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Abstract :
ملخصa :
بن الخغيراث الؿغَهت اإلاخالخلت التي ٌشهضها
الهالم في ألالفُت الثالثت و التي مؿذ حمُو
اإلاجاالث الؿُاؾُت و الاحخمانُت و الاكخطاصًت
هغص فهل للثىعة اإلاهلىماجُت و الخىىىلىحُت
وقهىع الهىإلات ،وما هخج ننها مً اهفخاح نلى
زلافاث ألامم اإلاسخلفت ،وجىىم مطاصع اإلاهغفت،
وؾهىلت جضاوٌ اإلاهلىماث و اإلاىافؿت في ؾىق
الهمل ،حهلذ مً جؿىٍغ اإلاىكماث واإلادافكت
نلى جفىكها وجميزها غغوعة ملحت جخجاوػ
اإلافاهُم و اإلاماعؾاث الخللُضًت ،وجػمً حىصة
اإلاىخج ،و طلً مً زالٌ نملُت جدضًث و جؿىٍغ
و ججضًض في ؤؾالُب اإلاماعؾاث اللُاصًت والفىُت
وانخماص الخهلم ؤؾلىبا مؿبلا فيها ،الىفُل
بخىقُف و بنضاص اإلاىاعص البشغٍت الفانلت التي
جىاهب هظا الخؿىع اإلادؿاعم
اليلماث املفخاخيت جىىىلىحُا اإلاهلىماث،
الخمىين ،اللُاصة الخدىٍلُت ،اإلاىكمت اإلاخهلمت،
بصاعة اإلاهغفت

kh nosag shh idsl ssffhsslehaf edsldlloh lh
laahhhlsec ekhh edsldlloh lhiashhfhg oh daa
dshd eoalllfs soflda dhg hfohoefc cs hiihfl oi
lhiosedlloh sheoaslloh eass deehdsdhfh oi
aoedalgdlloh dhg ds shssal oi lls oh oehhhhss
oh lkh fsalsshs oi gliihshhl hdllohs dhg lkh
gliihshhl sossfh oi lhiosedlloh hdsf fkdhjh oi
lhiosedlloh dhg oeehlllloh lh lkh ilhag oi
nos c kdl ed h ghehaoeehhl oi osjdhlgdlloh
eljhhff edss oag dhg hhe khs hefhaahhfh ls h
fohfhels dhg elsslohsc lass hhe lkh nsdallf oi
esogsflc o dfklheh lkdl ef segdlh dhg
ghehaoe ahdghsskle dhg lhfkhlfda esdfllfhsc vf
ghehhglhj oh ahdshlhj lh lkls ghehaoeehhl
Keywords hfkhoaojf oi lhiosedlloh kh
sdhsiosedllohda eslhfleah oi heeonhslhj
ahdghsskle dh hgsfdlhg osjdhlgdlloh dhg
c honahgjh edhdjhehhl
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جىاحه مىكماث ألانماٌ الهضًض مً اإلاخغيراث ؾىاء في بِئت الهمل الضازلُت ؤو الخاعحُت ’ وكض ػاصث هظه الخغيراث مً
الػغىؽ اإلافغوغت نلى اإلاىكمت إلخضار الخغيراث الالػمت لخىاهب هظه الخدضًاث وكض ؤضبذ لؼاما نلى اإلاىكماث التي جغغب في البلاء
في مجاٌ ألانماٌ ؤن حؿعى حاهضة لخدلُم بهؼ اإلاؼاًا الخىافؿُت c
ومً ؤهم اإلاجاالث التي ًمىً ؤن جدلم اإلاىكمت مً زاللها ميزة جىافؿُت هي مىاعصها البشغٍت والتي حهخبر مً ؤهم مىاعص اإلاىكمت وَهني
جدلُم ميزة جىافؿُت مً زالٌ اإلاىاعص البشغٍت ؤن جيىن هظه ألازيرة ؤهثر مهاعة وهفاءة وكضعة ومهغفت والتزام بجمُو اللىاهين
والدشغَهاث التي جدىم اإلاىكمت في قل اكخطاص اإلاهغفت c
هما لم ٌهض الضوع الخللُضي إلصاعة اإلاىاعص البشغٍت ملبىال ؤو وافُا في قل الخغيراث و الخدضًاث التي جىاحه اإلاىكمت مً جلضم
جىىىلىجي ونىإلات وجىىم اإلاهاعاث اإلاؿلىبت وازخالف مؼٍج اللىي الهاملت  ،ولها جدضًاث جخؿلب ؤصواع مسخلفت إلصاعة اإلاىاعص البشغٍت
لظلً ؤضبذ الػما نلى وقاثف هظه الهملُت ؤن جىاهب مغاخل الخؿىع الخىكُمي وؤن جدبنى جىحهاث بؾتراجُجُت حهاملها مو مىاعصها
البشغٍت زاضت في مجاٌ الخسؿُـ وجىمُت هظه اإلاىاعصc
ومىه جدبلىع مهالم ؤلاشيالُت الغثِؿُت في ما مدي مساهمت جىىىلىحيا املعلىماث وإلاجصاٌ في جمىين العاملين مً خالٌ جبني إدازة
املعسفت في جدليم أهدافها الخىمىيت ؟
ومً زالٌ هظا ؾىف هداوٌ ؤلاحابت نلى اإلاداوع الخالُت3
املدىز ألاوٌ – aالدؿُير اإلاهغفي ههضف بؾتراجُجي إلصزاٌ الخىىىلىحُا في اإلاىكمت؟
املدىز الثاوي – جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ وزطاثطها في قل الاكخطاص الغكمي؟
املدىز الثالث  -صوع جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ في جفهُل اإلاهغفت صازل البىىن ؟
a

املدىز ألاوٌ – الدسيير املعسفي ههدف إستراجيجي إلدخاٌ الخىىىلىحيا في املىظمت a
هدىاوٌ غمً هاجه اإلاضازلت ؤلاؾاع ؤإلافاهُمي لدؿُير اإلاهغفت همىعص مجؿض في عؤؽ اإلااٌ الفىغي وكضعاث ومهاعاث الىفاءاث
اإلاخميزة ،مو الخؿغق بلى مضازل هظا الدؿُير في اإلاىكمت ؾىاء حهلم ألامغ بمضزل الغافهت ،ؤو مضزل الخىلُفت ،ؤو اإلاضزل  ،باإلغافت بلى
جدلُل خللت جدىٌ وحؿُير اإلاهغفت اإلالترخت مً الباخث اإلاهغفي" هىهاوا" ،ومىه هخهغف نلى بؾتراجُجُاث حؿُير اإلاهغفت باإلاىكمت لضزىٌ
في الاكخطاص الغكميc
 -1-1مفهىم حسيير املعسفي
حؿُير اإلاهغفت باإلاىكمت بضؤث جكهغ في بضاًت الثماهِىاث مً اللغن الهشغًٍ ،بال ؤن فترة الدؿهُىاث مً هفـ اللغن نغفذ
جىىنا في اإلاؿاهماث حغاء بضضاع الهضًض مً البدىر الىكغٍت خىٌ حىاهب نضًضة مً هظا اإلاىغىم ،بدُث جم صعاؾت الخغيراث التي جمـ
آلُاث حؿُير اإلاىاعص هما جمذ مداولت كُاؽ عؤؽ اإلااٌ اإلاهغفي (Knowledge Worker) ،البشغٍت هىدُجت لكهىع نماٌ اإلاهغفت وآلُاث
جؿىٍغه .باإلغافت بلى قهىع في ؾىت  1996مً اللغن الهشغًٍ ،بهؼ ؤلاؾهاماث التي بؾتهضفذ هظه ألازيرة ؾمدذ بخفؿير ،
)(Knowledge-Based Theoryوغو كىانض لىكغٍت حؿُير اإلاهغفت صًىامىُت اإلاىكمت وفم عئٍت مغجبؿت ؤؾاؾا بدؿُير اإلاىاعص اإلاهغفُت،
1
وجلضًم كغاءة ميسجمت إلاسخلف حىاهب اإلاهغفت في اإلاىكمت
جيلمذ بهؼ الضعاؾاث اإلاخهللت بمىغىم حؿُير اإلاهغفت وهظا بازخالف حهغٍفه مً باخث ألزغ بدؿب وحهت هكغه للمهغفت
مً خُث اشخمالها نلى مهاعف قاهغٍت ؤو غمىُت ،ؤو نلى الىفاءاث وجدطُل اإلاهلىماثc
2
ومىه ًمىً ؾغص بهؼ الخهاعٍف3
 1-1-1الخعسيف ألاوٌ :حؿُير اإلاهغفت بإهه نملُت هكامُت مىحهت لخبين اإلاهغفت التي جملىها الىفاءاث الفغصًت بدُث جفُض بلُت الهاملين
مً صازل اإلاىكمت ألامغ الظي ًفغع غغوعة وغو مؿاع لدؿُيرهاc
 9-1-1الخعسيف الثاوي :ؤهه الهملُت اإلاىهجُت التي جغضض اإلاهغفت وحهمل نلى جدلُم عافهتها في اإلاىكمت ،فهى ٌشير بهظا اإلاهنى بلى مهغفت
ؤصاء ألانماٌ بفانلُت وهفاءة حعجؼ اإلاىكمت اإلاىافؿت نلى جللُضها ؤو لخيىن مطضعا عثِؿُا للغبذ وللميزة الخىافؿُت.
