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ملخص:
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على الدور الذي تلعبو نظم ادلعلومات اإلسرتاتيجية يف اختاذ القرارات
ادلتعلقة بإدارة ادلوارد البشرية ،وذلك من خالل الكشف عن العالقة بني نظم ادلعلومات اإلسرتاتيجية
والقرارات اإلسرتاتيجية إلدارة ادلوارد البشرية ،وتوصلت الدراسة إىل أن نظم ادلعلومات اإلسرتاتيجية تلعب
دور ىام يف إعداد القرارات اإلسرتاتيجية إلدارة ادلوارد البشرية يف منظمات األعمال ،دلا توفره من معلومات
دقيقة ومعاجلة وااملة ومناسبة عن يمي ادلتيارات البييية الداخلية واخلارجية ادلرتبةة بادلوارد البشرية،
وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء نظم معلومات إسرتاتيجية يف منظمات األعمال ىدفها توفار ادلعلومات
ادلةلوبة وحتليلها وختزينها وتوزيعها على خمتلف متخذي القرارات عند احلاجة من أجل الوصول إىل كفاءة
يف وظائف إدارة ادلوارد البشرية.
كلم اااف مفتا يا ا  :نظ ممم ادلعلوم ممات اإلس مرتاتيجية ،إدارة ادل موارد البش مرية ،الق مرار اإلس مرتاتيجي ،ادلعلوم ممات،
ادلوارد البشرية.
تصنيف .D81 ، O15: JEL
Abstract:
This study aimed to identify the role of strategic information systems in
decision making related to human resources management by revealing the
relationship between strategic information systems and strategic decisions
for human resources management. The study concluded that strategic
information systems play an important role in preparing strategic decisions
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For the management of human resources in business organizations, because
of the availability of accurate information, treatment, comprehensive and
appropriate on all environmental variables, internal and external human
resources, and recommended the study of the need to establish information
systems Estrti Yeh in business organizations aim to provide the required
information, analysis, storage and distribution to the various decisionmakers when needed in order to reach efficiency in human resources
management functions.
Keywords: Strategic Information Systems, Human Resource Management,
Strategic Decision, Information, Human Resources.
Jel Classification Codes: O15, D81.
Résumé:
Cette étude visait à identifier le rôle des systèmes d’information
stratégique dans la prise de décision en matière de gestion des ressources
humaines en révélant la relation entre les systèmes d’information
stratégique et les décisions stratégiques en matière de gestion des ressources
humaines, en concluant que les systèmes d’information stratégique jouent
un rôle important dans la préparation des décisions stratégiques. Pour la
gestion des ressources humaines dans les organisations commerciales, en
raison de la disponibilité d'informations précises, traitement, complet et
approprié sur toutes les variables environnementales, ressources humaines
internes et externes, et recommandé l'étude de la nécessité d'établir des
systèmes d'information Estrti Yeh dans les organisations professionnelles
visent à fournir les informations requises, l'analyse, le stockage et la
distribution aux différents décideurs en cas de besoin afin d'atteindre
l'efficacité dans les fonctions de gestion des ressources humaines.
Mots-clés: Systèmes d'information stratégiques, gestion des ressources
humaines, décision stratégique, information, ressources humaines.
Codes de classification de Jel: O15, D81.
__________________________________________
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:ملدمت.1
 ٖما ؤن بصاعة اإلاىاعص البشغٍت ؤضبدذ جمثل،ٛؤضبذ الهىطغ البشغي مً ؤهم مىاعص مىكماث ألانما
ل ٖبير بغَوٙ ألن جدُٓٔ اإلاىكمت ألهضاَها وجدؿين ؤصائها مغجبـ بش،مهمت ومؿاولُت حض ضهبت
ىن ؾغٍٓت حؿُير اإلاىاعص البشغٍتٙ ولبلىى هظه الًاًت ًجب ؤن ج.وجدؿين ؤصاء ألاَغاص الهاملين َحها
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ُٖئت وَهالت ،مً زال ٛاجساط الٓغاعاث اإلاىاؾبت في الىْذ اإلاىاؾب ،وجىَير الكغوٍ التي حؿانض
ألاَغاص الهاملين نلى ؤصاء مهامهم بُ٘اءة .لظل ٚهجض ؤن الاهخمام بالٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت في اإلاىكمت
غغوعة لغَو ُٖاءة ألاصاءٖ ،ما ؤن هظه الٓغاعاث لً جٙىن ؾضًضة بل بخىَغها نلى مهلىماث ٗاَُت
وشاملت ،لظا ؤضخذ اإلاهلىماث وهكم اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت مً ؤهم الاوشًالث ،ومً ؤبغػ اإلاىاعص
التي ل ًمً٘ للمىكمت الاؾخًىاء نجها لٙىنها حؿاهم في عَو ُٖاءة ألاصاء في قل الهىإلات واإلاىاَؿت التي
حشهضها ألاؾىاّ الُىم ،وبهظا ؤضبدذ ؤصاة لُٓاؽ حىصة وُٖاءة الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت ؤلاصاعٍت
وزاضت إلصاعة اإلاىاعص البشغٍت .إلاا إلصاعة اإلاىاعص البشغٍت مً ؤهمُت صازل اإلاىكمت ،وإلاا لها مً جإزير نلى
البِئت الضازلُت والخاعحُت الهمُٓت واإلاباشغة َحها.
ومً ؤحل جىغُذ ؤهمُت وصوع هكم اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت في صنم الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت اإلاخهلٓت
بةصاعة اإلاىاعص البشغٍتَ ،ةن ؤلاشٙالُت الغئِؿُت لهظه الىعْت البدثُت جخمدىع خى ٛالؿاا ٛالغئِس ي
الخالي:
 ُِٖ حصاهم هظم املعلىماث إلاشتراجيجيت في دعم اللسازاث إلاشتراجيجيت املخعللت ببدازة املىازد
البشسيت في مىظماث ألاعمال؟
بن ؤلاحابت نلى هظه ؤلاشٙالُت ًٓىصها بلى ؾغح الدؿائلث الُغنُت الخالُت:
 ما مُهىم بصاعة اإلاىاعص البشغٍت وما هي وقائُها؟ ما هي ؤهمُت هكم اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت التي جٓضمها مىكماث ألانما ٛفي مسخلِ مؿخىٍاثبصاعتها؟
 ما نالْت اإلاهلىماث بهملُت اجساط الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت اإلاخهلٓت بةصاعة اإلاىاعص البشغٍت فيمىكماث ألانماٛ؟
 ؤًً ً٘مً صوع هكم اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت في صنم الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت اإلاخهلٓت بةصاعةاإلاىاعص البشغٍت؟
أهميت الدزاشت :حؿخمض هظه الىعْت البدثُت ؤهمُتها مً ؤهمُت هكم اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت صازل
مىكماث ألانما ٛفي جدُٓٔ ُٖاءة حؿُير بصاعة اإلاىاعص البشغٍت ،مً زال ٛصنم الٓغاعاث والؿُاؾاث
اإلاخهلٓت باإلاىعص البشغي ،بانخباعها ألاصاة اإلاىاؾبت لغَو ُٖاءة ألاصاء للمىعص البشغي في اإلاىكمت ،وطلٚ
بخىَير اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بمدُـ اإلاىكمت ؾىاء الضازلُت ؤو الخاعحُت في الىْذ اإلاىاؾب لجساط
ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت مً ؾغٍ مخسظي الٓغاع باإلاىكمت نلى مؿخىي بصاعة اإلاىاعص البشغٍت نلى وحه
الخطىص.
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أهداف الدزاشت :تهضٍ هظه الضعاؾت بلى:
 حؿلُـ الػىء نلى ماهُت بصاعة اإلاىاعص البشغٍت في مىكماث ألانما.ٛ ببغاػ ؤهمُت هكم اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت والهىامل التي ؾاهمذ في حهؼٍؼ الاهخمام بها. مداولت الخهغٍ نلى الهالْت بين اإلاهلىماث ونملُت اجساط الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت في مىكماثألانما.ٛ
 البدث نً الضوع الظي ًلهبه هكام اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجي في صنم الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت اإلاخهلٓتبةصاعة اإلاىاعص البشغٍت في مىكماث ألانما.ٛ
هيكل الدزاشت :لإلحابت نلى ؤلاشٙالُت اإلاؿغوخت وحب الىْىٍ نلى مسخلِ اإلاُاهُم اإلاغجبؿت بةصاعة
اإلاىاعص البشغٍت ،وهكم اإلاهلىماث وؤهمُت اإلاهلىماث في اجساط الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت ،وٖظا صوع هكم
