005 أمل إبساهُم أبى زخمت

  .مً إغداد الباخث: املصدر
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، وشير أن الدزاطاث الظابلت جخفم مؼ الدزاطت الخالُت في  مً زالٌ مالخظخىا لهرا الجدٌو

مىغىغها وهدفها الػام، إال أجها جسخلف غجها في غدة حىاهب جمشلذ في الفجىة الػلمُت التي حػالجها 

 : هره الدزاطت وهي

 جػمىذ هره الدزاطت زبـ اإلاشيلت البدشُت باإلاخغيراث اإلاػاضسة؛ -

ً (اإلادزل الىمي، اإلادزل الىُفي)اطخسدمذ هره الدزاطت مدزلين بدشُين  - ، بغسع جيٍى

فىسة دكُلت غً مشيلت الدزاطت، هما جػمىذ جىىغا في مىهج الدزاطت واإلاخمشل في اإلاىهج 

 الىضفي الخدلُلي ومىهج دزاطت خالت؛

لم جلخطس هره الدزاطت غلى مؤطظت واخدة فلـ، بل جم أزر غُىت جيىهذ مً مجمىغت مً  -

ت مىؿلت  بغسع حشخُظ  (الشسق، الغسب، الشماٌ، الجىىب)اإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصائٍس

ت والخػلم الخىظُمي؛  الىاكؼ بدكت الخاص بخؿبُلاث هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

حػددث أدواث هره الدزاطت، غلى السغم مً جسهيزها غلى الاطخبُان بشيل أطاس ي في حمؼ  -

 البُاهاث؛

مً زالٌ غسع هره الدزاطاث الظابلت، ًخطح أن هره الدزاطت غالجذ فجىة غلمُت مخػددة 

الجىاهب، طىاء مً خُث مػالجت اإلاىغىع، حػدد ألادواث ؤلاخطائُت في غملُت الخدلُل، شمىلُت 

 :الػُىت، مىهج الدزاطت، ومً أحل الخفطُل طىف وػسع أوحه الازخالف والدشابه في الىلاؽ الخالُت

 هظام معلوماث املوارد البشريت: أوال

 ،Sapora L. Bradley، Gerardine Desanctls ، Siham Doughman إن دزاطت ول مً

ت فلـ، بدُث بُيذ هخائج هره الدزاطاث أن شسوؽ  جمدىزث خٌى هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

جدلُم فػالُت الىظام هى جىفس جىىىلىحُا غالُت، مؼ جىفير بسامج للخماًت، غسوزة وحىد مىار حُد 

إلاظخسدمي هرا الىظام غلى الػمل به، مؼ إلصامُت زبـ الىظام باإلاىازد اإلاالُت في الهُيل الخىظُمي، 

ت، لىً في دزاطدىا هره كمىا   لت لخطمُم وجدلُل هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس باإلغافت إلى جلدًم ؾٍس

بخلُُم فػالُت الىظام مً زالٌ مظخىي الىعي بأهمُت وحىد الىظام، جدلُم فػالُت الىظم الفسغُت 

ت، جلُُم ميىهاث الىظام مً زالٌ آلالُت التي جخم بها  اإلاخػللت الىظائف ألاطاطُت إلدازة اإلاىازد البشٍس

ت، مؼ شسؽ جىفير الظسغت في جلدًم اإلاػلىماث وبالىمُت  مػالجت اإلاػلىماث اإلاخػللت باإلاىازد البشٍس

 .الالشمت وفي الىكذ اإلاىاطب

ت، مً خُث جيامل ول مً  هما كمىا بخلُُم وحشخُظ الىظام في اإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصائٍس

مظخىي الىعي بأهمُت وحىد الىظام، ميىهاجه، مطادزه، الىظم الفسغُت له، بدُث أهدها مً زالٌ 
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الىخائج أن الىظام في هره اإلاؤطظاث مدل الدزاطت، ٌػمل بشيل فػاٌ مؼ وحىد بػؼ الىلائظ التي 

ا مً خُث ألادواث ؤلاخطائي
ً
 اإلاظخسدمت، هىع ةًجب غلحها مً جدازهه مظخلبال، هما هجد ازخالف

وؾبُػت غُىت الدزاطت، أما أوحه الدشابه فيل هره الدزاطاث والدزاطت الخالُت تهخم بدزاطت وغػُت 

ت  . غمل هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

 التعلم التىظيمي: ثاهيا

 -Juan C.Real- Antonio Lealجمشلذ الدزاطاث اإلاخػللت بالخػلم الخىظُمي في دزاطت ول مً 

José L.Roldán، Jimenez-Jimenez and Cagarra-Navarro، HungY.Y.R et al،  Jiang X et  

Li Y ىت، بلمحهىب زدًجت، بدُث أن هره الدزاطاث جمذ مً زالٌ دزاطت غالكت وأزس ، خماٌ ضبًر

الخػلم الخىظُمي باألداء بيل أهىاغه، جلُُم الخػلم الخىظُمي مً زالٌ جدلُله لؤلداء الاحخماعي، 

البُئي، الاكخطادي، اإلاالي، اإلايزة الخىافظُت، جىحهاث الظىق، الىالء الخىظُمي، ألاداء الابخيازي، الجىدة 

الشاملت، أما دزاطدىا هره كمىا بلُاض الخػلم الخىظُمي مً زالٌ جؿبُلاجه في اإلاؤطظاث الاكخطادًت 

ت، مً خُث حشخُطه غلى اإلاظخىي الفسدي والجماعي والىلي، مً خُث مطادز الخػلم  الجصائٍس

الخازحُت والدازلُت، مً خُث ألاهىاع اإلاؿبلت لػملُت الخػلم، مً خُث الىخائج اإلادللت غلى اإلاظخىي 

 .الفسدي والجماعي والىلي

أما أوحه الدشابه بين الدزاطت الخالُت جخفم مؼ دزاطت بلمحهىب زدًجت مً خُث كُاض هخائج 

الخػلم غلى اإلاظخىي الفسدي، الجماعي، الخىظُمي، هما جمذ الدزاطخان غلى مجمىغت مً اإلاؤطظاث 

ت مؼ وحدود ازخالف مً خُث الدجم فلـ  .الاكخطادًت الجصائٍس

 الدراساث املشابهت:  ثالثا

ت والخػلم الخىظُمي  إن الدزاطاث التي حشبه الػالكت والسبـ بين هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

طىاء حبيراث، غماد ضيىن حلىد السوٍلي، مدمد غلى السوَظاث، شاوي : جمشلذ في دزاطت ول مً

 Hussain Zahid, Wallace James  Corneliusضىزٍت وجىمي مُلىد، الؿالب أمل إبساهُم أبى زخمت،

Nelarin،  ت ًلدم كُمت مػافت في بدُث أهدث هخائج هره الدزاطاث أن هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

ت، مً أحل الخفطُل بين هره الدزاطاث والدزاطت الخالُت هلدم أوحه الدشابه  أداء اإلاىازد البشٍس

 : والازخالف والخالي

 جدشابه الدزاطخين مً خُث أن إدازة وحظُير شؤون :دراست أمل إبراهيم أبو رحمت -

ت مً خُث جىفير  اإلاىظفين مً زالٌ جلُُم اطخسداماث هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

اإلاػلىماث اإلاالئمت بالدكت وفي الىكذ اإلاىاطب، هرلً جم جلُُم الىظم الفسغُت للىظام، 
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جلدم هره الىظم ول اإلاػلىماث اإلاخػللت باإلاىظفين والىظائف، هما جمذ الدزاطت مً زالٌ 

أداة الاطخبُان في حمؼ البُاهاث، أما أوحه الازخالف مً خُث غُىت الدزاطت، إذ واهذ 

دزاطدىا الخؿبُلُت غلى مجمىغت مً اإلاؤطظاث الاكخطادًت، أما دزاطخه جمً غلى مجمىع 

 .أفساد الػاملين بىشازة الظلؿت الىؾىُت الفلظؿُيُت

ت في :دراست سىاء جبيراث -  حشابهخا الدزاطخان مً خُث جلُُم هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

