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 الملخص

 امللخص
ي العصر الحديث حالة من التحدي نتيجة الثورة العلمية والتكنولوجية ، في جميع الميادين تواجه المنظمات ف

ومتطلب ما يلزمها مواكبة هذا التغيير لضمان االستمرار ، وباعتبار أن المورد  ،وما نجم عنه تعقد مهام اإلدارة

لوظائف ءتها اإلنتاجية و تكميل باقي االبشري من أهم الدعائم التي تستند إليها المؤسسة في رفع مردوديتها و كفا

باعتباره العنصر المفكر في المؤسسة و القادر على االبتكار و التجديد لذلك تسعى المؤسسات إلى إعطائه أهمية 

و مكانة خاصة في إدارة الموارد البشرية و التوجه إلى االهتمام أكثر في إدارته بطريقة علمية فعالة و نجد أن 

ئف إدارة الموارد البشرية ما يلي : األجور و الحوافز التكوين ، تخطيط القوى العاملة تصميم أهم سياسات ووظا

و تحليل العمل ، سياسة االختيار و االستقطاب ... هذه السياسات تمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها و مهامها ، 

لى تصميم نظام معلومات يساعدها لذلك وجب عليها كسب و تنمية و الحفاظ على هذا المورد ، فلجأت المؤسسة إ

إدارة   تساعد دقيقة، معلومات وإنتاج والذي يقوم بجمع البيانات المتعلقة ومعالجتها على التسيير الفعال لهم،

  الموارد البشرية على متابعة حركة العاملين وكل ما يتعلق بهم داخليا، مما يمكنها من اتخاذ قرارات أكثر كفاءة

  . فعالية و

 الفعالية البشرية، الموارد معلومات نظام البشرية، الموارد: المفتاحية ماتالكل

 
Résumé:   

Dans la nouvelle ouvré les airer les organisations sont affrontées a une ambiance de 

concurrence, Suite a révolution scientifique et technologique dans tous les domaines, ce 

qui on résulte la complication des missions administrative, ainsi que ces principes et 

obligations, ce qu’il oblige de ce maintenir et de ce prospérer du faite que les ressources 

humains reste l’action fondamental et révérencielle pour l’entreprise. A fin d’augmenter ca 

productivité et ces capacité du production, et la fonction de toute ces taches étant donné 

que ces le seul paramètre, Pensons et capable de rénover ce que pousse l’entreprise a lui 

une importance majeure pour la gestion des ressources humains et l’orientation a ca gestion 

d’une façon scientifique, de ce faite on trouver que l’importance des déférentes fonction 

des ressource humain : la paie ,les prime, la formation , programmation des force ouvriers, 

plan de charge et analyse du travail politique du sélection …..Cette politique aide 

l’entreprise a attendre ces objectif et fonctions, ce qui l’oblige a gérer, gardet et développer 

ces ressources. 

Ce qui à pousser l’entreprise et à élaborer un programme d’information a fin de 

l’aider a gérer d’une façon réaliste l’ensemble des donnes layées aux ressources humains 

et les analysés pour produire des donnée exacte qui adouer l’administration des ressources 

humains à suivre activité des personnes, ainsi que tout ce qui liés avec eux, ce qui facilite 

la pris en charge des décision plus efficaces et précises. 

Mots clé : ressources humains, system d’information de ressources 

humains , efficacité . 
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 مقدمة

عديد من األنشطة والمهام التي من شأنها توفير الموارد تقوم إدارة الموارد البشرية بال

تطويرها فتعمل على استقطابها وتدريبها و ،البشرية وفقا لالحتياجات الحالية والمستقبلية للمنظمة

 . وتحفيزها وتقييم أدائها وتنظيم عالقتها مع األقسام األخرى والعديد من الجهات الخارجية

بفاعلية وكفاءة يحتاج مدير الموارد البشرية إلى عدد كبير من والنجاز هذه األنشطة والمهام 

القرارات التي تعتمد بدورها على معلومات يجب أن تكون دقيقة ومالئمة ويمكن الوصول إليها 

 . بسرعة واستخدامها بسهولة

إّن التأكيد على ضرورة أن تكون إدارة الموارد البشرية إدارة إستراتيجية يستدعي أن 

نظام معلومات بشرية متطور يتالءم وطبيعة التطورات الحاصلة في المجاالت يكون لها 

ديات قادر على مواجهة التح بالمنظمة نظاماالقتصادية والسياسية والقانونية واالجتماعية المحيطة 

والعقبات ويساعد اإلدارة على اتخاذ القرارات السليمة سواء المتعلقة منها بإدارة الموارد البشرية 

 .لك التي ترتبط بالمنظمة بصورة عامة وبالتالي تقليل التكاليف وتوفير الوقت أو ت

 أهمية الدارسة :

  لنظم المعلومات الحديثة  –الجلفة  –مديرية المصالح الفالحية معرفة مدي إكتساب· 

 كيفية إستخدام هذه النظم في إدارة الموارد البشرية 

  مبرارت إختيار الموضوع :

 سة جزءا من التخصص الذي ندرسه و نأمل أن يكون إضافة تدعم يمثل موضوع الدرا

 .البحث العلمي 

   ميول شخصي لمعرفة الدور الذي تقدمه أنظمة المعلومات لوظيفة إدارة الموارد البشرية 

  أنظمة المعلومات و إستخدامها فيعلى  الفالحية بالجلفةكيفية استخدام مديرية المصالح 

 البشرية ؛ التعرف على إدارة مواردها

 الدراسات السابقة

ارة إد تناول العديد من الكتاب موضوع التحديات والتطورات التكنولوجية وأثارها على

 :طبيعة المنظمة ومن بين هذه الدراسات نذكر الموارد البشرية مهما كانت

 استخدام تكنولوجيا المعلوماتأثر  مذكرة ماجستير،  دراسة عزيزة عبد الرحمان الهيتي

 : وتناولت الدراسة 0101 أداء الموارد البشريةعلى 

 اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء الموارد البشرية -

 مفاهيم حول إدارة الموارد البشرية ونظم معلومات إدارة الموارد البشرية -

 التعرف على أنظمة الموارد البشرية المستخدمة حاليا في المؤسسات التعليمية -

،  جامعة ورقلة، أنظمة المعلومات ومراقبة التسيير، ذكرة ماجستيردراسة رجم خالد م

نة بسطيف س معلومات الموارد البشرية على أداء العاملين دراسة حالة مؤسسة شي علي أثر نظام

 :وتوصلت الدراسة الى. 0100



 ةمــــقـــــدمــــــــ

 ي
 

تواجه المنظمة في العصر الحديث حالة من التحدي نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية في  -

ما يلزمها مواكبة هذا التغيير لضمان تها مهام اإلدارة ومتطلبا يع الميادين وما نجم عنه تعقدجم

 .االستمرار

باعتبار أن المورد البشري بما يملكه من معارف ومهارات أداة فعالة تمكن المؤسسة من رفع  -

 .يمعلومات يساعدها على التسيير الفعال للمورد البشر أدائها لجأت إلى تصميم نظام

 نظام معلومات الموارد البشرية يساهم في رفع أدائه من خالل تفعيل كل من عمليات التوظيف -

 .عملية تقييم أداء العاملين، التدريب ، سياسة األجور و 

يساهم نظام معلومات الموارد البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي الذي يعتبر محرك أساسي  -

 .لألداء

 البشرية أثر تكنولوجيا المعلومات على الموارد ،ردراسة مراد رايس مذكرة ماجستي

 :توصلت الدراسة إلى. 0100 في المؤسسة، إدارة أعمال، جامعة الجزائر

كن ل،  هناك جهود تبذل من طرف المسئولين قصد استقطاب هذه التكنولوجية و استغاللها -

يها م يشترك فهذه الجهود في أغلب األحيان غيرمنهجية تنقصها إستراتيجية واضحة المعال

 .كل من العامل واإلدارة على حد سواء إلنجاح هذه المشاريع المعلوماتية

أن هذه الجهود تبقي دون المستوى وهذا لسبب رئيسي هو عدم كفاءة الموارد البشرية، لهذا  -

 قصد إعادة تأهيل العامل الجزائري ينبغي وضع برامج تكوينية مدروسة

 :التالية اإلشكالية الرئيسية ومن خالل ما سبق يمكننا أن نطرح 

 بما يؤدي الى  في إدارة الموارد البشريةأن تلعب دورا هاما المعلومات  كيف يمكن لنظم

 ؟عليةاتحقيق الف

 :ويتفرع منها التساؤالت الفرعية التالية

 ما المقصود بنظم المعلومات ؟ 

 كيف يساهم نظام المعلومات في إدارة الموارد البشرية؟ 

 يلعبه نظام المعلومات الموارد البشرية في المؤسسة محل الدراسة؟ ما الدور الذي 

 : التالية الفرضياتو لإلجابة على التساؤالت يمكن طرح 

 دور فعال في إدارة الموارد البشرية راجع االستخدام العقالني ألنظمة المعلومات.ال 

  المؤسسة .يزيد نظام المعلومات الحديثة من إمكانية إدارة الموارد البشرية في 

 .ترتبط كفاءة نظام المعلومات بمدى مواكبة إدارة الموارد البشرية للتطورات االقتصادية 

 الفرضيات :

  من أهم فروع نظام المعلومات من حيث تقييم  نظام المعلومات الموارد البشريةيعتبر

 وظيفة الموارد البشرية و كذا المساعدة في اتخاذ القرار و تحسيين أداء العاملين.
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  يعتبر المورد البشري المحدد الرئيسي لكفاءة وفعالية أداء المؤسسة لذا وجب عليها تبني

البشري بالمؤسسة بكفاءة وفعالية اعتمادا على  إدارة قادرة على تسيير شؤون المورد

 .التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في نظام معلومات الموارد البشرية

 مديرية بفي رفع أداء إدارة الموارد البشرية  ساهم نظام معلومات الموارد البشريةي

 في كل وظائف إدارة الموارد البشرية. المصالح الفالحية الجلفة من خالل االعتماد عليه

 :حدود الدراسة

 الجلفة. –مديرية المصالح الفالحية  :المكانية الحدود 

 0100 / 0100وهي الفترة الممتدة من  :الزمانية الحدود . 

  :نهجية الدراسةم

ا بجمع معلومات حول موضوع نتم االعتمد بشكل أساسي على المنهج الوصفي، حيث قم 

الدراسة و تحليلها تحليال دقيقا للخروج بنتائج عن اإلشكالية العلمية المدروسة في الجانب 

ظري نا بإسقاط الجانب النا منهج دراسة الحالة في الدراسة التطبيقية حيث قمنالنظري، واعتمد

إبراز اثر نظام معلومات الموارد البشرية في تفعيل ادارة المواد  وسة وعلى المؤسسة المدر

لتوضيح العالقة وذلك من خالل االستبيانات و المقابالت و جمع المعلومات من الوثائق  البشرية

 .المقدمة من طرف المؤسسة

 :تقسيمات الدراسة

ارتأيت تقسيمه إلى فصلين نظريين وفصل تطبيقي،  لمعالجة هذا الموضوع و اإلحاطة بجوانبه، 

رة وظيفة إداالفصل الثاني تمحور حول   نظام المعلومات، اما فالفصل االول تمحور حول ماهية 

و بالنسبة للفصل التطبيقي فسنقوم فيه باختبار و .الموارد البشرية  و عالقتها بنظلم المعلومات

لنظرية مع الواقع التطبيقي، من خالل إجراء الدراسة معرفة مدى تطابق المفاهيم و القواعد ا

 .الجلفة –مديرية المصالح الفالحية التطبيقية 

 :صعوبات البحث

أي بحث علمي تواجهه صعوبة الحصول على المعلومات الالزمة خاصة إذا تعلق األمر بالبحث 

وارد سيير المالمراجع شكلت أحد أبرز الصعوبات التي صادفتنا في مجال ت الميداني، فقلة

إن إعتمادنا على منهجية البحث العلمي القائمة على وجود حالة تطبيقية ترتكز عليها  .البشرية

األثر الواضح في عملية البحث في هذا الموضوع و المواصلة فيه، لكن  الدراسة النظرية كان له

 حصولنا على المعلومات الكافية. الصعوبة تكمن في تعاملنا مع المؤسسة و كذا
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 تمهيد

 
يشهد العالم في ظل العولمة تطوراً عميقاً و سريعاً على المستوى االقتصادي و السياسي 

و االجتماعي والتكنولوجي، و نتيجة لعمق هذا التطور و سرعته في مجال تكنولوجيا المعلومات 

الذي أصبحت فيه للمعلومة مجتمع المعلومات  خاصة في اآلالت دخل العالم فيما يطلق عليه بعصر

مكانة هامة في حياة البشرية و في جميع المؤسسات الصناعية والتجارية ، إذ نجد على مستوى 

اإلدارية الحديثة المساعدة على مواجهة  كل مؤسسة نظم معلومات و التي تعتبر من األساليب

  التحديات في عصر يتسم بالتغيير المستمر . 
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 األول : عموميات حول النظام المبحث

 سنتناول  في هذا المبحث عموميات  حول النظام من حيث مفهومه ،عناصره ،أنواعه .

I -  مـفـهـوم الـنـظـم 

يلعب  فأصبح 0383منذ على الرغم أن استخدام هذا المفهوم في مجاالت العلم لم يكن إال     

ذلك تفكير العلماء و المختصين بصفة عامة و مفهوم النظم دورا هاما في العلم الحديث وقد شغل 

انعكس أثـره بـين عـلماء اإلدارة بصفـة خاصة ، حيث يعـتبر أسـلوب الـنـظم بالنسبة لهم أداة 

 " حيث يعرف بأنهو الصعاب التي تواجههم ، المشكالت أساسية و فعالة للتغلب على بعض 

ـة مـتبادلة ألداء وظـيفالت الـمنتظمة أو المجموعة أو تجمع من األشياء الـمرتبطة ببعض الـتفاع

 1 مـعينة "

و يعرف أيضا بـأنه " مجموعة من األجزاء التي تتفاعل و تتـكامل مع بعضها البعض و مع بيئتها 

  2لـتحقـيق هدف أو أهداف مـعـيـنة "

 مثلنـستخلص من هـذه التعاريف أن النظام يـضمن عـدد مـن العناصر و الـتي يـمكن أن تـ    

نظم فرعية داخل النظام ذاته و تتفاعل مع بعضها البعض من أجل تحقيق هدف أو مجموعة 

 أهداف يسعى النظام لتحقيقها في ظل معطيات بيئة معينة .

II -  عناصر النظام 

 والمتمثلة في: لهانـطالقا من تعريف النظام يمكن تحديد العناصر المكونة 

ين و تتبا ،صر و تجميعها و إدخالها للنظام قصد المعالجة الحصول على العنا هي:  المدخالت -0

م و مدخالت نظا،مواد خام  تتمثل في: فمدخالت النظام اإلنتاجي تباين النظمالمدخالت بحسب 

 بيانات و مدخالت النظام التعليمي الطلبة و األساتذة و اإلجراءات التعليمية تتمثل في :المعلومات 

لعمليات اقابلة  للفهم و التحليل مثل لتي تحول المدخالت إلى معلومات : وهي العملية االمعالجة-0

 اإلنتاجية لتحويل المواد األولية إلى سلع في النظام اإلنتاجي . 