اإلاهلىماث في صنم الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت اإلاخهلٓت بةصاعة اإلاىاعص البشغٍت,بدُث جم جٓؿُم الىعْت
البدثُت ٖما ًلي:
أوال :ماهُت بصاعة اإلاىاعص البشغٍت في مىكماث ألانما.ٛ
ثاهيا :ؤهمُت هكم اإلاهلىماث والهىامل التي ؾاهمذ في حهؼٍؼ الاهخمام بها.
ثالثا :نالْت اإلاهلىماث بهملُت اجساط الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت.
زابعا :صوع هكم اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت في صنم الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت اإلاخهلٓت بةصاعة اإلاىاعص البشغٍت.
أوال :ماهيت ادازة املىازد البشسيت في مىظماث ألاعمال
 .1مفهىم ادازة املىازد البشسيت :مً بين ؤهم الىقائِ ألاؾاؾُت في مىكماث ألانما ٛهجض بصاعة اإلاىاعص
البشغٍت والتي ًمً٘ حهغٍُها ٗالخالي" :هي ؤلاصاعة التي تهضٍ بلى جٙىًٍ ْىة نمل مؿخٓغة ،وَهالت
ومخهاوهت وْاصعة نلى الهمل وعايبت َُه ،ؤو ٗىنها وشاؾا بصاعٍا مخهلٓا بخدضًض اخخُاحاث اإلاشغوم مً
الٓىي الهاملت وجىَيرها باألنضاص والُ٘اءاث اإلادضصة وجدُٓٔ الاؾخُاصة مجها بإنلى ُٖاءة مم٘ىت"(
ًىؾِ حجُم الؿائي ،ماٍض نبض الخؿً الُػل ،هشام َىػي الهباصي ،6002 ،صٖ .)38ما ًمً٘
حهغٍِ بصاعة اإلاىاعص البشغٍت نلى ؤنها" :مجمىنت وقائِ وؤوشؿت حؿخسضم إلصاعة اإلاىاعص البشغٍت
بؿغٍٓت بهُضة نً الخديز وبشٙل َها ٛلخضمت الُغص واإلاىكمت واإلاجخمو في بِئت مهُىت"( ؾىان
اإلاىؾىي ،6003 ،ص. ،)91وحهخبر بصاعة اإلاىاعص البشغٍت مً ؤهم ؤلاصاعاث التي ٌهخمض نلحها في بصاعة
شاون اإلاىقُين ،والتي حهؿي في مدطلتها الهضٍ اإلايشىص مً هظه ؤلاصاعة للىضى ٛبلى ألاهضاٍ التي
وغهذ مً ؤحل جدُٓٓها ،في ازخباع هىم الٓىي الهاملت الالػمت إلالء الشىايغ الىقُُُت زم جضعٍبها
وبًجاص اإلاىار اإلاالئم لؼٍاصة بهخاحها .وَؿخسضم مطؿلح بصاعة اإلاىاعص البشغٍت للضللت نلى الهملُت
ؤلاصاعٍت اإلاخهلٓت بخسؿُـ وجىقُِ وجىكُم وجؿىٍغ وجدُيز وعْابت بصاعة وبهخاحُت واإلاداَكت نلى حمُو
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الهىاضغ البشغٍت مً مىقُين ومضعاء الظًً ًاصون نمال للمىكمت (ؾاهغ مدمىص ال٘اللضه ،6003 ،ص-
ص.)03-00 :
.2أهميت ادازة املىازد البشسيت في مىظماث ألاعمال :جبضو ؤهمُت بصاعة اإلاىاعص البشغٍت في مىكماث
ألانما ٛألؾباب نضًضة ؤهمها ما ًلي( :اإلااؾؿت الهامت للخضعٍب الخٓني واإلانهي ،6003 ،ص)00
 ؤن اإلاىاعص البشغٍت هي ؤخض مىعصًً هامين في اإلاىكمت (اإلاىاعص البشغٍت واإلاىاعص اإلااصًت) بل اإلاىاعصالبشغٍت هي التي جٓىم بةصاعة اإلاىاعص اإلااصًت ،وهي التي جٓىم باجساط الٓغاعاث التي جدٓٔ َغص هجاح
اإلاىكمت وخل مش٘التها.
 جغجب نلى الخىؾو والخؿىع الطىاعي وػٍاصة نضصهم وحجم اإلاىكماث وجىىم ؤوشؿتها ػٍاصة نضصالهاملين في جل ٚاإلاىكماث ختى وضل نضصهم في اإلاىكمت الىاخضة بلى نشغاث آلالٍٖ ،ما ؤصي ٖبر
حجم اإلاهغوع مً اإلاىاعص البشغٍت الُىُت اإلاخسططت بلى غغوعة الاهخمام بخضعٍب وجىمُت هظه اإلاىاعص
البشغٍت.
 ؤصي جؼاًض الخدضًاث الهاإلاُت التي جىاحه مىكماث ألانما ٛفي الىْذ الغاهً وما ؾغنتها في اإلاؿخٓبلبلى غغوعة الاؾدثماع في اإلاىاعص البشغٍت ختى ًمً٘ جىَير اإلاضًغًٍ الٓاصعًٍ نلى بصاعة اإلاىكماث اإلاهٓضة
بما جدمله مً غغوعة بجبام ؤؾالُب بصاعٍت مهاضغة مثل بصاعة الجىصة الشاملت والجىصة البشغٍت،
وجم٘ين الهاملين ،والهىضؾت ؤلاصاعٍت،وجؼاًض صوع الىٓاباث الهمالُت واهخمامها بالٓىي الهاملت في الضولت
مً خُث الخضعٍب والخؿىٍغ وألاحىع والغناًت الصخُت والاحخمانُت.
 .3أهداف ادازة املىازد البشسيت في مىظماث ألاعمال :جخهضص ؤهضاٍ بصاعة اإلاىاعص البشغٍت وٍمً٘
طٖغها في الىٓاؽ الخالُت( :باعي ٖشىاي ،6001 ،ص)96
 وحُه الىصح بلى ؤلاصاعة بشإن الؿُاؾاث الخاضت باإلاىاعص البشغٍت الالػمت لػمان ؤن اإلااؾؿتلضيها ْىة ناملت نلى مؿخىي نا ٛمً الُ٘اءة والخدُيز ،ولضيها مجمىنت مً ألاشخاص اإلااهلين
الخُِ٘ مو الخًُير ،نالوة نلى غمان التزام اإلااؾؿت بالتزاماتها الٓاهىهُت الخاضت بالهمل.
 جىُُظ والخُاف نلى اؾخمغاعٍت اؾخسضام ٗل ؤلاحغاءاث والؿُاؾاث الػغوعٍت الخاضت باإلاىاعصالبشغٍت ختى جمً٘ اإلااؾؿت مً جدُٓٔ ؤهضاَها ،واإلاؿانضة في جؿىٍغ ؤلاؾتراجُجُت الهامت
للماؾؿت ،وبطُت زاضت بالىكغ بلى ما ًخهلٔ باإلاىاعص البشغٍت.
 جىَير الضنم والكغوٍ التي ؾىٍ حؿانض اإلاضًغًٍ الخىُُظًين في جدُٓٔ ؤهضاَهم ،والخهامل موألاػماث واإلاىاِْ الطهبت الخاضت بالهالْاث بين ألاشخاص وطل ٚختى ًػمً ؤل جِٓ مثل
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هظه ألاشُاء في ؾغٍٔ جدُٓٔ اإلااؾؿت ألهضاَها ،وجىَير ْىاة اجطا ٛبين الٓىة الهاملت وبصاعة
اإلااؾؿت ،والُٓام بضوع اإلاشغٍ نلى الُٓم واإلاهاًير اإلااؾؿت في بصاعة اإلاىاعص البشغٍت.
 .4وظائف ادازة املىازد البشسيت املخخصصت في مىظماث ألاعمال :هىال ٚهىنين مً الىقائِ التي
جاصي في ؤي مشغوم (وقائِ الؿلؿت والىقائِ الاؾدشاعٍت) ،خُث جخىلي بصاعاث الؿلؿت الُٓام
بالىقائِ الغئِؿُت في اإلايشإة ،بِىما جخىلي بصاعة اإلاىاعص البشغٍت الىقائِ الاؾدشاعٍت اإلاؿانضة،
وجىٓؿم الىقائِ اإلاؿانضة التي جخىلها بصاعة اإلاىاعص البشغٍت باإلايشإة بلى هىنين هما :الىقائِ ؤلاصاعٍت
التي جخمثل في الخسؿُـ ،الخىكُم ،الخىحه والغْابت .وجٓىم بها بصاعة اإلاىاعص البشغٍت نلى ؤؾاؽ
الاؾخُاصة بها في الخؿبُٔ نلى الىقائِ الخىُُظًت ؤو الُىُت والتي حهخبر ؤضال مجا ٛبصاعة اإلاىاعص
البشغٍت ،وجىٓؿم الىقائِ الخىُُظًت بلى هىنين هما :الىقائِ الغئِؿُت واإلاؿانضة وحشمل الىقائِ
الغئِؿُت :جدلُل الهمل ،جسؿُـ الٓىي الهاملت ،الازخُاع والخهين ،جطمُم هُٙل ألاحىع ،جطمُم
ؤهكمت الخىاَؼ ومؼاًا وزضماث الهاملين ،جُُٓم ألاصاء ،الخضعٍب ،وجسؿُـ اإلاؿاع الىقُُي .ؤما
الىقائِ اإلاؿانضة َدشمل :الهالْت مو الىٓاباث ،ؤمً وؾالمت الهاملين ،ؾاناث وحضاوٛ
الهمل(ؤخمض مهضي نبض الٓاصع ،ؤخمض ببغاهُم ؤبىؾً ،6096 ،ص .)940ولٙي تهُإ اإلاىاعص البشغٍت
هُؿها لخٓائٔ الهمل الجضًضة (الخدىَٓ ،)ٛض بضؤث وؾائِ اإلاىاعص البشغٍت بةناصة هىضؾت هماطج
ؤنمالهم وطل ٚمً زال ٛاججاهاث في ؤولىٍاث اإلاىاعص البشغٍت وجخػمً (:ببغاهُم مدمض حاؾم ،ؾغمض
ياهم ضالح ،6092 ،ص)610
 جٓىم بصاعة اإلاىاعص البشغٍت في بناصة هُٙلت همؿها الظي ؾُٙىن ُٖاا وؤٖثر عبدا. جٓىم الخضماث البشغٍت التي ؤضبدذ ألاؾاؽ في نمل بصاعاث اإلاىاعص البشغٍت. جدمل جٙلُت جٓاهت اإلاىاعص البشغٍت الجضًضة واإلاؿخمغة التي اوه٘ؿذ ٖخؿبُٓاث حضًضة في هظااإلاجا.ٛ
ثاهيا :أهميت هظم املعلىماث في مىظماث ألاعمال والعىامل التي شاهمذ في حعزيز الاهخمام بها
 .1مفهىم هظام املعلىماثً :مً٘ حهغٍِ هكام اإلاهلىماث نلى ؤهه" :بِئت جدخىي نلى نضص مً
الهىاضغ التي جخُانل َُما بُجها ومو مدُؿها بهضٍ حمو البُاهاث ومهالجتها خاؾىبُا وبهخاج وبث
اإلاهلىماث إلاً ًدخاحها لطىانت الٓغاعاث"( نماص الطباى ،6000 ،صٖ .)90ما ٌهغٍ هكام
اإلاهلىماث نلى ؤهه "مجمىنت مً ؤلاحغاءاث التي جٓىم بجمو واؾترحام وحشًُل وجسؼًٍ وجىػَو
اإلاهلىماث لخهمُم اجساط الٓغاعاث والغْابت في الخىكُم ،وباإلغاَت بلى جضنُم اإلاضًغًٍ والهاملين في
جدلُل اإلاشاٗل وجؿىٍغ اإلاىخجاث اإلآضمت وزلٔ اإلاىخجاث الجضًضة"( َغٍض ٗىعجل ،لخمغ حجُمت،
 ،6090ص .)30ؤو هى" مجمىنت مً ألاشخاص ،ؤلاحغاءاث ،واإلاىاعص إلهخاج اإلاهلىماث ،جدىٍلها
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وجىػَهها للمىكمتَ ،ةؾاعاث الُىم بداحت إلاسخلِ ؤهىام هكم اإلاهلىماث التي جدخىي نلى هكم
ًضوٍت (ؤوعاّ ،ؤْالم ،)...وهكم اإلاهلىماث اإلادؿىبت ،والظًً ٌؿخسضمىن آلث البرمجت ،الاجطالث
وجٓىُاث ؤزغي للمهلىماث ألحل جدىٍل اإلاىاعص بلى مسخلِ اإلاىخجاث اإلاهلىماجُت" ( Jaems O’Brien,
) .1995, p 06وجخمثل زطائظ هكام اإلاهلىماث الجُض َُما ًلي (:خؿين مطؿُي هاللي،6000 ،
ص)06
جىَير اإلاهلىماث اإلاىاؾبت والضُْٓت للصخظ اإلاىاؾب في الىْذ اإلاىاؾب.
جدُٓٔ ؤهضاٍ اإلايشإة ،وجدؿين اؾخسضام مىاعص اإلااؾؿت مً ؤَغاص ومهضاث ومهلىماث.
جدؿين وجيشُـ خغٖت الاجطالث واجساط الٓغاعاث وجإمين اإلاهلىماث صازل اإلايشإة.