ت، زاضت مً خُث جلُُم حىدة اإلاػلىماث وطسغت  اإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصائٍس

الخطٌى غلحها، هما جم اطخسدام هفع أداة الدزاطت في حمؼ البُاهاث التي جمذ مً زالٌ 

 في جدلُل SPSSالاطخبُان وجم جدلُله مً زالٌ البرهامج ؤلاخطائي للػلىم الاحخماغُت 

مػؿُاث الدزاطت الخؿبُلُت، أما أوحه الازخالف فلد جمذ دزاطتها مً زالٌ جلُُم أزس 

هظام اإلاػلىماث غلى أداء اإلاىزد البشسي، في خين جمذ دزاطدىا مً زالٌ مػسفت دوز الري 

ًلػبه هرا الىظام في جدظين فػالُت الخػلم الخىظُمي اهؿالكا مً آلالُت التي حػالج بها 

 .اإلاػلىماث الخاضت باإلاىزد البشسي 

 حشابهذ هره الدزاطت مؼ دزاطدىا مً خُث جلُُم فػالُت :دراست صكوك جلود الرويبي -

الىظم الفسغُت اإلاخمشلت في الىظام الفسعي لؤلحىز، الىظام الفسعي للميافئاث والخىافص، 

الىظام الفسعي للخىظُف والخلُُم، بدُث أهدث الدزاطخان غلى أن هره الىظم جدلم 

ت،  هما جم اطخسدام هفع أداة الدزاطت في حمؼ البُاهاث فػالُت وظائف إدازة اإلاىازد البشٍس

التي جمذ مً زالٌ الاطخبُان وجم جدلُله مً زالٌ البرهامج ؤلاخطائي للػلىم الاحخماغُت 

SPSS ًفي جدلُل مػؿُاث الدزاطت الخؿبُلُت، أما أوحه الازخالف فلد جمذ دزاطتها م 

ت غلى أداء إدازة  زالٌ كُاض الػالكت الازجباؾُت وكُاض أزس هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

ت، لىً مً زالٌ جأزير الػىامل الدًمغسافُت  الجيع، الػمس، اإلاؤهل الػلمي، )اإلاىازد البشٍس

، في خين جىضلذ %73، بدُث وظبت جأزير الىظام غلى أدائها وان بيظبت (الىظُفت، الخبرة

غلى الخػلم الخىظُمي، أما الػىامل اإلاؤزسة  % 46.7دزاطدىا أن الىظام وان له وظبت جأزير  

ت والخػلم الخىظُمي فلد جمذ مً زالٌ كُاض أزس  غلى هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

فُت اإلاخمشلت في غمس اإلاؤطظت، حجمها، ؾبُػت ملىُتها، هما ًىحد ازخالف  الػىامل الخػٍس

في ؾبُػت وهىع الػُىت، بدُث جمذ دزاطخه الخؿبُلُت غلى كؿاع الخدماث اإلاخمشل في 

اللؿاع الفىدقي ألازدوي، في خين جمذ دزاطدىا الخؿبُلُت غلى غُىت مً اإلاؤطظاث 

تةالاكخطادي  . الجصائٍس
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 :جوصياث ومقترحاث الدراست

غلى غىء الىخائج اإلادللت في الدزاطت الخؿبُلُت، ًمىىىا جلدًم الػدًد مً الخىضُاث 

ت مدل الدزاطت أو اإلاؤطظاث الاكخطادًت  واإلالترخاث، اإلاىحهت للمؤطظاث الاكخطادًت الجصائٍس

 (غمىمُت، مسخلؿت، زاضت)أو ؾبُػت ملىُتها  (هبيرة، مخىطؿت وضغيرة)غمىما، مهما وان حجمها 

 : والخالي

غسوزة إدزاج الدزاطاث اإلاخػللت بخدلُل البِئت الاحخماغُت للمىظفين غمً الىظام الفسعي  -

 لؤلحىز؛

وغؼ مػاًير وأطع لخدلُم الػدالت في جىشَؼ اإلايافئاث والخىافص، بدُث ًجب غلى مظيري  -

ت الفطل بين الػمل الفسدي غً الػمل الجماعي؛  إدازة اإلاىازد البشٍس

الاغخماد غلى الشساواث والخدالفاث مؼ غدة مؤطظاث ومياجب الدزاطاث، الهدف مجها  -

 الاطخفادة مً ججازبها؛

غسوزة إدماج مطادز الخػلم الخازحُت غمً إطتراجُجُت الخػلم الخىظُمي في هره اإلاؤطظاث،  -

 مشل الاغخماد غلى الىفاءاث واإلاػازف اإلاىحىدة في اإلادُـ الخازجي؛

، الري ٌظاغدها مً إدماج ألاطع الخىظُمُت في غملُت (زالسي الخللت) جؿبُم الخػلم الشالسي  -

 الخػلم، جىفير خد هبير مً اإلاػازف واإلاهازاث، إغادة ألاهظمت اإلاىحىدة في هره اإلاؤطظاث؛

مداولت الاغخماد غلى الخػلم الطفسي الري ًمىجها مً زضد وحسجُل وإدماج ول اإلاخغيراث  -

 ؛االبُئُت في زلافتها وإطتراجُجُاجه

س اللدزة غلى الخدىم في طلىن ألافساد مؼ جىحههم هدى جدظين ألاداء وؤلاهخاحُت  - جؿٍى

ت والسغا الىظُفي، ألاهداف اإلاشترهت واإلاسغىبت للمىظف هشخظ، أو  والفػالُت ؤلاداٍز

للمؤطظاث التي ٌػمل فحها طىاء واهذ مؤطظاث غمىمُت أو مسخلؿت، زاضت، هبيرة واهذ أو 

 ضغيرة ومخىطؿت؛

فهم آلالُت اإلاىاطبت في هُفُت الخػامل مؼ طلىن ؤلاوظاوي في اإلاؤطظت وهُفُت جؿبُم أطالُب  -

ص الظلىن اإلاسغىب وغير اإلاسغىب فُه،  هما ًجب  الخىُف والخأكلم الفػاٌ التي تهدف إلى حػٍص

 غلحها الخمُيز بين الظلىن الفسدي، الظلىن الجماعي؛
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الػمل غلى زلم ول ؤلاحساءاث الجدًدة، أطىاق حدًدة، مىخجاث حدًدة، التي مً شأجها  -

حظاغد اإلاؤطظت مً الخدىم في اإلاخغيراث البُئُت الخازحُت والدازلُت، بهدف جدظين أدائها 

 الخىافس ي؛

د مً الدزاطاث للىكىف غلى الظسوف التي مً شأجها حػل هظام مػلىماث اإلاىازد  - غسوزة اإلاٍص

ت مطدزا في جدلُم الخميز للمؤطظاث مدل الدزاطت؛  البشٍس

ت وإطتراجُجُت اإلاؤطظت مؼ هظام  - مداولت دمج ول ألاوشؿت اإلاخػللت إدازة اإلاىازد البشٍس

ت؛  مػلىماث اإلاىازد البشٍس

الػمل غلى جىظُف الىفاءاث الػلمُت التي  لدحها زبرة ومػسفت بىظم اإلاػلىماث ومداولت دغم  -

ت، مً زالٌ زبـ الىظام  وحشجُؼ ؤلادازة الػلُا مً اطخسداماث هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

 .وأدواجه بىاكؼ اإلاؤطظت ومخؿلباتها الخالُت واإلاظخلبلُت

 :املقترحاث وألافاق املستقبليت للدراست

غلى السغم أن هره الدزاطت جلدم غدًدا مً ؤلاطهاماث وؤلاغافاث اإلافُدة، إال أجها ال جسلى مً 