: و هي األشياء الناتجة عن عملية المعالجة و التي تخرج من النظام  و يمكن أن  المخرجات-8

 .3تكون مدخالت نظام معين  هي مخرجات نظام آخر

: تقتضي عملية ضبط النظام وجود رقابة على جميع عناصر النظام ويعبر  التغذية العكسية -0

 ،عنها بالتغذية العكسية و هي عبارة عن ردود األفعال السلبية أو االيجابية عن مخرجات النظام 

 ءلألدا ويمكن التأكد من جودة مخرجات النظام من خالل مقارن المخرجات بمعايير محددة مسبقا

ثم تغذية النظام بنتائج هذه المقارنة ، إن الهدف من عملية التغذية العكسية الحفاظ على مستوى 

  .أداء النظام و معالجة االنحرافات ، مما يساهم في وصول النظام إلى حالة من التوازن و االستقرار

                                       
 . 00 ص.  0330القاهرة مطابع الوليد.  . )المفاهيم ، التحليل ، التصميم  (نظم المعلومات محمد السعيد خشبة .  1
 00ص  . 0111.بيروت،  الدار الجامعية .   )مدخل إداري  (نظم المعلومات اإلدارية لطان . براهيم سا 2
 00، ص 0333سلوى أمين السامري . نظم المعلومات اإلدارية، مصر: مطبعة االشعاع الفنية ، ،  3
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 : عناصر النظام1  شكل رقم

III - ة أنواع األنظم 

هي النظم التي ال تتصل بالبيئة الخارجية و ينحصر عملها فيما يوجد بداخلها  النظم المغلقة  -0

 .و هذه النظم وجدت ألغراض الدراسة النظرية .فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نظام مغلق  2شكل رقم  

يرية هناك عالمة تأث أن هي تلك النظم التي تتفاعل مع البيئة الخارجية أيالنظم المفتوحة  -0

يئة يستقبل هذا النوع من النظم مدخالته من الب بحيثتبادلية بينها و بين البيئة الخارجية ، 

 .المحيطة به ثم يعيدها بعد معالجتها إلى هذه البيئة على شكل سلع أو خدمات أو معلومات

لك ب عملية الرقابة لذو تمتاز هذه النظم بانعدام السيطرة الكلية على مدخالتها و ذلك لغيا

تكون المدخالت بعضها معروف و البعض اآلخر غير معروف، و تكون هذه النظم 

معرضة دائما لالضطراب و تعيش حالة من عدم التوازن و من األمثلة على ذلك جهاز 

الحاسوب المرتبط باإلنترنت، و المصنع الذي ال يقوم بفحص المواد األولية قبل إجراء 

  يعية.العمليات التصن

 

 

 

 

 خمرجات عمليات مدخالت

 تغذية عكسية

 ليس هناك تفاعل مع البيئة
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 : نظام مفتوح 3شكل رقم  

تكون مدخالت هذه النظم من البيئة الخارجية محددة و معروفة مسبقا و  النظم شبه المغلقة -3

ذلك لوجود عملية سيطرة و رقابة على المدخالت فتكون مخرجاتها معروفة لذلك تكون هذه النظم 

ا و تعيش حالة من التوازن ، و حتى إذا واجهت عملية اإلضطراب تستطيع الوصول أكثر إستقرار

الى حالة التوازن أسرع من النظم المفتوحة و من األمثلة على ذلك نظام السير ) نظام مواعيد 

إنطالق حافالت النقل ( ، النظم التطبيقية الخاضعة للرقابة ، جهاز الحاسوب الذي وضع فيه نظام 

 1ن الفيروسات.للحماية م

 نظام نصف مفتوح أو نصف مغلق:  4شكل رقم  

                                       
مطابع دار المريخ ،  ،الرياض أحمد الحماحمي ، سرور علي سرور و د.عاصم ترجمةالجزء األول ، . نظم المعلومات اإلداريةفيكتور رايموند ، 1

 000ص . 0111السعودية 

 

هناك مدخالت معرفة وأخرى 
غريمعرفة.لذلك يكون النظام 

معرضا لإلضطراابت اآلتية من 
 خارج النظام  

مدخالت معرفة -  

معرفة غري مدخالت -  

اضطراابت -  

 

فةو معر  ترااخم -  
معرفة راات غريخم -  

 

تبادل مع البيئة ميكن هناك 
التحكم فيه،لذلك ميكن 

الضطراابت اآلتية من ا جتنب
 خارج النظام  

مدخالت معرفة - فةو معر  رااتخم -   
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 هاروطش ،عهاوانأ ،يفها رتعت  ماولمعلا :لثاني ث المبحا

I-  :تعريف المعلومات  

 كبيرة  أهمية لهادارة و إلا تمارسهاالتي ألنشطة في مختلف األساسي العنصر تعد المعلومات  ا

ر شاأفقد  ، يةدارإلامهامه  ييرتس فيئه المدير و أداعلى فاعلية  تؤثرل و التصااعملية  فيكبيرة  

 .نقلهاو عرفة المـتعليم  يعنيي لذالالتيني ا ألصلامن ت اشتقت كلمة معلومان بأ الجنسية

رة صو في المحسومةعرفة المـء و راآلو ا يمثل الحقائقنه ما أعلى ف مصطلح المعلومات يعرو 

أو لتنظيم و التكوين ت انتائج عمليانها بأف كما تعر ،حسيةأو مرئية  أومسموعة وءة أو مقر

لشيئ الك نها ذكما عرفت بأ ،للمستقبل المعرفيى ستوالمـ دةيازإلى دي بطريقة تؤت لبياناا تحويل

كما 1.لشك لدينا اجة درفض تخـ التيو  حولنا عالملليتنا رؤمن ل تعد التيعرفة المـلنا  يجلبي لذا

 معنىو ذات اللة مبنية ذات دصبحت أ معالجتها بحيثالتي تم ت كذلك بالبيانات علوماالمـ تعتبر

  .مخادة عن مارة هي عباي و لظاهرا المعنىمن  مجردةز مورعن رة هي عبا تلبياناو ا

 تلمعلومادر امصا 

ترضى وحتياجاته ا تحقق تعلى معلوماد لفرامنه  يحصل هو مات لوماعالمـر مصددر أو مصا

 :هذه المصادر نجد من و هتماماته ا

 .المحفوظةرة و نشوالمـ غيررة و نشوالمـت علوماالمـيشمل و  : لوثائقي ر المصدا

من طرقها  التيو ألصلي اها رمن مصدت علوماالمـعلى  الحصولحيث يتم   :ني الميدر المصدا

ت شبكاو  االنترناتل التصااسائل ام وستخدا ،الحيةات شاهدالمـ ،لشخصية ا تقابالالمـ

إلقليمية و ا العالميةك لبنوامن ت علوماالمـعلى  الحصولهي و  تلبيانااعد اقوك بنوت و علوماالمـ

  المحلية.أو 

خصائص و لتنظيم ا فيف لثانوية نتيجة لالختالدر اصاالمـر من كثأ لها اهمية :لية وألدر المصاا

 .ختلفة منها المـلوظيفية ا الحاالتإلى طبيعتها باإلضافة ولصناعة ا

  .الحكوميةة ألجهزرات و انشوالمـت و طبوعاالمـ ، الخارجيةدر صاالمـمنها و  : لثانويةدر المصاا

II- المعلوماتواع نأ: 

 .وعمشرأو عمل  انجازار و قر اتخاذفي  داريإلا التي يحتاجهات علوماالمـ :ية زنجات إمعلوما1. 

توسيع رات و لقداتنمية و تطوير  يفداري إلاالتي يحتاجها ت علوماالمـ :نمائية ت إمعلوما2.

 .يبيةرلتدرات اولدامن ن بورتدالمـيتلقاها  التيت علوماالمـمثل  الحياةو لعمل ا مجال يفارك دالمـ

 الجامعاتلتعليمية مثل ت اؤسساالمـفي  دارةإلا تحتاجها التيت علوماالمـ :تعليمية ت معلوما3. 

 .ارس دالمـوعاهد المـو 

 سائل وفي تطوير ولتطبيقية ث البحواء اجرإفي  تفيد التي تعلوماالمـ :نتاجية ت إمعلوما4. 

 .سلعة معينةج نتات إحسن كمعلوماأبشكل  المتاحةت إلمكاناوالطبيعية ا المواردر ستثماوا جإلنتاا

                                       
 00،03ص،0110،  يعوزلتو ا رللنش لثقافةدارا ،قمشد، " تماولمعلا ظمن و فةرلمعا إدارة"،بيطلخا دحمأ  1
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III -  شروط المعلومات الجيدة: 

ر العتباا في مل تؤخذاعوة عد الرسمية يمكن تحديدت علوماالمـتقييم قيمة و فهم  فية للمساعد

 :1  منها

ت علوماالمـعلى  الحصولسرعة و سهولة إلى  يشيرط لشرا اهذ :ل لحصواسرعة و سهولة . 0

 اربع و عشيرن مع  بالمقارنةة حدواقيقة "دقياسها مثال يمكن علومة المـعلى الحصول   سرعةو 

 .ية وليداآللية مع ت البيانااتشغيل  بنظم بالمقارنةلك " و ذساعة

يصعب قياسه س و ملمو غيرط لشرا اهذو  ،تعلوماالمـل اكمإلى  يشيرط لشرا اهذ :لتمويل ا2. 

 .قمية لهرقيمة  ضعو و

لتعامل مع ا فيت علوماالمـ في الخطأمن  الخلدجة درإلى  يشيرط لشرا اهذ :لدقة" "الصحة ا3. 

و لنقل ا في ءخطاأ هماء ألخطاامن  نوعينأ ما يطردة عات لبياناامن  كبيرةم حجاأ أو مجموعة

على ف لتعرايمكن كميا مثال س تقاأن يمكن لصعبة افاهيم المـمن  كثيراو . الحساب فيء خطاأ

ام يعد باستخدم نظافي  لعدالمـا مقابل هذوي يدم نظا في تعدرة فاتو 0111كل  في الخطأل معد

 .اآللي الحاسب

ن تكوأن  يجبم ستخدالمـلطلب ت لوماعالمـمالئمة ى مدإلى  يشيرط لشرا اهذ :لمالئمة ا4. 

 .صعب قياسه كميار معياا هذو لبحث ا محلع مالئمة للموضو تعلوماالمـ

ت عمليات مدخالأي لتشغيل دورة ا يفنقضي المـلوقت اإلى يشير ط لشرا اهذ :لمناسب الوقت ا5. 

ورة لدة امدن فإ مالوقت مالئر اعيامن يكوتى حو  ،تعلوماالمـ لمستخدمت خرجاالمـير رتقا تقديم و

دة ياار زماهو مقد: لوقت مثالط اكميا لشرس لقياا الحاالت يمكن بعض  في تنخفض أنال بد 

فر اعن تو المستهلكينت الؤعلى تسا نجيبأن منا  اشترطإذ ا  الحصول توقعالمـت بيعاالمـ

 .ةودقائق معدد تتراوحال  قصيرة ةمد في معينة لمنتجاتون خزالمـ

خالية من ت علوماالمـفيها ن تكوأن  التي يجب جةرلداإلى ط لشرا اهذ رييش :ح لوضوا6.  

تكلفة  فيضتخـإلى دي تؤح لوضودة ايازكانت ح إذا لوضوالقيمة لعامل ا يمكن تحديد ضلغموا

 ت خرجاالمـجعة امر

ا هذم بأكثر من مستخدام لتكييف لالستخداعلى ت علوماالمـلية قابتعني  نةورالمـ :نة ولمرا7. 

 .سعأو بمدىتقييمه  يمكنلكن و يصعب قياسه بدقة ر و عياالمـ ط أولشرا

بيم  ليهال إلوصوامكن التي ي لدقةاجة درإلى نسبي و يشير  ممفهوط لشرالهذا   :لتصحيح ا8. 

 علومةمـاللنفس  مختلف المستخدمين و الفاحصين

 ضلغرت علوماالمـ في تحريف او تغيير لقصدب اغياإلى يشير  طلشرا اهذ :لتحيز م اعد9. 

 .لتحيزامن ت علوماالمـخلو أي  ،نتيجة معينةإلى ل للوصوم ستخدالمـ علىالتاثير 

  تعلوماالمـم ة من نظانتجالمـ الرسمية تعلوماالمـطبيعة إلى  يشير طلشرا اهذ :س لقياا ليةقاب10. 

                                       
 30ص،0330،  ، لجامعيةا عإلشعاا دار،ر مص، يةدرإلسكنا ، "ألساسيةا ميهلمفاا، يةدارإلا تماولمعلا ظمن"،ريلبكا دمحم نياوس 1
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1شكل كمي في مكانية قياسهاإ و الرسمي
. 

 في المؤسسةت ماولمعلم ااظن :ث لثالث المبحا

سة رابحث بدالمـا هذفي  منقوف سوت علوماالمـم و لنظااتعريف كل من إلى تطرقنا أن بعد  

 أهميتها فيى ما مدو ريفها بتعم نقوت و كيف نشأنبين ت وعلوماالمـ نظمأي لعالقة بينهما ا

ن لك ألو ذ ،ارلقرا اتخاذفي  يساهمو ؤسسة المـفي  يساعدت علوماالمـنظم أن كيف و ؤسسة المـ

 انماالية المـها اردمول من خال لها فهي تسعى إلى إنشاء قيمة ليس فقطن ؤسسة مرهوالمـء بقا

 توفير لمن خال بها و ذلك لتسييرعملية اإلدارةتسعى الكتساالتي  تعلوماالمـنظم ل كذلك من خال

 لتنبؤو التنافسية للمؤسسة ا االستراتيجياتو الخططاد عدإكذلك و لوسائل ت و اعلوماالمـ

  تحليلها. ت وباالحتياجا

I- تماولمعلم ااظنة نشأ 

 :ت لمعلومام انظاة نشأ -1

في  لنظماتنتشر هذه  ملت ولستينااية ابدالحاسبات في ام ية باستخددارإلت اعلوماالمـم شأ نظان

 تلغاد جووغم و ر االلكترونية الحاسباتت مكانياإ محدوديةلوقت بسبب الك ذ في  فهااهدأ تحقيق

ر تشانم اعدب سباأهم أهذه ام و الستخداصعبة  كانت وشائعة  اال انها لم تكنت معلوماو عد اقوو 

 في هذه الفترة. يةدارإلت اعلوماالمـنظم 

ساعد على ت و لسبعينااية ابدااللكترونية في الحاسبات لنظم على اتنشط عملية تنفيذ هذه أت بدو

بيرة ك تخزينيةت مكانياإ لهاالتي  وو برمجياتها االلكترونية الحاسبات ة جهزر أتطو ملتقدا اهذ

 التيDBMS ت علوماالمـعد اقوإدارة تقدمة منها نظم المـ البرمجياتر ظهوإلى باإلضافة ا جد

ية ابد في لنظم تقدمهااحققت هذه و ، كبير بشكل و استغاللها االنجاز قتوتقليل كثيرا في  تساعد

 صبحت أتقدمة حيث المـ العالم دولفي  ساسي معتمدألنظم عنصر اصبحت هذه ت و ألثمانينياا

و إن ،ية دارإلا تيةالذا الخبرةت على معلوما % 01و لنظم اهذه ت منها على معلوما  31%

 بتكثيف الحاسباتدارة و إلء امن علما الكثير فعدية دارإلت اعلوماالمـنظمة أفي  يداتزالمـم الهتماا

ت و ياقابة للعملرنظم  كونهالنظم اهذه إلى ون ينظر نهمتقييمه لكوع و وضوالمـا هذفي  لبحثا

سنذكر بعض ما كتبه  االهميةلتوضيح هذه دارة و إلت اطلوبة لكافة مستوياالمـ بيئة المـعلومات

  :ع لنوا اهذفي  نختصوالمـ

 :ق طرث بثالل ألعماإدارة اتفيد ت علوماالمـنظمة ل أستعماإن ا 0300 2ل " دوو"قا 

 ستقبلالمـت حتماالاعلى تقييم رة لقدا1. 

 قتو توفير ت وعلوماالمـ تحليل ولبحث ل و األعماافي إنجازا  راءللمدالجهد  ولوقت اتقليل 2. 

 .لتخطيط اكثر على أ

                                       
 30 ص، قساب جعرم، ريلبكا دمحم نياوس - 1
 33 ص، قساب جعرم، ريلبكا دمحم نياوس 2
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أن  : "0303رد يكاى "ديرو؛ لمواجهتهامة زلالاءات اإلجراية رؤلبيئية عن ا التغيراتجهة امو3. 

فضل لليد أ نها نظم تساعد على توفري المـعلومات و استغاللية كودارإلت اعلومالمـامنافع نظم 

 .ألكثر فعاليةارات القرا اتخاذداري و إلالتخطيط اتحسين في  ولعاملة ا

 : تلمعلومااتعريف نظم -2

لعلمية ا الخلفية فيف باختالرلتعااتلفت هذه تخـو  ،تعلوماالمـقدمت لنظم  التي يفرلتعادت اتعد

نها مجموعة من األجزاء أو المـكونات التي بأت علوماالمـنظم   0330مسلم ف عر فقد لمقدميها

و أشار أيضا إلى تعريف آخر أن أنظمة المـعلومات  . معين ضتتفاعل مع بعضها لتحقيق غر

ن و خزو  الجةمعو  تجميع نها  مجموعة من المـكونات البشرية و المـادية التي تستخدم فيبأ

نة ازوالمـو ية كالتخطيط دارإلالعملية امعين في ض غر لخدمةت علوماالمـيع زتوو  تحليل

 غيرها.ة ولسيطرو ا المحاسبةو

 ، مج ابر ز،جها :در صاالمـعة من مجمو أنها علىت علوماالمـنظم   0110مصطفى ف يعرو 

على ت علوماالمـنقل و زين تخـو  لجةمعاك و تسمح بامتالاءات جرإلى إ ضافةت إمعطيا اد،فرأ

 صور... الخ.،صنصوت،شكلمعطيا

نها ذلك النظام الذي بأت علوماالمـتعريف نظم  في  0330ر لنوابو ر و أمنصوى يرو  

لوقت ا فيلك ارت و ذلقرذ ااـتخو امة لصناعة زلالاية ورلضرا بالمعلومات يقوم بتزويد المـنظمة

و نقلها ت و لبيانال اباستقبام يقوم لنظاا امثل هذوالئم المـداري إلى استوالمـعند و ناسب المـ

و لوقت ا فيمستخدميها  الىتشغيلها  تها أو بعداتوصيلها بذثم  استرجاعهاو  معالجتهاو  تخزينها

 .1المكان المناسب 

و  الماضي و الحاضرت معلوماض ية هي طريقة منظمة لعردارإلا المعلوماتنظم  إن 

دارة إلو التخطيط اعملية ت علوماالمـتدعم نظم و  الخارجيةر آلثااوخلية الدت اتعلقة بالعملياالمـ

 للمساهمةر قرالمـلوقت ا فيناسبة المـت علوماالمـتوفر بحيثنظمة المـخل وع داشرالمـت نشاطاو 

  .ارلقرا اتخاذ فيلة لفعاا

و خلي الدالصعيدين اناسبة على المـت علوماالمـية توفر دارإلت اعلوماالمـنظم إن  

ؤقتة لكي المـو لفعالة ارات القرذ ااتخـامن يمكن  حتى تهاعلى كافة مستويادارة لإل  الخارجي

2ما مةخل منظدالتوجيه و الرقابة و التخطيط ابعملية م لقياايوفر 
. 