 .2هيكل هظم املعلىماث في مىظماث ألاعمالً :خٙىن هكام اإلاهلىماث مً الهىاضغ الخالُت:
 املدخالث :وجمثل البُاهاث آلاجُت بلى الىكام مً مطاصعها اإلاسخلُت. العملياث :هي مجمىم اليشاؾاث التي جبض ٛمً ؤحل ججمُو اإلاضزالث وبنضاصها لالؾخسضام بماًىاؾب واخخُاحاث مخسظي الٓغاعاث.
 املخسجاث :هي مجمىم الخٓاعٍغ وؤلاخطاءاث واليشغاث اإلاسخلُت التي جدخىي هاجج نملُاثالخطيُِ والخدلُل والخجضًض ،وٍخم بباليها صوعٍا وَٓا لخؿت بلى مغاٖؼ اجداص الٓغاعاث اإلاسخلُت
(ؤخمض مدمض اإلاطغي ،6003 ،ص .)6090
 الخغرًت العكصيت :وهي اإلاهلىماث اإلاؿترحهت مً هخائج الىكام (اإلاسغحاث) لًغع جُٓمهاومؿابٓتها مو ألاهضاٍ اإلاىغىنت للىكام ؤضال (زامغ الب٘غي ،6002 ،ص .)44
 السكابت :بدُث ًخؿلب الخطى ٛنلى مهلىماث صخُدت وصُْٓت وحىص عْابت نلى نملُاثؤلاصزا ٛواإلاهالجت واإلاسغحاث ،للخإٖض مً ؤن الىكام مىخج وٍٓضم اإلاهلىماث ؤَ اإلاهاًير اإلاُترغت
نىض جطمُمه ،بهما مجمىنت مً ؤلاحغاءاث والٓىانض تهضٍ بلى الخدٓٔ مً ؤن حشًُل الىكام
ًخم ؤَ ما هى مسؿـ نىض جطمُمه ،وؤن الىكام ًدخىي نلى ٗاَت ؤلاحغاءاث الغْابُت التي
جػمً صخت اإلاضزالث ونملُاث اإلاهالجت واإلاسغحاث (نبض الغػاّ مدمض ْاؾم ،6001 ،ص
.)921
 .3أهميت هظم املعلىماث في مىظماث ألاعمال :ج٘مً ؤهمُت هكم اإلاهلىماث في الىٓاؽ الخالُت:
(مدمض الطيرفي ،6001 ،ص-ص)608-609 :
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 .1.3جزويد إلادازة العليا باملعلىماث :بدُث جدخاج ؤلاصاعة في حمُو ؤنمالها بلى اإلاؼٍض مً اإلاهلىماث
ولؾُما ؤهىا وهِش في نالم حهٓضث نالْاجه وحشهبذ جسططاجه ،خُث ًالخل مثال ؤن ؾغنت خطغ
اإلاسؼون باإلايشإة ٌؿانض في جدضًض زؿها ؤلاهخاجي في اإلاؿخٓبل الٓغٍب.
 .2.3جحدًد املصئوليت :حؿانض هكم اإلاهلىماث في جدضًض ؤصواع ألاَغاص وألاْؿام باإلايشـإة وبالخالي
جدضًض مؿاولُت هالء والىكام الجُض هى الظي ًدؿب الدجم الخُٓٓي للُغص اإلاؿلىب وعؾم صوعه في
اإلايشإة ،ختى ل ًٙلِ بما هى ؤٖثر مً ؾاْخه َخػؿغب ألامىع َُما بهض نىض عجؼه نً الُٓام بمهمخه،
وبخدضًض اإلاؿاولُت ؤًػا َةهه ًمً٘ مداؾبت اإلآطغًٍ والخهغٍ نلى اإلاهملين.
 .3.3جخفيض عدد املشاكل :مً زال ٛالخسلظ مً اإلاشاٗل اإلاىحىصة في قل الىكام الخالي ،بُض ؤهه
نملُا مً يير اإلامً٘ الخسلظ مً ٗل اإلاشاٗل ولً٘ َٓـ جسُُؼ حجمها ٗلما ؤمً٘ طل.ٚ
 .4.3جىظيم إلاجساءاث :في يُبت الىكام َةن الًلبت جٙىن للُىض ى والهشىائُت ،واإلايشإة جخىْو مً
الىكام الجُض جٓىين ؤلاحغاءاث وؾض الثًغاث في زؿـ ؾير الهمل الخالي.
 .5.3الصيطسة على املىازد املخاحتْ :ض جٙىن ماصًت ٖإحهؼة ومهضاث وْؿو الًُاع وؤمىا ،ٛؤو بشغٍت
ٗالهاملين ونمالء ،ؤو مهىىٍت ٖبُاهاث مىحىصة ؤو ًمً٘ الخطى ٛنلحها ،ونالم الُىم ملئ بمثل هظه
اإلاىاعص التي ْض جٙىن الؿُؿغة نلحها نمل في مىخهى ألاهمُت لالؾخُاصة مجها اؾخُاصة ْطىي.
 .6.3ضمان اوصياب العمل :مً وقائِ الىكام ؤن ًاصي بلى الخيؿُٔ والاوسجام بين الىكم الُغنُت-
ؤَغاص ٗاهذ ؤم حهاث -بما ًُ٘ل اوؿُاب الهمل والخسلظ مً الازخىاْاث اإلاىحىصةَُ ،ي ميشإة ًخم بها
الهمل نلى مغاخل ًجب ؤن ٌهمل الىكام نلى جىػَو ألاصواع والؿاْاث بما ل ًسلٔ ج٘ضؾا في مغاخل ما
َخخهؿل الؿلؿلت ٗلها.
 .4العىامل التي شاهمت في حعزيز الاهخمام بىظام املعلىماث في مىظماث ألاعمال :حهضصث ؤؾباب
اللجىء بلى هكام اإلاهلىماث وهظا إلاهالجت نضة مشاٗل التي جخهغع لها اإلاىكمت ،ومً ؤهمها( :نبض
الغػاّ مدمض ْاؾم ،9113 ،ص )42
 .1.4املشكلت إلادازيت :حىهغ اإلاشٙلت ؤلاصاعٍت ًخمثل في اجساط الٓغاعاث التي جدضص ُُُٖت جىػَو اإلاىاعص
اإلادضوصة نلى ؤوحه اؾخسضام يير اإلادضوص بدُث جإزغ الهىامل الخاعحُت التي ل جمل ٚؤلاصاعة الؿُؿغة
نلحها بل في خضوص الخسُُِ مً آزاعها الؿلبُتٖ ،ما ؤن جل ٚالٓغاعاث جخسظ في قغوٍ جخطِ بىٓظ
اإلاهلىماث ونضم الخإٖض وضهىبت الغئٍا اإلاؿخٓبلُت .وهظا ٗله ًخؿلب هكام مهلىماث َهاٌ ٛؿانض
ؤلاصاعة نلى جٓضًغ الاخخمالث اإلاؿخٓبلُت بطىعة صخُدت واجساط الٓغاعاث الؿلُمت.
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 .2.4جلصيم العمل :بن جٓؿُم الهمل ؤصي بلى قهىع غغوعة جباص ٛاإلاهلىماث َاإلاىكمت جىٓؿم الُىم
بلى الهضًض مً ؤلاصاعاث اإلاسخلُت (اإلاشترًاث ،ؤلاهخاج ،الدؿىٍٔ ،)...وختى ًخم ؤصاء هظه ألاوشؿت بشٙل
َهاً ٛجب ؤن جخم نملُت جباص ٛاإلاهلىماث بين هظه ؤلاصاعاث اإلاسخلُت للمىكمت وبالخالي جيشإ الخاحت
بلى هكام اإلاهلىماث لُامً جٓضًم اإلاهلىماث بلى اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت اإلاسخلُت في الىْذ اإلاىاؾب وبالشٙل
اإلاالئم.
 .3.4الخلدم الخلني والعلمي :بن الخؿىعاث الهملُت والخٓىُت لإلهخاج ججهل نملُت ؤلاهخاج ؤٖبر حهُٓضا،
َاإلاشغوناث ؤضبدذ ٖبيرة الدجم ،وجدخاج بلى عئوؽ ؤمىا ٛضخمت (اؾدبضا ٛوؾائل الخٓاصم
الخٓني) .هظه الهىامل ؤصث بلى اػصًاص مساؾغ الٓغاع ،بدُث ؤن ؤي ْغاع زاؾئ ْض ًٓىص بلى زؿائغ ٖبير
حهُٓضا ،وجدخاج بلى ٖم هائل مً اإلاهلىماث التي ًجب ؤن جخضَٔ بشٙل مىكم بين اإلاغاٖؼ ؤلاصاعٍت
اإلاخهضصة.
 .4.4املىافصت الدوليت واملحليت :بن ؤهم ؾمت في الاْخطاصًاث الخضًثت ؤنها جٓىم نلى اْخطض الؿىّ
خُث ًىحض جىاَـ ٖبير بين اإلااؾؿاث نلى الطهُض الضولي واإلادلي باإلغاَت بلى الاْخطاص الهغع مما
ًلٓي نلى ناجٔ بصاعة اإلااؾؿت ؤنباء بغاَُت مً ؤحل غمان بٓاءها في الؿىّ واؾخمغاعها في الهمل في
قل هظه الكغوٍ وزظا ًخؿلب بهؼ البُاهاث الهامتٖ ،ما ؤن زىعة الاجطالث جاصي بلى حًير مؿخمغ في
ؤطواّ اإلاؿتهل٘ين.
ثالثا :عالكت املعلىماث بعمليت اجخاذ اللسازاث إلاشتراجيجيت في مىظماث ألاعمال
 .1مفهىم اللسازاث إلاشتراجيجيت :حهغٍ الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت نلى ؤنها ":وؾائل لخدُٓٔ الًاًاث،
وهي جخػمً الخهغٍِ بغؾالت ووشاؽ اإلاىكمت ،ومىخجاتها ،وألاؾىاّ التي ًخم زضمتها ،والىقائِ التي
ًخم ؤصائها ،والؿُاؾاث الغئِؿُت التي جدخاج بلحها اإلاىكمت لٙي جىُظ هظه الٓغاعاث مً ؤحل جدُٓٔ
ألاهضاٍ ؾىٍلت ألاحل"( هىاٍ ٖىهان ،6008 ،ص .)96
ٖما نغَذ ؤًػا نلى ؤنها ":جل ٚالٓغاعاث التي جخػمً نملُت جدضًض ما ًجب ؤن جٙىن نلُه
ألاهضاٍ الهامت للىكام ،وهظا الىىم مً الٓغاعاث ًداو ٛجٓضًم ؤلاحابت نلى ؾاا ٛعئِس ي ًخهلٔ بما هى
يغع الىكام ،وبمهني آزغ بلى ؤًً ًجب ؤن ٌؿير الىكام"( زيري نلي الجؼٍغي ،9118 ،ص.)06وجبرػ
ؤهمُت الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت في مىكماث ألانماَُ ٛما ًلي( :نبض الخمُض مطؿُى ؤبى هايم،9112 ،
ص )84
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ججُب الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت نلى ؾاالين ؤؾاؾُين هما :ما هي ألاوشؿت التي ًيبغي نلى اإلاىكمت
ؤن حشترٕ َحها؟وُِٖ ؾدىاَـ اإلاىكمت في اإلاجالث اإلاسخلُت التي حهمل َحها؟.
جدضص الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت الىؾائل التي ؾخدبهها اإلاىكمت لخدُٓٔ ؤهضاَها.
جخهامل الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت ؤؾاؾا مو اإلاؿخٓبل ،وبالخالي َهي حؿانض اإلاىكمت نلى اؾخٓغاع
اإلاؿخٓبل وزاضت في قل قغوٍ نضم الخإٖض،
حؿانض الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت نلى جٓلُل نضم الخإٖض مً زال ٛصعاؾت البِئت اإلادُؿت باإلاىكمت
للخهغٍِ نلى ما بها مً َغص وتهضًضاث ،ونلى الضعاؾت اإلاخإجُت إلمٙاهُت اإلاىكمت الضازلُت
للخهغٍِ نلى ما بها مً هٓاؽ ْىة وغهِ.