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ومىه هلىٌ بإن حؿُير اإلاهغفت ًلىم نلى مباصت ،ؤن اإلاهغفت هي اإلاىعص ألاهثر ؤهمُت في اإلاىكمت اإلاخىافؿت في بِئت الاكخطاص
الهالمي اإلابني نلى اإلاهغفت والجىصة ،فةهه ؤي حؿُير مهغفت ال ًىخفي بما لضي اإلاىكمت مً عضُضها اإلاهغفي بل ٌؿعى الى زلم اإلاهغفت
الجضًضة ،وفم هظا الؿُاق ٌهغف حؿُير اإلاهغفت بإهه "العمليت املىهجيت املىظمت لإلسخخدام الخالق للمعسفت وإوشائها وهرا هى ما عبر
عىه" هىهاوا" بدلصوهيت املعسفت عام  ، 1991وهمىطج خللت جدىٍل اإلاهغفت ؾىت  ( SACI Model )0221هى الخهغٍف الظي ًمىً الترهيز
نلُه لِـ في ما ًخهلم بةؾخسضام اإلاهغفت بفانلُت ،وبهما للخإهُض نلى ؤن هضف حؿُير اإلاهغفت ًخمثل في بوشاء اإلاهغفت الجضًضة بةنخباعها
مطضعا للميزة الخىافؿُت ،فهظا الخهغٍف ٌهبر نً اإلاؿخىي ألاصوى لدؿُير اإلاهغفت ،وىهه ٌهمل نلى بؾخسضام الغضُض اإلاهغفيc
وفم هظا ًدبين لىا ؤن حؿُير اإلاهغفت نباعة نً وقُفت حؿُيرًت جخػمً مغاكبت ألاوشؿت وؤلاحغاءاث اإلاىحهت لخىػَو ،واؾخهماٌ ،
وجيىًٍ اإلاهغفت الخىحُه ،والخىكُم والخيؿُم غمً خلل اإلاىكمت ونلُه فهى ًدخاج بلى وحىص جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ حؿانض نلى
جؿىٍغ اإلاهاعف في اإلاىكمت وؾهىلت الىضىٌ بليها نىض الحاحت ،وبالخالي نلى اإلاىكمت جثمين مهاعفها اإلاخمثلت في اإلاهلىماث والخبراث اليامىت
لضي هفاءاتها ومىاعصها البشغٍت بغُت جىمُت ؤلابضام والابخياع ،ألن اإلاهغفت ؤضبدذ وؾُلت للخغُير والخجضًض ،وللخيىًٍ والخدفيز الضاثم
واإلاخميز واإلاؿخمغ ،مً ؤحل جىمُت عوح اإلاباصعة والخهاون بين ؤفغاص اإلاىكمت تهضف جىمُت هفاءاتهم بما ًدلم ميزة جىافؿُت مؿخضامتc
هما ٌصجو حؿُير اإلاهغفت اإلاؿيرًً بلى جدضًض ألاهضاف ؤلاؾتراجُجُت طاث الطلت باإلبضام والخجضًض مً ؤحل البلاء ،والاهخلاٌ
مً اإلاهغفت الفغصًت اإلابيُت نلى الظواء بلى اإلاهغفت الجمانُت مً زالٌ جباصٌ وجثمين اإلاهغفت.
3
 9-1مفاهيم هظسيت لدسيير املعسفت :هىان زالزت هلاؽ لدؿُير اإلاهغفت في اإلاىكمت وهي:
 1-9-1مدخل السافعت (Leverage Approach):
ًلىم نلى ؤؾاؽ اإلاهغفت اإلاغمؼة خُث ٌؿاوي بين حؿُير اإلاهغفت وجىىىلىحُا اإلاهلىماث جدذ جإزير ؤلامياهاث الهاثلت لهظه ألازيرة واإلاخمثلت
في3
 1-1-9-1جىىىلىحيا معلىماث والاجصاٌ  :هىا جلىم هاجه ألازير مً الهضًض مً ؤلاحغاءاث والهملُاث نلى شيل خؼم مً الخؿبُلاث ،
فخطىو اللضعة نلى الخفانل الهملُاث مو بهػها بهؼ في هلغة c
 9-1-9-1الدشبيً الفائم )ٌ :(Super Connectivityهض الؿمت ألاؾاؾُت لهمل الشبياث صازل ؤو زاعج اإلاىكمت ،وهى اإلالُاؽ لهمل
ألاحهؼة اللاثمت نلى الحاؾىب في ؤلاجطاٌ وجلاؾم اإلاهلىماث بين ؤؾغافها الظي ٌهض بضون جضزل ؤي ؾغف بشغي .
 3-1-9-1أهظمت الخطبيلاث ):( Application Softwares
اإلاهام الدشغُلُت في ؤلاهخاج واإلاالُت...الخ ،وفي ماؾؿاث البىىُت التي جلىم بدؿىٍم زضماتها افتراغُا ،ونلى جضاوٌ الىلض الغكمي،
وبغمجُت بناصة الهىضؾت وبصاعة ؾلؿت اللُمت ؤو في همظحت الاؾخجابت لؿلباث وخاحاث الهمُل.
هىا فةن حجم اإلاهلىماث والبُاهاث ًتزاًض بشيل هبير عغم ؤن اإلاػمىن اإلاهغفي ال ًخؿىع هثيرا ،وجخمثل البيُت الخدخُت للماؾؿاث اللاثمت
نلى هظا اإلاضزل في الىزاثم ،وكىانض ومؿخىصم البُاهاث وشبىت ؤلانالم آلالي ،هما ًخمثل حؿُير اإلاهغفت في اإلاىكمت اللاثمت نلى هظا اإلاضزل
في حؿُير الىزاثم ،والجمو ،والخطيُف ،ومهالجت اإلاهلىماث بالؿغق الغؾمُت.
 9-1-1مدخل الخىليفت ) :( Combination A.
ٌهمل نلى جىقُف اإلاهغفت اإلاخاخت في بهضها الطغٍذ والػمني مً ؤحل بًجاص جىلُفاث وزضماث واؾدشاعاث حضًضة في مسخلف
آلاالث ،وَهض هظا اإلاضزل الحالت الىؾُؿت بين حؿُير اإلاهغفت هدؿُير ًلىم نلى الخىزُم وكىانض ومؿخىصناث البُاهاث وفم مضزل
الغافهت ،وبين حؿُير اإلاهغفت اللاثم نلى الىفاءاث ومباصعاتهم إلوشاء اإلاهغفت الجضًضة وفم اإلاضزل ؤلابخياعي ،وبالخالي ٌهض مضزل الخىلُفت
هى ألاكغب بلى مضزل الخدؿين ،للضعة بصزاله الخهضًالث الجؼثُت الطغيرة في عضُض اإلاهغفت.
 3-1-1املدخل إلابخيازي( Innovative A. ) :a
خؿب خلؼوهُت اإلاهغفت ٌ"هىهاوا "ٌهخبر حؿُير اإلاهغفت ؤهثر مً آلت إلاهالجت اإلاهلىماث ،وفم آلُاث ماصًت وعوجُيُاث الهملُاث
اإلاهغفُت ،بل هى وشاؽ لبىاء وبوشاء اإلاهغفت الجضًضة خؿب ما كضمه" ماجىزاها "و فازيال (Maturana & Varela) " ،وبالخالي فةن اإلاهغفت
لِؿذ ناإلاُت ،بل هي شخطُت وفغصًت بضعحت نالُت ،ولِؿذ ؾهلت الخلاؾم مو آلازغًٍc
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 9-1إستراجيجياث حسيير املعسفت:
الاهخمام بدؿُير اإلاهغفت جغهؼ نلى الازخُاع ألامثل بين بؾتراجُجُت الترميز وبؾتراجُجُت اليشغ صازلي/زاعجي في اإلاىكمت ،مما صفو
4
بلى بلىعة مفهىم بؾتراجُجُت الخهلم واإلاميزة بين3
 1-1-9-1إستراجيجيت اسخخالص وجسميز املعسفت :وهي جسظ غالبا اإلاىكمت التي جلىم باؾخسالص وجغميز اإلاهغفت التي جمذ جىمُتها وجىػَهها
بؿغنت ،مو وغو خىاحؼ لخدطين مهغفتها ومىو اهدشاعها بلى الخاعج.