 
ً
بػؼ الىلائظ والفجىاث الػلمُت مشلها مشل أي دزاطت، لرلً فئن مخغيراث هره الدزاطت جلترح غددا

مً البدىر اإلاظخلبلُت، بدُث ًسي مجها الباخث مىاغُؼ حظخدم الدزاطت، الهدف مجها جللُظ 

 : يالفجىة الػلمُت غمً الدزاطت الخالُت والخاٌ

 هحو بىاء هموذج لىظام معلوماث املوارد البشريت : 

 مداولت زبـ مخغيراث هره الدزاطت ودمجها في شيل بىاء همىذج للدزاطت، بدُث ٌظاغد  -

ت مؼ الترهيز غلى اإلاخغيراث التي  س آلازاز الدظيًر ت للىمىذج وجؿٍى غلى جدظين اللدزة الخفظيًر

 جمىذ أفػل  ظهىز لؤلزس؛

ت مشل زغا اإلاظخسدمين، حىدة  -  مداولت دمج مخغيراث أزسي في هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس

الخدمت، حىدة اإلاػلىماث، جلُُم أزس الىظام مً وحهت هظس اإلاظخػملين واإلاظخفُدًً في أن 

 واخد؛

 هما اغخمدث الدزاطت غلى آلُت غمل الىظام مً خُث مػالجخه للمػلىماث اإلاخػللت باإلاىازد  -

ت، بالخالي ٌشيل هلظ مً خُث جلُُم فػالُت الىظام، لرا ًجب غلى البدىر  البشٍس

اإلاظخلبلُت إدماج مخغيراث مشل إدزاٌ الظلىن الفػلي باإلاظخسدمين للىظام، إدماج بػؼ 

اإلالاًِع الاكخطادًت واإلاالُت، دزاطت أزس جىىىلىحُا اإلاػلىماث في جددًد فػالُت وهفاءة 

ت  .جؿبُلاث هظام مػلىماث اإلاىازد البشٍس
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 في بىاء همىذج ًمىً حػمُم هخائجه غلى ول اإلاؤطظاث AMOS اطخسدام بسهامج  -

ت، الري ًخؿلب حجم غُىت أهبر مً   . مؤطظت250الاكخطادًت الجصائٍس

 هحو  بىاء هموذج للمؤسست املتعلمت   : 

 ًمىً مً زالٌ البدىر اإلاظخلبلُت أن جخدٌى اإلاؤطظاث الاكخطادًت مً مؤطظاث جؿبم  -

مفاهُم الخػلم الخىظُمي إلى بىاء مؤطظت مخػلمت، مً زالٌ بىاء أو اكتراح همىذج 

ت؛  للمؤطظت جؿبُم في اإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصائٍس

 هما ًمىً في البدىر اإلاظخلبلُت أن ًخم جشبُذ وإبلاء اإلاخغير اإلاظخلل اإلاخمشل في هظام مػلىماث 

ت وزبؿه مؼ مخغيراث جابػت أزسي مشل ألاداء بجمُؼ أهىاغه  ألاداء اإلاالي، ألاداء )اإلاىازد البشٍس

، هرلً ًمىً جشبُذ اإلاخغير اإلاظخلل اإلاخمشل في الخػلم (،   ألاداء البُئي، ألاداء الاحخماعييالاكخطاد

 .الخىظُمي وزبؿه بمخغيراث أزسي مشل ؤلابداع، اإلايزة الخىافظُت، الراهسة الخىظُمُت
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 (01)ملحم زكم                                                                                                        :جديت طيبت وبعد (ة)الكسيم (حي)سيدي 

: املوسومت بعىوانفي إطاز الحصول على صهادة دكخوزاو علوم 

 

 

 

 

هظع بين أًدًكم، اسخمازة اسخبيان زاحين أن جمىدوها حزءا من وكخكم الثمين، والخفظل باإلحابت على            

 بكل صساخت وموطوعيت من أحل ججميع البياهاث واملعلوماث املخعللت بدزاست جطبيليت خول ألاسئلتىرو 

 .في املكان املىاسب (×)مجموعت من املؤسساث الاكخصادًت الجزائسيت، ذلك بوطع عالمت 

 التي سيخم الحصول عليها مىكم سخعامل بسسيت جامت، وسوف حسخخدم ثالبياهامؤكدًن لكم بأن حميع           

ألغساض البدث العلمي فلط، وأن حميع إحاباجكم على حميع فلساث الاسخبيان سوف ًكون لها أىميت كبيرة 

. في إكمال البدث

... وجفـظلوا بلــــبول فــــائم الاخخــسام والـــخلدًس

 .صاكسين لكم خسن حعاوهكم على إهجاح ىرو الدزاست سلفا

: معلوماث جوطيديت

مدزالث، عملُاث، مسسحاث، ذاهسة جىغُمُت، حغرًت )هى عبازة هغام : ملوازد البضسيت اهظام معلوماث

ً، اطترحاع، ٌؼمل على   (عىظُت مجمىعت مً إلاحساءاث والخطبُلاث، البرامج التي جلىم باطخلبال، جسٍص

ت، بما ٌظاعد على كمان فعالُت وهفاءة حمُع الىعائف  معالجت، جدلُل وبث املعلىماث الخاؿت باملىازد البؼٍس

س، ألاحس، الخلُُم )إلاطتراجُجُت  ً والخطٍى  (اطخلطاب، جىعُف، الخيٍى

 

، أو ول ألامىز السوجُيُت  الفسدطلىن إوظاوي هاجج عً الخبرة والخجسبت واملمازطت التي ًىدظبها :الخعلم الخىظيمي

 حظاعده على خل املؼىالث واللدزة على الاطخجابت (مهازاث، معازف) التي جلاف إلى زؿُده املعسفي لخـبذ جساهم

عت في فهم   . على الابخياز وإلابداعألامىز واللدزةالظَس

 
  لعجالي عادل.د:  ألاسخاذ املضسف                                                        دصاش مدمد الصالح          : الباخث

 

 فعاليت الخعلم الخىظيمي جدليمملوازد البضسيت في ادوز هظام معلوماث 

ملؤسست الاكخصادًت الجزائسيت  ل

 –  الجزائسيتدزاست خالت مجموعت من املؤسساث الاكخصادًت– 
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    :زكم الاسخمازة

 

معلوماث خول مالئ اسخمازة الاسخبيان : اللسم ألاول 

: الوظيفت الحاليت.1

 (مصلحت املسخخدمين) زئيس كسم إدازة املوازد البضسيت.أ    

 (مصلحت املسخخدمين) كسم إدازة املوازد البضسيت هائب.ب   

عدد سىواث الخبرة   .2

 سىواث فأكل 5.      أ 

 سىواث 10 إلى 6 من.       ب

 سىت 15 إلى 11من .       ج

 سىت 15أكثر من .       د

املسخوى الخعليمي .3

مخوسط .أ         

ثاهوي . ب         

حامعي . ج         

دزاساث عليا .    د     

أخس . ه         

معلوماث خول املؤسست : اللسم الثاوي

: اسم املؤسست. 1

   : عمس املؤسست. 3                                                                                                                     : طبيعت امللكيت. 2

  ســــــــــــــــــــــــــــىــواث5أكل من . أ                                                                                                                           عموميت.       أ

  سىواث10 إلى 6من .   ب                                                                                                                        خاصت   .   ب    

  ســــىــــــــــت15 إلى 11من .                                                                                                                           جمخخلطت. ث      

أكثـــــــــــس من .                                                                                                                                            د   ســــــــــــــــىـــــت   15

: عدد العمال. 4

 عامل  249أكثر من .       أ

 عامل 250أكل من .      ب

 

 

 معلوماث عامت: املدوز ألاول 
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 ملوازد البضسيت باملؤسستاعلوماث م هظام مسخوى الوعي بأىميت: أوال