ٖما حهغٍ وقُُت اجساط الٓغاعاث نلى ؤنها الىقُُت الجىهغٍت ومدىع الهملُت ؤلاصاعٍت َال َائضة
للخسؿُـ والخىكُم والغْابت بال وقُُت اجساط الٓغاع ،جمغ نملُت اجساط الٓغاع بهضة مغاخل-9:جدضًض
اإلاشٙلت (حصخُظ اإلاشٙلت)-6.حمو اإلاهلىماث -8.ؾغح البضائل وازخُاع البضًل اإلاىاؾب-4.جىُُظ
الخل -0.مخابهت جىُُظ الخل.خُث جطىِ اإلاهلىماث بلى :مهلىماث مىغىنُت (مهلىماث نً ألاؾغاٍ
الضازلت في اإلاشٙلت) ،مهلىماث طاجُت (مهلىماث جطِ آعائىا) ،مهلىماث ؾابٓت "مخهلٓت باإلاهلىماث
الؿابٓت"(مدمىص نبض الُخاح عغىان ،6096 ،ص-ص)60-68 :
 .2خصائص اللسازاث إلاشتراجيجيتً :مً٘ جلخُظ زطائظ الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت في الىٓاؽ
الخالُتَ( :الخت الُمين ،6098 ،ص-ص)960-962 :
.1.2على املصخىي الخىظيمي :جخسظ الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت في ؤنلى اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت باإلااؾؿت لٓضعتها
نلى عئٍت ألاشُاء بشٙل ؤوضح وؤشملً ،مً٘ مً زاللها زلٔ الُغص واؾخًاللها وجىْو اإلاساؾغ
والخهامل مهها ،غمً عئٍت بؾتراجُجُت حه٘ـ جُانل اإلااؾؿت بمدُؿها .وجىَغ لها الٓضعة نلى ازخُاع
البضًل الاؾتراجُجي ألاَػل مً بين البضائل اإلاخاخت.
.2.2الخؤثير الزمني :نىض ألازظ بهين الانخباع بهض الؼمان واإلاٙان للٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُتَ ،ةن هخائج هظه
الٓغاعاث لها جإزيراث بهُضة اإلاضي ؾىاء نلى مؿخىي حمُو ألاَغاص ،وألاْؿام والُغوم ،ؤو ختى نلى
مؿخىي اإلااؾؿت ٖٙل ،وٍمخض هظا الخإزير بلى زاعج خضوص اإلااؾؿت،
 .3.2الخىجه املصخلبليًٓ :ىم مخسظ الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت بةحغاء اإلامؿىخاث اإلاُضاهُت إلاهغَت نم
ًمً٘ ؤن ًٙىن نلُه اإلاؿخٓبل ،وبلى ما ًمً٘ ؤن جاو ٛبلُه مم٘ىاث ألامىع ،لظا َهى ًغاْب ألاخضار
وٍخابو مؿخجضاتها ،وٍغضض ؤلاشاعاث التي جالػم قهىعها ،بًُت اؾدشغاٍ ما ًمً٘ ؤن ًٓو مً ؤخضار
مؿخٓبال ،وجإزير جضانُاتها نلى الخىحهاث ؤلاؾتراجُجُت للماؾؿت.
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.4.2جمثيل إلاطاز العام ملخخلف اللسازاث ألاخسي :حهض الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت بمثابت اإلاغشض الهام
إلاسخلِ الٓغاعاث في مسخلِ اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت ألازغي ،بدُث ًجب ؤل جخهاعع ْغاعاتهم نً ؤلاؾاع
الهام للٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت ،وؤن الخُاعاث وألاهضاٍ ؤلاؾتراجُجُت هي مغحهُت الخُ٘ير وؾُاّ الهمل
إلاسخلِ الٓغاعاث ؤلاصاعٍت.
 .3أهميت املعلىماث إلاشتراجيجيت في عمليت اجخاذ اللسازاث إلاشتراجيجيت :جخمثل ألاصواع الغئِؿت لىكم
اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت مً زال ٛجدُٓٔ ما ًإحي( :هشام نثمان اإلابُػين ،6090 ،ص )430
 .1.3الكفاءة الدشغيليت لىظام املعلىماث :خضصث مطاصع اإلايزة الخىاَؿُت لخدُٓٔ الُ٘اءة الدشًُلُت
مً نضة مطاصع صازلُت ٗاهذ ؤم زاعحُت ،وْض جدشٙل اإلاطاصع مً زال ٛزُاعاث اإلاىكماث
ؤلاؾتراجُجُت ،مثل الخٙامل ألآَي والهمىصي ،والخىىم في الخدالُاث والشغاٗاث مو آلازغًٍ .وٍمً٘
الىكغ بلى الُ٘اءة باججاهين :ألاو ٛهى الُ٘اءة الضازلُت والتي جخدٓٔ صازل اإلاىكمت مً زال ٛنملُاتها
وؤوشؿتها اإلاسخلُت ،ؤما الاججاه الثاويَ :هى ُٖاءة ما بين اإلاىكماث ،وهي الُ٘اءة التي جخدٓٔ بين
اإلاىكماث واإلاىعصًً والهمالء ،خُث جغجبـ نملُاتها غمً شب٘ت مً ؤهكمت اإلاهلىماث ،بدُث ًؼصاص
جإُٖض اإلاهلىماث وصْتها بُجهمٖ ،ما ًخم ازخطاع الىْذ وجٓلُل الٙلُت وبالخالي جخدٓٔ الُ٘اءة لجمُو
ألاؾغاٍ اإلاشاعٖت ،وٍؿلٔ نلى الُ٘اءة الضازلُت والخاعحُت مها لُل الُ٘اءة اإلآاعهت ،وهي التي ججهل
اإلاىكمت مسخلُت نً مىاَؿحها مً خُث الخٙلُت ؤومً خُث الىىنُت.
.2.3إلابداع :ؤلابضام هى الٓضعة نلى حمو ؤو مشاعٖت اإلاهلىماث بًغع جؿىٍغ ؤَٙاع حضًضة وؤن ؤلابضام
ٌهني الخجضًض بىضُه بناصة حشُ٘ل ؤو بناصة نمل ألاَٙاع الجضًضة لخٓضًم ش يء ما حضًض زالٛ
اٖدشاٍ ؾغّ حضًضة ؤٖثر َانلُت مً جل ٚاإلاؿخهملت مً ْبل اإلاىاَؿين.
 .3.3بىاء مىازد معلىماث اشتراجيجيت :وٍخدٓٔ بىاء مىاعص وْىانض بُاهاث للمهلىماث ؤلاؾتراجُجُت
نىضما حؿخسضم اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت إلؾىاص نملُت الخسؿُـ ؤلاؾتراجُجي للمىكمت والدؿىٍٔ
ؤلاؾتراجُجي ويير طل ٚمً الُهالُاث ؤلاؾتراجُجُت.
زابعا :دوز هظم املعلىماث إلاشتراجيجيت في دعم اللسازاث إلاشتراجيجيت املخعللت ببدازة املىازد
البشسيت
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هىإ مجمىنت مً الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت في بصاعة اإلاىاعص البشغٍت والتي جضنمها هكم اإلاهلىماث
ؤلاؾتراجُجُت إلنؿائها ؤٖثر َانلُت ،مً زال ٛاإلاهلىماث اإلاهمت التي جٓضمها إلاخسظي الٓغاعاث ،وجخمثل
َُما ًلي:
 .1دعم اللسازاث املخعللت بخدبير املىازد البشسيت في مىظماث ألاعمالًٙ :ىن هظا الضنم مً زالٛ
جىَير اإلاهلىماث التي حؿانض مخسظ الٓغاع نلى جضبير اإلاىاعص البشغٍت الػغوعٍت والؿغٍٓت اإلامثلت لظلٚ
نً ؾغٍٔ:
 .1.1دعم شياشت الخخطيط إلاشتراجيجي للمىازد البشسيتً :مً٘ حهغٍِ جسؿُـ اإلاىاعص البشغٍت بإهه
طل ٚاليشاؽ الظي جماعؾه اإلاىكمت – بما َحها بصاعة اإلاىاعص البشغٍت – والظي بمىحبه حهمل نلى جىْو
الؿلب والهغع مً الهىطغ البشغي نً َترة ػمىُت مٓبلت ،وطل ٚمً خُث ال٘م والىىم والخىُْذ
اإلاىاؾب .والهضٍ الهام مً جسؿُـ اإلاىاعص البشغٍت هى بخضار الخىاػن ال٘مي والىىعي بين اإلاؿلىب مً
اإلاىاعص البشغٍت واإلاهغوع مجها ،وبالخالي اؾخسضام هظه اإلاىاعص بُ٘اءة وَانلُت( .مىطىع مدمض
بؾمانُل الهغٍٓي ،6096 ،ص-ص ،)00-08 :وَهخمض صنم هكم اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجي نلى مجمىنت
مً الخؿىاث لخسؿُـ اإلاىاعص البشغٍت بؾتراجُجُا جخمثل في( :شاعٍ نبض الٓاصع ،6099 ،ص)942
 جطمُم بغهامج الهمل الخاص بةنضاص زؿت اإلاىاعص البشغٍت .واإلاسح الشامل واإلآاعن للمىاعصالبشغٍت.
 جؿىٍغ بُاهاث الؿلب وجؿىٍغ بُاهاث الؿلب وجؿىٍغ بُاهاث الهغع. مٓاعهت الهغع والؿلب ,وجؿىٍغ زؿت اإلاىاعص البشغٍت والاجطا.ٛ جؿبُٔ الخؿت ,وجُُٓم الخؿت وجدضًثها ،خؿب اإلاخًيراث البُئُت. .2.1دعم شياشت الاشخلطاب والاخخياز إلاشتراجيجي للمىازد البشسيت :حهغٍ نملُت اؾخٓؿاب
الهاإلاين نلى ؤنها" :الهملُت التي تهخم بالبدث نً ألاَغاص اإلاىاؾبين وحظبهم مً بين ألاَغاص اإلااهلين
واإلاغشخين لشًل الىقائِ الشايغة ختى ًدؿنى بجمام نملُت الازخُاع" (ؾُض مدمض حاص الغب،6001 ،
ص  ،)900وهي نملُت اٖدشاٍ مغشخين مدخملين للىقائِ الشايغة الخالُت ؤو اإلاخىْهت ؤي ؤهه
وشاؽ ًٓىم نلى الىضل بين مً ًبدثىن نً وقائِ ومً ٌهغغىن وقائِ"( ؾلؿان مدمض،9118 ،
ص .)990وٍخمثل صوع هكم اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت في جُهُل ْغاعاث الازخُاع والاؾخٓؿاب مً زال:ٛ