 :االعمالظائف وفي ت لمعلوماانظم  -3

و يمكن  نظمةالمـلدعم عمل مجتمعة  هي تعملو  مختلفة و كثيرة نظمةالمـفي  لألعمااظائف و

 :هي و ئيسية رعمل  جمعها في خمسة وظائف

 كهناو لتمويل و او المحاسبة  تيالعملو إدارة التسويق ت و اعلوماالمـو إدارة لبشرية ارد اوالمـ

                                       
 00،03 ص،قساب جعرم، رونخآ و لسالميا ءعال - 1
 00،00 ص،قساب جعرم،  بيطلخا دحمأ 2



 المعلومات تاصيل نظري لنظم        :االول الفصل

10 
 

 من نظمو  ، لها لتابعةت التقنيات و اعلوماالمـضافتها تتعلق بتكنولوجيا إ يمكنة ظائف مساعدو

 :ما يلي ل ألعمااظائف وفي  تعلوماالمـ

 :لبشرية ارد الموت انظم معلوما1- 

وظف المـدارة و إلأدوار ا تجاوز جلأتعى من  أنها ونظمة المـد البشرية عمارد اوالمـتعتبر حيث

 فيكثيرة ت جه صعوبااتو أنها لرغم منالعليا على دارة اإلافي  كةرمشا وفاعلة ن ينظر لتكوو 

ارد والمـ لمساعدة ذجلنمااعلى تطوير ث لبحوت اساعد األخيرة نةوآلافي  ولتقليدية ت الشركاا

حفظ  في ئيسيرلبشرية بشكل ارد اوالمـ نظمةأتساعد ل يقية لألعماضافة قيمة حقإفي  لبشريةا

يتضمن للعاملين  قيقد بسجل تحتفظ أن يجب كل منظمةأن حيث العامليين  تقييمت و لسجالا

 نها تزود بقوائم التدقيق و التي بإمكانفإداء ألانظمة تقييم أما د أكاملة عن كل فرت معلوما

فا اهدألبشرية ارد اوالمـت نظم معلومام دتخـو المرؤوسين  جل متابعة أ ليها منل إلدخواديرين المـ

ت و متطلبا ،لتنسيبا ،ر الختياا ،لعمل ص افر لملئ الجهود اليجاد مرشحين منها حشدكثيرة 

 .1ىخرأ تخدماو العاملين  راتمها

 :لمحاسبة ت المعلوماانظم 2- 

في  لنظماقد كانت هذه ار و لقرافي اتخاذ  لتساعدت علوماالمـتجميع  لنظم هوامن هذه  الهدف إن

تكنولوجيا و  الحاسوب فأصبحت تعتمد علىن آلاما أ ،قيةو رنظم تقليدية  عنرة عبا القديم

الية المـت لبياناايد وتزل و ألعماافعالية  في لنظماتساعد هذه  تها وغلب عملياأ في تعلوماالمـ

لنظم اهذه ن كذلك فإو  الخسائر ح وبارألا تبياناو طلوبة قانونيا المـير رلتقاايد وتزو ية ورلدا

و نظمة المـفي فهم تغيرات تمويل  راءدالمـتساعد  التي ومطلوبة قانونيا  الغير يررلتقاود اتز

 بالمعايير.ام اللتزاقبة للتأكد من ارالمـلنظم اتشمل هذه 

 :لمالية ت المعلوماانظم 3-  

و نظمة المـيد وتزت و علوماالمـتكنولوجيا و الحاسوب  كليا علىة معتمدن آلالنظم اصبحت هذه أ

تها بالمعلومات المـالية والتي تركز على تقارير التغريات المـالية والهدف من هذه النظم إدار

و نية ايزالمـتنظيم  في نظمةالمـ كذلك تساعدول ألعمات افعالياوالية المـلخطط ا ضعوهوتسهيل 

دة يات و زلنفقااناسبة لتخفيض المـارات لقرا و اتخاذ رالستثماا تحليل ال وألموو النقد اتدفق  إدارة

 .حبارألا

 :لتسويقية ت المعلوماانظم 4- 

ت ما هي مبيعااء و لشرا في غبةرألكثر ت و انظماالمـص و ألشخاا حديدت لتسويق هوف اهدإن 

تساعد ص و ألشخات و انظماالمـناسبة لتلك المـ الخدمات ت ونتجاالمـلترويج  كذلكو نظمة المـ

 نلسكانية لكي يكوا المجاميع وختلفة المـألماكن افي  لبضائعا  لمختلف لطلبا في تحليل لنظماهذه 

                                       
 003ص،0110، قمشد، بيةرلعا ليةهألا تيماظلتنا في مةدمق لعم قةور، رخض فانارن - 1
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ت لنظم معلوماايد هذه وتزو ناسب المـستهلك المـالى  ناسبةالمـلبضاعة ن اتكوو قة دكثر ق ألسوا

 .1 ختلفةالمـ الجغرافية ناطقالمـفي  ولبضائع ا لمختلف اءلشرت التحديد طلبادارة إلاتساعد 

II- تماولمعلم ااظنداف هو أهمية أ ،صخصائ 

  : تلمعلومام اخصائص نظا -1

 :لتاليةالعناصر افي  تعلوماالمـخصائص نظم مكن اجمال ي

 :ل التصااشبكة  -أ

ط لنقاامن الكثير  إلىمعلوماتية  بمسارات ودنه يزأفي  لالتصااحالة شبكة ت علوماالمـم يشبه نظا

وع شرالمـج رماكن خاأإلى بالمشروع و ربما  نكل مكافي  لتدفقاعلى ت علوماالمـ هو يساعدو 

 تلبيانااتوظيف و حل تحويل امر -ب

في  ساسيةأحل امرث هنا توجد ثالو  ، مخرجات إلىت دخالالمـبتحويل ت علوماالمـنظم م تقو

حل ارالمـهذه  ترتبطاج و إلخرامرحلة و لتشغيل امرحلة ل و خادإلامرحلة  هيو لتحويل ا اهذ

هي ى خرأظائف وكما يتم تنفيذ ت علوماالمـج نتاو إتشغيلها  ت ولبيانااتجميع  ظائف هية وعد

 .تلبياناو إدارة اقابة ر

 :ت لعمليااج اخرت و إلبيانال اخاإد -ج

 مرحلةل خالت علوماالمـعلى  الحصول بينما يتمل خادإلامرحلة ل خالت نالبيال اخاإديتم 

معلوماتية كما تنتج ت منتجاإلى ل تتحوالخامات التي  هيت لبياناا  نعليه فإت و خرجاالمـ

 المستخدمين. فسمن طرالمـاف و ألهدا لمختلف تعلوماالمـ

 :ت لمعلوماامستخدمو  -د

م ستخدالمـف مه من طرالك الستخدو ذ بالمشروعت علوماالمـم من نظات علوماالمـج نتاإيتم 

م ستخدالمـما أ ،بالمشروع  الموظفينو خلي للمديرين الدم استخدالمـيشمل والخارجي أو خلي الدا

ألسهم ا حملةو ين ردوالمـو  الدائنيينمثل وع شرالمـرج خا هتمةالمـ الجهاتفيشمل كافة الخارجي 

ية دورير رتقا بمساعدةية ورلضرا تعلوماالمـل يصاإيتم ت ؤسساالمـت و نظماالمـغلب و أ

 لشهريةات ناازوالمـ ،ت بيعاالمـاول كجد

 :تلمعلومام اهمية نظاأ-2

 يجب أن نعالج النقطتين التاليتين: نظمةالمـفي  تعلوماالمـم نظا اهمية ازإلبر

 :تلمعلومااتغيير طبيعة تكنولوجيا - أ

نمط  على كبيرة فنية تغيرات اثحدإإلى  خمسيناتفي ال تعلوماالمـتكنولوجيا في  رلتطوأدى ا

لباهضة اكلفته و  لحجمه الكبير انظرو  الحاسوب ربعد ظهوو ،عها انوف أباختال تنظماـالمأداء 

ك لسلوو الرقابة ا عمليتي ستعماله علىاقتصر أفقد ا ه لذؤقتناا تنظماالمـغلب أيكن بوسع لم 

و مع التطور السريع لتكنولوجيا المـعلومات وانخفاض تكلفتها أدى إلى تسهيل عملية داري إلا

                                       
 00صلفنيةا عإلشعاا بعةطم، ، 0333، رمص، إداري لخدم، "يةدارإلا تماولمعلا ظمن"،يلعاا نشعبا زهرم  1
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أن إلى ي أدى لذء الشيانظمة المـم قساأ في جميع لتكنولوجياامن  استخدام و توفير هذا النوع

 نظمةالمـنشطة أهو جوهر ت علوماالمـم يصبح نظا

 :تلمعلومام اهيكل نظاء لى بناإلحاجة ا- ب

ارد والمـمن  تعتبر تعلوماالمـمة لتشغيل هذه زلالالفنية األساليب ت و اعلوماالمـلطلب على إن ا

 يجبت وعلوماالمـم ساسا على ما يقدمه نظاأها يعتمد أداؤصبح ألذلك  ،للمنظمةاالستراتيجية 

 البرامج ت وكونة من تشغيل بياناالمـت علوماالمـتأخذه تكنولوجيا ي لذا  تحديد الهيكل ديرالمـعلى 

 .1متكامل منظا دمجها في ل والتصات اشبكاو 

ت التصاالو ا البرامج وآللية احي اللنوارد والمـتخصيص  كيفية تحدد دارة أنإلاعلى  يجب كما

ت علوماالمـم نظاأداء تقييم في  كةرشاالمـب و لعامة للحاسوادير بثقافته المـم االمـ لك يستدعيو ذ

  2نظمةالمـخل دا

 :تلمعلومام انظااف هدأ-3

 :فيما يليت علوماالمـم نظااف دهأتتمثل 

 :لمتابعة و الرقابة ا1- 

يستوجب متابعة  مما ؤسسةالمـخل ت دالنشاطاالجميع  تلبياناا جميع تعلوماالمـم نظام من مها

ت و مدخال جميع ىعلة ستمرالمـلرقابة ا أهمية هنا تظهرو  ،ؤسسةالمـخل داألنشطة ا كتفاصيل

ءة لتحقيق كفا محاولة معالجتها ولنقائص و ا تحديد االنحرافات جلأؤسسة من المـ منظامخرجات 

اد رالمـت علوماالمـطبيعة و نة حجم رمقافي  صالألرقابة اتكمن ار و لقرااتخاذ  عمليةفي  كثرأ

 ؤسسة المـاف هدأ تحقيقمساهمتها في  ىمدو عليها  المحصل تعلوماالمـليها مع ل إلوصوا

 :لالتصاوالتنسيق ا2- 

يعتبر حيث  ،ختلفةالمـلفرعية األنظمة ا الجهود بين تنسيقو تكامل ت علوماالمـم من خصائص نظا

ؤسسة المـت مستويا بين جميع لربطانه يعمل على أكما  ،تعلوماالمـم ظائف نظاو همألتنسيق من ا

لوظائف ا بين مختلف منسقل التصان ايكوأن كذلك يجب فقيا كماأ أويا دعمول التصان اكااًءا سو

ظيفة ولتنسيق مع كل من ل و اجه باالتصاوكمل أعلى  بنشاطهام للقياج إلنتااظيفة و : تحتاجمثال

 وتكلفة ق و لسوا يفلطلب ل احوت علوماالمـ علىل لك للحصوو ذالية المـو لتموين و التسويق ا

 .3لتموينا ؤسسة علىالمـرة قدى مدر و ألسعاى امستوو لية وألاد اوالمـ توفير

 :ار لقرذ اتخااعلى ة لمساعدا3_ 

ار لقرااتخاذ  عملية الحديثة و تختلف دارةإلاتعتمد عليه ي لذس األساارات القراعملية صنع تعتبر 

عملية  في حاليات علوماالمـم نظادور سسة فيظهر ؤالمـفي  دةوجوالمـت ستوياالمـحسب  على

 :لتالية ار في المستويات القرااتخاذ 

                                       
 88ص، "يةدارإلا تماولمعلا ظمن "،ناطسل ميراهبإ و ريلبكا نياوص-1
 88ص،قساب جعرم، " يةدارإلا تماوم المعلظن،" ريلبكا دمحم نياوص 2
 00ص، 0333،رمص0،بعةطلا،يةلفنا عإلشعاا مكتبة، "يةدارإلا تماولمعلا ظمن"،زيحجا دمحم يةدنا،رابغ دلسيا لكام - 3
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 تينيةارات روقرن غالبا ما تكوة و معقد غيرارات لقرافيه ن تكو التيو :  لتعليميى المستوا

 تنظيمية و قابية ارات رلقرافيه ن حيث تكو:  لتكتيكيى المستوا

طويلة  استراتيجيات ضعوفي  تساهمتخطيطية ارات لقرن افيه تكوو:  تيجياإلسترى المستوا

 و هي غالبا في غاية االهمية و ذلك لضخامة مصاريف المـيزانية المـالية لهذه الخطط ،ىدالمـ

 إذن مما سبق نستخلص أن نظام المـعلومات يهدف بشكل عام إلى توفير المـعلومات  االستراتيجية

لتنبؤ ا ثم منو  ،ستقبلية المـو  ،اضية المـ ،الحاضرة على حالتها   دارةإلالمستويات ية ورلضرا

لدقة ا ،لسرعة اتوعيتها " و بط الضوا تحليلها و تحديد ،حفظهات علوماالمـهذه تجميع عن طريق 

 ؤسسةالمـم تنفيذ مهاو  يرينالمس سئلةأ إلجابة علىا في ضعها بطريقة تساعدو وتقييم فعاليتها و "

III- المعلوماتمة ظنت أيادتحم هأ: 

و  ،ين ردوالمـو المستهلكين مع ت لعالقاو انظمة المـاف هدأتؤثر على ت علوماالمـنظمة إن أ 

جهها اقد يو تحديات ةعدد لصدا اهذ في ردنوو متالحقة  تغيرات بهاحدثت أوخلية الدت العملياا

 :ؤسسة المـالمسيرفي 

كيف يمكن للمؤسسة أن تستخدم تكنولوجيا المـعلومات و تصميم : تيجية اإلسترت التحدياا. أ

رة يد عن قدامتز بمعدل تنمورع و لفنية تتساا المتغيراتأن حيث  ،للفعاالتنافسي التنظيم ا

إلى  تحتاج متنافسة فهيت ؤسساالمـ  ، و لكي تظللتكنولوجيا ام استخدو اؤسسة على تطبيق المـ

 لتقديمختلفة المـألنشطة ابين  تنسقو لتكنولوجيا ام استخداتتمكن من  حتى لتنظيماتصميم دة عاإ

اف إلسراعلى  ءلقضاو االخدمات ت و لصيانة للمنتجاو التسليم و اإلنتاجية ت العمليات و انتجاالمـ

 .ألنشطةامن ءة لكفام اعدو 

ما هي أساليب المـؤسسة لفهم احتياجات : لعمالقة ت الكياناالخاصة باالتجاه نحو ت التحدياا. ب

فظهور  ، نحو العالمية تتجهومالقة لعات تتميز بالكيانا التيلبيئية وف الظراؤسسة للتكيف مع المـ

ج و إلنتااعملية  يدعمأن يمكن ت للمعلومام نظاد جوولعمالقة يستدعي ت الكياناامثل هذه ونمو 

 .نتجةالمـالخدمات  ولسلع ابيع 

:كيف يمكن للمؤسسة أن تطور هيكل المـعلومات الذي يدعم ت هيكل للمعلوماء بناي تحد. ج

نظمة ليست لديها المـن فقد تكو ،ألنشطةداء األ ةجديدق طرت علوماالمـنظمة م أفها بينما تقداهدأ

ت ؤسساالمـبعض ت علوماالمـبأنظمة  تدعمأن يمكن كيف و  ،ؤسسةالمـاف دهأضحة عن ة وافكر

 .تعلوماالمـ نظمةءة أفها بسبب نقص كفااهدأ تحقق أنال تستطيع ت ؤسساالمـبعض و 

كيف يمكن للمنظمة أن تحدد قيمة أنظمة المـعلومات  :ت لمعلوماانظمة أفي ر الستثماي اتحدد. 