 9-1-9-1إستراجيجيت جبادٌ املعسفت مع الخازج  :جسظ هظه ؤلاؾتراجُجُت اإلاىكمت التي ًخم فيها جباصٌ اإلاهغفت مو الخاعج صون نىاثم بغُت
حؿهُل الاهدشاع الؿغَو لؿير ؤلابضام والخؿىع الخىىىلىجي ،مما ًجهلها مىدشغة هثيرا في البىىن الىاشؿت في اللؿاناث ؤلابضانُت ؤو
الابخياعٍت اإلاخلضمتc
5
 3-1إسهاماث كيمت التي جسبط حسيير املعسفت بسياساث البىىن :هرهس ؤهمها :
 1-3-1سياساث همطيت :فاإلاىكمت جدافل ،وجيشغ ،وحؿخسضم اإلاهغفت صون بصعان لظلً ،وللمساؾغ اإلادخملت ،وبالخالي هظه الؿُاؾت
مغجبؿت بؿُاق ؤلاهخاج وغير هابهت مً عغبت اإلاؿيرًً في الاهخمام بدؿُير اإلاهغفت.
 9-3-1سياساث زسميت :خُث هجض ؤن اإلاؿيرًً يهُئىن بِئت اإلاىكمت نبر مجمىنت مً الهملُاث بغُت جدلُم بؾتراجُجُت تهضف بلى حؿُير
اإلايرار اإلاهغفي اإلاخاح.
 3-3-1سياساث إهدماحيت :بن بصعان اإلاؿير ألهمُت اإلاهغفت ًجهله ًلىم بدؿُيرها بشيل فهاٌ ،هظه الؿُاؾت حهض ألاهثر اهدشاعا في
اإلاىكمت الُاباهُت التي واهذ مدل صعاؾاث" هىهاوا" ،خُث ال ًخىكف حؿُير اإلاهغفت نلى مؿخىي مهين بل ًخهضاه لِشمل جىكُم اإلاىكمت
هضلُل نلى غغوعة الخهلم والخدؿين اإلاؿخمغ للمىخجاث.
نبر هظه اإلاؿاهماث الهلمُت جم احخُاػ اإلاهػلت التي واهذ في بضاًت خُاة هكغٍت اإلاهغفت ،بين اإلاهغفت الػمىُت وامخُاػ التي ًمىً جؿبُلها
بؿغنت "Codifié" ،جىافس ي ،والطهبت اليشغ والخىػَو نلى اإلاؿخىي الضازلي ،واإلاهغفت اإلاضوهت ولىً هي مدل مساؾغ الدؿغب بلى زاعج
اإلاىكمت.
املدىز aالثاوي– ماذا هلصد بالخىىىلىحيا املعلىماث والاجصاٌ وخصائصها في ظل الاكخصاد السكمي a
ؤضبدذ جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث مغجبؿت بخؿىع اإلاجخمهاث في نطغها الحاغغ ،فهي حهخبر الىؾُلت ألاهثر ؤهمُت
لىلل اإلاجخمهاث الىامُت بلى اإلاجخمهاث ألاهثر جؿىعا ،فهي حؿاهم بؿغٍلت مباشغة في بىاء مجخمو حضًض ًىؿىي نلى ؤؾالُب وجلىُاث
حضًضة لالكخصاد السكمي الظي ٌهخمض نلى جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالثc
 -1حعسيف جىىىلىحيا
ؾىداوٌ حهغٍف جىىىلىحُا اإلاهلىماث زم حهغٍف جىىىلىحُا الاجطاالثc
 اعجبـ مهنى ومػمىن الخىىىلىحُا بؿبُهت اإلاغخلت الخاعٍسُت ومؿخىي جؿىع الحُاة الاحخمانُت فُمىً حهغٍف الخىىىلىحُا بإنها3
 خؼمت مً اإلاهلىماث بما في طلً اإلاسترناث وبغاءة الازترام والهالماث الخجاعٍت وخلىق اإلالىُت الطىانُت ألازغي ،التي جدىاوٌ
اإلاهغفت الفىُت واإلاهاعاث الالػمت لإلهخاج وحؿىٍلهاc
 هما ًمىً حهغٍفها نلى ؤنها "الخؿبُم الهملي لألبدار الهلمُت ،وهي وؾُلت ألفػل الخؿبُلاث لهظه ألابدار الهلمُت ؛
 هما حهغف نلى ؤنها "فغم مً اإلاهغفت ًخهامل مو الهلم والهىضؾت ؤو جؿبُلاتها في اإلاجاٌ الطىاعي ،فهي جؿبُم الهلم a c
 1-1جىىىلىحيا املعلىماث :مً زالٌ ما ؾبم ًمىً نغع ؤهم الخهاعٍف لخىىىلىحُا اإلاهلىماث a c
ٌ شير مطؿلح جىىىلىحُا اإلاهلىماث بلى مجمىنت مً الهىاضغ واللضعاث التي حؿخسضم في حمو البُاهاث واإلاهلىماث وجسؼٍنها
ووشغها ،باؾخسضام جىىىلىحُا الحاؾباث والاجطاالث بؿغنت نالُت وهفاءة إلخضار ش يء مفُض؛
 جغجىؼ نلى الىمبُىجغ والالىتروهُاث الضكُلت والاجطاالث وألالُاف الػىثُت والبرمجُاث وشبياث اإلاهلىماثc
ومً زالٌ ما ؾبم ًمىىىا اللىٌ بإن جىىىلىحُا اإلاهلىماث هي مىكىمت كاثمت نلى زالر ؤبهاص عثِؿُت هي 3آلاالث الخىىىلىحُا  ،اإلاىاعص
اإلاهغفُت واإلاىاعص البشغٍتa c
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 حعسيف املعلىماث :حهغف اإلاهلىماث نلى ؤنها "ضىعة لألهضاف والىخاثج ،ولِـ لها كُمت بال بطا وان لضيها جإزيرا مفُضا نلى
اللغاعاث وألانماٌc
 وَهغفها البهؼ نلى ؤنها " البُاهاث التي ًخم بنضاصها لخطبذ في شيل ؤهثر فاثضة للفغص والتي لها كُمـت للمضًغ مخس ــظ اللغاع ،ؤي ؤنهابُاهاث ؤضبدـذ لها كُمت بهض جدلُلها ؤو جفؿيرها ؤو حشىُلها فــي شيل طا مهنى ،والتي ًمىً جضاولـها وحسجُلـها ووشـغها وجـىػَهـها في
ضـىعة عؾمـُت ؤو في ؤي شىـلc
ًيبغي ؤن جخىافغ فيها مجمىنت مً الخطاثظ ًمىً بًجاػها فُما ًلي 3
● مالئمت املعلىماث :مو الغغع الظي ؤخضزذ مً احله  ،التي جازغ نلى ؾلىن مخسظ اللغاع وججهله ٌهؿي كغاعا ًسخلف نً طلً
اللغاعc
● الىكخيت :وٍلطض بها ؤن جيىن اإلاهلىماث حاهؼة في الىكذ اإلاىاؾب بدُث جلضم وجيىن مخىافغة وكذ الحاحت بليها
● السهىلت والىضىح :بدُث جيىن اإلاهلىماث واضحت ومفهىمت إلاؿخسضميها ،فال ًجب ؤن جخػمً اإلاهلىماث ؤي ؤلفاف ؤو عمىػ ؤو
مطؿلحاث ؤو حهبيراث عٍاغُت غير مهغوفت c
● جىىن املعلىماث دكيلت :وصحُدت بشيل ًدض وٍللل مً الاهدغافاث ؛
● جخمخع املعلىماث بخاصيت الشمىٌ 3aبدُث حغؿي وافت الجىاهب التي حشغل باٌ مؿخسضميها ؤو حىاهب اإلاشيلت اإلاغاص ؤن ًخسظ
بشإنها اللغاع  ،وؤن جيىن هظه اإلاهلىماث في شيلها النهاجي ؛
 9-1جىىىلىحيا الاجصاالث
ً ً
جلهب جىىىلىحُا الاجطاالث صوعا هاما في بىاء مجخمو اإلاهلىماث ،اللاثم نلى وشغ اإلاهغفت وبهخاحها وجىقُفها بىفاءة في حمُو مجاالث
اليشاؽ اإلاجخمعي  ،ولخدضًض حهغٍف جىىىلىحُا الاجطاالث ًيبغي الخهغٍج نلى حهغٍف الاجطاٌc
ُ
 حعسيف الاجصاٌ 3ال ًىحض حهغٍف مىخض ؤجفم نلُه الهلماء لخدضًض مفهىم الاجطاٌ ،وطلً ألن الاجطاٌ ًخضازل مو هثير مً
الهلىم ؤلاوؿاهُ ــت مثل نلم الاحخمام ونلـم ؤلاصاعة وغُـغها مً الهلـىم التي تهخـم بضعاؾت الاجطــاٌ
فُما ًلي ؤهم الخهغٍفاث اإلالضمت لالجطاٌ3
 وَهـغف البهؼ الاجطـاٌ نلى ؤه ــه الهملُت التي ًخفانل بملخػاها مؿخلبل وم ــغؾل الغؾالت ،وفـي هظا الخفانـل ًخـم هلــل ألافىـاعومهلىماث ومبهماث بين ألافغاص نً كػُت مهُىت ؤو مهنى مجغص ؤو واكو مهينc
ُ
 -9خصائص وأسس الاكخصاد السكمي ً :خميز الكخطاص الغكمي بالهمل نلى وشغ مجخمو اإلاهلىماث واإلاهغفت ،ومً زم حصجُو بىاء
الحيىمت ؤلالىتروهُت والشغواث ؤلالىتروهُت والخجاعة ؤلالىتروهُت والبىىن ؤلالىتروهُت وؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ولهل ؤهم الخطاثظ التي