(شاعٍ نبض الٓاصع ،6099 ،ص.)900
بمضاص نملُت الازخُاع والاؾخٓؿاب ؤلاؾتراجُجي بمسخلِ اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت اإلاؿخمضة مً
البِئت الخاعحُت واإلاخهلٓت بمسخلِ الؿغّ وألاؾالُب التي حهخمض نلحها اإلاىكمت اإلاىاَؿت في نملُت
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الازخُاع والاؾخٓؿاب لضيها ،وٖظا ،انخباع ؾُاؾت الاؾخٓؿاب والازخُاع ؤلاؾتراجُجي حؼء هام مً
بؾتراجُجُت اإلاىكمت ٖٙل ؤي وغهها في مؿخىي ؤلاصاعة الهلُاَ .الترٖيز نلى الازخُاع ًجب ؤن ًبضؤ
بالخسؿُـ للهالْت بين ألاَغاص (ٗلُا) واإلاىكمت (ٗلُا) ؤٖثر مً الترٖيز نلى مخؿلباث نمل مدضص ،ومثل
هظا ألامغ ٌؿمذ مً حهت بخٓؿُم شامل إلادُـ نمل اإلاىكمت ،ومً حهت ؤزغي ٌؿمذ بخُُٓم اإلاهاعاث
والٓضعاث والُٓم واإلاهغَت للمىقُين َالهمل باإلاىاضُاث الؿابٓت ؾخلهب صوعا في حهؼٍؼ ُٖاءة اإلاىكمت
وحؿهم في جدُٓٔ اإلايزة الخىاَؿُت لها.
.2دعم اللسازاث املخعللت بدىميت وجطىيس املىازد البشسيت في مىظماث ألاعمال :وٍٙىن هظا الضنم مً
زال ٛجىَير اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت التي حؿانض مخسظ الٓغاع نلى جىمُت وجؿىٍغ اإلاىاعص البشغٍت
الػغوعٍت والؿغٍٓت اإلامثلت لظل ٚنً ؾغٍٔ:
 .1.2دعم كسازاث جلييم ألاداء إلاشتراجيجي للمىازد البشسيت :حهغٍ نملُت جُُٓم ألاصاء نلى ؤنها "نباعة
نً مجمىنت مً الضعاؾاث التي جغمي بلى الخهغٍ نلى مضي ْضعة وُٖاءة الشغٖت في بصاعة ؤوشؿتها في
مسخلِ حىاهبها ؤلاصاعٍت ،ؤلاهخاحُت ،الخٓىُت ،الدؿىٍُٓت ،الخسؿُؿُت...الخ ،زالَ ٛترة ػمىُت مدضصة،
ومضي مهاعتها في جدىٍل اإلاضزالث ؤو اإلاىاعص بلى مسغحاث بالىىنُت وال٘مُت والجىصة اإلاؿلىبت ،مو ببغاػ
مضي ْضعتها في جؿىٍغ ُٖاءتها ؾىه بهض ؤزغي ،بغاَت بلى صعحت هجاخها في الخٓضم نلى الطىاناث
اإلاثلُت ،وطل ٚنً ؾغٍٔ حًلبها نلى الطهىباث التي حهترغها وابخضام ألاؾالُب ألاٖثر بهخاحا وجؿىعا في
مجا ٛنملها"( َااص مجُض ال٘غخي ،6000 ،ص  .)16وج٘دس ي نملُت جُُٓم ألاصاء في مىكماث ألانماٛ
ؤهمُت ٖبيرة جخمثل في( :بً مال ٚنماع ،6099 ،ص)19
 نملُت جُُٓم ألاصاء جُطح نً مضي ُْام الىخضاث وألاْؿام بىقائُها بإٖمل وحه. نملُت جٓىٍم ألاصاء جغجبـ بالخسؿُـ خُث ؤنها جىضح مضي ُٖاءة الخسؿُـ نىضما ًؿبٔألاَغاص مهام نلى ؤٖمل وحه .ونملُت جُُٓم ألاصاء حهض ٖمداولت لخجاوػ الٓطىع الظي ْض ًدطل
في نملُت الخسؿُـ.
 ٖما حؿانض نملُت جُُٓم ألاصاء نلى :جىحُه الهاملين للُٓام بإنمالهم ،جىحُه بشغاٍ ؤلاصاعةالهلُا ،جىضح ؾير الهملُاث ؤلاهخاحُتٌ ،ؿانض نلى الخيؿُٔ بين مسخلِ ؤوحه اليشاؽ في
الشغٖت ،خُث جخٙامل بصاعاث الشغٖت الُغنُت ٗاإلهخاج والدؿىٍٔ والخمىٍل وألاَغاص.
 جٓىٍم ألاصاء نملُت هامت وغغوعٍت مً ؤحل مهغَت مضي جدُٓٔ اإلاشغوم الاْخطاصي لخؿؿهوألهضاَه.
 -نملُت جٓىٍم ألاصاء هي حؼء مً نملُت الغْابت.
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وؤشاعث الهضًض مً الضعاؾاث بلى وحىص خاحت ٖبيرة وماؾت لخدؿين ُٖاءة وَانلُت هكم جُُٓم ألاصاء
للهاملين ،ؾهُا لؼٍاصة وجدؿين ؤلاهخاحُت في اإلاىكمت وبالخالي جدُٓٔ الخُىّ الخىاَس يٗ ،ل ما ؾبٔ
ؤلاشاعة بلُه ل ًمً٘ ؤن ًخدٓٔ صون بشغإ هكام اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت في الهملُت ،وهظا إلاا ًٓضمه
هظا الىكام للمىكمت مً مهلىماث بؾتراجُجُت مؿخىخاة مً البِئت الخاعحُت (الخىاَؿُت وييرها)
إلْامت هكام إلصاعة ألاصاء ،بمشاعٖت ؤلاصاعة الهلُا وباقي اإلاىقُين في جدضًض ألاهضاٍ وجإؾِـ ُِٖ
ًمً٘ ؤن ٌؿاهم اإلاىقُىن وؾغّ الهمل في ؤهضاٍ اإلاىكمت ،ومً زم جدضًض الٓىة والػهِ في ؤصاء
ألاَغاص ومٙاَإة ألاصاء الهالي (شاعٍ نبض الٓاصع ،6099 ،ص.)920
 .2.2دعم شياشت الخدزيب إلاشتراجيجي للمىازد البشسيت :ل جٓخطغ مهام بصاعة اإلاىاعص البشغٍت نلى
اؾخٓؿاب وازخُاع اإلاىاعص البشغٍت ،بل ًخهضي طل ٚبلى جىمُت وجؿىٍغ هظه اإلاىاعص البشغٍت مً ؤحل
جدؿين الُ٘اءة الدشًُلُت للهاملين مً زال ٛبغامج الخضعٍب بدُث ٌهغٍ الخضعٍب نلى ؤهه" :نملُت
الخهلمً٘ ،دؿب َحها ألاَغاص مهاعاث ومهاعٍ ،حؿانضهم في بلىى ألاهضاٍ ،وٍجب ؤن ًغجبـ الخضعٍب
بؿبُهت ألانما ٛوٍيسجم مو الؿُاؾاث وزؿـ اإلاىكمت"( جإلُِ حاعي صٌؿلغ ،جغحمت مدمض ؤخمض
نبض اإلاخها ،6096 ،ٛص .)624وجخٙىن البرامج الخضعٍبُت مً زمـ زؿىاث ؤؾاؾُت جخمثل في ( :جإلُِ
حاعي صٌؿلغ ،جغحمت مدمض ؤخمض نبض اإلاخها ،6096 ،ٛص)420
 جحليل الاحخياجاث الخدزيبيت :والتي ًخم مً زاللها جدضًض مجمىنت اإلاهاعاث الالػمت ألصاء وقُُتمهُىت.
 جصميم معيىاث الخدزيب :في هظه الخؿىة ًخم جدضًض مهُىاث الخضعٍب مثل :ال٘خب ،اإلاظٖغاثوالخضعٍباث التي ًمً٘ الانخماص نلحها في الخضعٍب ،وازخُاع مضي صخت مدخىي البرهامج الخضعٍبي:
مً زال ٛججغبت البرهامج نلى نضص ْلُل مً ألاَغاص.
 جىفير البرهامج :باؾخسضام الهضًض مً ألاؾالُب التي ؾىٍ جىاْشها َُما بهض ،وجُُٓم بغهامجالخضعٍب :بًغع الخإٖض مً ؤهه ْض خٓٔ الًغع مىه ،وطل ٚللخ٘م نلى مضي هجاخه ؤو َشله.
وجىَير اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت في جضعٍب وجىمُت اإلاىاعص البشغٍتًٙ ،ىن بخىَير اإلاهلىماث الالػمت نً
ٗل ما ًدُـ باإلاىكمت في البِئت الخاعحُت ،مثل جؿىٍغ البرامج الخضعٍبُت للمىاَـ ،الىكم والؿغّ
الخضًثت والُهالت اإلا٘دشُت مً ؾغٍ مغاٖؼ البدث والخؿىٍغ ؤلاصاعي...الخ .ختى جسؿـ اإلاىكمت
بغامجها الخضعٍبُت اهؿالْا مً هظه اإلاهلىماث ؤي جُهُل ْغاع بصاعة اإلاىاعص البشغٍت َُما ًسظ الخضعٍب
اهؿالْا مً هكام اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت (شاعٍ نبض الٓاصع ،6099 ،ص.)924
 .3.2دعم شياشت ادازة الجىدة الشاملت :حهغٍ الجىصة الشاملت نلى ؤنها" :هكام جىدشغ به الجىصة
بؿغٍٓت مخٙاملت صازل ؤوحه الهمل ،وهي مدطلت لخؿىعاث بصاعة الجىصة نبر الهطىع اإلاسخلُت جم
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زاللها الخًلب نلى ؤوحه الػهِ في مضازل بصاعة الجىصة الؿابٓت لها ،وغمتهم مها في ؾلؿلت مً
الهملُاث الخدؿُيُت التي ل جيخهيَ ،ةصاعة الجىصة الشاملت حشمل ٗل مً مضزل الُدظ ،ومضازل
الغْابت ؤلاخطائُت للجىصة ،ومضزل جىُٖض الجىصة وجخُىّ نلى هظه اإلاضازل في ؤنها ججهل الجىصة
بؾتراجُجُت اإلاىكمت ،وٍدؿم طل ٚالجض ٛاإلاخهلٔ باؾخسضام مهاًير (ؤلاًؼو) و(هكام الانخماص ؤو ؤلاحاػة)
و(هكام جٓىٍم الجىصة الٙلُت) ٖمضازل لُٓاؾها ؤو جىُُظها في اإلاىكماث اإلاسخلُت"( َخحي ؾغخان،
 ،6094ص  .)62وَؿانض هكام اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت في جُهُل ْغاعاث بصاعة اإلاىاعص البشغٍت واإلاخهلٓت
بؿُاؾت بةصاعة الجىصة الشاملت ،مً زال ٛالخإزير في نضة ؤصواث مً زال ٛجىَيره للمهلىماث
ؤلاؾتراجُجُت التي حؿانض نلى بزغاء مػمىن هظه الؿُاؾت وجضنُم ْغاعاتها .اهؿالْا مما ًدضر في
البِئت الخىاَؿُت الخاعحُت ،ؤي ًُُض هكام اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت اإلاىكمت َُما ًسظ هظا الشإن في