           ًىفس معلىماث مسخلفت خىل أوؼطت العاملين في املؤطظت. 01

ت .02            ًدلم الخيظُم بين مسخلف أوؼطت املىازد البؼٍس

ت.03            إعداد الخيبؤاث باخخُاحاث املؤطظت مً املىازد البؼٍس

س مفـلت عً املىعفين وجددًثها باطخمساز.04            ًلدم جلاٍز

           ًللف الىكذ. 05

ت. 06            ًخدىم في جيالُف املىازد البؼٍس

           ٌظاعد على العمل الجماعي.07

ت .08            ًدلم الخيامل بين مسخلف أوؼطت املىازد البؼٍس

ت بين مسخلف مـالحها.09            ًبظط اهخلال املعلىمت في إدازة املىازد البؼٍس

س .10            الاخخفاظ بلاعدة بُاهاث دكُلت ًمىً اطخسدامها عىد الحاحت لإلعداد الخلاٍز

           ًدلم العالكت الجُدة بين إلادازة والعمال.11

           ًللف الخعامل بالسجالث الىزكُت.12

             والحـىل على املعلىماثالظسعت في إهجاش عملُاث الخدلُل.13

 ملوازد البضسيتاعلوماث م هظاممعلوماث مصادز : ثاهيا

   :  ًدـل الىغام على املعلىماث مً:املصادز الداخليت. 14

           سجالث زدمت املىعفين.أ

           (الراهسة الخىغُمُت) كاعدة بُاهاث هرا الىغام.ب

   : ًدـل الىغام على املعلىماث مً:املصادز الخازحيت. 15

           (العمالت)طىق العمل .  أ

           املىافظين   . ب

           الىلاباث والهُئاث العمالُت   . ث

           ...)الخعلُمي املظخىي  العاملت، اللىي  عسق) املؤػساث الاكخـادًت   . ر

 ملوازد البضسيتاعلوماث م مكوهاث هظام: ثالثا

    حؼمل على :املدخالث.16

           البُاهاث الشخـُت، الخبرة، التركُاث، اطم الىعُفت، الخدزج الىعُفي: بياهاث مخعللت باملوظفين .أ

تاللىاهين، : بياهاث إدازيت    .ب            الظُاطاث، الخعلُماث، اللسازاث املخعللت بئدازة املىازد البؼٍس

           مظمُاث الىعائف، أزكامها، مىاكعها الخىغُمُت، الخعدًالث: بياهاث مخعللت بالوظائف   . ث

ت، املىافظت  :بياهاث مخعللت بسوق العمل   . ر ً الىفاءاث البؼٍس            طىق العمالت، إعداد وجيٍى

   : حؼمل العملُاث الىغام على: العملياث.17

           العملُاث الحظابُت وإلاخـائُت على املدزالث املروىزة طابلا        . أ
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           جدكُم  البُاهاث   . ب

            مساحعت  البُاهاث  . ث

           جددًث البُاهاث. ر

           حتليلالبيانات   . ج

           جفظير البُاهاث. ح

    املعلىماث حؼمل على ما ًلي: املخسحاث.18

           بُاهاث ومعلىماث على املىعفين       . أ

ت مً جسطُط، جىعُف، اطخلطاب، أحىز    . ب ـ بُاهاث ومعلىماث على العملُاث إلاداٍز

ً            جيٍى

    . ث
ًا
           بُاهاث ومعلىماث عً أوكاع العاملين مظخلبلُا

    مً كبل الىغام مً زالل في املعلىماث جخم عملُت الخدىم:الخدكم. 19

           جىبُه عً خدور أي عطل أو سغسة أو أزطاء، في مسسحاث الىغام. أ

لت جىعُف البُاهاث املدزلت في الىغام   .ب            جىبُه في طٍس

ً فُه ول املعلىماث :  الراكسة الخىظيميت.20    هرا الىغام في ػيللًخم جسٍص

           وعاء وزقي.   أ

           ألاوؼطت املمغىطت.  ب

           ألاكساؾ اللىئُت.  ث

           الراهسة املخىللت.  ر

    هرا الىغاملًخم اطخسدام دار: البرامج املسخخدمت. 21

           بسمجُاث حاهصة.  أ

           بسامج جـمم مً كبل املؤطظت.    ب

 ملوازد البضسيتاعلوماث مظام نالىظم الفسعيت ل: زابعا

            ًدخىي على:الىظام الفسعي للمعلوماث املوازد البضسيت.22

           معلىماث مً املىعفين : بياهاث شخصيت    .أ 

           زواجب، عالواث، ميافآث: بياهاث ماليت    .ب

   ًدخىي على : الىظام الفسعي لبدوث املوازد البضسيت.23

           دزاطاث زاؿت بالؼياوي    . أ

           دزاطاث زاؿت بخدلُل وجلُُم العمل  .ب

           دزاطاث مخعللت بدىمُت العاملين  .ث 

    ًىفس هرا الىغام معلىماث خىل :الىظام الفسعي السخخبازاث املوازد البضسيت.24

ً   . أ            مدازض الخيٍى
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           الغسوف الاكخـادًت و الظُاطُت   . ب

           كىاهين العمل   . ث

املهازاث والخبراث عً العمالت في الظىق    . ر
  في طىق العملزـائف الطلب والعسق. ج     
          

   : ٌؼمل الىغام على بُاهاث جخعلم بـــــ :  الىظام الفسعي لخخطيط املوازد البضسيت. 25

عاث : بياهاث جىظيميت       . أ            الهُيل الخىغُمي، الخغيراث في اللىاهين، والدؼَس

ً، املهازاث والخبراث الحالُت واملىدظبت، : بياهاث املخزون من املوازد البضسيت   . ب الخيٍى

           ألاداء، للتركُت، وجدمل املظؤولُت، الخدزج الىعُفي

   وفس هرا الىغام معلىماث عًي :والخعيين الىظام الفسعي لالسخلطاب والاخخياز . 26

            عً طالبي العمل     . أ

           مخابعت الطلباث بؼيل مىخغم.ب

           اخترام املعاًير املخعللت بالخىعُف  . ث

عدد املىاؿب املخىفسة دازل املؤطظت . ر
   ًىفس هرا الىغام املعلىماث خىل  :الىظام الفسعي للحوز  .27     

           إلاحساءاث التي جطسأ على ألاحىز .   أ

           جلظُم طاعاث العمل ومخابعت املظاز املنهي للعمال.  ب

           الغُاباث والعطل املسكُت.  ث

           العدالت في مىذ امليافآث.  ر

           جدلُل البِئت الاحخماعُت دازل العمل.   ج

    ًىفس معلىماث خىل :الىظام الفسعي لخكوين وجطويس الكفاءاث .  28

           جىمُت كدزاث العاملين.  أ

           جىطُع دائسة املعازف وجبادل الخبراث بين العمال.  ب

يُت. ث            جللي بسامج جيٍى

 ملوازد البضسيت اهظام معلوماث : املدوز الثاوي 
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 حشخيص الخعلم الخىظيمي باملؤسست: أوال