رة تتطلب تكنولوجيا متطو التي وكلفة المـ غير ة ولقوذات الكومبيوتر ة اجهزأتطوير أدى لقد و 

 كبها اتنظيمية توو ية إداريضا نظم و أ

 :لرقابة و الية ولمسؤي اتحد. ه

 ة عليهلرقابو الفهم اد الألفر يمكن يذلت اعلوماالمـنظمة أهيكل  يبني أنللتنظيم يمكن كيف 

 الجتماعية الناحية امقبولة من و لة وبطريقة مسؤت علوماالمـنظمة ام أستخدا كيف يضمنو
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 :استنتاج 

دورا ؤسسة تلعب المـ في تعلوماالمـنظمة أن ألفصل اهذه ل من خال ستخلص نأن يمكن  

إن أنظمة .درصاالمـحسن أا على هدباعتماق لطرث ابأحد لهاستغالا  تم إذابه السيما ن ال يستها

 ةحيا فيحيويا و هاماً دوراً تلعب لي آلم اإلعالز اعلى جهالها ستغالاو ماجها إدعند ت علوماالمـ

ية للتأكد من صحة ورلضرا الخطواتتؤخذ أن البد  و بالتالي ، الحكوميةت نظماالمـت و ؤسساالمـ

ض لغردي اال تؤ التيألنظمة أن اقد ثبت سريتها لن ضماو عليها د العتماى امد ت وعلوماالمـ

دي تؤ حتىت علومالمـانظمة أيتم تصميم أن ال بد من  و لهذا ، مؤسسة يةأثة على رلكاا تمثلمنها 

تها و ال بد من مراعاة تأثير هذه قبة عملياامراد ألفرا يستطيعو  مخطط لهالوظائف كما هو ا

 .ةنشأإلنسانية للمو االجتماعية احي النواألنظمة على ا
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ة البشري وظيفة إدارة املوارد
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 تمهيد 

 ، نجاحها في ساهمت تغيرات عليها وطرأت المراحل من بالعديد البشرية الموارد إدارة مرت

 أهم من البشرية الموارد إدارةبها ، ان  للتأثر عرضة الموارد أكثر مع تتعامل نها تعتبر ا لذلك

 المنظمة بيئة على تطرأ التي بالتغيراتنها تتاثر كو حساسية هاوأكثر المنظمة، في اإلدارات

 توفير و عليه الحفاظ على وظائفها خالل من تعمل لذلك ، خارجية أو داخلية كانت سواء

 من المؤسسة تمكن التي هي البشرية الموارد إدارة بأن القول ويمكننا ، له األمثل االستغالل

 هي وما ؟ اإلدارة هذه أهمية تتمثل ففيما ، والبقاء راراالستم لها وتضمن التحديات مواجهة

 تمر بها. التي  مراحلال

 المبحث األول: الموارد البشرية 

يعد مدخل الموارد البشرية مدخال حديثا نسبيا في إدارة األفراد حيث انتشر االصطالح أثناء 

 فراد ومعاملتها كمورد بدالالسبعينات وقد أظهرت األبحاث في مجال العلوم السلوكية أن إدارة األ

من اعتبارهم مجرد إنسان يتحرك ويتصرف فقط على أساس مشاعره وعواطفه يمكن أن يحقق 

فوائد رمزيا لكل من المنظمة والفرد وبالرغم من زيادة أهمية الموارد البشرية إال أن هذا 

 االصطالح يصعب تحديده تحديدا دقيقا .

I-  تعريف الموارد البشرية: 

صد بلفظ موارد بشرية كل العمالة الدائمة والمؤقتة التي تعمل للمنظمة وبمعنى آخر أن لفظ يق -0 

 العمالة يشير إلى للقيادات التنظيمية ورؤساء الوحدات التنظيمية في كل المستويات التنظيمية.

ومن هذا المنطلق فإن البنية األساسية ألي منظمة هي العنصر البشري وعلى مدى العصور كان 

الهتمام الرئيس للباحثين والممارسين في مجال اإلدارة هو البحث عن كيفية تعظيم االستفادة من ا

الموارد في تحقيق رفاهية اإلنسان فاإلنسان هو نقطة البداية والنهابة فهو المكون األساسي للمنظمة 

لمحاور وهو غايتها في النهاية ولذلك فإنه من المنطقي  أن يكون العنصر البشري هو أحد ا

 . 1األساسية لتميز األداء التنظيمي

إن إصالح المورد ال ينطبق إال على األصول المادية التي تحقق الثروة أو تحقق إيرادات  -0

ويمكن للمورد البشري أن يحقق إيرادات من خالل استخدام مهارته ومعرفته ولبس من خالل 

تحقق الثروة، فبدون هذه المهارات  عملية التحويل والتغير التي تحدث للموارد المادية لكي

 والمعرفة يصبح الفرد عاجزا أو ذو قدرات محدودة تمنعه من إحداث التحول والتغير .

وعندما تحصل المنظمة على موارد بشرية تتوافر لديها المعرفة والمهارة فيمكن القول أن المنظمة 

 ظة على سببين:. المحاف2لديها  مخزون من الموارد البشرية ويجب على المنظمة

وجود أفراد يمتلكون استعدادات عندما يتم تنمية مهاراتهم بشكل مناسب وكافي يمكن ضمان  -0

 قدرتهم بكفاءة لتحقيق األهداف.

                                       
 .  88،ص  0118، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بحوث ودراسة ،القاهرة ، اآلداء التنظيمي المتميز :نظرية إلى المنظمة المستقبلعادل زايد ،  - 1
 (  0110/0118جامعة اإلسكندرية ،  الدار الجامعية ) يةمدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرراوية أحسن،  - 2
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من خالل مهارات ومعرفة واستعدادات األفراد يصبح هؤالء األفراد في وضع يسمح لهم في  -0

ذات والفرد الذي يشعر بالرضا وتحقيق تحقيق أهدافهم الشخصية والرضا الوظيفي وتحقيق ال

 .1الذات يمكن أن يساهم بفعالية في تحقيق أهداف المنظمة مما يؤثر على أداء الفرد وفعالية المنظمة

 II - مراحل تطور إدارة الموارد البشرية: 

:ظهرت الحاجة إلى االهتمام بالممارسات المستقلة للموارد  نشأة وتطور إدارة الموارد البشرية

أصحاب األعمال والعاملين فى التعقيد ، وظهر ذلك  لبشرية عندما بدأت عالقات العمل بينا

 فى مجتمعات العمل المختلفة. وفيما يلى نظرة سريعة  واضحاً منذ الثورة الصناعية وظهور اآلالت

 للتطور التاريخى إلدارة الموارد البشرية :

ن الثامن عشر بالمجتمع الغربى ، وكان ما : ظهرت هذه الثورة فى القر الثـورة الصناعيـة 0

يميزها ظهور اآلالت والمصانع الكبيرة واحتياجها إلى عمالة متخصصة . وأدى ذلك إلى سوء 

ظروف العمل المختلفة ، وظهور فئة مالحظين ومشرفين لم يهتموا بالعاملين ، كما كانت الرقابة 

 ترة إلى ضرورة تحسين ظروف العاملين .على العمل روتينية ولذلك تطلب االحتياج من هذه الف

مع مساوئ الثورة الصناعية ظهرت اتحادات ونقابات عمال  : ظهور الحركات العمالية 0

 تطالب بحقوقهم خاصة فيما يتعلق بأجورهم وساعات العمــل .

: حاول تايلور أن ينظم العالقة بين اإلدارة والعمال من خالل عدة مبادئ  اإلدارة العلميــة 8

أهمها : تصميم العمل ) دراسة الحركة والزمن ( ، واالختيار الجيد للعاملين وتدريبهم وإعطائهم 

 أجور حافــزة .

: اهتم علماء النفس بدراسة ظهور مثل اإلجهاد واإلصابات  ظهور علم النفس الصناعى 0

 وتحليل العمل وتطوير االختبارات النفسية الختيار العاملين .

: اهتمت هذه الحركة بإنتاجية العاملين من حيث ضرورة  قات اإلنسانيةظهور حركة العال 0

 االهتمام بالعاملين بجانب ظروف العمل كما اهتمت بالنمط اإلشرافى والخدمات المقدمة إليهم .

: ظهر ذلك بوضوح فى منظمات الجيش والحكومة  البدء فى ظهور ممارسات إدارة األفراد 0

ى شكل شروط للتعيين واستخدام االختبارات النفسية واالهتمام باألجور ) الخدمة المدنية ( وذلك ف

 وخدمات العاملين وضع الفصل التعسفى .

: قامت بعض الشركات الكبيرة  البدء فى ظهور بعض المتخصصين فى إدارة األفراد 0

بتوظيف عاملين متخصصين فى مجاالت التوظيف والتدريب واألجور وخدمات العاملين واألمن 

 لصناعى والرعاية الطبية واالجتماعية للعاملين .ا

 : أثارت هذه الحركة ) النصف الثانى من القرن العشرين (  ظهور حركة العلوم السلوكية 3

 عملية تطوير ممارسات األفراد تمشياً مع تطور العلوم السلوكية وذلك مثل تخطيط المسار 

 ء الوظائف .. الخ .الوظيفى للعاملين ومراكز التقييم اإلدارية وإثرا

                                       
 .0118-0110، اإلسكندرية، الدار الجامعية، مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشريةد. راوية حسن،  - 1
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ظهر ذلك فى إصدار تشريعات للعالقة بين أصحاب  : تدخل الدولة بالقوانين والتشريعات 3

األعمال والعاملين تتعلق بالحد األدنى لألجور والتأمينات والمعاشات واألمن الصناعى وصحة 

 العاملين .

ادات مهنية فى مجال إدارة : اهتمت بعض المنظمات الدولية فى تقديم شه الشـهادة المهنيـة 01

الموارد البشرية مثل الشهادات التى تقدم فى مجاالت المحاسبة والتمويل واإلدارة وفق نظام معين 

 للحصول على هذه الشـهادات .

III-  أهمية الموارد البشرية: 

الل ختقدم المعرفة اإلنسانية خالل العصور القليلة الماضية يعادل التقدم الذي أحرزته البشرية  

كل مراحلها السابقة، ومن السهل أن يرى اإلنسان أن االكتشافات واالختراعات التي تحققت خالل 

 القرن الحالي تعادل وتزيد على مقدار ما حققه البشرية من عصور طويلة.

المنظمات الناجحة اقتصاديا هي تلك المنظمات التي تحتوي منتجاتها على أكبر قدر ممكن من  -0

 ة البشرية، وصناعة اإللكترونات خير شاهد على ذلك.جوانب المعرف

 ارتباط التقدم في مجال اإلنتاج والصناعة ارتباطا وثيقا بقاعدة المعرفة البشرية. -0

تزايد األهمية النسبية للموارد البشرية العاملة في شتى مجاالت المعرفة مقارنة بأهمية الموارد  -8

لمادية والصناعية ومثال على ذلك زيادة الطلب على البشرية التي يرتبط عملها بالقدرات ا

 مبرمجي ومحلي النظم.

تحول القوة داخل المنظمات إلى العاملين الذين يملكون مفاتيح المعرفة التنظيمية وهو يتحكمون  -0

 في مصادر القوة والثروة داخل المؤسسة في نفس الوقت.

ة ما تملكه تلك المنظمات من رأس المال يتوقف نجاح العديد من المنظمات الحديثة على جود -0

 البشري، ويقصد بالجودة هنا مقدار المعرفة والمعلومات المتاحة للعمالة البشرية.

المعرفة أصبحت إحدى المجاالت األساسية للصراع العالمي بين القوى العظمى وذلك بدال من  -0

 الصراع على الموارد المادية.

ة شوهدت آثار عصر المعرفة على فلسفة إدارة المنظمات خالل السنوات القليلة الماضي -0

 وهيكلها وعدد العاملين فيها فاإلتجاه السائد اآلن هو االتجاه نحو "التقلص".   

ألف  010واالحتفاظ بعمالة المعرفة فقط ومثال ذلك ما حدث في شركة  كانت توظف  

هو التحول نحو والواضح  0338ألف موظف  001ولكنها أصبحت  0330موظف في عام 

استثمار في مصادر المعرفة )األصول البشرية( أكثر من االستثمار في نواتج المعرفة )األصول 

 المادية(.يمكن القول أن منظمات األعمال خالل الفترات القادمة لن تحرز تقدما ملموسا في ضوء 

 مات األعمال ما تملك من مواد مادية فقط ولكن في ضوء ما يعرف أيضا وبمعنى آخر فإن منظ

 .1يجب أن تعد العدة لمواجهة تحديات عصر المعرفة

                                       
 عادل زايد، المرجع السابق، ص  - 1
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 مجال تقديم منتج جديد: -0-0

إن قدرة المنظمة على التنافس من خالل تقديم منتج متميز أصبح يرتبط ارتباطا كبير بمدى  

قدرة تلك المنظمة على تقديم منتج جديد خالل فترات زمنية متقاربة، والمالحظ حاليا أن دورة 

ياة المنتج أصبحت قصيرة جدا، وخير دليل على ذلك ما يحدث في مجال صناعة اإللكترونات ح

)مثل أجهزة الهاتف المحمول أو الحاسبات اآللية(، بل أكثر من ذلك أصبح من المعتاد أن تقدم 

 نفس الشركة منتجا جديدا يقبل منتجا سابقا لها "بيدي ال بيدي عمر".

ي قدم منتجا جديدا، ال تشرك المنافسين متعة تقليد منتجاتها الحالفالمنظمة التي تستطيع أن ت 

 وهذا ما يوضحه الجدول التالي.

 .1دور الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية  :  10 جدول رقم

 دورة الموارد البشرية الميزة التنافسية 

 دورة حياة المنتج قصيرة. تقديم منتج متميز 0

 يد واإلبتكار.زيادة الحاجة للتجد

 زيادة أهمية الموارد البشرية في التجديد واالبتكار.

 التكنولوجيا متاحة أمام الجميع. امتالك تكنولوجيا متطورة 0

 التكنولوجيا الحديثة تتطلب مهارات متطورة.

العنصر البشري قادر على استعاب التكنولوجيا 

 المتطورة.

 بحت مفتوحة وبال حدود.األسواق أص التنافس في األسواق المفتوحة 8

 المنافسة حق مشروع للجميع.

 المنافسة من خالل رأس المال الفكري.

VI- :أهداف إدارة الموارد البشرية 

  العدالة     -ب الكفاءة-أ  غالباً ما تنطوي تحت هدفين أساسيين:

النتاج هي: ومدخالت ا، أوالً: الكفاءة: هي العالقة بين مدخالت العمليات االنتاجية والمخرجات

 المخرجات هي : المنتجات أو الخدمات، المواد الخام،اآلالت ،التقنية،المعلومات، الموارد البشرية

  من قيمة المدخالت. أكبرتتحقق الكفاءة كلما كانت قيمة المخرجات 

 :نعبر على كفاءة أداء المنظمة من زاويتين 

مستوى  -العائد على االستثمار - نصيب المنظمة من السوقأداء المنظمة ويقاس من خالل: -أ

 .جودة الخدمة المقدمة للجمهور

 ن معدالت دورا - نسبة الغياب  -اإلنتاجية معدالت األداء أو  أداء الموظفين ويقاس فعاليته: -ب

 الفصل او الطرد من العمل. نسبة – نسبة الحوادث واالصابات - العمل

                                       
 000رجع سابق، ص ، الطريق إلى منظمة المستقبل، ماألداء التنظيمي المتميزعادل زايد،  - 1
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 (ات الخاصة بالتعامل مع الموارد البشريةاالجراءات والقرار)ثانياً: العدالة : يقصد بها 

متعلقة  سياسات -سياسة التحفيز -سياسة عدم التمييز)المنظمة    -*ويمكن قياسها من زاويتين :أ

درجة  - نسبة التظلمات والشكاوي) الموظفين-ب( رغبات وطموحات الموظفين  - بتحقيق

أهداف إدارة  إذاً خالصة (األفرادعلى معنويات  - تأثير المشاكل والشكاوي - خطورة الشكاوي

 الموارد البشرية:

 قوة عمل متجانسة : من حيث المستوى الثقافي ،التدريبي،الخلفية السلوكية -

 قوة عمل منتجة: تحقيق االنتاج أو الخدمة طبقاً للمعايير المحددة في الوقت المحدد. -

 واقصر وقتقوة عمل فعالة: أن يتم إنجاز العمل بأحسن الطرق وأقل التكاليف  -

 قوة عمل مستقرة:كلما انخفضت نسبة دوران العمل والغياب كلما زادت قوة  المنظمة وفعاليته. -

 تنمية قدرات األفراد:عن طريق التدريب. -

 تحقيق االنتماء والوالء:عن طريق حرص المنظمة على ارضاء الموظفين خاصة األكفاء منهم. -

 : حسب أهداف إدارة الموارد البشريةويمكن تحديد 

األهداف التنظيمية: الترابط والتعاون والتنسيق بين إدارة الموارد البشرية واإلدارات األخرى  .0

 في المنظمة.

األهداف الوظيفية: قيام إدارة الموارد البشرية بأداء الوظائف الخاصة باألفراد ومنها ضمان  .0

تمرار لمحافظة على اساستمرار تدفق القوى البشرية للمنظمة، وضمان االستفادة القصوى منها، وا

 رغبتها في العمل لدى المنظمة.