جىَير اإلاهلىماث الالػمت َُما ًخهلٔ بالىٓاؽ الخالُت:
 فسوق العملًُُ :ض هكام اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجي في هظا الجاهب مً خُث جىَير اإلاهلىماث خىُُُٖٛت نمل َغّ الهمل لضي اإلاىاَـ وؾبُهت اإلاىقُين ألاخؿً حهلُما والٓاصعًٍ نلى اإلاؿاهمت بشٙل
ؤٖثر َهالُت في هاجه الُغوّ ،وؤؾباب هجاح َغّ الهمل في اإلاىكماث ألازغي ،مؿخىٍاث ألاصاء والغغا
اإلادٓٔ لضي اإلاىكماث اإلاىاَؿتُُُٖ ،ت جدغٕ ألانػاء لخلٔ اإلاىار اإلاىاؾب الظي ًىحه ؾاْاتهم ججاه
خل اإلاش٘الث.
 حللاث الجىدة :وهكام اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت ًُُض في هظا الجاهب مً خُث جىَير اإلاهلىماث التيحؿانض مخسظ الٓغاع خى ٛنضة حىاهب مجها :ؾبُهت مجمىناث الهمل ؤو "خلٓاث مغاْبت الجىصة" التي
ًمخل٘ها وٍدىػها اإلاىاَـ وُُُٖت نملها ،مػمىن ومدخىي هكام صعاؾت الهملُاث وجدؿُجها وصعاؾت
بهؼ مشاٗل الهُٙل لضي اإلاىكماث اإلاىاَؿت (شاعٍ نبض الٓاصع ،6099 ،ص-ص.)921-923 :
 .4.2دعم كسازاث وشياشت امللازهت املسجعيت (هلطت مسجعيت) :اإلآاعهت اإلاغحهُت جٓىُت وؤؾلىب مىكم
للخهلم مً آلازغًٍ وحلب اإلاهغَت لهم ،مً زال ٛاإلاالخكت لىماطج ألاصاء اإلاخميز التي ْض جخىَغ صازل
اإلاىكمت ؤو اإلاىكماث ألازغي التي اٖدؿبذ زيراث في مجالث مهُىت للهمل والتي ًمً٘ بحغاء مٓاعهت
مهها بإؾلىب شغعي (ضالح بالؾُ٘ت ،هىع الضًً مؼٍاوي ،6098 ،ص.)00
وبظل ٚحهض ؾُاؾت اإلآاعهت اإلاغحهُت في بؾاع بصاعة اإلاىاعص البشغٍت حؼءا مهما في نملُت اإلاسح البُئي
للمىاعص البشغٍت نلى بحغاء ألاوشؿت اإلآاعهت اإلاغجبؿت بالخٙلُت والؿالمت اإلاهىُت ،والخضماث ؤلاهخاحُت
وؤلابضام ،وألاهضاٍ اإلاؿلىب جدُٓٓها نلى مؿخىي اإلاىاعص البشغٍتٖ ،ما جغجبـ ؤهضاٍ بؾتراجُجُت
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اإلاىاعص البشغٍت مو ألاهضاٍ ؤلاؾتراجُجُت للمىكمت ،وطل ٚبالنخماص نلى هكم اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت.
(شاعٍ نبض الٓاصع ،6099 ،ص .)900
 .3دعم اللسازاث املخعللت بالخعىيضاث واملشازكت للمىازد البشسيت :ؤن عيبت اإلاىكمت بالخطى ٛنلى
ؤنلي صعحت مً اهضَام الهاملين وجدُٓٔ ألصاء مخميز وٖؿبهم ٖغضُض مهم للمىكمتً ،يبغي نلحها ؤن
ججهل ألاَغاص ٌشهغون وٍماعؾىن الهمل بىضُهم مال٘ين ؤو شغٗاء في اإلاىكمت ،وهظا الشهىع ًىلض
لضي الُغص الخغص نلى اإلاىكمت واإلاداَكت نلحها وجؿىٍغها هدى ألاَػل (يني صخام جىاي الؼبُضي،
خؿين ولُض خؿين نباؽ ،6094 ،ص  .)00وٍٙىن هظا الضنم مً زال ٛجىَير اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت
التي حؿانض مخسظ الٓغاع نلى الخهىٍػاث واإلاشاعٖت والؿغٍٓت اإلامثلت لظل ٚنً ؾغٍٔ:
 .1.3دعم شياشت املكافآث واملدفىعاث للمىازد البشسيت :جسخلِ هكم ألاحىع والضَو في اإلاىكماث
التي ٌؿخمض وشاؾها انخماصا نلى ما ًدضر في البِئت الخىاَؿُت الخاعحُت نً ييرها مً اإلاىكماث،
َالؿمت ألاؾاؾُت لهظه الىكم هي اإلاغوهتٖ ،ما ؤن ألاحىع بها ًخدضص نلى ؤؾاؽ اإلاىاَؿت والؿلب نلى
اإلاىاعص البشغٍت في الؿىّ ،وهىا لبض مً مهغَت ما ًضَو للمىقُين في اإلاىكماث اإلاىاَؿت وحهضًل
انخباعاث الهضالت الضازلُت هدُجت اإلاهض ٛالؿغَو لضوعان الهمالت والخاحت اإلالخت صائما لؾخٓؿاب
اإلاهاعاث اإلاخؿىعة ،ومً ٗل ما ؾبٔ َةن هكام اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت هى الظي ًٓو نلى ناجٓه جىَير
اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت اإلاخهلٓت باإلاٙاَأث واإلاضَىناث التي جٙافئ بها اإلاىاَؿت مىقُحهاٖ ،ما ل هخجاهل
ؤًػا اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بٙل الدشغَهاث والٓىاهين الخٙىمُت اإلادضصة واإلاىكمت لألحىع والغواجب في
بِئت وشاؽ اإلاىكمت (شاعٍ نبض الٓاصع ،6099 ،ص .)909
 .2.3دعم شياشت الخمكين إلادازيًٓ :طض بالخم٘ين "ػٍاصة الاهخمام بالهاملين مً زال ٛجىؾُو
ضالخُاتهم وبزغاء ٖمُت مً اإلاهلىماث التي حهؿى لهم ،وجىؾُو َغص اإلاباصؤة لجساط ْغاعاتهم ومىاحهت
مش٘التهم التي حهترع ؤصائهم"( ال٘بِس ي نامغ زػير ،6004 ،ص .)982
ومىه اهُخاح اإلاىكمت نلى بِئتها الخاعحُت وحؿاعم وخضة اإلاىاَؿت وزاضت في مجا ٛؤلابضام
والابخٙاع ججهل اإلاىكمت ؤٖثر جىحها إلاشاعٖت ناملحها في جدُٓٔ طل ،ٚبانخباع ؤن آلُاث وؾغٍٓت جبني مبضؤ
الخم٘ين صازل اإلاىكمت ًدضص اهؿالْا مً مهلىماث ًىَغها هكام اإلاهلىماث الاؾتراجُجي.
الخاجمت:
وؿخيخج مً ٗل ما ؾبٔ ؤن الاهخمام بجمو اإلاهؿُاث واإلاهلىماث ٌؿمذ بمخابهت ٗل الخدىلث التي
جدضر في مدُـ مىكماث ألانما ٛوٍ٘شِ لها نً نضة خٓائٔ واوهٙاؾاث بًجابُت خىْ ٛضعة
اإلاىكمت الخىاَؿُت وزاضت في بصاعة اإلاىاعص البشغٍت ،وهظه اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت هي الغٖيزة ألاؾاؾُت
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في اجساط الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت اإلاخهلٓت بةصاعة اإلاىاعص البشغٍت ،وهظا ما حه٘ؿه خاحت مخسظ الٓغاعاث
ؤلاؾتراجُجُت في بصاعة اإلاىاعص البشغٍت ،للمهلىماث التي ًىَغها هكام اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت في اإلاىكمت
والظي ٌؿمذ باجساط ْغاعاث بؾتراجُجُت مىاؾبت في الىْذ اإلاىاؾب .واهؿالْا مً ٗل ما ؾبٔ َٓض
جىضلىا إلاجمىنت مً الىخائج التي ًخم نغغها ؤَ ما ًلي:
 هكام اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجي هى ؤلاحابت لخاحاث مخسظي الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت في بصاعة اإلاىاعصالبشغٍت ،خُث ًىَغ لهم اإلاهلىماث بطُت مؿخمغة لجساط الٓغاعاث الُهالت ،وؤضبدذ الُىم اإلاهلىماث
مىاعص مهمت لجساط ٗاَت الٓغاعاث صازل اإلاىكمت بطُت نامت والٓغاعاث اإلاخهلٓت بةصاعة اإلاىاعص البشغٍت
نلى وحه الخطىص.
 وحىص صوع ًلهبه هكام اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجي مً زال ٛمٙىهاجه في ؾبُل اجساط الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُتاإلاخهلٓت بةصاعة اإلاىاعص البشغٍت في مىكماث ألانما ،ٛوهظا الضوع حؿاهم َُه هكم صنم الٓغاعاث
ؤلاؾتراجُجُت بضعحت ؤٖبر.
 اإلاهلىماث مىاعص مهمت إلاىكماث ألانما ٛجُُضا في ازخُاع ؤَػل البضائل اإلاخاخت ،وحؿانض في اجساطالٓغاعاث اإلاىاؾبت ،مً ؤحل بىاء ألاؾبُٓت الخىاَؿُت وبالخالي جدُٓٔ بؾتراجُجُت اإلاىكمت ٖٙل.
 هىإ مجمىنت مً الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت في بصاعة اإلاىاعص البشغٍت والتي جضنمها هكم اإلاهلىماثؤلاؾتراجُجُت إلنؿائها ؤٖثر َانلُت ،مً زال ٛاإلاهلىماث اإلاهمت التي جٓضمها إلاخسظي الٓغاعاث ،وجخمثل
فيْ :غاعاث مخهلٓت بخضبير وجىَير اإلاىاعص البشغٍت ،وْغاعاث مخهلٓت بدىمُت وجؿىٍغ اإلاىاعص البشغٍت،
وْغاعاث مخهلٓت بخهىٍػاث ومشاعٖت اإلاىاعص البشغٍت.