ي
سد

لف
ى ا

خو
س

امل
 

َعِلْم املؤطظت العمال بؤهدافها.29
ُ
           ح

           حعخبر املؤطظت ألافساد مـدزا هاما للمعلىماث.  30

           عىدما ًدخاج العمال ملعلىمت ًدـلىن علحها بظهىلت. 31

           هل املهام املىولت لألفساد معسفت بؼيل واضح.32

           (دفتر الاكتراخاث) هل جلع املؤطظت مجمىعت أدواث أمام العمال لعسق أفيازهم.33

لج
ي ا

خو
س

امل
ما

عي
 

           حعلد املؤطظت احخماعاث لحل النزاعاث.34

           هىان خىاز فعال في املؤطظت.35

           جىاكؽ الىجاخاث التي مسث بها املؤطظت لالطخفادة مجها.36

           جىاكؽ إلازفاكاث التي مسث بها املؤطظت لالطخفادة مجها .37

           حشجع املؤطظت العمال على العمل الجماعي.38

مي
ظي

خى
 ال

ى و
سخ

امل
 

           حظخفُد املؤطظت مً الؼساواث التي حعلدها.39

           حظخعين املؤطظت بمياجب الدزاطاث  حساء ملازهاث مع مؤطظاث أزسي .40

س)جلىم املؤطظت بيل ما هى حدًد في مجال عملىا .41            (لىخت إعالهاث- جلاٍز

           طُاطت وأهداف املؤطظت واضحت ومعسوفت لجمُع العمال.42

 مصادز الخعلم الخىظيمي: ثاهيا

   : هل  املؤطظت جخعلم مً 

يت
خل

دا
 ال

دز
صا

امل
 

           الخجسبت.43

           الخبرة.44

           الـساع الدازلي. 45

           الفؼل. 46

يت
ح ز

خا
ال

دز 
صا

امل
 

 املعسفت. 47
          

           (الخدالفاث)الؼسواء . 48

           املدُط الخازجي. 49

            التي جخدـل علحها املؤطظتالىفاءاث. 50

 

 

  الخعلم الخىظيمي: املدوز الثالث 



237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز  و
دا

امل
 

 البىود

دا
ح

م 
واف

م
 

م
واف

م
 

ًد
دا

م
م 

واف
ر م

غي
كا 
ال

ط
م إ

واف
ر م

غي
 

مي
ظي

خى
 ال

لم
خع

ال
 

 أهواع الخعلم الخىظيمي:  ثالثا  

م املؤطظت    :  جخعلم عً طٍس

ي  س
صف

 ال
لم

خع
ال

 

           زؿد وحسجُل املعلىماث مً املدُط الخازجي.51

           عدم إدماج املخغيراث البُئُت في زلافتها. 52

 إدماج املخغيراث البُئُت في إطتراجُجُاتها. 53
          

ى 
خو

س
امل

ن 
 م

لم
خع

ال

وي
ثا

وال
ل 

ألاو
 

           إدزال املخغيراث املىحىدة في البِئت الخازحُت ووكعها في مجمىعت زُازاث للمؤطظت .54

           أهداف املؤطظت معسوفت مظبلا.55

           الابخيازاملخغيراث البُئُت لها دوز كعُف في عملُت .56

            زبذ عالُتغهىامجدلُم .57

ئي
ىا

لث
وا

ي 
اد

ألاخ
م 

عل
لخ

ا
 

           جصحُذ عدم الخىافم بين الىخائج وألاهداف.58

           جىفير الجى واملىار املىاطب لعملُت الخعلم .59

           الخيبؤ بما طخدلله املؤطظت وفم معاًير معُىت. 60

           زكابت وجصحُذ ألازطاء والاطخفادة مجها. 61

           جىساز العملُاث السكابُت. 62

ثي
ال

لث
م ا

عل
لخ

ا
 

           إدماج ألاطع الخىغُمُت في عملُت الخعلم.63

           جىفير خد هبير مً املعازف.64

           إعادة ألاهغمت املىحىدة في املؤطظت.65

س هُاول جىغُمُت جخالئم مع عملُت الخعلم .66            جطٍى

لت التي جخم بها عملُت الخعلم .67            فهم الطٍس
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 هخائج الخعلم الخىظيمي:  زابعا

   : جخمشل هخائج الخعلم الخىغُمي في املؤطظت في

ي
سد

لف
ى ا

خو
س

امل
 

س الخبراث.68            جطٍى

           جدظين املعازف الفسدًت. 69

ادة الىفاءة التي ًخدـل علحها الفسد. 70            ٍش

           اللدزة على إلابداع.71

           الخدىم في الظلىن . 72

           للُم والعاداث دازل املؤطظتل الفسد اهدؼاف.73

لج
ي ا

خو
س

امل
ما

عي
 

ت العالكاث الاحخماعُت بين العمال.74            جلٍى

س السوجين حماعُا.75            جطٍى

           جفاعل مجمىعت ألاهغمت إلادزاهُت.76

           إهخاج املعازف املؼترهت.77

ت العمل الجماعي.78            جلٍى

ي 
يم

ظ
خى

 ال
ى و

سخ
امل

(
لي

لك
ا

)
 

           حعل الهُيل الخىغُمي للمؤطظت مسن . 79

           إهخاج مىخجاث حدًدة.80

           طُاطاث وإحساءاث حدًدة.81

           الابخيازاللدزة على .82

           الخدىم في املخغيراث البُئُت .83

           إدازة الىكذ. 84

           جدظين ألاداء الخىافس ي.85

ت.  86            الخدىم في مدزالث ومسسحاث املؤطظت مً املىازد البؼٍس

           زلم أطىاق حدًدة.87

 



 مالحم الدراضت
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  مجـــــــــال الـــــــــــــــــــدزاســـــــــــــــــــت:02ملـــــــــحق زقم 

 نشاط املؤسست املقس الاجتماعي إسم املؤسست

 حجم املؤسست طبيعت امللكيت

مت
عا

صت 
خا

طت 
تل

خ
م

 
كبيرة

 
 متوسطت

وصغيرة
 

HYUNDIA  جزكيب الطياراث ضطيف  *   * 

SARL SAIM TEXTILES صناعت ألاغلفت بزج بىعزيزيج  *   * 

CONDOR Multimedia إلالكترونيك بزج بىعزيزيج  *  *  

SARL ALASN بالضديك بزج بىعزيزيج  *   * 

CONDOR ELECTRONICS إلالكترونيك بزج بىعزيزيج  *  *  

 FERPHOS الفىضفاث جبطت *   *  

EMBAG الىرق بزج بىعزيزيج *   *  

SARL SMARTEX صناعت ألافزشت بزج بىعزيزيج  -*   * 

BOURDJ STIL الحديد بزج بىعزيزيج  *  *  

SARL BOOD NIGHT ِضَزة  بزج بىعزيزيج
َ
 *   *  أ

SPE الحديد بزج بىعزيزيج  *   * 

SARL CBI إعالم ألي بزج بىعزيزيج  *   * 

SPA BORDJ STEEL مىاد البناء املطيلت  *  *  

MAXTOR EURL TIC إلالكترونيك بزج بىعزيزيج  *  *  

CONDOR LOGISTICS إلالكترونيك بزج بىعزيزيج  *  *  

SARL GEANT إلالكترونيك بزج بىعزيزيج  *  *  

AMLASAA ُجز باجنت
َ
  *  *  ألا

SARL GIDP العجائن ضطيف  *  *  

EGBS ُجز الىادي
َ
  *  *  ألا

TWG إلالكترونيك بزج بىعزيزيج  *  *  

HYUNDAI  الطياراث الجشائز  *  *  

SDC  الكهزباء ضطيف *   *  

ENFOR الطاكت وركلت *   *  

FERTIAL ألاضمدة عنابت   * *  

SCP الكهزباء ضطيف *   *  

                                                             


 عامال 249أكبر من |عدد العمال  
  عامال250عدد العمال أكل من  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY8siZ5eLmAhWs0KYKHejLCt8QFjAKegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sdc.dz%2Fsdcara%2Fspip.php%3Farticle424&usg=AOvVaw0DLLWarQxqCccf5GhYQPDh
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KANZA الدكيم ومشخلاجه كطنطينت  *  *  