األهداف اإلنسانية: إشباع إدارة الموارد البشرية لحاجات ورغبات العاملين من خالل إتاحة  .8

 فرص التقدم لهم وتوفير سياسات تخدم مصالحهم.

 باألهداف االجتماعية: تحقيق أهداف المجتمع من تشغيل األفراد حسب قدراتهم، وبما يتناس .0

 مع القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال وحمايتهم من أخطار العمل.

V- .وظائف ادارة الموارد البشرية 

إلدارة الموارد البشرية وظائف عديدة تغطي مجاالت العمل داخل المنظمة تختلف على      

 اختالف أنواعها، وفيما يلي عرض لمختلف وظائف إدارة الموارد البشرية: 

 فة تكوين الموارد البشرية: وهي نشاط رئيسي يتكون من أنشطة فرعية متكاملة أ_ وضي     

 ومترابطة يشكل مجموعها سلسلة من األعمال تقوم من خاللها إدارة الموارد البشرية باألنشطة 

التالية: تصميم وتحليل العمل، التخطيط للمورد البشري، استقطاب المورد البشري،اختيار وتعيين 

 1شرية، التأهيل.الموارد الب

 ب_ وظيفة تنمية وتطوير الموارد البشرية: تتمثل في:     

                                       
 01_53عمري سامي مراع سابق ص ص 1
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  تدريب وتنمية العاملين: يركز هذا النشاط على إكساب العاملين مهارات أو معارف أو

 1سلوكيات جديدة بهدف تحسين األداء ومعالجة جوانب الضعف فيه.

 لوظائف المتتالية التي يشغلها تطوير المسار الوظيفي: المسار الوظيفي هو مجموعة من ا 

 الفرد على امتداد عمره الوظيفي وتطوير المسار الوظيفي هو تطوير ألداء العاملين حتى يحققوا 

 2أهداف المنظمة.

  إدارة األداء: يقصد بإدارة األداء الوسيلة التي من خاللها يتأكد المديرون من أنشطة العاملين

ف التنظيمية وعليه فإن إدارة األداء كمفهوم تعتبر أحد المحاور وأن نتائج أدائهم تتوافق مع األهدا

 3الحاكمة لتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة ومن ثم أهدافها التنظيمية.

ج_ وظيفة تحفيز الموارد البشرية: يمكن اعتبار الحوافز بمثابة مقابل لألداء المتميز فاألجر      

أة الوفاء بمتطلبات األساسية للحياة، لدا فالحوافز تأتي لمكافهو مقابل قيمة الوظيفة وهو القادر على 

 4الموارد البشرية عن تميزها في األداء.

د_ الرواتب واألجور والمكافأة: وهي التي تعن بتقييم التعويضات المباشرة للموظفين من      

فرد ية للرواتب وأجور وحوافز تكون مرتبطة بالعمل  والتعويض غير مباشرة من مكافأة معنو

كالمزايا االجتماعية والصحية التي ترتبط بمتغيرات مختلفة، األمر الذي يؤدي إلى زيادة رضا 

 5الفرد ودافعتيه مما ينعكس على أدائه وزيادة إنتاجيته.

ه_ السالمة والصحة المهنية: وهو المكون الذي يعن بممارسة عدد من األنشطة بهدف حماية      

متها العنصر البشري في المنظمة، من التعرض للحوادث واإلصابات عناصر اإلنتاج، وفي مقد

خالل العمل، من خالل إيجاد الظروف المادية والنفسية المناسبة للعاملين ألداء أعمالهم بإنتاجية 

 6عالية.

و_ وظيفة تنظيم عالقات العمل: تحاول إدارة الموارد البشرية من خالل قيامها بهدف الوظيفة      

بين كل من حق المؤسسة في سعيها لتحقيق أهدافها العليا وحق النقابات العمالية التي  الموازنة

 7تفاوض لصالح أعضائها، وحق األفراد العاملين في حرية اختيار ممثليهم وإشباع رغباتهم.

                                       
 00مؤيد سعيد السامل مراع سابق ص  1
للمؤسسات الصناعية خارج  الدويل الرابع حول املنافسة واإلسرتاتيجيات التنافسيةبن عوايل حنان, متطلبات فعالية التسيري اإلسرتاتيجي للموارد البشرية خللق ميزة تنافسية،  امللتقى 2

 00اامعة الشلف ص   0108  احملروقات يف الدول العربية،قطاع 
 00نفس املراع ص  3
ص  0110,  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املااستري إدارة أعمال، اامعة سعد دحلب البليدة دور إدارة املوارد البشرية يف التخطيط اإلسرتاتيجيشاليل عبد القادر, 4

010 
األردن  ، أطروحة دكتوراه، قسم إدارة أعمال, األكادميية العربية للعاوم املالية واملصرفية،لتخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية يف القطاع العام يف األردنواقع اموفق حممد الضمور, 5

 .03, ص 0113
 03موفق حممد الضمور، نفس املراع ص6
 001شاليل عبد القادر مرحع سابق ص 7
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 المبحث الثالث : االتجاهات الحديثة إلدارة الموارد البشرية

دارة الموارد البشرية من خالل التطرق الى إدارة الموارد يتناول هذا المبحث االتجاهات الحديثة ال

التحديدات التى تواجه نظم إدارة مفهوم إدارة الجودة الشاملة و كذا التطرق الى البشرية في ظل 

 ة هذه التحدياتوكيفية مواجه الموارد البشرية فى تطبيق الحكومة اإللكترونية

I-  ارة الجودة الشاملة:إدارة الموارد البشرية فى ظل مفهوم إد 

 تهتم إدارة الموارد البشرية فى ظل مفهوم إدارة الجودة الشاملة ببناء فرق العمل ذاتية اإلدارة فى 

 المنظمات ، وذلك لتحقيق التحسن المستمر من خالل المشاركة والتعاون بين العاملين ولتحقيق 

 أهداف المنظمة التى توجههم إليها اإلدارة. 

الجودة الشاملة يتطلب التغيير فى العديد من المجاالت المتعلقة بإدارة الموارد  إن تطبيق إدارة

 البشرية منها: 

إن التغيير فى أدوار العاملين فى ظل مفهوم إدارة الجودة الشاملة يشمل  التغيير فى أدوار العاملين:

 النواحى اآلتية: 

تحسين العمليات بالمنظمة  الوظائف والمهام: فى ظل مفهوم إدارة الجودة الشاملة أصبح -أ

هى مسئولية كل العاملين بالمنظمة ، وذلك من خالل قيامهم بتقديم مقترحات عن تحسين العمليات 

 بالمنظمة. 

فرق العمل: إن فرق العمل هى حجر الزاوية فى تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، وخاصة  -ب

ام هى فرق المشروعات والتى فرق العمل متعددة المهام وأحد أنواع فرق العمل متعددة المه

عد ب تحتوى على عاملين من كافة الوظائف ألداء عمل أو مهمة معينة ، ويتم تصفية هذه الفرق

 أداء هذه المهمة. 

وهناك نوعاً آخر من فرق العمل ، وهو فريق تدفق العمل ، وهو فريق يقوم بأداء مهام متتابعة 

العمل التى توجد بالمصنع أو وحدة الرعاية الصحية منذ بداية المهمة وحتى نهايتها. مثل خاليا 

التى تهتم بالمريض فى المستشفى ، هذه الوحدة تحتوى على معمل للتحاليل ، صيدلية ، بعض 

 الخدمات المساعدة ، ولذلك فهى تشمل كافة المهارات المتنوعة إلتمام عمليات التشخيص والعالج. 

ها أما فريقاً لتحسين األداء أو آخر ألداء العمل أو ثالثاً ويمكن أن تكون فرق العمل التي يتم تشكيل

ذا كفاءات متنوعة يستطيع التدخل عن طريق تمكين العاملين من المشاركة فى تصميم برنامج 

الجودة وجعلهم جزءاً منه ، وبالتالى تحقق والئهم للبرنامج وفهمهم له بالشكل الذى يساعد على 

   1لومات المرتدة التى تساعد على تحسين جودة األداء.تحقيق أهدافه والحصول على المع

مسمى الوظيفة )المساعدين والمسهلين(: فى ظل مفهوم إدارة الجودة الشاملة ، ظهرت  -ج

مسميات لوظائف جديدة مثل: المساعدين والمسهلين ، وهم الذين يساهمون بجهود كبيرة فى 

 المساعدة على تسهيل تطبيق إدارة الجودة الشاملة. 

                                       
1 Albert and Jennfer p68 
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لتحسين بيئة العمل الخاصة بفرق العمل متعددة المهام ، فإن العاملين بالخطوط األمامية بالمنظمة و

 يصبحوا مساعدين ، كما أن الرؤساء يصبحوا مسهلين. 

كما أنه فى ظل مفهوم إدارة الجودة الشاملة ، فإن العاملين بالخطوط األمامية يقومون بجمع وتحليل 

 ات التى يقومون بها ، ولذلك فهم يمتلكون قوة المعرفة الخاصة بها. البيانات المتعلقة بالعملي

وكذلك فإن المشرفين والعاملين والمهندسين يتفاعلون معاً ويعملون على تحسين فريق العمل لكي 

يصبح فعاالً ، ولذلك فإن بيئة العمل التفاعلية تشكل سلوك هذه الفئات والمتعلقة بدورهم فى تكوين 

ذى يسهل بدوره من عملية القيادة ، وقائد الفريق فى هذه الحالة هو األكثر تعلماً فرق العمل وال

وخبرة ، وكذلك فإن القائد الجديد لفريق العمل يجب أن تتوافر فيه صفات متعددة منها: مدى توافر 

المعرفة لديه ، مهارات االتصال ، رؤية واسعة عن العمل ، درجة العاطفة واأللفة فى التعامل مع 

 اآلخرين. 

كما أن المديرين فى كافة المستويات اإلدارية يعتبروا معلمين ومدربين لبقية العاملين ، فهم يقومون 

بتعليم العاملين وتدريبهم فيما يتعلق بنواحى الموازنات، الصيانة، المشتريات ، الجدولة ، اختيار 

  1العاملين وإدارة الجودة.

II-  ة الموارد البشرية فى تطبيق الحكومة اإللكترونية: التحديدات التى تواجه نظم إدار 

يواجه المسئولون عن إدارة الموارد البشرية بالمنظمات العامة نتيجة لتطبيق نظم الحكومة 

 اإللكترونية مجموعة من التحديات تتمثل فى: 

امل عاستقطاب واختيار أفضل العناصر التى يمكنها استخدام النظم التكنولوجية الحديثة فى الت -0

 مع المواطنين. 

االستجابة للتغيرات فى نظم وقوانين العمل والعمال والمترتبة على استخدام نظم التكنولوجية  -0

 الحديثة.

 التحول من االهتمام بالخطط التكتيكية إلى تسهيل وتطبيق التخطيط االستراتيجى.   -8

ى القيمة المضافة إزالة سوء الفهم المتعلق بأن وظيفة إدارة الموارد البشرية ال تسهم ف -0

 للمنظمات العامة. 

ويمكن التغلب على التحديات السابقة من خالل قيام إدارة الموارد البشرية بتصميم وتطبيق النظم 

 اآلتية: 

نظم قواعد البيانات والحسابات. مديرى الموارد البشرية يدركون أنهم بحاجة إلى تصميم  -0

المشتريات ، ألن بعضاً من هذه النظم تمدنا بمعلومات  وتطبيق النظم المالية والمحاسبية ، األجور ،

عن األجور الوظيفية ، كما أن مديرى الموارد البشرية بالمنظمات العامة يمكنهم توفير وإعداد 

 قواعد بيانات التى تهتم بتكوين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية. 

                                       
1 Scott 1991, Falk 1993, Luthans and Kreitner 1985 p90 
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بتوفير بعض البيانات والمعلومات التى تتعلق نظم معلومات المنزلية: تتعلق هذه النظم  -0

بالنواحى الداخلية )المنزلية( المكونة للمنظمة ، ومنها نظم إدارة الموارد البشرية وما بها من نظم 

فرعية مختلفة مثل االختيار والتعيين ، األجور ، الحوافز ، تقييم األداء والتدريب. وتوجد هذه 

 التى تتوافر لديها موارد مادية وبشرية كبيرة.  النظم فى الحكومات الكبيرة الحجم

نظم التطبيقات الخاصة: وهى نظم معلومات تتعلق بالتطبيقات الخاصة بإدارة الموارد  -8

البشرية فى مجاالتها المتعددة مثل نظم التعويضات والمنافع، التدريب، تنمية المهارات وتطويرها. 

 علومات الالزمة ، أو تستخدم مع نظام المعلومات وهذه النظم قد تستخدم بشكل مستقل لتوفير الم

 المركزى للموارد البشرية. 

III-   :التحديات التى تواجه إدارة الموارد البشرية وكيفية مواجهتها 

نتيجة للتغيرات التى حدثت فى البيئة الخارجية للمنظمة ، ظهرت مجموعة من التحديات  

رة الموارد البشرية بصفة خاصة ، وتتمثل هذه التى تواجه إدارة المنظمة بصفة عامة وإدا

 التحديدات فيما يلى: 

 التحول من عصر التصنيع إلى عصر المعلومات.  -0

 التحول من األسواق المحدودة إلى األسواق العالمية.  -0

 التحول من البيئة المستقرة إلى البيئة المتغيرة.  -8

 التحول من األمر إلى التوجيه.  -0

 ي والبدني إلى العمل الذهنى والعقلى. التحول من العمل الجسمان -0

 التحول من األداء الفردى إلى األداء الجماعى فى شكل فرق عمل.  -0

 التحول من التخصص فى العمل إلى التنوع فى المهارات.  -0

 التحول من التركيز على السلع والخدمات إلى التوجه بالمستهلك.  -3

 ى اتخاذ القرارات. التحول من إتباع األوامر إلى المبادرة والمشاركة ف -3

 التحول من الموارد البشرية إلى شركاء فى النشاط.  -01

 التحول من األصول المالية إلى رأس المال الفكرى.  -00

ونتيجة للتحديات السابقة ، فإن إدارة الموارد البشرية عليها أن تواجه هذه التحديات من  

 خالل اإلدارة الحديثة للموارد البشرية والمتمثلة فى: 

 فلسفة جديدة لتنفيذ األنشطة. وذلك من خالل التحول من مفهوم إدارة الموارد البشرية تبنى  -0

 إلى مفهوم اإلدارة مع الموارد البشرية باعتبار أن المورد البشرى هو شريك فى المنظمة وليس 

 عنصر خارجى عنها. 

لبشرية ارتباط إدارة الموارد البشرية بشكل مباشر برسالة المنظمة. إدارة الموارد ا -0

أصبحت تساهم فى التخطيط االستراتيجى وتطوير الوسائل واألساليب التى يستطيع من خاللها 

األفراد المبادرة والمساهمة فى تحقيق أهداف المنظمة وهذا يعنى أن إدارة الموارد البشرية 

لين مأصبحت تساهم بشكل كبير فى تحقيق األهداف والنتائج التنظيمية ، وهذا يتطلب التزام العا
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بأهداف المنظمة ومحاولة تحقيقها. والحاجة إلى التزام األفراد تعنى تعليم وتدريب العاملين ، كما 

 أن االتصاالت والمساهمة فى اتخاذ القرارات أصبحت متطلبات هامة للمنظمة. 

وكذلك ظهرت أهمية االرتباط بين تخطيط الموارد البشرية مع التخطيط االستراتيجى اإلجمالى 

مة ، وذلك لتدعيم رسالة المنظمة ، كما أن أهداف إدارة الموارد البشرية يجب أن تنبع من للمنظ

أهداف المنظمة المتمثلة فى الربح ، النمو ، اإلنتاجية ، الجودة ، االبتكار واإلبداع ، المرونة 

مة وذلك ظوالتنافسية ، وكذلك التقييم المستمر ألثر أنشطة الموارد البشرية على العاملين ، والمن

 التخاذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية فى عالم يتسم بالتغير المستمر. 

التركيز على الثقافة التنظيمية التى تتسم بالديموقراطية والمساهمة فى اتخاذ القرارات  -8

وذلك من خالل مساهمة العاملين في اتخاذ القرارات ، إتاحة فرص الحوار المستمر مع العاملين 

لمفتوحة والمباشرة وبرامج المقترحات والمقابالت واالجتماعات المستمرة التخاذ واالتصاالت ا

القرارات بشكل أكثر فعالية ، وكذلك زيادة حرية العاملين فى اختيار مهام عملهم والطرق الالزمة 

 لتنفيذ هذه المهام. 

سائل الواستخدام أدوات التحفيز واإلنجاز الشخصى. وذلك من خالل قيام المنظمة بتصميم  -0

التى تقدم فرص للتطوير المستمر لقدرات ومهارات العاملين بها وذلك من خالل تحسين برامج 

 التدريب والتنمية والتطوير بين العاملين. وكذلك توعية العاملين بأهمية التطوير الذاتى ألنفسهم. 