 حؿانض هكم اإلاهلىماث ؤلاصاعٍت في جىلُض اإلاهلىماث الىىنُت ومؼحها بالخبراث اإلاخىىنت وازخُاعها ،مًؤحل جىلُض اإلاهاعٍ ؤلاصاعٍت والتي لها ؤزغ بالٌ في ضُايت ؤو ضهغ مىاص اإلاىاَؿت الخام في ؤشٙا ٛوْىالب
جخىاءم وخمالث اإلاىاَؿت وجيسجم والخؿـ ؤلاؾتراجُجُت وعئي مىكماث ألانما.ٛ
 ًجب ؤن جخجه ؾُاؾاث وبؾتراجُجُاث مىكماث ألانما ٛاججاه خضًث في جؿبُٓاتها ،وؤن حهخمض نلىؤَٙاع حضًضة لخم٘ين اإلآاعهت اإلاغحهُت ختى جىجح ْغاعاث بصاعة اإلاىاعص البشغٍت في جدُٓٔ الىخائج
ؤلاًجابُت.
 ختى جىجح الٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت إلصاعة اإلاىاعص البشغٍتً ،جب ؤن جإزظ بالججاهاث الخضًثت فيجؿبُٓها ،وألاَٙاع الجضًضة ٗالخم٘ين واإلآاعهت اإلاغحهُت ،والتي ؤزبدذ هخائجها ؤلاًجابُت حغاء جؿبُٓها.
 للٓغاعاث ؤلاؾتراجُجُت التي حهخمض نلى هكم اإلاهلىماث ؤلاؾتراجُجُت صوع مهم في مىكماث ألانما،ٛوطل ٚمً زال ٛعَو بهخاحُت اإلاىكماث وعبدُتها وجدؿين ؤصائها ،وجسُُؼ الخٙالُِ ،وحىصة زضماتها
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ومىخجاتها ،وجسُُؼ صوعان الهمل ،وبالخالي جدُٓٔ جميز للمىاعص البشغٍت في اإلاىكمت وجميز اإلاىكماث
ٖٙل.
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مطغ ،ؤلاؾ٘ىضعٍت.6003 ،
ؤخمض مهضي نبض الٓاصع ،ؤخمض ببغاهُم ؤبىؾً ،أثس ممازشاث ادازة املىازد البشسيت على إلاهخاجيت باللطاع الصىاعي
الصىداوي بالخطبيم على مجمىعت شسكاث جياد الصىاعت ،مٓا ٛفي مجلت الهلىم والخٓاهت ،حامهت الؿىصان للهلىم
والخ٘ىىلىحُا ،مجلض )6( 96للهام  ،6099هىَمبر .6096
باعي ٖشىاي ،ادازة املىازد البشسيت ،الؿبهت الهغبُت الثاهُت ،صاع الُاعوّ لليشغ والخىػَو ،مطغ ،الٓاهغة.6001 ،
بً مال ٚنماع ،املىهج الحدًث للخحليل املالي ألاشاس في جلييم ألاداء –دزاشت حالت شسكت اشمىذ الصعىدًت
للفترة املمخدة مً  ،2010-2006عؾالت مٓضمت لىُل شهاصة اإلااحؿخير في نلىم الدؿُير ،حامهت مىخىعي ْؿىؿُىت،
الجؼائغ.
جإلُِ حاعي صٌؿلغ ،جغحمت مدمض ؤخمض نبض اإلاخها :ٛادازة املىازد البشسيت ،الؿبهت ألاولي ،صاع اإلاغٍش لليشغ ،اإلامل٘ت
الهغبُت الؿهىصًت ،الغٍاع.6096 ،
زامغ الب٘غي ،الدصىيم(أشض ومفاهيم معاصسة) ،الؿبهت ألاولي ،صاع الُاػوعي الهلمُت لليشغ والخىػَو ،ألاعصن ،نمان،
.6002
خؿين مطؿُي هاللي ،الخدماث البىكيت إلالكتروهيت الشاملت (زإيت مصخلبليت) ،هضوة خى ٛهكم اإلاهلىماث البىُ٘ت
وصنم اجساط الٓغاع ،حامهت ْىاة الؿىَـ ،الٓاهغة ،مطغ 69-60 ،هىَمبر .6000
زيري نلي الجؼٍغي ،وظيفت الخخطيط ،الؿبهت ألاولي ،صاع الجهػت الهغبُت لليشغ والخىػَو ،مطغ ،الٓاهغة.9118 ،
ؾلؿان مدمض ،ادازة املىازد البشسيت ،الؿبهت ألاولي ،صاعة الجامهت لليشغ والخىػَو ،بيروث ،لبىان ،9118،ص.990
ؾىان اإلاىؾىي ،ادازة املىازد البشسيت...وجؤثير العىملت عليها ،الؿبهت ألاولي ،صاع مجضلوي لليشغ والخىػَو ،ألاعصن،
نمان.6003 ،
ؾُض مدمض حاص الغب ،ادازة املىازد البشسيت (مدخل اشتراجيجي لخعظيم اللدزاث الخىافصيت) ،الؿبهت ألاولى ،خٓىّ
الؿبو واليشغ مدُىقت للمالِ ،حامهت ْىاة الؿىَـ ،مطغ.6001 ،
شاعٍ نبض الٓاصع ،دوز هظم املعلىماث إلاشتراجيجيت في جدعيم امليزة الخىافصيت -حالت املئشصاث الجزائسيت،
ؤؾغوخت مٓضمت غمً مخؿلباث هُل شهاصة صٖخىعاه نلىم في الهلىم الاْخطاصًتٗ ،لُت الهلىم الاْخطاصًت والخجاعٍت
ونلىم الدؿُير ،حامهت الجؼائغ.6099 ،08
ضالح بالؾُ٘ت ،هىع الضًً مؼٍاوي ،مصاهمت امللازهت املسجعيت في كيادة وجلييم أداء املئشصاث –دزاشت ملازهت
شسكتي الحضىت-املساعي ،مٓا ٛفي مجلت ؤصاء اإلااؾؿاث الجؼائغٍت ،الهضص  ،04صٌؿمبر .6098
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ؾاهغ مدمىص ال٘اللضه ،ادازة وجىميت املىازد البشسيت ،الؿبهت ألاولي ،صاع نالم لليشغ والخىػَو ،ألاعصن ،نمان.6003 ،
نبض الخمُض مطؿُى ؤبى هايم ،إلادازة إلاشتراجيجيت :أعداد املدًس الاشتراجيجي ،الؿبهت ألاولي ،صاع الثٓاَت الهغبُت
لليشغ والخىػَو ،مطغ ،الٓاهغة.9112 ،
نبض الغػاّ مدمض ْاؾم ،جحليل وجصميم هظم املعلىماث املحاشبيت ،الؿبهت ألاولي ،صاع الثٓاَت لليشغ والخىػَو،
ألاعصن ،نمان.6001 ،
نبض الغػاّ مدمض ْاؾم ،هظم املعلىماث املحاشبيت ،الؿبهت ألاولي ،م٘خبُت صاع الثٓاَت لليشغ والخىػَو ،مطغ،
الٓاهغة.9113 ،
نماص الطباى ،هظم املعلىماث -ماهيتها ومكىهاتها ،الؿبهت ألاولي ،صاع الثٓاَت لليشغ والخىػَو ،نمان ،ألاعصن.6000 ،
يني صخام جىاي الؼبُضي ،خؿين ولُض خؿين نباؽ ،امللدزاث الجىهسيت للمىزد البشسي –الاججاه املعاصس لخىافصيت
ألاعمال ،الؿبهت ألاولي ،صاع يُضاء لليشغ والخىػَو ،ألاعصن ،نمان.6094،
َالخت الُمين ،اليلظت وأهميتها في اجخاذ اللسازاث إلاشتراجيجيت –دزاشت اشخكشافيت بعيىت مً املئشصاث
الاكخصادًت الجزائسيت ،ؤؾغوخت مٓضمت لىُل شهاصة صٖخىعاه الهلىم في حؿُير اإلااؾؿت ،حامهت مدمض زُػغ ،بؿ٘غة،
.6098
َخحي ؾغخان ،ادازة الجىدة الشاملت –الاججاهاث العامليت إلادازيت الحدًثت ،الؿبهت الثاهُت ،م٘خبت الشغٍِ ماؽ
لليشغ والخىػَو ،مطغ ،الٓاهغة.6094 ،
َغٍض ٗىعجل ،لخمغ حجُمت ،هظم املعلىماث الدصىيليت ،الؿبهت ألاولي ،صاع ٖىىػ اإلاهغَت الهلمُت لليشغ والخىػَو،
ألاعصن ،نمان.6090 ،
َااص مجُض ال٘غخي ،جلىيم ألاداء باشخخدام اليصب املاليت ،الؿبهت ألاولي ،صاع اإلاىاهج لليشغ والخىػَو ،ألاعصن ،نمان،
.6000
ال٘بِس ي نامغ زض ي ،ادازة املعسفت وجطىيس املىظماث ،ال٘بهت ألاولي ،اإلا٘خب الجامعي الخضًث ،مطغ ،ؤلاؾ٘ىضعٍت،
.6004
مدمض الطيرفي ،ادازة جكىىلىجيا املعلىماث ،الؿبهت ألاولي ،صاع الُ٘غ الجامعي لليشغ والخىػَو ،مطغ ،ؤلاؾ٘ىضعٍت،
.6001
مدمىص نبض الُخاح عغىان ،الليادة ومهازاث جحفيز املسإوشين ،الؿبهت ألاولي ،اإلاجمىنت الهغبُت للخضعٍب واليشغ،
مطغ ،الٓاهغة.6096 ،
مىطىع مدمض بؾمانُل الهغٍٓي ،ادازة املىازد البشسيت ،الؿبهت الثاهُت ،صاع ال٘خاب الجامعي ،ضىهاء.6096 ،
اإلااؾؿت الهامت للخضعٍب الخٓني واإلانهي ،ادازة املىازد البشسيت ،ؾبهت  ،6003ؤلاصاعة الهامت لخطمُم وجؿىٍغ اإلاىاهج،
جسطظ ؤصاعة م٘خبُت ،اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت.6003 ،
هىاٍ ٖىهان ،اجخاذ اللسازاث إلاشتراجيجيت بين الىظسيت والخطبيم ،الؿبهت ألاولي ،الضاع الهلمُت الضولُت ،ألاعصن،
.6008
هشام نثمان اإلابُػين ،هظم املعلىماث إلاشتراجيجيت وأثسها في جحليم امليزة الخىافصيت في شسكت البىجاس العسبيت في
اململكت ألازدهيت الهاشميت ،مٓا ٛفي اإلاجلت ألاعصهُت في بصاعة ألانما ،ٛاإلاجلض  ،99الهضص .6090 ،06
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ًىؾِ حجُم الؿائي ،ماٍض نبض الخؿً الُػل ،هشام َىػي الهباصي ،بصاعة اإلاىاعص البشغٍت –مضزل بؾتراجُجي
مخٙامل ،الؿبهت ألاولي ،صاع الىعاّ لليشغ والخىػَو ،ألاعصن ،نمان.6002 ،
هىامش:
 .1يوسف حجيم الطائي ،مؤيد عبد الحسن الفضل ،هشام فوزي العبادي ،إدارة الموارد البشرية –مدخل إستراتيجي
متكامل ،الطبعة األولي ،دار الوراق لمنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ،6002 ،ص.83