MOBILIS  الاجصاالث الجشائز *   *  

SONELGZ الطاكت الجشائز *   *  

LAITEIEL  الحليب ومشخلاجه ضطيف  *   * 

El wiffak  اللىفزيط ضطيف  *  *  

Djezzy الاجصاالث الجشائز   * *  

SAREL MEDI مىاد الخنظيف ضطيف *   *  

MIDIFIL  النطيج والخياطت ضطيف *   *  

NAIS مىاد الخنظيف ضطيف  *   * 

MZLOUG LAITERIE الحليب ومشخلاجه ضطيف  *   * 

FC CERAM SETIF الخشف ضطيف  *   * 

SPA LAFARGE M'SILA الاضمنذ املطيلت   * *  

EURL PACIFIC الكهزومنزليت بزج بىعزيزيج  *   * 

EURL HIGH STAR إلالكترونيك   بزج بىعزيزيج      

ATTIA ELCTRONICS إلالكترونيك   بزج بىعزيزيج  *  *  

SARL SALGPEM إلالكترونيك   بزج بىعزيزيج  *   * 

SARL AGMM البالضديك بزج بىعزيزيج  *   * 

SPA CI إلالكترونيك   بزج بىعزيزيج *    * 

STS النلل والخدماث بزج بىعزيزيج *   *  

SPE الطاكت عنابت *    * 

SARL BISCOSTAR الحلىياث بزج بىعزيزيج  *   * 

SARL ARGILAR ُجز بزج بىعزيزيج
َ
  *  *  ألا

SARL RTC الطاوالث بزج بىعزيزيج  *  *  

SCAEK الاضمنذ ضطيف  *  *  

EURL PLASTBROS البالضديك بزج بىعزيزيج  *  *  

HYUNDAI ENGINEERING  الطياراث جيارث  *  *  

Filial ORFEE - BCR صناعت الصنابير  بىمزداص  *  *  

GIPLAIT صناعت اليايىرث والجبن الجشائز  *   * 

SARL C L A صناعت  املعلباث الغذائيت  الطارف  *  *  

ENAJUC صناعت عصير الفىاكه البليدة  *   * 

NCA صناعت املعلباث الجشائز  *  *  

ONCV حطىيم منخجاث الكزوم الجشائز  *   * 

DRAPAL  الخمىر  كطنطينت  *   * 
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ALTID الدراجاث الناريت ضكيكدة  *   * 

ALMONDS DRY 

FRUIT 
 *   *  املكطزاث ضطيف

SUDACO الخمىر الجافت بطكزة  *   * 

AFRIMED TRADING الخمىر  الجشائز  *   * 

COPSOL الخمىر  الجشائز  *   * 

SOCPA الخمىر والبطاطا واد ضىف  *   * 

SOCODAT الخمىر  بطكزة  *   * 

SODIMEC الخمىر  كاملت  *   * 

SOA سيذ الشيخىن  البىيزة  *   * 

ORPO سيذ الشيخىن  وهزان  *   * 

BATICIM الهياكل املعدنيت ضطيف *   *  

SOCODATTE الخمىر  بطكزة  *  *  

WPS ألادويت الجشائز *   *  

SUDACO الاملنيىم الجشائز  *   * 

CASSAP الدراجاث الهىائيت الجشائز  *   * 

DRAPAL ألادويت الجشائز *   *  

SODAPAL الخمىر  بطكزة  *   * 

SONATRCH الطاكت الجشائز *   *  

ANABIB ألانابيب الجشائز *   *  

BCR الصنابير ضطيف *   *  

AMC العداداث ضطيف *   *  

ARAMA GLACE الشجاج ضطيف *    * 

K. PLAST البالضديك ضطيف  *   * 

CALPLAST البالضديك ضطيف *    * 

AGOUN PLAST البالضديك ضطيف  *   * 

SIPLAST البالضديك ضطيف *    * 

MIDIFIL خيط الخياطت ضطيف *   *  

SAMHA ELEC إلالكترونيك ضطيف  *  *  

IRIS SAT إلالكترونيك ضطيف  *  *  

MGB ROYAL املشزوباث ضطيف  *   * 

MAMI املشزوباث ضطيف  *  *  

SARMOUK املشزوباث ضطيف  *  *  
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SBC (FARHA) املشزوباث ضطيف  *  *  

ELWIFAQ اللىفزيط ضطيف  *   * 

SMID DU TELL الطميد ومشخلاجه ضطيف  *   * 

ENPEC جصنيع البطارياث ضطيف *   *  

ENIE الصناعت الالكترونيت ضطيف *    * 

MAPROGAZ البالضديك ضطيف  *   * 

ERRIAD الطميد ومشخلاجه ضطيف *   *  

AMR الاملنيىم ضطيف  *  *  

SCAEK الاضمنذ ضطيف *   *  

ORLAIT الحليب ومشخلاجه ضطيف *    * 

SAFCER الزخام ضطيف  *   * 

MALISIA LAIT الحليب ومشخلاجه ضطيف  *   * 

SOFIPLAST البالضديك ضطيف *    * 

TARSI التركيب والصناعت ضطيف *    * 

SAIDAL  ألادويت  الجشائز *   *  

SPA ETTERKIB التركيب الصناعي البليدة *   *  

SETIF TUBE أنابيب بالضديكيت ضطيف  *    

Ooredoo الاجصاالث الجشائز  *  *  

GICA الاضمنذ الجشائز *   *  

TPL جحىيل املنخجاث الطىيلت جيارث *    * 

ENPEC املنخجاث الابتركماويت جيارث *    * 

ENE إلالكترونيك ضيدي بلعباص *   *  

MATAL البضائع الثليلت جلمطان *    * 

SAFA DAHRA سراعت الغاباث غليزان *   *  
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  قائمت ألاساجرة املحكمين:03ملـــــــــحق زقم 

 السجبت العلميت إلاسم واللقب

 أستاذ التعليم العالي ساعد بن فسحاث 

 أستاذ التعليم العالي عبد الوهاب بلمهدي 

 أستاذ التعليم العالي يوسف بسكان 

 أستاذ التعليم العالي عبد السالم عقون 

 أستاذ التعليم العالي موس ى بن منصوز 

 -ب - أستاذ محاضس لعجالي عادل

 -ب - أستاذ محاضس مسعود  ميهوب 

 -ب - أستاذ محاضس زشقي محمد 

 -ب - أستاذ محاضس قايدي لخميس ي 

 -ب - أستاذ محاضس بوبكس اعميروش

 -ب - أستاذ محاضس عص الدين عمسان

 -ب - أستاذ محاضس محمد عبادي

 SPSSأستاذ خاص ب  زشيد خوضسي 
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نتائج التحليل إلاحصائي للبيانات لبرنامج: (4)ملحق رقم   
SPSS IBM 22 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 F14a F14b F15a F15b F15c F15d G16a G16b G16c 

G16d G17a G17b G17c G17d G17e G17f G18a G18b G18c G19a G19b G20a G20b G20c G20d G21a G21b H22a H22b 

H23a H23b H23c H24a H24b H24c H24d H24e H25a H25b H26a H26b H26c H26d H27a H27b H27c H27d H27e H28a 

H28b H28c 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Fiabilité 
Remarques 

Sortie obtenue 29-JAN-2020 11:24:30 
Commentaires  

Entrée Données C:\Users\ACER ONE\Desktop\saleh dechache.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 
Filtre <sans> 
Pondération <sans> 
Fichier scindé <sans> 
N de lignes dans le fichier de travail 115 
Entrée de la matrice  

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur 
sont traitées comme étant manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques reposent sur l'ensemble des 
observations dotées de données valides pour 
toutes les variables dans la procédure. 