المنظمة لين بالسياسات المرنة إلدارة الموارد البشرية التى تعتمد على حاجات ورغبات العام -0

، وذلك من خالل التحول من مركزية القواعد واإلجراءات إلى تصميم السياسات المرنة إلدارة 

 الموارد البشرية التى تعتمد على حاجات ورغبات العاملين. 

التحول الكلى إلى خدمة العمالء سواء العمالء الداخليين أو العمالء الخارجيين. وذلك من  -0

ين بالمنظمة عمالء داخليين يجب إشباع حاجاتهم ورغباتهم فى المنظمة خالل اعتبار أن العامل

 التى يعملون بها. 

التركيز على إدارة المعرفة ورأس المال الفكرى. أصبحت المعرفة هى أهم الموارد المتاحة  -0

بالمنظمة ، وذلك من خالل توليد وهيكلة وتطوير ونشر وتبادل المعرفة ، وعلى ذلك فإن المنظمات 

جحة هى تلك المنظمات التى يتوافر فيها معرفة تنظيمية وتعلم تنظيمى فعال ، كما أن الفعالية النا

التنظيمية تعتمد على جذب واستخدام وتطوير وتنمية العاملين الذين يمكنهم استخدام معرفتهم لحل 

 .1المشكالت ، خلق أفكار جديدة ، تطوير طرق عمل جديدة وإشباع حاجات ورغبات العمالء

 البشرية الموارد ادارة كفاءة على البشرية الموارد معلومات نظام اثر : الرابع لمبحثا

I- البشرية الموارد تدريب على البشرية الموارد معلومات نظام اثر 

 معلومات نظام يساعد (HRIS) ، .المؤسسة في الموجودة والكفاءات المهارات تحديد على

 هو ما كل نحو بالمؤسسة يأخذ كدافع المؤسسة محيط في دالشدي التنافس ويعتبر البشرية الموارد

                                       
1 Chiavenato, 2001 
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 حيث المعلومات، ونظم والبرمجيات الحواسب مجال في خاصة ، التكنولوجيا عالم في جديد

 التحديث ذلك مع تتالءم التي الشخصية والسمات واالستعدادات للقدرات تقييم أعادة إلى ذلك يقودنا

   .1الفردو المؤسسة أهداف يخدم مما التكنولوجي

 المعلومات وتنظيم تجميع األمر يتطلب ، التدريب في والكفاءة الفعالية تحقيق من نتمكن وحتى

 . والجهد للوقت توفيرا ، ويسر بسهولة السترجاعها وترتيبها

  معلومات نظام اثر أن نجد ومنه ، ذلك تحقيق على قادرا معلومات نظام طريق عن ذلك يتم

   :2في يتمثل دريبالت على البشرية الموارد

 وبرامج بالعاملين المتعلقة المعلومات تجميع ودقة سرعة خالل من للوقت األمثل الستغالل ا

 المعلومات خالل ؛من التدريبية االحتياجات لتحديد معلومات على الحصول في السرعة،  التدريب

 الفعالة الطريقة مع بالمناس التدريب مجال تحديد على تساعد التدريبية االحتياجات حول الدقيقة

 المالية الموارد تخفيض إعادة ؛ التقليدي التدريب تكاليف تقليل في االلكتروني التدريب مساهمة ؛

 أي لتحديد بالتكاليف الخاصة المعلومات استخدام خالل من المستقبلية، التدريبية الخطط في

 .مرتفعة التدريبية الموازنة فيها تكون األقسام

 البشرية الموارد معلومات لنظام المباشر األثر أن أيضا نوضح أن يمكن الماضية النقاط خالل من

 معلومات على اعتماده إلى باإلضافة الشاملة المعلومات توفير خالل من أوال التدريب كفاءة على

 أداء تقييم عملية كفاءة مدى انعكاس نجد هنا ومن االحتياجات تحديد في العاملين األداء تقييم

 .العاملين أداء ورفع تحسين في يساهم ما وهذا التدريب برامج فعالية على نالعاملي

II - والرواتب التوظيف على البشرية الموارد معلومات نظام اثر: 

  3التوظيف عملية على األثر  :أوال

 االحتفاظ إمكانية جعل البشرية، الموارد إدارة في التوظيف قسم في للحاسوب السليم االستخدام إن

 أن كما المناسب، الوقت في واسترجاعها للوظائف المرشحين األفراد حول الالزمة معلوماتبال

 المناسب القرار اتخاذ ثم للتعيين المؤهلين مع الموضوعية المقارنات إجراء في يساهم ذلك

 .بالتعيين

 استقبال يتم انه حيث آليا التوظيف طلبات ومعالجة دراسة عملية في الشفافية إرساء في يساهم كما

 الخاص البشرية الموارد معلومات نظام برنامج يقوم أليا ثم المؤسسة ايميل عبر الذاتية السيرة

 الشروط على تتوفر التي الطلبات قبول يتم حيث مرشح كل خصائص بمعالجة التوظيف بعملية

 .ابلةالمق اختبار الجتياز المقبولين للمرشحين دعوات بإرسال اآللي الحاسب يقوم آليا بعدها

 الرواتب على األثر : ثانيا

  ذلك ويبرز الرواتب تسيير وظيفة تفعيل في ساهم البشرية الموارد معلومات نظام استخدام أن

                                       
 08زاوي صورية ، مرجع سبق ذكره، ص   1 

 03رجم خالد ،مرجع سبق ذكره ، ص   2 

 31رجم خالد ، مرجع سبق ذكره ، ص  3 
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 :خالل من

 المناسبة؛ األوقات في وصرفها والمكافآت والرواتب األجور قوائم إعداد عند والسرعة الدقة

 بين المناسبة المقارنات جراء إ والمكافآت؛ اتالعالو بشأن السريعة القرارات اتخاذ في المساهمة

 الالزمة التسهيالت بتوفير القيام المؤسسة؛ في العاملين لكافة المتحققة والرواتب األجور مختلف

 بغية الالزمة المحاسبية التحليالت إجراء عملية تسهيل وخارجيا؛ داخليا المطلوبة لالقتطاعات

 · بشأ التصحيحية اإلجراءات اتخاذ

 إيجابا ينعكس مما األجور إدارة وكفاءة عدالة في البشرية الموارد معلومات نظام اثر هنا ريظه

 بالمكافآت. األجور سياسة رضاهم خالل من أداء العاملين على

III- البشرية الموارد تخطيط على البشرية الموارد معلومات نظام اثر: 

 إعداد في تسهيالت من توفره لما نظرال المجا هذا في كبيرا دورا المحسوبة المعلومات لنظم إن

 تكون قد منها، اإلحصائية خاصة يحتويها التي والبرامج الحاسوب على التنبؤية باالعتماد الخطط

 البرامج من العديد األسواق في حاليا يوجد حيث األجل، قصيرة متوسطة أو أو طويلة الخطط هذه

  1كنظام. البيانات اإلحصائية تحليل في تساعد المعلوماتية

 2ويمكننا ذكر بعض مهام نظام معلومات الموارد البشرية كاألتي:

 التي (،الوحدات ...دائمة الوظائف )مؤقتة، طبيعة أرقامها، بالوظائف، المتعلقة المعلومات  -0

 لشغلها؛ المطلوبة العلمية المؤهالت الوظائف، الوظيفة،مستويات تتبعها

مؤهالتهم العلمية ،  الوظيفة، طبيعة الموظفين، عدد :وتشمل بالموظفين المتعلقة المعلومات  -0

 منهم؛ كل عقد ومدة تعيينهم وتواريخ والسن، الجنس أساس على توزيع المراتب ،الرواتب،

 ترك تواريخ الوظيفة، طبيعة عددهم، :الوظيفة عن تخلو الذين بالموظفين المتعلقة المعلومات-8

 الرواتب، و المراتب الخروج، عند العمر الخروج، بأسبا الخروج، قبل العمل، مدة الخدمة

 المهارات. التعليم،

 بعرض التنبؤ العمالة، بطلب )التنبؤ مراحلها بكافة البشرية الموارد تخطيط عملية نجاح إن

 المتابعة مرحلة الخطة، تنفيذ مرحلة البشرية، الموارد لمقابلة التشغيلية تطوير الخطط العمالة،

 والمعلومات البيانات بوجود إال ذلك يتحقق وال بينها الترابط والتفاعل مدى على يعتمد ( والتقييم

 معلومات نظام يوفرها والتي المناسب، وفي الوقت بدقة مرحلة لكل والمالئمة الكافية والحقائق

نظام معلومات الموارد البشرية في  به يقوم الذي الدور أهمية تتضح هنا ومن البشرية الموارد

لبيانات والمعلومات التي تضمن تحقيق الفاعلية الكلية تخطيط الموارد البشرية من خالل توفير ا

اتخاذ القارات الصائبة ، وبالتالي فعالية األداء التي تنعكس إيجابا على أداء العاملين بالكفاءة 

 فوالفعالية من خالل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهذا ما يؤدي إلى تحقيق األهدا

 .التنظيمية للمؤسسة بصفة عامة

                                       
 00عزيزة عبد الرحمان العتيبي ، مرجع سبق ذكره ، ص  1 

 00مرجع سبق ذكره ، ص  . امل ابراهيم ابو رحمة ، 2 
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VI-  األداء تقييم على البشرية الموارد معلومات نظام اثر: 

 التغذية معلومات ) يقدمها التي التقارير خالل من لإلدارة البشرية الموارد معلومات نظام يسمح

 فيه، الخلل مواضع وتحديد المؤسسة في به المعمول التقييم نظام نجاح مدى قياس من ( العكسية

 . الالزمة التصحيحية اإلجراءات من اتخاذ يمكنها مما

  وعن العاملين عن الالزمة المعلومات يوفر البشرية الموارد معلومات نظام أن نجد سبق مما

  :1في البشرية الموارد إدارة تساعد حيث في الوظيفة أدائهم

 · .منها براك وظائف في أو الحالية وظيفته في الفرد نجاح باحتماالت التنبؤ

 في الضعف أو القوة نقاط تحديد خالل من التدريب احتياجات لتحديد الالزمة المدخالت ير توف

 .األفراد أداء

 · .المناسب المكان في المناسب الفرد وضع تم وبأنه االختيار إجراءات مصداقية مدى إظهار

 · .اإلفراد وقدرات مهارات أساسها عادلة ترقيات منح

 بها اكثر.  االهتمام من يمكنها مما المؤسسة عليها تتوفر التي تالمهارا ز إبرا

 .المناسب الوقت وفي ودقة صحة أكثر قرارات اتخاذ

 

 الفصل خاتمة

 الوظائف من بالعديد تقوم البشرية الموارد إدارة أن نجد الفصل هذا في إليه توصلنا ما خالل من

 تحديد إلى خاللها من الوصول تهدف إلىتقييم، أداء ، تدريب ، أجور وتعويضات(،  ، )توظيف

 المنظمة يفيد فعاال تطويرا ، وتطويرها تأهيلها على والعمل العاملة، اليد من المنظمة احتياجات

 العنصر هو البشري فالعنصر المتميز، إلى األداء للوصول والتحفيز الدعم كذلك وتقدم ، واألفراد

 الفصل هذا خالل من وقمنا كذلك ، والفعالية الكفاءة وتحقيق المردودية رفع في األساسي الجزء أو

 الوظائف. هذه على المعلومات نظام اثر بدراسة

 

 
 
 
 
 
 
 

                                       
 03مرجع سابق ص  مجلة العلوم االجتماعيةزاوي صورية،  1 
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 :تمهيد

 خالل من حاولنا الثاني و األول الفصل خالل من للموضوع النظري الجانب عرض أنهينا أن بعد

 قمنا سابقا،و طرحها تم التي النظرية هيمالمفا ألبرز إسقاط بعملية القيام التطبيقي الفصل هذا

تطرقنا  ، مباحث أربعة إلى الفصل هذا بتقسيم قمنا ،مديرية المصالح الفالحية بالجلفة  علي بإجراء

 خالله من قمنا فقد الثاني المبحث أما ، الدراسة محل المؤسسة تعريف على األول المبحثفي 

 نظام تأثير مدى فيه قيمنا الثالث للمبحث نسبةبال و ، المؤسسة إدارة وظائف وتوصيف بتحليل

 هذا بتخصيص قمنا الرابع المبحث في ،وأخيرا البشرية الموارد إدارة وظائف لي المعلومات

 معلومات على الحصول أجل من وذلك ، المالحظة و االستبيان و المقابلة نتائج لتحليل الجزء

 .الدراسة موضوع بخصوص دقيقة

 بالمؤسسة ريفالتع : األول المبحث

I- مؤسسة نشأة: 

المؤرخ في اول ذي  030.31نشات مديرية المصالح الفالحية بناءا على المرسوم التنفيذي رقم 

ـ :  0001الحجة عام  يحدد قواعد تنظيم مصالح الفالحة في الوالية  0331يونيو سنة  08الموافق لـ

ة تشمل على مصالح مهيكلة في و عملها ال سيما تجمع مصالح الفالحة في الوالية ضمن مديري

 مكاتب و يمكن عالوة على ذلك انشاء اقسام فرعية للفالحة.

II- مهام المديرية: 

تطور مصالح الفالحة في الوالية و تنفذ جميع التدابير التي من شأنها تاطير النشاطات الفالحية 

 في اتجاه تنمية الطاقات الموجودة و تكلف بهذه الصفة بمايلي :

 ى تطبيق التنظيم في جميع ميادين النشاط الفالحي السهر عل -

 ضمان تفتيش النشاطات البيطرية و الصحة النباتية و مراقبتها -

 تنظيم سير حمالت المحاربة ذات المصلحة الوطنية و مراقبتها -

 تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات المحلية التابعة لقطاع الفالحة -

تطلبها سياسة الحفاظ على   االرشية الفالحية الزراعية استعمال األدوات  و التدابير التي ت -

 الغابية و الرعوية.

 وضع وسائل االحصائيات الفالحية و تطويرها و ضبطها  -

 الحث على ترقية االستثمار الفالحي. -

اقتراح جميع التدابير  و االعمال الضرورية العداد أدوات التنظيم و السهر على تنفيذ التدابير  -

 المقررة.

 ط اعمال المؤسسات الفالحية الريفية المتدخلة على المستوى المحلي و مساعدتها تقنيا.تنشي -

 تحديد أهداف التنمية الفالحية في الوالية و الوسائل التي ينبغي تجنيدها لتحقيق ذلك. -
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 اقتراح التدابير و االعمال الرامية الى التحسين و التعميم و تنفيذ التدابير المقررة. -

III- مديريةمصالح ال: 

 تنقسم مصالح المديرية الى خمسة مصالح هم :

 مصلحة إدارة الوسائل : 

على وجه خاص بضمان تسيير المستخدمين اإلداريين و التقنيين و  مصلحة إدارة الوسائلتكلف 

تنفيذ ميزانية مديرية المصالح الفالحية و األقسام الفالحية التابعة لها، و تضم مكتبين هما ) مكتب 

 مكتب تسيير الميزانيات و  الوسائل العامة( –لمستخدمين تسيير ا

 مصلحة االحصائيات الفالحية و التحقيقات االقتصادية :

تكلف على وجه الخصوص بإنجاز برامج التحقيقات اإلحصائية الفالحية و تضم مكتبين هما )  

 مكتب التحقيقات االقتصادية( –مكتب االحصائيات الفالحية 

 البيطرية و الصحة النباتيةمصلحة المفتشيات 

تكلف على وجه خاص بتنشيط و تنفيذ و السهر على تطبيق االحكام التشريعية و التنظيمية  في 

مجال حفظ  و تحسين الصحة البطرية و حماية الصحة النباتية و تضم مكتبين ) مكتب المفتشية 

 مكتب مفتشية الصحة النباتية( –البيطرية 

 ترقية االستثمارات : مصلحة التهيئة الريفية و

بالمحافظة على الثروة العقارية و تنسيق االعمال التي تهدف الى إقامة  تكلف على وجه خاص

المنشآت و التجهيزات التي تدخل في اطار التنمية الفالحية و تكلف أيضا الالعمال المرتبطة و 

ب الري مكتبين ) مكت تهيئة المراعي و تجديد تطبيق التنظيم في مجال استعمال المراعي و تضم

 مكتب تهيئة المراعهي و التنظيم العقاري( –الفالحي و التجهيزات الريفية 

 مصلحة تنظيم اإلنتاج و الدعم التقني

تكلف على وجه خاص بترقية اعمال التنمية و تكثيف اإلنتاج الفالحي و تحديث السلوكات 

و  م مكتبين ) مكتب اإلنتاج الفالحيالزراعية و تربية الحيوانات و ضمان متابعة تنفيذها و تض

 مكتب التنظيم و الضبط( –المؤسسات الريفية 

،  ةإضافة الى ذلك تضم المصالح الفالحية لوالية الجلفة على أقسام فرعية تمثلها في دوائر الوالي

 مكتب –حيث يضم كل قسم فرعي للفالحة على مكتبين هم ) مكتب دعم اإلنتاج الفالحي 

 لتحقيقات الفالحية(.االحصائيات و ا

و تحدد قائمة األقسام الفرعية للفالحة لوالية  الجلفة بما فيها مقراتها و كذا البلديات التي تشملها 