ًخمخو بها الاكخطاص الغكمي هيa 3
سهىلت الىصىٌ إلى املعلىمتٌ 3هخمض هجاح وهمى الاكخطاص الغكمي نلى كضعة ألافغاص واإلااؾؿاث نلى اإلاشاعهت في شبياث
1-9
اإلاهلىماث ومىاكو الاهترهذ اإلاسخلفت ،وٍخؿلب الاشتران الفهاٌ في جلً الشبىت وفي الاكخطاص الغكمي غغوعة جىفغ البيُت
الخدخُت في الاكخطاصc
املىافست وهييل السىق في ظل الاكخصاد السكمي 3جازغ جىىىلىحُا اإلاهلىماث نلى صعحت اإلاىافؿت وؤؾالُبها وجدؿين اإلاغاهؼ
9-9
الخىافؿُت ،وٍسخلف هُيل الؿىق وفم صعحت جؿبُم جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ في الاكخطاص الغكمي وطلً نلى
اإلاؿخىٍين اإلادلي والضولي ،وٍجب ؤن جخيامل جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٌ مو مىكىماث وكؿاناث الاكخطاص اإلاسخلفت،
وزاضت الخطيُو والؼعانت والخهلُم والخضعٍب والخضماث اإلاالُت واإلاطغفُت والاؾدثماعٍتc
ً
ً
مسخلبل الاكخصاد الىلي في ظل الاكخصاد السكمي 3جلهب جىىىلىحُا اإلاهلىماث صوعا ؤؾاؾُا في ػٍاصة مهضالث الىمى
3-9
الاكخطاصي وفي الاؾدثماعاث الغؤؾمالُت والخجاعة الالىتروهُت الضازلُت والخاعحُت ،وجازغ الاهترهذ في ؤؾالُب ؤصاء اإلاهامالث
الخجاعٍت وؤؾالُب الهمل وؤضبذ هىان ؤؾالُب مخهللت بخؿىع الاكخطاص الغكمي ومً ؤهمها ما ًلي3
هصيب ول كطاع اكخصادي مً الخجازة إلالىتروهيت 3مهضالث الخطخم والىمى والهمالت وؤلاهخاحُت وؤزغها نلى الاكخطاص
4-9
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الغكمي  ،وهظلً مياؾب اإلاخهاملين في ألاؾىاق مً الخجاعة ؤلالىتروهُت ،ووؿبت حجم الخجاعة الالىتروهُت بين اللؿام وكؿام
آزغ ،واليشاؽ الاكخطاصي ووشاؾاث ؤزغيc
الاكخصاد السكمي واكخصاد السسعت الفائلت :بن الاكخطاص الغكمي هى اكخطاص الحغهت الؿغَهت ووؾُلخه ألاكماع الطىانُت
5-9
والبرًض ؤلالىترو وي ،بن هظه الؿغنت ؤصث بلى الحاحت بلى شغواث جدؿم بالغشاكت في الحجم ،وفي الخىكُم مً زالٌ
الهالكاث الشبىُت ،وفي اإلاهلىماث مً زالٌ جلاؾم اإلاهلىماث الفىعيc
ضغط الخيلفت ليل صفلت 3ؤصث الاهترهذ بلى خالت حضًضة في مجاٌ في مجاٌ بحغاء الطفلاث جخمثل في الىلغاث حؿاوي
6-9
الطفلاث فةطا واهذ الشغواث الخللُضًت جخجىب الطفلاث الطغيرة الن جيلفت جإصًتها كض جيىن ؤهبر مً الهاثض الىاجج ننها
ً
،فةنها مو الاهترهذ وهماطج ألانماٌ الجضًضة فان جيلفت الطفلت ؤًػا حضا ألامغ الظي ًضفو بلى مػانفت الحجم الىلي
لليشاؽ بشيل غير مؿبىق وبالخالي جيىن فغضت ضىو الىلىص مً زالٌ الىلغاث طاث بمياهُت نكُمتc
املدىز الثالث :دوز جىىىلىحيا املعلىماث والاجصاٌ في جفعيل املعسفت داخل البىىن a
 1-1دوز جىىىلىحيا املعلىماث في جفعيل املعسفت a
ٌهخبر بهخاج وجضاوٌ اإلاهلىماث الىؾُلت الغثِؿُت لضنم ؤلاصاعة في وافت مجاالتها ،وؤضبـذ جـضفـم اإلاهلىماث ؤؾاؽ بىاء الهُاول
الخىكُمُت  ،وجيؿُم نالكاث الهمل في اإلاىكماث الحضًثت وزاضت في اإلاىكماث اإلاالُت والىلضًت ،هما جمثل اإلاهلىماث ؤخض ؤهم
6
اإلاىخجاث للمىكمت الحضًثت وهظا ما ٌؿمى (بالصىاعت املصسفيت ) ،هما ؤنها نىطغ ؤؾاس ي في حمُو ألاوشؿت التي جلىم بها اإلاىكمت،
وٍخم جدلُم هظا ألازير مً صازل اإلاىكمت في خض طاتها ،مً زالٌ ؤصائها اإلاخميز ،لخيىن اإلاىخجاث والخضماث مخميزة ؤًػا ،جضزل هىا
اإلاهلىمت في وىنها نىطغا خُىٍا في الهملُت ؤلاصاعٍت ،بةنخباعها اإلاطضع ؤلاؾتراجُجي لخضنُم اللغاعاث ،وال يهم مطضعها ؤن جيىن مً
الخاعج بلى الضازل ،وبظلً جدضص نملُت الخىاؾم بين اإلاؿخىٍين في بجساط اللغاعاث ؤلاؾتراجُجُت ،واإلاؿخىي ألاصوى اإلاخمثل في مؿخىٍاث
ألاوشؿت والخىفُظ  ،الظي ًلهب الضوع الفهاٌ في جغحمت ؤفياع اإلاهلىماث ، 7التي ضُغذ في شيل كغاعاث  ،بهضف الىضىٌ بلى الهمالء،
هما ؤن ؤهمُتها جىمً في احخىاب الىكىم فُما ٌهغف باإلغتراب البيئي  ،ؤو البعد العالكاحي الظي ٌشير هظا البهض للطضاكت و الثلت
والالتزاماث و اإلاهاًير ،فهى ٌشمل ول الهالكاث و الهىامل التي جدغن شبىت الهالكاث و اإلاهاًير الىاقمت لها ،وهظلً البعد الهيىلي:هى
شبىت الغوابـ والتي شيلها وجيىٍنها جدضص هثافتها ،الدؿلؿل الخىكُمي وضالث الغوابـ ،زم ًإحي البعد املعسفيٌ :شير بلى الخهبيراث
اإلاشترهت التي حشيل مفاهُم نامت لؿغٍلت الخطغف الصحُدت ،فهى ًلضم مجمىنت مً اإلاهاًير وهكام للمهاوي اإلاشترهت ما ٌؿمذ بفهم
وبصعان ألاهضاف الجمانُت مو جىفير عئٍت ولغت مشترهت للخهاملc
بةنخباع اإلاىكمت جخيىن مً زالر مؿخىٍاث ؤؾاؾُت ،و بالخالي في ول مؿخىي جخىفغ نلى ؤضىٌ فىغٍت مهُىت ،و بخضفم اإلاهلىماث بين
هظه ألاضىٌ ٌؿمذ بسلم هىم مً الخيامل بُنها ،مما ٌؿمذ بخدضًض طوي اللضعاث و اإلاهاعاث الىاصعة مثل الخبراء اإلاخسططين في
اإلاجاالث الضكُلت و ؤلاؾتراجُجُت في اإلاىكمت ،8و الهمل نلى وشغها وهللها هغؤؾماٌ مهغفي ًسضم اإلايزة الخىافؿُت بيشغ عوح الخيامل
اإلانهي بين الىفاءاث،
الشيل عكم ( 3 )0جدفلاث املعلىماث بين مسخىياث املعسفت
المستوى اإلستراتيجي (يتوفر عمى المعرفة القيادية و الثقافية )
المستوى التكتيكي (يتوفر عمى المعرفة الفكرية)

a

المستوى العممي (يتوفر عمى المعرفة التقنية)

املصدز :مً خالٌ الخعازيف السابلت a
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و جخم نبر هظه اإلاؿخىٍاث مجمىنت مً ألاوشؿت جخمثل في3
 9-1مسخىياث واستراجيجياث حسيير املعسفت باملىظمت الاكخصادًت
هخؿغق غمً هظا ؤلاؾاع الى ؤهم الاؾتراجُجُاث واإلاؿخىٍاث الخىخًُ ،والدشغُل التي جسػو لها حؿُير اإلاهغفت في اإلاىكمت زم
9
هخؿغق الى اؾتراجُجُاث حؿُير اإلاهغفت و ؾُاؾتهاc
 1-9-1مسخىياث حسيير املعسفت:
ٌهض وغو هكام لدؿُير عؤؽ اإلااٌ اإلاهغفي صازل البىىن خؿب الخغُيراث الخىكُمُت اإلادُؿت بالبىً ،خُث جخم جلً الخغُيراث نلى زالزت
مؿخىٍاث
 1-1-9-1املسخىي aإلاستراجيجي :مً زالٌ جدلُل اللُمت ؤلاؾتراجُجُت لغؤؽ اإلااٌ اإلاهغفي ،بخدضًض ألاهضاف ،وجثمين ومشاعهت اإلاىعص
الػغوعي اإلاهغفت الالػمت ،لللُام باألوشؿت الىقُفُت بغُت جدلُم ألاهضاف ؤلاؾتراجُجُت.