Syntaxe RELIABILITY 
  /VARIABLES=E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
E11 E12 E13 F14a F14b F15a F15b F15c F15d 
G16a G16b G16c G16d G17a G17b G17c G17d 
G17e G17f G18a G18b G18c G19a G19b G20a 
G20b G20c G20d G21a G21b H22a H22b H23a 
H23b H23c H24a H24b H24c H24d H24e H25a 
H25b H26a H26b H26c H26d H27a H27b H27c 
H27d H27e H28a H28b H28c 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00.03 

Temps écoulé 00:00:00.04 

 
Echelle : ALL VARIAB 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 115 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 115 100,0 

 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la 
procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,919 64 

 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=W29a W30a W31a W32a W33a W34b W35b W36b W37b W38b W39c W40c W41c W42c X43a X44a X45a X46a 

X47b X48b X49b X50b Y51a Y52a Y53a Y54b Y55b Y56b Y57b Y58c Y59c Y60c Y61c Y62c Y63d Y64d Y65d Y66d 

Y67d Z68a Z69a Z70a Z71a Z72a Z73a Z74b Z75b Z76b Z77b Z78b Z79c Z80c Z81c Z82c Z83c Z84c Z85c Z86c 

Z87c 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Fiabilité 
Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 115 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 115 100,0 

 

 
 
 
 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,970 59 
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Corrélations 

Corrélations 

 
نظام معلومات الموارد 

 مكونات ن م مصادر ن م تشخٌص ن م البشرٌة

Corrélation de Pearson 1 ,838 نظام معلومات الموارد البشرٌة
**
 ,889

**
 ,677

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 115 115 115 115 

Corrélation de Pearson ,838 تشخٌص ن م
**
 1 ,609

**
 ,541

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 

N 115 115 115 115 

Corrélation de Pearson ,889 مصادر ن م
**
 ,609

**
 1 ,435

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 

N 115 115 115 115 

Corrélation de Pearson ,677 مكونات ن م
**
 ,541

**
 ,435

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 115 115 115 115 

Corrélation de Pearson ,869 النظم الفرعٌة
**
 ,608

**
 ,761

**
 ,449

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 115 115 115 115 

 
Corrélations 

 النظم الفرعٌة 

Corrélation de Pearson ,869 نظام معلومات الموارد البشرٌة
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 115 

Corrélation de Pearson ,608 تشخٌص ن م
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 115 

Corrélation de Pearson ,761 مصادر ن م
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 115 

Corrélation de Pearson ,449 مكونات ن م
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 115 

 Corrélation de Pearson 1 النظم الفرعٌة

Sig. (bilatérale)  

N 115 

 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
Corrélation 

Corrélations 

 نتائج التعلم أنواع التعلم مصادر التعلم تشخٌص التعلم التعلم التنظٌمً 

Corrélation de Pearson 1 ,844 التعلم التنظٌمً
**
 ,891

**
 ,938

**
 ,914

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 115 115 115 115 115 

Corrélation de Pearson ,844 تشخٌص التعلم
**
 1 ,655

**
 ,731

**
 ,692

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 115 115 115 115 115 

Corrélation de Pearson ,891 مصادر التعلم
**
 ,655

**
 1 ,796

**
 ,733

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 115 115 115 115 115 

Corrélation de Pearson ,938 أنواع التعلم
**
 ,731

**
 ,796

**
 1 ,826

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 115 115 115 115 115 

Corrélation de Pearson ,914 نتائج التعلم
**
 ,692

**
 ,733

**
 ,826

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 115 115 115 115 115 

 
 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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FREQUENCIES VARIABLES=A1 A2 A3 B2 B3 B4 B5 

 

  /PIECHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Fréquences 
Statistiques 

 حجم المؤسسة عمر المؤسسة طبٌعة الملكٌة المستوى التعلٌمً األقدمٌة وظٌفة المجٌب 

N Valide 115 115 115 115 115 115 

Manquant 0 0 0 0 0 0 

 
Statistiques 

 نظام معلومات الموارد البشرٌة 

N Valide 115 

Manquant 0 

 
Table de fréquences 

 وظيفة المجيب

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 61,7 61,7 61,7 71 رئٌس قسم 

 100,0 38,3 38,3 44 نائب

Total 115 100,0 100,0  

 

 األقدمية

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide  19,1 19,1 19,1 22  سنوات5أقل من 

 54,8 35,7 35,7 41  سنوات10 الى 5من 

 87,8 33,0 33,0 38  سنة15 الى 10من 

 100,0 12,2 12,2 14  سنة15أكثر من 

Total 115 100,0 100,0  

 

 المستوى التعليمي

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,7 8,7 8,7 10 ثانوي فأقل 

 100,0 91,3 91,3 105 جامعً

Total 115 100,0 100,0  

 

 طبيعة الملكية

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide ً30,4 30,4 30,4 35 عموم 

 96,5 66,1 66,1 76 خاص

 100,0 3,5 3,5 4 مختلط

Total 115 100,0 100,0  

 

 عمر المؤسسة

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide  9, 9, 9, 1  سنوات5أقل من 

 16,5 15,7 15,7 18  سنوات10 الى 5من 

 39,1 22,6 22,6 26  سنة15 الى 10من 

 100,0 60,9 60,9 70  سنة15أكثر من 

Total 115 100,0 100,0  

 

 حجم المؤسسة

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 43,5 43,5 43,5 50 م ص م 

 100,0 56,5 56,5 65 م ك

Total 115 100,0 100,0  
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 نظام معلومات الموارد البشرية

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 99,1 99,1 99,1 114 نعم 

5 1 ,9 ,9 100,0 

Total 115 100,0 100,0  

 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type Moyenne erreur standard 

E1 115 3,95 1,146 ,107 

E2 115 3,57 1,285 ,120 

E3 115 3,77 1,185 ,111 

E4 115 2,32 ,695 ,065 

E5 115 4,18 ,914 ,085 

E6 115 3,66 1,414 ,132 

E7 115 2,87 1,120 ,104 

E8 115 3,93 1,153 ,107 

E9 115 2,15 1,011 ,094 

E10 115 4,30 ,984 ,092 

E11 115 3,86 1,263 ,118 

E12 115 4,35 ,726 ,068 

E13 115 4,22 ,886 ,083 

 05661, 60711, 3,0625 115 مستوي أهمٌة ن م

 

 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

F14a 115 4,14 1,107 ,103 
F14b 115 4,32 1,113 ,104 
 09145, 98071, 4,2304 115 مصادر داخلٌة

 
Test T 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance de la différence 
à 95 % 

Inférieur Supérieur 

F15a 2,63 115 ,000 1,635 ,39 ,88 

F15b 3.136 115 ,250 1,210 -,09 ,35 

F15c 2,25 115 ,044 1,330 ,01 ,50 

F15d 2.54 115 ,000 1,187 ,32 ,76 

 5604, 2178, 92729, 000, 115 2,6375 مصادر خارجٌة

 
Test T 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

G16a 115 4,45 ,929 ,087 
G16b 115 4,25 1,146 ,107 
G16c 115 4,37 ,930 ,087 

G16d 115 2,90 1,103 ,103 

 05462, 58577, 3,9925 115 المدخالت

T-TEST 

 /TESTVAL=3 

 /MISSING=ANALYSIS 

 /VARIABLES=G17a G17b G17c G17d G17e G17f G17 

 /CRITERIA=CI(.95). 

 
Test T 
 
 



249 
 

 
 
 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

G17a 115 4,42 ,649 ,060 
G17b 115 4,27 ,680 ,063 
G17c 115 4,17 ,729 ,068 

G17d 115 4,18 ,801 ,075 
G17e 115 4,09 ,894 ,083 
G17f 115 4,13 ,811 ,076 

 05735, 61499, 4,2101 115 العملٌات

 

 
Test T 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

G18a 115 4,42 ,675 ,063 
G18b 115 4,09 ,960 ,090 
G18c 115 2,92 ,208 ,113 

 07155, 6143, 3,81 115 المخرجات

 

 
T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

G19a 115 4,23 ,817 ,076 
G19b 115 4,25 ,804 ,075 
 06661, 71435, 4,2391 115 التحكم

 
T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

G20a 115 4,31 ,718 ,067 
G20b 115 4,06 ,920 ,086 
G20c 115 2,17 ,982 ,092 

G20d 115 4,04 1,071 ,100 
 05419, 58112, 3,645 115 الذاكرة التنظٌمٌة

 

Test sur échantillon unique 
 
T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

G21a 115 3,63 1,360 ,127 
G21b 115 3,65 1,539 ,144 
 07970, 85468, 3,6391 115 البرامج

 

 