 م، و المتضمن تنظي 00/10/0100بالتغطية بناءا على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 مديرية المصالح الفالحية للوالية و القسم الفرعي لفالحة :
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 البلديات التي تشملها التغطية األقسام الفرعية للدوائر الرقم

 الجلفة الجلفة 0

 حاسي بحبح، الزعفران، عين معبد، حاسي العش حاسي بحبح 0

 االدريسية، الدويس، عين الشهداء االدريسية 8

 عين االبل، زكار، تعظميت، المجبارة عين االبل 0

ورة، سلمانة، سد رحال، مسعد، فيض البطمة، دلدول، عم مسعد 0

 ام العظام، قطارة

 عين وسارة، قرنيني، الخميس، حاسي فدول، سيدي لعجال عين وسارة 0

 البيرين، بنهار، عين افقه، حد الصحاري، بويرة االحداب  البيرين 0

 دار الشيوخ، سيدي بايزيد، المليليحة دار الشيوخ 3

 الشارف، بن يعقوب، القديد الشارف 3

 

 ل التنظيمي : الهيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الهيكل التنظيمي 10شكل رقم 

 المصدر : مديرية المصالح الفالحية

 

 المدير

مصلحة المفتشيات 

البيطرية و الصحة 

 النباتية

مصلحة االحصائيات 

الفالحية و التحقيقات 

 االقتصادية
نظيم اإلنتاج مصلحة ت مصلحة إدارة الوسائل

 و الدعم التقني
مصلحة التهيئة 

الريفية و ترقية 

 االستثمارات

مكتب المفتشية  -

 البيطرية 

مكتب مفتشية  -

 الصحة النباتية

مكتب االحصائيات  -

 الفالحية 

مكتب التحقيقات  -

 االقتصادية

مكتب تسيير  -

 المستخدمين

مكتب تسيير  - 

الميزانيات و  

 الوسائل العامة

كتب اإلنتاج م -

الفالحي و 

 المؤسسات الريفية 

مكتب التنظيم و  -

 الضبط

مكتب الري  -

الفالحي و 

 التجهيزات الريفية

مكتب تهيئة  -

المراعي و التنظيم 

 العقاري
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  البشرية الموارد إدارة وظائف تحليل :الثاني المبحث

I-  المستخدمين مصلحة مهام توصيف: 

 على اإلحالة ،التأمين األجور، ودفع الحضور مراقبة للمستخدمين اإلدارية الملفات تسيير تتولى

 المنظمات مع العالقات إجراء للعامل، الوظيفي المسار متابعة بالتوظيف، التقاعد، القيام

 .بالمصلحة األنشطة المتعلقة من وغيرها االجتماعية،

 جميع عن األسئلة من العديد طرح طريق عن المستخدمين مصلحة رئيس مع مقابلة بإجراء قمنا

  :كالتالي األجوبة فكانت لمصلحةا هذه بها  التي تقومالوظائف 

 :كاألتي وهي بالمؤسسة التوظيف إجراءات على اطلعنا مقابلتنا خالل من :التوظيف 

 .الترقية أو آخر إلي منصب من العاملين تحويل طريق عن يتم و :الداخلي التوظيف :أ

 تلجأ لترقيةا حالة وفي المؤسسة داخل الطلب وجود عدم و االحتياج عند:الخارجي  التوظيف :ب

 عرض تنزيل ( يتمoffre d’appelle) طريق اإلعالن الطريقة و تكون عنلهذه   المؤسسة

 .للمؤسسة الرسمي الموقع على اإلعالن إلى باإلضافة المعتمدة الجرائد على توظيف

 الموظف يخضع حيث والمناسب المحدد العدد يختار بعدها العروض كافة دراسة يتم بعدها و

 الوظيفة لهذه بتكوينه يقوم أو قدراته على الميداني الوقوف يتم حيث تجريبية دةإلى م الجديد

 .عليه المتفق العقد حسب رسميا يتم تنصيبه القبول لقا إذا و.الشاغرة

 . العقود من نوعين بين التمييز ويمكننا  :العقد

سيقوم بها  التي ةالوظيف و بالعامل الخاصة المعلومات يبين الذي العقد وهو : المدة محدد عقد

 قانونية مواد شكل على توضح التي لمجموعة من الشروط فيه مدة العمل محدودة ووفقاالعامل ، 

  .الطرفين حقوق تضمن

 إال المدة محدد العقد في ذكرها السابق المعلومات جميع يضم العقد وهو : المدة محدد غير عقد

 .الزمني العنصر فيه أنه يغيب

 :عامل بكل اصةالخ المعلومات أنواع

 .الخ...... المدنية العائلية، الحالة االزدياد، الحالة مكان و االسم، اللقب، تاريخ:شخصية  معلومات

 التكوينات و العمل منصب و الرتية و التوظيف تاريخ علي تحوي :المهني  المسار معلومات

 .قام  بها العامل التي

 االجر : 

 لها العمال تخص رتبة وكل االستداللي الجدول متبعين شهري بشكل األجور بدفع المؤسسة تقوم

 والحالة ،اللقب، )االسم العامل بخصوص معلومات على الراتب كشف يحتوي يقابلها اجر قاعدي

 ، ،وعنوانه للوظيفة العامل دخول ،تاريخ االجتماعي الضمان ورقم ، والمهنة والرتبة العائلية،

 وعوامل ثابتة )عوامل يلي ما في تتمثل باألجر خاصة عامل( ومعلومات بكل الخاص والرقم

 رئيس طرف من عليه مصادق الراتب ويكون كشف الصافي األجر حساب يتم ومنه متغيرة(

 المستخدمين. مصلحة قسم
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II-  التكوين مصلحة مهام توصيف: 

 : التكوين احتياجات لتحديد المتبعة الطرق

 الطرق وهذه واحدة بطريقة العمل او بعضها مع استعمالها المؤسسة بامكان طرق ثالثة هناك

 هي: 

 التي المهام وجميع تها وهي البطاقة التي تحمل مواصفات الوظيفة ومتطلباتقنية  بطاقة تقديم -

 . الوظيفة هذه طور في انجازها العامل على يتوجب

 . الوظيفة انجاز بخصوص امكانياته حول ذاته بحد العامل مع حوار اجراء -

 على تامة صورة يقدم بحيث بعماله و امكانياتهمس المباشر وهو على دراية مالحظات الرئي -

 . الوظيفة من وتمكنهم العمال قدرة

 : التكوين عن المسؤولة الجهة .أ

 : هما التكوين تولي يمكنهما جهتين توجد

 هذا يتولى أقدمية و خبرة ذو شخص بتعيين المؤسسة تقوم داخليا بالتكوين للقيام  :داخلية جهة

 . مراحلها متابعة شخص العمليةال

 المستويات. مختلف على اشهارات و اعالنات وضع أو بنشر المؤسسة تقوم  :خارجية جهة

 : التكوين احتياجات تحديد مسؤولية

 : التكوين بــ عملية على المباشر الرئيس وهو األول المسؤول يقوم

 * Questionnaire .التكوين موضوع تخص اسئلة طرح أي 

 . المطلوب الموضوع تحديد 

 . تكوينهم المراد بالعمال قائمة وضع 

 : التكوين نتائج تقييم كيفية .ب

 : التكوين في المؤسسة تستعملها طريقتين لدينا

  مباشرة انتهائه بعد أو للتكوين النهائية المراحل في تتم-0

 . والعمال التكوين على القائمة اللجنة تقييم فيها وتتم معتبرة بفترة التكوين عملية بعد تتم-0

 : التكوين عملية مراحل .ج

 االحتياجات تحديد -

 التكاليف دراسة -

 الجدوى دراسة -

 التكوين نتائج تقييم  -

 : التكوين تكلفة .د

المؤسسات  بإجبار قامت الدولة لكن ، الخارجي التكوين تكلفة من اقل الداخلي التكوين تكلفة تكون

 الكتلة من بالمئة2 تمثل  والتي التكوين ضريبة ففرضت مباشرة غير بطريقة التكوين على

 : تتضمن األجرية
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 . المؤسسات لعمال التكوين من  % 0

 . الخارجيين للمتربصين التكوين من % 0

 بين الفرق بدفع تقومفانها  التكوين من الكتلة األجرية في % 0وفي حال لم تقوم المؤسسة ببلوغ 

 لة.الدو قبل من مقرر هو وما فعال صرفته ما

 البشرية الموارد إدارة وظائف علي معلومات نظام تأثير مدى تقييم :الثالث المبحث

 الدراسة محل بالمؤسسة

 جميع بتغطية البرنامج هذا يقوم DSAحاسوبي  مديرية المصالح الفالحية على برنامج تعتمد

 يف وسنقوم ، المؤسسة في أخرى وظائف إلى باإلضافة البشرية الموارد ادارة وظائف

 المستخدمين مصلحة في باألخص و البشرية الموارد ادارة في مهامه توضيح او بشرح دراستنا

 المسير ويعتبر طبيعتها كانت مهما مؤسسة ألي النابض القلب العنصر البشري لكون وذلك

 معلومات نظام على وللتعرف ، خارجية او داخلية سواء كانت المؤسسة تعامالت لجميع األساسي

 في إدارة الموارد البشرية  DSAبدراسة استخدامات برنامج  قمنا المديرية  في لبشريةا الموارد

I-شرح البرنامج : 

اكسل(  –قبل إنشاء البرنامج كانت معالجة البيانات تتم بواسطة برامج ميكروسوفت أوفيس )وورد 

سيير معلوماتي لتمما يصعب عملية اتخاذ القرار فقام مهندس اإلعالم األلي بإنشاء و تصميم نظام 

 -، معتمدا على الدراسة التمهيدية قبل انشاء النظام )دراسة مناصب العمل إدارة الوسائلمصلحة 

 الدراسة النقدية (. -دراسة تدفق المعلومات -دراسة سير الوثائق -دراســــة الوثائق 

 النظام مكونات : اوال

 : النظام مدخالت 

 : في النظام مدخالت تتمثل

 .الخ.....اإلقامة مكان العائلية، الحالة الجنسية، اللقب، اإلسم، : للموظف شخصية بيانات -

 بحقه، صدرت التي العقوبات له، الممنوحة العالوات التعيين، تاريخ : للموظف ذاتية بيانات -

 .الخ...النقل الترقية،قرارات قرارات

 .الخ.....العمل جودة العمل، على المواظبة العمل، حجم :األداء تقييم بيانات -

 :العمليات 

 بواسطة تخزينها يتم معلومات وإنتاج وتدقيقها البيانات هذه وترتيب بتصنيف المصلحة تقوم

 التلف من المعلومات على بالمحافظة تسمح بيانات قاعدة تشكيل و الحاسوب، في التخزين وسائط

 .الضرورة عند إسترجاعها وتسهل والضياع

 : مخرجات النظام

  :حة إدارة الوسائل معلومات في شكل تقارير منهاتنتج مصل

 .التقارير التي ترسل إلى المصالح للتبليغ عن القرارات الجديدة المتخذة  -

 .من كل شهر 81و  00التقارير التي ترسل إلى مديرية المراقبة والتسيير في   -
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 .تقارير التوظيف أو التسريح  -

 . األفرادالتقارير التي تضم الرد على طلبات   -

تقارير تضم معلومات عن األفراد الذين سيخضعون للتدريب وكل ما يخص هذه العملية التي   -

 .لإلدارة العامة للمصادقة عليها ترفع

 

 واجهة البرنامج :

 
 المصدر مديرية المصالح الفالحية

 

 

II- : وضعية اإلعالم اآللي للمؤسسة 

 األجهزة : -أ 

 إدخال، خاللها من يتم حيث الحديثة، المعلومات أنظمة في مهمةال المكونات من األجهزة تعد

لمديرية المصالح الفالحية  وبالنسبة المطلوبة، النتائج استعراض ثم البيانات معالجة وتخزين

 وجه، أكمل على دوره بأداء النظام يقوم بأن تسمح تكنولوجية مهمة بنية على تشتمل فهي ،بالجلفة

 الحديثة. التكنولوجيات هذه استخدام التي تجيد الالزمة البشرية ءاتالكفا توفرت ما إذا خاصة
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 خصائص أجهزة االعالم االلي : 22جدول رقم 

 

 

 

 الطابعات: خصائص  23جدول رقم    : الطابعات -ب

 العدد النوع الحالة مالحظات

A4 جيدة CANON 3010 12 

A4 جيدة Brother lc980 4 

 آليات االتصال:  24جدول رقم              : خلي والخارجيآليات االتصال الدا -ج

 أنواع االتصال الحالة مالحظة

 LANةشبكة داخلي متوفر يعمل

 انترنت متصل يعمل

 WIFI متصل يعمل

في  LANتسمح الشبكات المحلية بالتكيف و التعامل مع عدد كبير من المستخدمين ، فشبكات 

أو مجموعة من المكاتب داخل بناية واحدة، و تقدم هذه الشبكات العادة تكون محتواة داخل مكتب، 

في وقتنا الحالي سرعة كبيرة لتبادل البيانات و الموارد مما يشعر المستخدم بأن هذه الموارد 

 موجودة على جهازه الشخصي. 

تستخدم عادة نوع واحد من وسائط االتصال و أحيانا أكثر من نوع، و هذه الوسائط  LANشبكات 

 كون إحدى ما يلي:ت

  أسالك مزدوجة ملتفةTwisted pair cable  و تكون هذه األسالك إما مغطاة أو غير

 (. Shielded or Unshieldedمغطاة بطبقة واقية )

  السلك المحوريCoaxial cable)  .) 

  الخصائص

 

 
 الحاسوب العدد النوع سرعة المعالج الذاكرة القرص الصلب

320 GB 02 GB 2.9 GHZ HP INTEL PENTIUM 06 مكتبي 

022GB 04 GB 2.2GHZ 
INTEL 

PENTIUM G2030 
 مكتبي 04

80 GB 02 GB 2.2GHZ INTEL PENTIUM 04 05 مكتبي 

320 GB 02 GB 3.00 GHZ INTEL DUAL CORE 05 مكتبي 
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  أسالك األلياف البصريةFiber Optic Cable . 

 Wireless Transmission Mediaوسط اتصال السلكي 

 
 : بنية الشبكة المعلوماتية لمديرية المصالح الفالحية نظام )خادم/زبون( 10شكل رقم 

 أنظمة التشغيل : -د

 تحتوي الحواسيب على أنظمة تشغيل كاالتي:

 WINDOWS 7 

 WINDOWS XP 

 البرامج المستعملة : -ه

 WORD2007 

 EXCEL 2007 

 تعمل للحماية البرامج التالية: -و

KASPER SKY INTERNET SECURITY 

 

III- االستبيان نتائج تحليل: 

 الدراسة وعينة مجتمع : أوال

 الفئات مختلف من بأسلوب الحصر الشامل اختيارهم تم حيث عامال، 00 من تتكون عينة أخذ تم

 الدراسة لمجتمعحتى تكون العينة ممثلة  في المؤسسة وذلك الموجودة

 . العينة ألفراد الشخصية المعلومات المحور هذا احتوى : األول المحور -

 . المعلومات ونظام المعلومات موضوع حول دارت المحور هذا أسئلة : الثاني المحور -

 معلومات نظام بخصوص معلومات على للحصول المحور هذا خصصنا: الثالث المحور  -

 . البشرية الموارد

 . النظام تحسين حول كانت الرابع المحور اسئلة: الرابعالمحور  -
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 العينة ألفراد الشخصية المعلوماتب لخاصا المحور

 
 :  توزيع العينة حسب الجنس 13شكل رقم 

 ذكور، هم العينة أفراد اغلب أن اتضح الشخصية بالمعلومات الخاصة النتائج بتفريغ قيامنا بعد

 . %00و الباقي هم اناث بنسبة  % 03بنسبة  وذلك

 
 توزيع حسب السن :  13 شكل رقم

 هذا دل وان 00الى  00اله نالحظ أن األغلبية للفئة المتراوح عمرها بين من خالل الشكل أع

، تليها فئة الشباب  القديمة الخبرات مجموع على تعتمد المؤسسة أن على يدل مافان شيء على

، و آخر فئة كانت للموظفين اللذين تراوح اعماره  %81و النسبة المقدرة كانت  81الى  01مابين 

 .%0سنة أي بنسبة  00الى  80ما بين 

ذكر
59%

انثى
41%

توزيع  افراد  العينة حسب الجنس

31-54
55--46

20-30

توزيع العينة حسب السن
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 الوظيفةتوزيع حسب :  01شكل رقم 

 عددهم و اداري هي وظائف ثالثة طرف من تمت االستبيانات اجابات أن أعاله الشكل يوضح

 تنفيذيين. عمال 0 وأخيرا ، اطارات 4 في تمثلت الثانية أما ، 20

 

 : كالتالي فانه المؤسسة في العينة ألفراد التعليمي المستوى وبخصوص

 
 توزيع حسب المستوى التعليمي:  00شكل رقم 

للعمال  %81و  %01بنسبة جامعي  مستوى المؤسسة عمال اغلب أن الشكل خالل من يتضح

 ذوي المستوى الثانوي.