 .2سنان الموسوي ،إدارة الموارد البشرية...وتأثير العولمة عميها ،الطبعة األولي ،دار مجدالوي لمنشر والتوزيع،

األردن ،عمان ،6003 ،ص.91

 .3طاهر محمود الكاللده ،إدارة وتنمية الموارد البشرية ،الطبعة األولي ،دار عالم لمنشر والتوزيع ،األردن ،عمان،

 ،6003ص-ص .03-00

 .4المؤسسة العامة لمتدريب التقني والمهني ،إدارة الموارد البشرية ،طبعة  ،6003اإلدارة العامة لتصميم وتطوير

المناهج ،تخصص أدارة مكتبية ،المممكة العربية السعودية ،6003 ،ص.00

 .5باري كشواي ،إدارة الموارد البشرية ،الطبعة العربية الثانية ،دار الفاروق لمنشر والتوزيع ،مصر ،القاهرة،6001 ،

ص.96

 .6أحمد مهدي عبد القادر ،أحمد إبراهيم أبوسن ،أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية عمى اإلنتاجية بالقطاع

الصناعي السوداني بالتطبيق عمى مجموعة شركات جياد الصناعة ،مقال في مجمة العموم والتقانة ،جامعة السودان

لمعموم والتكنولوجيا ،مجمد )6( 96لمعام  ،6099نوفمبر  ،6096ص .940

 .7إبراهيم محمد جاسم ،سرمد غانم صالح ،تدقيق الموارد البشرية أداة فاعمة في حوكمة الموارد البشرية ،مقال في

مجمة جامعة التنمية البشرية ،جامعة الموصل ،المجمد ،06العدد ،6092 ،06ص .601

 .8عماد الصباغ ،نظم المعمومات -ماهيتها ومكوناتها ،الطبعة األولي ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،

 ،6000ص.90

 .9فريد كورتل ،لحمر حجيمة ،نظم المعمومات التسويقية ،الطبعة األولي ،دار كنوز المعرفة العممية لمنشر والتوزيع،

األردن ،عمان ،6090 ،ص.30

. Jaems O’Brien, Les Systemes d’information de Gestion، De Boeck univesitè,

10

(Canada , 1995, P :6) Google.Fr/Books ? isbn=280412724. 23-03-2018.h18 :00

 .11حسين مصطفي هاللي ،الخدمات البنكية اإللكترونية الشاممة (رؤية مستقبمية) ،ندوة حول نظم المعمومات

البنكية ودعم اتخاذ القرار ،جامعة قناة السويس ،القاهرة ،مصر 69-60 ،نوفمبر  ،6000ص.6

 .12أحمد محمد المصري ،اإلدارة الحديثة (االتصاالت – المعمومات – الق اررات) ،الطبعة األولي ،مؤسسة شباب

الجاه ،مصر ،اإلسكندرية ،6003 ،ص .690

 .13ثامر البكري ،التسويق (أسس ومفاهيم معاصرة) ،الطبعة األولي ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،األردن،

عمان ،6002 ،ص.44
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 .14عبد الرزاق محمد قاسم ،تحميل وتصميم نظم المعمومات المحاسبية ،الطبعة األولي ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،

األردن ،عمان ،6001 ،ص.921

 .15محمد الصيرفي ،إدارة تكنولوجيا المعمومات ،الطبعة األولي ،دار الفكر الجامعي لمنشر والتوزيع ،مصر،

اإلسكندرية ،6001 ،ص-ص .608-609

 .16عبد الرزاق محمد قاسم ،نظم المعمومات المحاسبية ،الطبعة األولي ،مكتبية دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،مصر،

القاهرة ،9113 ،ص.42

 .17نواف كنعان ،اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية بين النظرية والتطبيق ،الطبعة األولي ،الدار العممية الدولية ،األردن،

 ،6008ص.96

 .18خيري عمي الجزيري ،وظيفة التخطيط ،الطبعة األولي ،دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع ،مصر ،القاهرة،

 ،9118ص .06

 .19عبد الحميد مصطفى أبو ناغم ،اإلدارة اإلستراتيجية :أعداد المدير االستراتيجي ،الطبعة األولي ،دار الثقافة

العربية لمنشر والتوزيع ،مصر ،القاهرة ،9112 ،ص.84

 .22محمود عبد الفتاح رضوان ،القيادة ومهارات تحفيز المرؤوسين ،الطبعة األولي ،المجموعة العربية لمتدريب

والنشر ،مصر ،القاهرة ،6096 ،ص .ص .60.68

 .21فالتة اليمين ،اليقظة وأهميتها في اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية –دراسة استكشافية بعينة من المؤسسات
االقتصادية الجزائرية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العموم في تسيير المؤسسة ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة،

 ،6098ص-ص .960-962

 .22هشام عثمان المبيضين ،نظم المعمومات اإلستراتيجية وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية في شركة البوتاس

العربية في المممكة األردنية الهاشمية ،مقال في المجمة األردنية في إدارة األعمال ،المجمد  ،99العدد ،6090 ،06

ص.430

 .23منصور محمد إسماعيل العريقي ،إدارة الموارد البشرية ،الطبعة الثانية ،دار الكتاب الجامعي ،صنعاء،6096 ،

ص .ص.00.08

 .24شارف عبد القادر ،دور نظم المعمومات اإلستراتيجية في تدعيم الميزة التنافسية -حالة المؤسسات الجزائرية،

أطروحة مقدمة ضمن متطمبات نيل شهادة دكتوراه عموم في العموم االقتصادية ،كمية العموم االقتصادية والتجارية

وعموم التسيير ،جامعة الجزائر ،6099 ،08ص.942

 .25سيد محمد جاد الرب ،إدارة الموارد البشرية (مدخل است ارتيجي لتعظيم القدرات التنافسية) ،الطبعة األولى ،حقوق
الطبع والنشر محفوظة لممؤلف ،جامعة قناة السويس ،مصر ،6001 ،ص.900

 .26سمطان محمد ،إدارة الموارد البشرية ،الطبعة األولي ،دارة الجامعة لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان،9118،

ص.990

 .60شارف عبد القادر ،مرجع سابق ،ص.900
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 .63فؤاد مجيد الكرخي ،تقويم األداء باستخدام النسب المالية ،الطبعة األولي ،دار المناهج لمنشر والتوزيع ،األردن،

عمان ،6000 ،ص.16

 .61بن مالك عمار ،المنهج الحديث لمتحميل المالي األساس في تقييم األداء –دراسة حالة شركة إسمنت السعودية

لمفترة الممتدة من  ،2212-2226رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في عموم التسيير ،جامعة منتوري قسنطينة،

الجزائر،ص).19

 .80شارف عبد القادر ،مرجع سابق ،ص.920

 .89تأليف جاري ديسمر ،ترجمة محمد أحمد عبد المتعال ،إدارة الموارد البشرية ،الطبعة األولي ،دار المريخ لمنشر،

المممكة العربية السعودية ،الرياض ،6096 ،ص.624

 .86تأليف جاري ديسمر ،ترجمة محمد أحمد عبد المتعال ،مرجع سابق ،ص.420
 .88شارف عبد القادر ،مرجع سابق ،ص.924

 .84فتحي سرحان ،إدارة الجودة الشاممة –االتجاهات العالمية اإلدارية الحديثة ،الطبعة الثانية ،مكتبة الشريف ماس

لمنشر والتوزيع ،مصر ،القاهرة ،6094 ،ص.62

 .80شارف عبد القادر ،مرجع سابق ،ص .ص .921.923

 .82صالح بالسكية ،نور الدين مزياني ،مساهمة المقارنة المرجعية في قيادة وتقييم أداء المؤسسات –دراسة

مقارنة شركتي الحضنة-المراعي ،مقال في مجمة أداء المؤسسات الجزائرية ،العدد  ،04ديسمبر  ،6098ص.00
 .80شارف عبد القادر ،مرجع سابق ،ص .900

 .83غني دحام تناي الزبيدي ،حسين وليد حسين عباس ،المقدرات الجوهرية لممورد البشري –االتجاه المعاصر

لتنافسية األعمال ،الطبعة األولي ،دار غيداء لمنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ،6094،ص.00
 .81شارف عبد القادر ،مرجع سابق ،ص.909

 .40الكبيسي عامر خضير ،إدارة المعرفة وتطوير المنظمات ،الكبعة األولي ،المكتب الجامعي الحديث ،مصر،

اإلسكندرية ،6004 ،ص.982

95