 9-1-9-1املسخىي aالخاهخييي ً:خؿلب هكام مغحعي لدؿُير اإلاهغفتً ،لىم بخدلُل مجمىنت اإلاهاعف نلى مؿخىي اإلاىكمت ،وحمو نماٌ
اإلاهغفت للحطىٌ نلى اجفاق حماعي تهضف مهالجت الخغُير ،ألامغ الظي ًخؿلب:
 جدضًض اإلاهضاث التي جدخاج بلى اإلاهغفت الالػمت لخلضًم مىخج ًدلم اإلايزة الخىافؿُت ؛ جدضًض البرامج اإلاهغفُت الحاملت للمهلىماث الخاضت بظلً اإلاىخج؛ جدضًض مطاصع اإلاهغفت لضي البىىن ،والخيىًٍ اإلاؿخمغ ًخماش ى مو اإلاىخجاث الجضًضة، ؤن جيىن اإلاهاعف مهُيلت ومىكمت ،مو عبؿها بمطاصع اإلاهلىماث اإلاخاخت في البىىن وفي مدُؿها؛ ًجب هُيلت اإلاهاعف الػمىُت للبىً والتي حهخبر كُمت مػافت بؾتراجُجُت؛نلى البىً صمج هكام حؿُير اإلاهغفت مو هكام حؿُير اإلاهلىماث لخخمىً مً الابخياع وؤلابضام ،ومً زم ًجب جىفير اإلاهلىمت اإلاىاؾبت ،وفيالىكذ اإلاىاؾب ،وللصخظ اإلاىاؾب.
 3-1-9-1املسخىي aالعمليً :جب بجبام زؿىاث ًخم بنضاصها نلى اإلاؿخىي الدشغُلي ،وغمان الخيؿُم بين جىىىلىحُا اإلاهلىماث التي ًجب
ؤن جيىن نلى مؿخىي نالي.
 -3-1دوز جىىىلىحيا إلاجصاٌ في جفعيل املعسفت a
جىمً ؤهمُت التي ًلهبها ؤلاجطاٌ في اإلاىكماث اإلاالُت والىلضًت بةنخباعه ؤخض صناثم ؤهضافها ،وؤلاجطاٌ في هظا ؤلاؾاع ٌؿمذ
بةؾدُهاب الهمالء بشيل ؾلُم ،وٍىفغ ألاعغُت اإلاىاؾبت إلجفاق ألافياع وآلاعاء والخىحهاث نمىما مما ًىفغ خالت الخؿابم بُنهما( بين
الهمالء وؤلاصاعة) ،فجىهغ ؤلاصاعة في اإلاىكمت هى ضىو اللغاعاث ،وبظلً فال ًمىً جدضًض اإلاساؾغ ؤو اإلاىكف وجدضًض بضاثل الخطغف
وجلُُمها ،وبزخُاع ؤوؿبها في غُاب اإلاهلىماث اإلاىاؾبتc 10
وهكغا للخؿىع الظي ٌهغفه مجاٌ ؤنماٌ البىىن في قل الصىاعت املصسفيت ،فةن ؤلاجطاٌ بىىنُه ؾىاء الخاعجي الظي ٌهمل
نلى جدلُم الخالخم و الخىاؾم مو البِئت الخاعحُت ؤو ؤلاجطاٌ الضازلي الظي يهضف بلى جدلُم الخيامل في الهىاضغ الضازلُت للبىً و
هجاخه مخىكف نلى مضي جدلُله نلى اإلاؿخىي الضازلي ألهه ًازغ مباشغة نلى ضُاغت الاؾتراجُجُاثc
فُمىً ؤن جىبثم فىغة ببضانُت حُضة مً مطضع وخُض لىً جىفُظها وججؿُضها نلى ؤعع الىاكو بداحت إلاؿانضة آلازغًٍ نبر مسخلف
مؿخىٍاث اإلاىكمت ،وهظا لً ًيىن في غُاب ؤلاجطاٌ الضازلي الظي ٌؿمذ بفهم وبؾدُهاب الفىغة اإلاغاص جدلُلها وبظلً جخالقى
اإلاهاعف و ألافياع مما ًدُذ الهضًض مً البضاثل اإلاهغفُت لإلزخُاع ،هما ؤن بخضار الخيامل بُنها ًجىب خضور الطغام الضازليc
ونلُه فان جىىىلىحُا اإلاهلىماث وؤلاجطاٌ ٌهمل نلى جيشُـ و بهخلاٌ الىفاءاث وججىب الطغاناث باإلغافت بلى الخهلم الجماعي
للخجاعب مً زالٌ جباصٌ ألافياع و بهخلالها هما ؤن الىفاءاث الفغصًت جخيامل لدشيل الىفاءاث الجمانُت التي حهخبر بضوعها هفاءاث
ببؾتراجُجُت جخميز بالؿغنت في بهخلالها وجدىٍلها مما ًضنم ميزتها الخىافؿُت للبىىن مً زالٌ311
 حؿهُل الخهاون بين الىفاءاث بةًجاص لغت مشترهت للخهامل بين ؤنػائها ،مما ًاصي بلى جىىم الىفاءاث واإلاهاعف؛ ٌهمل ؤلاجطاٌ نلى بزخُاع ؤفػل ألاهماؽ الخىكُمُت لخدلُم الخأػع والخىاؾم بين الىفاءاث ،مً ؤحل الهمل بشيل حُض02
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للىفاءاث؛
 حؿهُل الخهامل بين ألافغاص لخدؿين ألاصاء الجماعي ،وبالخالي حشىُل مجمىنت مً الىفاءاث التي جمثل الىىاة ألاؾاؾُت في جميزالبىىنc
 الشيل - 9 -الليم واملهازاث لدي السأسماٌ البشسيaa

املصدز :نبض الغخمً جىفُم ،بؾتراجُجُاث ؤلاؾدثماع البشغي ،ؽ، 0مغهؼ الخبراث اإلاهىُت لإلصاعة  ،اللاهغة  ،0220،ص 92
 4-1السياسياث إلاستراجيجيت لدسيير البىىن في ظل اكخصاد املعسفت
ًخؿلب ماًلي:
 جدلُل هُيل اإلاىاعص البشغٍت اإلاخاخت بالبىىن ،وجلُُم كضعاتها ومهاعتها كُاؾا مو مخؿلباث ألاصاءc جدضًض الفجىة بين هُيل اإلاىاعص البشغٍت اإلاؿتهضف (مهاعاث ،كضعاث ،اججاهاث..الخ) وبين الهُيل اإلاخاح والبدث نً اإلاضازل اإلاىاؾبتلؿض الفجىة بُنهماc
 جسؿُـ ألاصاء البشغي وجىحُه هُيل اإلاهاعاث واللضعاث بالخىافم مو مخؿلباث ألاصاء الحالي واإلاؿخلبليc الخسؿُـ ألؾالُب وخىافؼ حهكُم الهاثض مً الاؾدثماع البشغيc جىفير بِئت الهمل الجماعي واإلاشاعهت ؤلاًجابُت للهىاضغ البشغٍت في خل مشاول اإلاىكمت وجؿىٍغ ؤصائها.وبخالي ؾىف هخيلم نً ؤهم اإلااشغاث الضالت نلى مضي اؾخسضام البىىن اإلاىعص البشغي لدؿُير مىاعصه باالنخماص نلى اإلاهغفتc
 1-4-1املؤشساث السئيست:
وحض  Smith,في صعاؾخه ؤن هىان نىامل عثِؿت ججهل مً البىً ًلضم مىخجاث بىفاءة نالُت حهخمض نلى3
 هفاءة املىظفين ،ؤو هكام البىً وبحغاءاجه . Efficiency of the staff orbank’s system and proceduresوهي اإلاطضع الغثِـ لغغاالؼباثً ،كض نبر ؤخض الؼباثً نً طلً بلىله :بنهم نلى صعحت نالُت مً الىفاءة ،ال ًسؿئىن ،وولما واحهخني مشيلت ًلىمىن بدلها لي
بؿغنت ،فةن لم جىً مً ضلب نملهمً ،لىمىا بمؿانضحي بالخلُفىن ،وهظا ألامغ لم ًىً مخاخا لىا في حهاملىا مو البىً الؿابم الظي هىا
هخهامل مهه .فاإلاىقفىن ٌهخبرون ؤضضكاء لىا ،فُمىىىا ؤن همؼح مها ،وهظهب للغضاء ؤًػا مها ،وجغبؿىا بهم نالكاث ؾُبت ،وَهغفىهىا
حُضا ،وهظلً ؤن ؤنغفهم حُضا ،وفي عؤَي ؤن مىقف ؤو مىقفت الياوهتر هي ؤهم مً اإلاضًغ.