Test T 
Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

H22a 115 4,03 1,297 ,121 
H22b 115 4,23 1,209 ,113 
 09673, 1,03729 4,1348 115 نظام فرعً للمعلومات

 

Test sur échantillon unique 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

Intervalle de confiance de la différence à 95 % 

Supérieur 

H22a 1,27 

H22b 1,46 
 1,3264 نظام فرعً للمعلومات

 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

H23a 115 2,10 1,063 ,099 

H23b 115 2,54 1,326 ,124 
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H23c 115 3,26 1,469 ,137 

 08655, 92820, 2,6333 115 نظام فرعً للبحوث

 

 

Test T 
Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

H24a 115 3,60 1,234 ,115 
H24b 115 2,40 1,338 ,125 

H24c 115 3,89 1,269 ,118 

H24d 115 2,53 1,273 ,119 

H24e 115 2,71 1,241 ,116 

 07627, 81789,  3 115 نظام فرعً لالستخبارات

 

Test sur échantillon unique 
 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

H25a 115 3,86 1,191 ,111 
H25b 115 3,90 1,217 ,113 
 10140, 1,08739 3,8783 115 نظام فرعً للتخطٌط

 

Test sur échantillon unique 
T-TES 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

H26a 115 3,73 1,119 ,104 
H26b 115 3,78 ,971 ,091 
H26c 115 2,94 ,939 ,088 

H26d 115 4,27 ,841 ,078 
 05580, 59838, 3,68 115 نظام فرعً للتوظٌف

 

 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

H27a 115 4,39 ,722 ,067 
H27b 115 4,18 ,996 ,093 
H27c 115 4,09 1,159 ,108 

H27d 115 2,36 1,428 ,133 

H27e 115 2,54 1,320 ,123 

 06240, 66922, 3,62 115 نظام فرعً لألجور

 

Test sur échantillon unique 
 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

 09145, 98071, 4,2304 115 مصادر داخلٌة
 08647, 92729, 3,3891 115 مصادر خارجٌة
 07008, 75152, 3,8098 115 مصادر ن م

 

Test sur échantillon unique 
Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

 05462, 58577, 4,2413 115 المدخالت
 05735, 61499, 4,2101 115 العملٌات
 07155, 76734, 4,1420 115 المخرجات

 06661, 71435, 4,2391 115 التحكم
 05419, 58112, 4,1457 115 الذاكرة التنظٌمٌة
 07970, 85468, 3,6391 115 البرامج

 03794, 40684, 4,1029 115 مكونات ن م

 
T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

 09673, 1,03729 4,1348 115 نظام فرعً للمعلومات
 08655, 92820, 3,6348 115 نظام فرعً للبحوث
 07627, 81789, 3,6296 115 نظام فرعً لالستخبارات

 10140, 1,08739 3,8783 115 نظام فرعً للتخطٌط
 05580, 59838, 3,9304 115 نظام فرعً للتوظٌف
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 06240, 66922, 3,9113 115 نظام فرعً لألجور

 09682, 1,03824 3,8058 115 نظام فرعً للكفاءات
 05236, 56145, 3,8464 115 النظم الفرعٌة

 

 
T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

 05661, 60711, 4,0100 115 تشخٌص ن م
 07008, 75152, 3,8098 115 مصادر ن م
 03794, 40684, 4,1029 115 مكونات ن م

 05236, 56145, 3,8464 115 النظم الفرعٌة
 04524, 48512, 3,9423 115 نظام معلومات الموارد البشرٌة

 

Test sur échantillon unique 
 
T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

W29a 115 3,92 1,215 ,113 
W30a 115 3,87 1,022 ,095 
W31a 115 3,81 1,099 ,103 

W32a 115 3,63 1,127 ,105 
W33a 115 3,80 1,339 ,125 
 08502, 91170, 3,8052 115 المستوى الفردي

 

Test sur échantillon unique 
 
T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

W34b 115 3,79 1,210 ,113 
W35b 115 3,77 1,286 ,120 
W36b 115 3,70 1,242 ,116 

W37b 115 2,44 1,390 ,130 

W38b 115 3,61 1,261 ,118 
 09823, 1,05344 3,462 115 المستوى الجماعً

 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

W39c 115 2,37 1,367 ,127 

W40c 115 2,42 1,527 ,142 

W41c 115 3,70 1,207 ,113 

W42c 115 4,12 ,938 ,087 
 09090, 97478, 3,15 115 المستوى التنظٌمً

 

Test sur échantillon unique 
 
T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

 08502, 91170, 3,8052 115 المستوى الفردي
 09823, 1,05344 3,6626 115 المستوى الجماعً
 09090, 97478, 3,6543 115 المستوى التنظٌمً

 07044, 75537, 3,7074 115 تشخٌص التعلم

 

Test sur échantillon unique 
 
T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

X43a 115 4,10 ,940 ,088 
X44a 115 3,87 1,143 ,107 
X45a 115 3,30 1,463 ,136 

X46a 115 3,35 1,325 ,124 
 08340, 89442, 3,6543 115 مصادر داخلٌة للتعلم
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T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

X47b 115 3,52 1,359 ,127 
X48b 115 3,24 1,484 ,138 
X49b 115 3,24 1,559 ,145 

X50b 115 3,76 1,233 ,115 
 09810, 1,05201 3,4413 115 مصادر خارجٌة للتعلم

 

 
T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

 08340, 89442, 3,6543 115 مصادر داخلٌة للتعلم
 09810, 1,05201 3,4413 115 مصادر خارجٌة للتعلم
 08392, 89995, 3,5478 115 مصادر التعلم

 
T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

Y51a 115 2,58 1,084 ,101 

Y52a 115 2,63 ,921 ,086 

Y53a 
115 2,66 1,107 

,103 
 

 07985, 85629, 2,6261 115 التعلم الصفري

 

 
T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

Y54b 115 3,53 1,165 ,109 
Y55b 115 3,66 1,220 ,114 
Y56b 115 3,54 1,209 ,113 

Y57b 115 3,71 1,369 ,128 
 10590, 1,13564 3,6109 115 التعلم األول والثانً

 

 
T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

Y58c 115 3,60 1,431 ,133 
Y59c 115 3,61 1,296 ,121 
Y60c 115 3,41 1,161 ,108 

Y61c 115 3,52 1,238 ,115 
Y62c 115 3,49 1,209 ,113 
 10453, 1,12092 3,5252 115 التعلم األحادي والثنائً

 
 
T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

Y63d 115 2,56 1,326 ,124 

Y64d 115 2,37 1,346 ,126 

Y65d 115 2,37 1,280 ,119 

Y66d 115 2,46 1,397 ,130 

Y67d 115 2,65 1,298 ,121 

 10933, 1,17243 2,4800 115 التعلم الثالثً
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T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

Z68a 115 3,83 1,414 ,132 
Z69a 115 3,69 1,165 ,109 
Z70a 115 3,66 1,330 ,124 

Z71a 115 3,37 1,347 ,126 
Z72a 115 3,56 1,251 ,117 
Z73a 115 3,43 1,370 ,128 

 09539, 1,02295 3,5899 115 الفردي

 

 
T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

Z74b 115 3,41 1,401 ,131 

     
Z75b 115 3,51 3,163 ,295 
Z76b 115 3,35 1,433 ,134 

Z77b 115 3,63 1,341 ,125 
Z78b 115 3,58 1,433 ,134 
 12841, 1,37709 3,4957 115 الجماعً

T-TEST 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 

Z79c 115 2,55 1,410 ,131 

Z80c 115 2,45 1,365 ,127 

Z81c 115 3,43 1,305 ,122 

Z82c 115 3,30 1,415 ,132 
Z83c 115 2,78 1,262 ,118 

Z84c 115 4,11 1,007 ,094 

Z85c 115 4,15 1,102 ,103 
Z86c 115 3,74 1,318 ,123 
Z87c 115 3,15 1,482 ,138 

 08331, 89335, 3,295 115 التنظٌمً

 