وَهؿي اإلاىقفىن في البىً اهؿبانا بإنهم ٌهملىن مها هفغٍم ،فهىضما ًغون ضفا في اهخكاع الحطىٌ نلى زضمت مهُىتً ،إجىن وَؿانضون
ػمالءهم ،ختى ؤن مؿانض اإلاضًغ ًإحي بلى الياوهتر لِؿانض اإلاىقفين في خالت الاػصخام.
04
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 -1-1-4-1الصفاث الشخصيت للمىظفين  The personal quality of the staff :ومضي اهخمامهم بالؼباثً ،والخهامل مههم بلؿف
وضضاكت ،وجإصًت واحباتهم بىفاءة نالُت وصكت في الهمل .وكض طهغث الضعاؾت ؤن الؼباثً كض صللىا نلى هفاء اإلاىقفين بلىلهم ؤنهم ًدبىن
اإلاؿانضة ،وماصبىن ،ومغخىن.
 -9-1-4-1الصفاث الشخصيت ملدًس الفسع:The personal quality of the manager
خُث جبين ؤن مطضع الغغا الغثِـ مً كبل الؼباثً هى الطفاث الصخطُت للمضًغ ،مً خُث جىاحضه اإلاؿخمغ ،ومضي اهخمامه
وجفهم إلاشاول الؼباثً الهملُت،
وكضعاجه الهملُت ومضي اؾخهضاصه لضنم الؼباثً في خل مشاولهم اإلاالُت .فيلما وان مً الؿهل ؤن ًغي الؼباثً اإلاضًغ بضون مىنض ؾابم ؤو
مؿانضه ،شيل طلً مطضع عغا للؼباثً.
 - 3-1-4-1الدعم بشيل عام مً كبل البىً ،واملسوهت التي ًخعامل بها البىً مع شبائىه
.The general support from and flexibility of the bank itself
وهىا ًيىن البىً نلى اؾخهضاص لخغُير هكام الهمل بطا وان ما ًغٍضه الؼبىن ال ًخالءم مو الىكام .اإلااشغاث الغثِؿت للخضمت
اإلاطغفُت الؿِئت:
هما وحضث  Smith,ؤن هىان ؤمىعا جاصي بلى حهل الخضمت اإلاطغفُت جكهغ وهإنها ؾِئت في هكغ الؼباثً ،خُث انخبر الؼباثً اإلااشغاث
الخالُت صلُال نلى ؾىء الخضمت ،ؤو ؤنها جدخاج بلى جؿىٍغc
 5-1خطىاث حسيير املعسفت داخل املىظماث املصسفيت
ًخؿلب حؿُير اإلاهغفت همبضؤ بؾتراجُجي ًخؿلب عؾم زؿىاث ًخم مً زاللها الىضىٌ بلى مطاصع اإلاهغفت وحمهها ،زم مداولت
جىقُفها وجثمُنها بما ًاصي بلى خطىٌ البىىن نلى كُمت مػافت وميزة جىافؿُت وؤزيرا جلُُمها ومغاحهتها ،وٍخدلم هظا3
 1-5-1جىليد املعازف:
جخمثل نملُت جىلُض اإلاهغفت في جبُان وهشف اإلاهغفت التي ًدخفل بها الهاملىن والتي اهدؿبىها مً زالٌ ألاوشؿت التي ًلىمىن
بها ،لهظا ًجب الاهخمام وحصجُو اإلاىاعص البشغٍت مً ؤحل زلم اإلاهاعف ،بدُث ًغي" " " Leonard Bartu,ؤهه مً الػغوعي حصجُو وجىحُه
اهدؿاب اإلاهغفت التي ججلب للمىكماث ميزة جىافؿُت ،لظا ًجب جدضًض) ألاهضاف ،وجىكُمها ،واهخلاء اإلاهغفت اإلاىخجت والػغوعٍت للمىكمتc
 9-5-1الخيسيم بين الىخداث املعسفيت:
خُث ًخم اؾخلؿاب اإلاهغفت اإلاىحىصة زاعج البىىن ؾىاء نىض الهمالء في شيل نالكاث بؾتراجُجُت ،ؤو نً ؾغٍم ؤلاهخاج وابخياع اإلاهغفت
الجضًضة مً ؾغف اإلاىاعص البشغٍت والىفاءاث ،بط ًخؿلب ؤن جلىم البىىن بالهملُاث الاؾدثماعٍت في مجاٌ الغؤؽ اإلااٌ غير ماصي مً زالٌ
جىمُت الىفاءاث الضازلُت التي جيىن كاصعة نلى بهخاج اإلاهاعف وبًجاص ؾغق الخدفيز للمدافكت نلى الىفاءاث ؤلاؾتراجُجُت ،وجىمُت،
وحصجُو اليشاؽ الخيىٍني ،والخإهُل نً ؾغٍم وشغ اإلاهغفت ،وٍخم جسؼٍنها بؿغٍلت مىكمت ومهُيلت ،وبىؾاثل خضًثت ؾهلت الاؾخهماٌ
والاؾخغالٌ( .وهظا ماهجضه نلى اإلاضاعؽ واإلاهاهض اإلاخهاكضة مو البىىن)
والخجضًض والخهلُم ،وباإلغافت بلى الدصجُو نلى بهدؿاب واؾخيباؽ ؤفياع حضًضة وهؿغ الهىاثم الىفؿُت ،ال بض ؤن ًيىن لضي الفغص
اللضعة نلى الخغُير ،لظا ًجب حصجُو الهماٌ نلى مداولت ابخياع ؤفياع حضًضة مو الخهلم اإلاؿخمغ لخدلُم الخدؿين اإلاؿخمغ في ألاوشؿت
والهملُاث ، ،هما ًمىً الاؾخهاهت ببهؼ ألاصواث الشيلُت هىماطج ؤؾالُب الخسؿُـ ؤو الىؾاثل التي حؿمذ بخجؿُض وجىكُم وشاؽ
زلم اإلاهغفت والتي مً ؤهمها ما ًلي:
 ؤصواث حؿمذ بخدضًض وحهغٍف اإلاشيلت مً زالٌ حمو اإلاهؿُاث وجدلُلها بالىكام اإلاهلىماحي؛ ؤصواث نطف ألافياع وابخياع ألافياع الجضًضة ؤو اللجىء بلى الاكتراخاث الفغصًت ،بةزغاج ما هى في الظهً وجدىٍله بلى مهغفت ؤضلُت،هما جلىم بخطيُف الاكتراخاث ،وهُيلت اإلاهغفت ،وجثبُتها ،واللُام بخىػَهها؛
 -ؤصواث الخباصٌ والاكدؿام التي حؿمذ بيشغ اإلاهغفت اإلاسخلفت.

00
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 3-5-1جلدًس املعسفت وجلييمها:
ًخمثل جلضًغ اإلاهغفت في جىزُم ،وخفل اإلاهلىماث ألاوشؿت اإلاىجؼة بؿغٍلت حؿمذ ؤن جيىن اإلاهغفت مخاخت للجمُوً ،جضها مً
ًغٍض الاؾالم نليها ،نً ؾغٍم جىىىلىحُا الاجطاٌ والتي جم الخؿغق بلُه في اإلادىع الؿابم ،بن اللضعة نلى جلضًغ مهاعف البىىن جيىن مً
زالٌ نضة ؤؾالُب هبرامج اإلاهلىماث بُنها ًخمثل جلُُم اإلاهغفت في اللُام بهملُت اإلاغاحهت الضاثمت للمهلىماث مً ؤحل اإلادافكت نلى
12
صًمىمتها واؾخمغاًتها وجضنُمها بمهلىماث حضًضة ؤو بزغائها ،في قل اإلاخغيراث اإلادُؿت بالبىًc
 6-1ألاهميت إلاستراجيجيت لدسيير املعسفت بالبىىن
جىافؿُت البىىن في قل اكخطاص مبني نلى اإلاهغفت بشيل واؾو ومتزاًض نلى كضعة الخجضًض وؤلابضام ،ونلى الخدىم في الىفاءاث
ؤلاؾتراجُجُت ،باإلغافت بلى ؤنها جترهؼ بشيل آزغ نلى نضص مً اإلاىاعص غير اإلااصًت والبدث ،والخؿىٍغ ،وؤضىٌ اإلالىُت الفىغٍت ،واإلاهاعة،
وهفاءة الُض الهاملت ،باإلالابل فةن اإلاىاعص اإلااصًت جكهغ نلى ؤنها نىامل ؤكل باليؿبت للخىافؿُت في قل اكخطاص اإلاهغفتً ،اصي بىا طلً بلى
اللىٌ بإن البىىن جخماًؼ فُما بُنها نلى مؿخىي الىفاءاث ومهاعفها والتي حهض غمىُت التي حؿخهملها.
ضمً هرا السياق جخجلى أهميت حسيير املعسفت بالبىىن في حىاهب زئيسيت أهمها:
 بىاء وجىمُت كضعة البىىن نلى الخهامل مو اإلاخغيراث الخىافؿُت مبىغا والاؾخهضاص للخىُف مهها؛ جىفغ مىكىمت الىفاءاث اإلادىعٍت للماؾؿت بمياهُت جفهُل كىتها الخىافؿُت بؿبب بخخُاحها لغضُض مهغفي ٌؿخسضم في اؾخغالٌالؿاكاث ؤلاهخاحُت وفي جلضًم ؾلو وزضماث مخميزة نالُت الجىصة جلبي عغباث الهمالء؛
 بؾالق الؿاكاث الفىغٍت وكضعاث ألافغاص الفىُت بالبىىن نلى وافت اإلاؿخىٍاث بما ٌؿاهم في عفو هفاءة الهملُاث وجدؿين ؤلاهخاحُتوجىفير الحلىٌ ألافػل للمشىالث؛
 ًيهئ فغص جؿىع اإلاىكمت بمهضالث مخىاؾبت مو كضعتها ،والفغص اإلاخاخت لضيها مً زالٌ الاؾخغالٌ اإلاىثف لىخاثج اإلاهغفت ومىخجاجهالثلافُت اإلاخجضصة بلى حاهب الخبرة اإلاتراهمت لألفغاص؛
 ًدلم الخيامل بين كضعاث اإلاىاعص البشغٍت اإلابضنت مً طوي اإلاهغفت ومخؿلباث جلىُاث الاجطاالث واإلاهلىماث ختى جطبذ للبىىن اللضعةنلى عضض اإلاهغفت مً مسخلف اإلاطاصع ،ومهالجتها بالخدلُل والخدضًث وبجاختها لالؾخسضام الفهاٌ في ضُاغت وجىفُظ الاؾتراجُجُاث
وحشغُل ألاهكمت والىقاثف والهملُاث؛
 ٌؿانض بصاعة البىىن نلى حغُير بؾاعها الفىغي ،وجدضًث اإلافاهُم ،والخبراث ،والثلافاث وجىقُفها؛ ًىفغ اإلاهغفت الالػمت الزخباع هماطج الخميز الخىافس ي اإلاىاؾب للماؾؿت خؿب مىاعصها ؤلاؾتراجُجُت؛ ًىفغ اإلاىار ؤلاًجابي اإلادفؼ للهاملين طوي اإلاهغفت بما ًاصي الى بؾالق مهغفتهم اليامىت وصفههم لخىمُتها؛ انخماص اإلاؿخىي اإلاهغفي هإؾاؽ لخلؿُم الىقاثف وجدضًض الطالخُاث وجلضًم اإلاؼاًا والحىافؼ؛ ٌؿانض البىىن في اؾخهاصها جىاػنها وجللُل زؿاثغها ؤزىاء حهغغها لألػماث زاضت الخىافؿُت منها؛حهخبر اإلاهغفت مىعصا ًجب اؾخغالله وحؿيره بفانلُت ،وهظا ما ؤصعهخه الهضًض مً اإلاىكمت مً زالٌ الضعاؾاث واإلاؿاهماث الىكغٍت
والخؿبُلُت خىٌ مىغىم حؿُير اإلاهغفت ،هما ؤضبدذ مىعصا اؾتراجُجُا للبىىنc
 7-1الخيامل الاستراجيجي بين الىفاءاث واملعسفت
تهضف اإلالاعبت بلى صمج مفاهُم اإلاىاعص ،والىفاءاث ،واإلاهغفت غمً عئٍت بؾتراجُجُت جمىً البىىن مً امخالن واؾخضامت اإلايزة
الخىافؿُت ،هما ؤن الهضًض مً اإلالاعباث جسخلف بدؿب اإلاياهت التي جدخلها اإلاهغفت همىعص مً اإلاىاعص ،ؤو ههىطغ للىفاءة اإلادىعٍت ،بؿبب
ضهىبت الخباًً ما بين اإلاىاعص ،والىفاءاث ،واإلاهغفت غمً خلل الدؿُير الاؾتراجُجيc
 8-1املعسفت و أهميت حسيير املىازد غير املادًت a
ٌهىص وبالضعحت ألاولى بلى الجىاهب ألاؾاؾُت الخالُت:
 حهض بصاعة اإلاهغفت فغضت هبير للبىىن لخسفُؼ الخيالُف وعفو مىحضاتها الضازلُت لخىلُض ؤلاًغاصاث الجضًضةc
 حهض نملُت هكامُت جياملُت لخيؿُم ؤوشؿت البىىن اإلاسخلفت في اججاه جدلُم ؤهضافهاc
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 حهؼػ كضعة البىىن لالخخفاف باألصاء اإلااؾس ي اإلاهخمض نلى الخبرة واإلاهغفت وجدؿِىه c
 جدُذ بصاعة اإلاهغفت للبىىن جدضًض اإلاهغفت اإلاؿلىبت وجىزُم اإلاخىافغ منها وجؿىٍغها واإلاشاعهت بها وجؿبُلها وجلُُمهاc
 حهض بصاعة اإلاهغفت ؤصاة اإلاىكماث الفانلت الؾدثماع عؤؽ مالها الفىغي مً زالٌ حهل الىضىٌ بلى اإلاهغفت اإلاخىلضة ننها باليؿبت
لألشخاص آلازغًٍ اإلادخاحين بليها نملُت ؾهلت وممىىتc
 9-1الخصائص السئيست للبىىن املسيرة باملعسفت في ظل اكخصاد املعسفت
 انخماص البدث الهلمي وؾغق الخفىير اإلاىكىمي هإؾاؽ في الخفىير والخسؿُـ واجساط اللغاعاث مً زالٌ الخهغف نلى اإلاشيلتوجدضًض ؤؾبابها ،واكتراح الحلىٌ اإلاىاؾبت إلاهالجتها.في خين ؤهه في هكم الدؿُير الخللُضي غالبا ما ًخم اجساط اللغاع نلى ؤؾاؽ الخبرة
والغئٍت الصخطُت للمضًغ؛
 خغص البىىن نلى جىمُت التراهم اإلاهغفي مً اإلاطاصع الضازلُت والخاعحُت بضٌ التراهم اإلاالي واإلااصي؛ الخدضًث اإلاخىاضل للمهغفت اإلاخاخت ،والاجطاٌ الاًجابي بمطاصع اإلاهغفت ألاهم باليؿبت ليشاؾاث البىً؛ الاؾخسضام الىاعي والظوي للمهغفت اإلاخاخت في جدضًض ألاهضاف ،وجسؿُـ البرامج والخىحهاث اإلاؿخلبلُت، جطمُم ألاوشؿت وجدضًض الخلىُاث اإلاىاؾبت لخىفُظ اإلاهام نلى حمُو اإلاؿخىٍاث ،زم مخابهت وجلىٍم ألاصاء؛ جدخل الىفاءاث طاث اإلاهغفت اليؿبت الغالبت مً وقاثف اإلاىكمت بؿبب جمخهها بمؿخىٍاث نالُت مً الهلم ،والخبرة ،والخلىُاث،واللضعة نلى الابخياع ،وؤلابضام وجىقُفهم للخلىُاث مً ؤحل خل مشىالث الهمل وجدضًثه؛
 غمً هكام حؿُير اإلاهغفت خُث ٌهض عؤؽ اإلااٌ الفىغي ألاضل الحلُلي والاؾدثماع ألافػل والاؾتراجُجي باليؿبت للماؾؿت ،هما ؤنمطضع اللُمت اإلاػافت ًخمثل في ألاوشؿت اإلاهغفُت بهىـ الدؿُير الخللُضي خُث حهض ألاضىٌ اإلاالُت واإلااصًت الثروة الحلُلُت
للبىىن ،وهي الاؾدثماعاث ألاهثر حضوي هما ؤن مطضع اللُمت اإلاػافت ًخمثل في ألاوشؿت الخللُضًت ،ؤلاهخاحُت والدؿىٍلُت؛
 بىاء اللضعاث الخىافؿُت ًخم نلى ؤؾاؽ الابخياعاث والازتراناث ،ومىخجاث البدىر والخؿىٍغ؛ جؼاًض ؤهمُت ألاوشؿت اإلاهغفُت طاث اللُمت اإلاػافت ،التي حؿدثمغ في جىمُت اللضعاث اإلادىعٍت اإلاؿدثمغة؛ جدضًض مىاكو الهاملين في هُيل الؿلؿت بالبىً بىاءا نلى ما ًخمخهىن به مً مهغفت جىاؾب الطالخُاث وؤلامياهُاث اإلاخاخت ،هماجغجبـ ؤشياٌ الحىافؼ اإلاسخلفت بؿبُهت ؾاكاتهم اإلاهغفُت ،بِىما هجض الهاملين غمً هكم الدؿُير الخللُضي ٌؿخمضون مطضع
ؾلؿتهم مً مىاضبهم الخىكُمُت؛
ً
مطضعا مخميزا لللُمت اإلاػافت؛
 الحغص نلى وشغ اإلاهغفت اإلاخاخت بالبىً واؾدثماعها وانخباعها الابخهاص نً ؤهماؽ الخىكُم اإلاغهؼٍت وبىاء هُاول جلل فيها اإلاؿخىٍاث الخىكُمُت؛ حهل اإلاهغفت ماشغ نلى هخاثج ؤصاء وزبرة آلازغًٍ ،مما ٌصجو الهاملين نلى اهدؿاب اإلاهغفت الجضًضة وجمثُلها في بىاءهم اإلاهغفيالظاحي ،ختى جىهىـ نلى ؤهماؽ ومؿخىٍاث ألاصاء مً ؤحل الخدؿين والخؿىٍغ؛
 اعجفام مهضٌ وؾغنت نملُاث ؤلابضام ،والابخياع ،وجؿىٍغ اإلاىخجاث ،والخضماث واججاه الهاملين بلى اإلاشاعهت الفهالت بخلضًمملترخاتهم ومبخىغاتهم مما ًؼٍض مً اللضعة الخىافؿُت للبىً؛
 ػٍاصة كضعة البىً نلى الخهامل مو اإلاخغيراث وجدمل الطضماث وبلائها في خالت جُلل مؿخمغ. 11-1البعد الاستراجيجي لدسيير املعسفت في البىىن :للض وان مً صوافو الاهضماج والضزىٌ في اكخطاص اإلاهغفت ؤلاصعان اإلاتزاًض للبىىن بإن
اإلاهغفت حهض مىعصا ؤؾاؾُا لخلم اللُمت ،والخالي ًجب اؾخغاللها بشيل حُض وحؿُيرها بشيل واضح وفهاٌ ،ألامغ الظي افغػ جبني البىىن
ألاصواث وؤلاحغاءاث والىماطج التي جسخظ بدؿُير اإلاهغفت  ،بدُث ؤضبدذ حشيل مغخلت حضًضة في الخدىٌ الػغوعي للبىىن في مىاحهت
مدُـ جىافس ي ًدؿم باإلبضام والجىصة والخؿىٍغ ،وهي حملت نىاضغ جإحي غمً غغوعٍاث الخىافؿُت وحهىـ اإلاهغفت والىفاءة التي
ًطهب هللها ؤو الحطىٌ نليها ،بط حهخبر نامل جميز ومخغيرا طا هطِب وامل غمً بؾتراجُجُخهc
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 11-1الصعىباث املسجبطت بدسيير املعسفت:
بالىكغ بلى خضازخه فةن حؿُير اإلاهغفت ما ػالذ جىاحهه حملت مً الطهىباث زاضت نلى مؿخىي حمُو اإلاؿخىٍاث ووشغ ؤؾالُب
حضًضة في قل اكخطاص اإلاهغفت ،وهظا نلى مؿخىي ألاهضاف اإلاغحىة مً الاؾدثماع في هظا اإلاجاٌ ،ونمىما فةهه ًمىىىا طهغ حملت ضهىباث
مغجبؿت بدؿُير اإلاهغفت منهاc
 وىن حؿُير اإلاهغفت هكاما ال ػاٌ في مغخلت الخجغبت مما ًجهل الىخاثج اإلادللت صون مؿخىي الؿمىخاث؛ ؾبُهت اإلاشاول اإلاغجبؿت بخلُُم مغصوصًت اإلاشاعَو وحضواها؛ هلظ واوهضام الضافو لضي اإلاؿخهملين ،نلى انخباع ؤنهم كض ال ًغون فاثضة مً اؾخسضام ؤلاحغاءاث الخاضت بدؿُير اإلاهغفت ،ؤو كضٌشهغون بهضم مالءمتها الخخُاحاتهم الخىافؿُت؛
 هلظ التزام اإلاؿيرًً بؿؿب ؤلاحغاءاث التي ال ػالذ كُض الخجغبت ،ؤو لخهاعغها مو زلافتهم الخىكُمُت؛ الؿابو الكغفي للمهلىمت ألامغ الظي ٌؿخضعي غغوعة بفغاغها مً اإلاهؿُاث الكغفُت الخاضت وبناصة جىقُفها نلى ؤؾاؽ الكغوف اإلاغاصاؾخغاللها فيها؛
 الطهىبت اللاهىهُت لخدضًض ؤضل اإلالىُت الفىغٍت للمهغفت ،بط هثيرا ما جيىن هدُجت لخكافغ حهىص حملت نىاضغ جطهب مً بمياهُتاكدؿامه.
ٌشيل مغخلت حضًضة في الخدىٌ الػغوعي للماؾؿت في مىاحهت البِئت الخىافؿُت ،خُث ؤن الخجضًض والجىصة ًلهان في مغهؼ الخىافؿُت
وَهىؿان الىعي بإن اإلاهغفت والىفاءاث التي ًؿىٌ الحطىٌ نليها ؤو ًطهب جدطُلها هي نامل جميز ؤؾاس ي ومخغير عثِس ي غمً
بؾتراجُجُت البىً.
الخىصياث والىخائج a
أ .نلى اإلاىكماث اإلاالُت ؤن جغهؼ نلى الهىاضغ ألاؾاؾُت لخفهُل اجساط اللغاع و الهمل نلى الاهخمام بالبدث والخؿىٍغ وجسطُظ حاهب
ماصي و بشغي لظلً ،ألهه ٌهخبر مً الهىاضغ ألاؾاؾُت لظلً ،و بما ؤن مً آفاق اإلاىكماث اإلاالُت صمج بغماحُاث جسؿُـ مىاعص ا فةهىا
وصجهها نلى جبني هكم اإلاهلىماث والاجطاٌ و لىً بهض التهُا ،لظا ختى ال جيىن ألاخالم جفىق الىاكو ،و مً ؤحل جدلُم هجاح و مياهت نلى
اإلاؿخىي الىؾني.
ً
ب .هما ؤن جسؿُـ والدؿُير اإلاهغفي صازل اإلاىكمت هى نباعة نً هكام شامل ليل مطالح اإلاىكمت و ًػمً هلل اإلاهلىماث الالىتروهُت
ً
بين حمُو مطالح اإلاىكمت ،ألامغ الظي كض ٌغؿي الىلظ اإلاىحىص في الخؿبُلاث الحالُت للمىكمت ،فخطبذ بظلً كىىاث هلل الالىترووي
للمهلىماث حؿهل نمل اإلاطالح بطفت نامت و نمل مغاكب الدؿُير بطفت زاضت.
ج  .بال ؤهه ًجب نلى اإلاىكماث اإلاالُت مغاناة نىامل هجاح هكام جسؿُـ مىاعص اإلاىكمت و اإلاخمثلت في الهمل نلى فهم الىكام و اؾدُهابه،
و اهدؿاب اإلاهاعف و اإلاىهجُت الهلمُت الالػمت لىلل اإلاهغفت لخضعٍب اإلاؿخسضمين النهاثُين؛
وهىا ًجب مغاكبت ول زؿىة جخم والانخماص نلى الطغامت مً ؾغف فغٍم الهمل مً ؤحل الىضىٌ بلى هخاثج حُضة.
د .نلى اإلاىكماث اإلاالُت ؤن جلدم مغاكب الدؿُير في جلضًم مهلىماث للىخت اللُاصة الاحخمانُت ،ختى ال ًيىن صوعه مىدطغ فلـ صازل
اإلاىكمت فبهظا ٌؿخؿُو اإلاغاكب حمو و جىفير اإلاهلىماث اإلاخهللت بالخىمُت اإلاؿخضامت مما ًجهل اإلاىكماث اإلاالُت مىفخدت ؤهثر نلى البِئت
الخاعحُت.وهظا ما جدخاج الُه في الطضمت الخىىىلىحُت التي اضبذ ول اإلاهامالث بلىتروهُتc
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 1ؾماللي ًدػُت ،أثس الدسيير الاستراجيجي للمىازد البشسيت وجىميت الىفاءاث على امليزة الخىافسيت للمؤسست الاكخصادًت ،ؤؾغوخت
صهخىعاه حامهت الجؼاثغc9332
2

هظًغ نلُان ،نبض الغخمان بً نىتر ،هدى همىذج لدسيير املعسفت في املؤسست ،اإلالخلى الضولي خىٌ الخىمُت البشغٍت وفغص الاهضماج في اكخطاص
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