 عام بشكل المعلومات ونظام بالمعلومات الخاص المحور

 كانت فالنتائج ينة؛الع أفراد لدى المعلومات مفهوم معرفة خالله من أردنا الذي: االول السؤال

 ينها الجدول التالي :ب كما
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تنفيذي اطار اداري

توزيع العينة حسب الوظيفة
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ثانوي جامعي

توزيع العينة حسب المستوى التعليمي
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 مفهوم المعلومة لدى أفراد العينة : 10 الجدول

 % التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 18,64 14 مجموعة بيانات

 50,85 38 ناتجة عن معالجة البيانات

 1,69 1 كل ما يقلل من عدم التأكد

 28,81 22 كل ما يزيد من مستوى المعرفة

 100 00 المجموع

يظهر من خالل النتائج أعاله ، ان اغلب المستجوبين يعتبرون المعلومات ناتجة على معالجة 

)كل ما يزيد من   %01,30تمثل  أنهاالباقي فمنهم من يرى  إما، % 011البيانات وذلك بنسبة 

اراء  االختالف في إلىود يع اإلجاباتاالختالف في  أن إلىنشير  أنمستوى المعرفة( ، و يمكننا 

الوظائف فأغلب المستجوبين الذين أجابوا بأن المعلومات هي ما ينتج عن معالجة  العمال واختالف

فهؤالء ،  كانوا من فئة اإلطارات وعمال التحكم،  مستوى المعرفة البيانات أو كل ما يزيد من

مات أو يقومون بتبادل المعلو على معلومات مفيدة ، يقومون في الغالب بمعالجة بيانات للحصول

 نها.المهام واألنشطة التي يؤد عن طريق االتصاالت لزيادة درجة معرفتهم حول مختلف

 : كالتالي النتائج فكانت للمؤسسة بالنسبة المعلومة أهمية حول فكان: الثاني السؤال

 أمر وهذا ، للمديرية بالنسبة المعلومات أهمية على،  % 96.7 بنسبة المستجوبين اغلب أجاب

 عصرنا في تعمل أن نشاطها، وطبيعة حجمها كان مهما مؤسسة، اي تمكن لعدم ، وذلك طبيعي

 المعلومات. عنصر دون توفر ، الحالي

 القيام اثناء ، المعلومات من كبير لكم المستجوبين احتياج نسبة لمعرفة طرح : الثالث السؤال

 : التالية النتائج الى وتوصلنا بالوظيفة

 أفراد من % 63.3 نسبة فإن المؤسسة، داخل األفراد يستخدمها التي المعلومات حجم الى سبةبالن

  %81  نسبة أما بعملهم، قيامهم أثناء المعلومات من كبير حجم إلى يحتاجون بانهم  أجابوا العينة

 أهمية على أخرى مرة يؤكد ما وهذا متوسط، بشكل تكون للمعلومات حاجتهم بأن فأجابوا

فانهم  %0.0 نسبة ،اما المؤسسة داخل تؤدى التي واألنشطة الوظائف لمختلف بالنسبة لوماتالمع

 المعلومات. ال يحتاجون الى كم كبير من

 وجه أحسن على بالوظيفة القيام على المعلومات مساعدة مدى لمعرفة طرح :الرابع السؤال

 كالتالي : فكانت االجابات

مالئمة  تعتبر عليها المتحصل المعلومات أن ، على %30.0وبنسبة  اجمعوا المستجوبين اغلبية

 االجابات تأكيد من يزيد ما المؤسسة ، وهذا الخاصة بهم داخل المهام مختلف إنجاز في ومساعدة

والوضوح،  الكافية ، الدقة بالسرعة تتميز األخيرة هذه أن وجدنا للمعلومات ، حيث السابقة بالنسبة

  البقية القرارات، أما واتخاذ األعمال مختلف نجازإل مالئمتها من ترفع والتي

 وظيفتهم. طبيعة الى وهذا يرجع بالعكس اجابوا فقد %08.8نسبة  اي



 الجانب التطبيقي   :الثالث الفصل

42 
 

 للمستجوبين بالنسبة المعلومات نظام مفهوم معرفة السؤال خالل من حاولنا : الخامس السؤال-

 العينة أفراد لدى المعلومات نظام مفهوم:  10  رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 %01 30 وشبكات برمجيات حواسيب، مجموعة

 %8.0 3 بالمؤسسة للمعلومات األشخاص المستخدمين

 %08.8 10 للمؤسسة والخارجية الداخلية المعلومات

 %08.8 32 السابقة المفاهيم تكامل

 % 011 00 المجموع

ات لكن اكثرهم اعتبر نظام المعلوم،  نظام المعلومات قدم المستجوبين فيما يخص تصورهم لمفهوم

اما  %08.8 وذلك بنسبة، برمجيات وشبكات ، مجموعة الوسائل المادية من حواسيب على أنه

أما للمعلومات ،  المستخدمين و المنظمة داخل االفراد مجموعة انه على اعتبرته فقد %8.0نسبة 

 %01للمؤسسة ، في حين اعتبرت والخارجية  المعلومات الداخليةفتمثلت في  %08.8 نسبة

أن نظام المعلومات يتمثل في تكامل كل العناصر السابق ذكرها يمكننا قبول جميع المتبقية 

 .االقتراحات

 المعلومات نظام وتطور فعالية مستوى على التعرف من السؤال هذا يمكننا : السادس السؤال

 المؤسسة تمعلوما نظام فعالية درجة :  10 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 %01 08 نعم

 %38.8 62 بشكل متوسط

 %0.0 05 ال

 % 011 00 المجموع

من أفراد العينة أن نظام المعلومات الحالي للمؤسسة يتميز بأنه متوسط  %38.8اعتبرت نسبة 

المتبقية فقد  %0.0 متطور، أما نسبةبأن النظام الحالي فعال و %01 في حين أجابت نسبة الفعالية

 .أن النظام غير فعالتعتبر  "ال" ــ كانت إجابتها ب

 السابقة االجابات أسباب يدرس : السابع السؤال -

 فقد % 43.4  نسبة اما ، الحديث المادي التجهيز نقص الى يعود السبب أن % 46.6 نسبة اعتبر

وأجاب   ، الدراسة خالل من الحظناه ما وهذا ريةالبش الكفاءات نقص الى يعود السبب ان اعتبرو

 عدم هو سبب واخر ، معا والبشرية المادية المستلزمات من كل نقص هو السبب بأن  % 40

 بالمائة.23.3 بنسبة كان للمؤسسة بالنسبة الراهن الوقت في نظام المعلومات أهمية

 تبنيها وراء من المؤسسة إدارة إليها ترمي التي الحقيقية األهداف بخصوص : الثامن السؤال -

 . لنظام المعلومات

 المعلومات لنظام تبنيها وراء من للمؤسسة الحقيقية األهداف :  13رقم  الجدول
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 %التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 6,38 5 فهم متغيرات المحيط الخارجي

 14,89 11 الحصول على ميزة تنافسية

 25,53 19 القراراتتحسين التسيير واتخاذ 

 4,26 3 تعليم المستخدمين

 4,26 3 تخفيض تكاليف العمل

بناء بنية تحتية تكنولوجية ومتابعة التطورات 

 التكنولوجية
34 44,68 

 % 011 00 المجموع

 الحاالت هذه في المستجوب لكون راجع وهذا %011  يفوق الجدول هذا نسب مجموع أن نالحظ

 إجابة . من رأكث اختيار كان بإمكانه

 لنظام المؤسسة استخدام وراء من للمؤسسة ةيقيالحق األهداف حول األفراد إجابات اختلفت

المعلومات ، فرتبت النتائج كالتالي حسب النسب من أكبر نسبة الى اصغر نسبة ،فنجد بناء بنية 

انت بنسب اما بقية االجابات فك %01 التطورات التكنولوجية بنسبةتحتية تكنولوجية ومتابعة 

نالحظه أن اإلجابات شملت كل األهداف المذكورة، وهي كلها  ،ما %01و  %01محصورة بين 

 يكتسيها نظام المعلومات داخل المؤسسة. مهمة، وهذا ما يدل على األهمية اإلستراتيجية التي

 البشرية الموارد المعلومات بنظام الخاص المحور

 العاملين أداء تقييم عملية :أوال

 بالعامل؟ الخاصة المخزنة المعلومات أساس على األفراد أداء تقييم يتم هل: التاسع السؤال

 األداء تقييم في بالعامل الخاصة المخزنة المعلومات دور :  13 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 %01 15 نعم

 %08.8 47 ليس دائما

 %00.0 13 ال

 % 011 00 المجموع

غير  إجابة وهي المعلومات، أساس على يتم التقييم هذا أن  العينة أفراد من % 20 نسبة جابتا

المتوفرة  المعلومات أساس على دائما يتم ال األفراد تقييم بأن فأجابت % 63.3 نسبة أما معقولة،

 ؤسسةالم مصالح بين التواصل قلة او المؤسسة في المعلومات توفر قلة الى ارجاع ذلك و يمكننا

 قبل من التحيز بعض إلى يعود ربما وهذا تماما، األمر المتبقية نفت % 16.7 نسبة أن كما ،

 .المؤسسة األفراد داخل هؤالء به يشعر الذي الرضا عدم أو اإلدارة

 ؟ أدائك تقييم نتيجة على إطالعك يتم هل : العاشر السؤال

 التقييم نتائج على العمال اطالع مدى:  01 رقم الجدول
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 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 %08.8 80 نعم

 %00.0 08 ال

 % 011 00 المجموع

 نتائج على باطالعهم تقوم البشرية الموارد ادارة ان على المستجوبين من % 43.3 أجاب لقد

 واردالم ادارة ان نجد التقييم،ومنه بنتائج اطالع على ليسوا اقرو بانهم  %00.0التقييم بينما 

 .تقييمهم نتائج على العاملين اطالع عدم خالل من التقييم عملية تفعيل الى تسعى ال البشرية

 ؟ على يساعدك هذا ،فهل نعم الجواب كان إذا : عشر الحادي السؤال -

 التقييم نتائج على العامل اطالع فوائد  :  00 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 %08.8 17 ين نقاط الضعفتحس

 %00.0 20 تنمية نقاط القوة

 %0 3 ال توجد نتيجة

 % 011 00 المجموع

 وذلك راجع الحتمال وجود افراد لم يجيبو ب نعم . % 011موع ال يساوي المج نالحظ أن

ا تهدف اليه إدارة الموارد تساعدهم على تحسين نقاط الضعف وهذا مانها  على %08.8أجاب 

 أجل من القوة نقاط تنمية على تساعد %00.0 من خالل تقييم أداء العاملين ، و أجابالبشرية 

 . البشرية الموارد من أداء الرفع

 رئيسك؟ مع أدائك تقييم نتيجة تناقش هل: عشر الثاني السؤال -

 مناقشة العامل لنتائج التقييم مع الرئيس:  00 الجدول رقم

 النسبية التكرارات التكرارات المطلقة البيان

 26.7% 01 نعم

 73.3% 00 ال

 % 011 00 المجموع

  وجود على يدل مما رئيسهم مع تقييمهم نتائج اجابوا انهم يناقشون منهم % 73.3 نسبة  ان وجدنا

 طرق حول اقتراحاته بتقديم للعامل الفرصة تتسنى حيث والرؤساء المرؤوسين بين التواصل

 األداء . تحسين

 ؟ أدائك تقييم عن راضي أنت هل : شرع الثالث السؤال -

 التقييم نتائج على العامل رضا مدى:  08 رقم الجدول
 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 66.7% 01 نعم

 33.3% 00 ال

 % 011 00 المجموع
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ان  الى استنادا معقول الجواب هذا ان وأظن االداء تقييم عملية عن انهم راضون 66.7%أجاب 

 عن رضاهم بعدم اجابوا لذين 33.3%بالنسبة لــ  العامل اما معلومات على اعتمادا تتم العملية

 الخ...تحيز او التقييم، نتيجة كسلبية اخرى اسباب الى تعود نهاا نظن التقييم

 : إلى راجع هذا فهل ال الجواب كان إذا: عشر الرابع السؤال -

 التقييم ائجنت عن الرضا عدم اسباب :  00 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 %8.8 10 تحيز رئيسك المباشر

 %01 13 لتشدد رئيسك تجاه العمل

 %00.0 08 عدم فعالية طريقة التقييم _غير جيدة

 % 011 00 المجموع

 %00.0  اجاب حيث ، العمال بعض رضى عدم أسباب على التعرف يمكننا الجدول هذا خالل من

 تشدد الرئيس الى رضائهم عدم يرجعون %01،ونسبة  التقييم طريقة فعالية عدم هو ذلك سبب ان

 للعمل. حفز عامل ألنه مقنع غير السبب هذا أن من بالرغم ، العمل تجاه

 المؤسسة في التدريب عملية : ثانيا

أداء  تقييم معلومات أساس على التدريب برامج وضع يتم هل رأيك في : عشر الخامس السؤال -

 العامل؟

 التدريب برامج وضع كيفية : 00 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 30% 08 نعم

 70% 08 ال

 % 011 00 المجموع

 تقييم معلومات أساس على توضع ال المؤسسة في التدريبية البرامج بأن نجد الجدول خالل من

 التقارير خالل من تدريبية برامج تضع المؤسسة أن إلى هذا جععليه وير أجمع ما وهذا األداء

 . المؤسسة في رؤساء المصالح يعدها التي

 أو المعلومات بنظم عالقة له فيما تربص، أو تكوين أي من استفدت هل :عشر السادس السؤال

 التسيير؟ في باستخدام التكنولوجيات

 المعلومات المج في تكوين من العامل استفادة:  00 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 66.7% 01 نعم

 33.3% 00 ال

 % 011 00 المجموع
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 المعلومات تكنولوجيا أو بنظم عالقة لها تكوينية برامج من األفراد استفادة بمدى المتعلق السؤال

 هذا مثل من تكويني برنامج من استفادوا بانهم 66.7%بنسبة  وذلك األفراد معظم فقد أجاب

 هذا مثل اجراء عليها يحتم ما هو و التكنولوجيا باقتناء المؤسسة تهتم لكون راجع وهذا النوع،

 .النتائج وتحقيق للتكنولوجيا األمثل االستغالل يكون حتى التكوين

 ؟ وظيفتك مجال في تدريبية لدورات خضعت هل :عشر السابع السؤال

 للتدريب خضوعال مرات عدد :  00 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 %08.8 01 مرة واحدة

 %01 00 أكثر من مرة

 %00.0 01 أبدا

 % 011 00 المجموع

 ايضا فهي التكنولوجيا مجال في العمال بتدريب اهتمامها الى باالضافة المؤسسة ان وجدنا لقد

 وظيفتهم مجال في لتدريب خضعو الذين %01به  راق ما وهذا وظيفتهم في مجال بتدريبهم تقوم

 العمال من فهم مرة من اكثر للتدريب خضعو الذين %08.8بالنسة لــ  اما واحدة مرة االقل على

 مواكبة المؤسسة على يحتم مما وظيفتهم في اداء التكنولوجيا على كبير بشكل يعتمدون الذين

المجال  هذا في التطورات مواكبة المؤسسة على ميحت مما وظيفتهم اداء هذا المجال في التطورات

 للتدريب. وظائفهم احتياج عدم الى ذلك يعود %00.0بنسبة 

 :شكل على تدريبك أسلوب كان هل : عشر الثامن السؤال

 التدريب أشكال:  03 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 %00.0 20 ملتقى

 %08.8 17 تدريب ميداني

 46.7% 35 تربص

 %8.0 3 منحة الى الخارج

 % 011 00 المجموع

ان   %08.8أجاب  حيث . االجابات تعدد الحتمال وذلك %011تساوي  ال النسبة ان نالحظ

فاجابو انه على  % 00.0و بالنسبة لــ  فكان على شكل ملتقى %00.0ميدانيا ، اما  كان تدريبهم

تنوع في طرق التدريب حسب حاجة ومجال التدريب حتى  ونستنتج هنا ان المؤسسة شكل تربص

 الى هدف التدريب. تكون هناك نتيجة والوصول

 التدريب؟ هدف يتمثل فيما: عشر التاسع السؤال
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 التدريب اهداف  03  رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 %81 23 إلكتساب المعارف و المهارات

 %08.8 47 لتحسين أدائك

 6.7% 5 للحصول على حوافز مادية

 % 011 75 المجموع

 بخصوص هدف التدريب وكالهما مقبولة وذلك حسب هدف كل تدريبتهم انقسم العمال في اجابا

فقد اجابو انه يتمثل في اكتساب  %81 ان هدف التدريب هو تحسين االداء اما %08.8أجاب حيث 

 .الحصول على حوافز ماديةدف بة من قامو بهوهي نس %0.0 ومهارات ، بينما معارف

 ؟ أدائك تحسن هل للتدريب خضوعك بعد : العشرون السؤال

مما  %08.8بنسبة  وهذا العامل اداء بتحسن وذلك نتائجه حقق التدريب ان العينة معظم اجابة

فأجابو ب ال ويمكن ان يكون ذلك بسبب عدم  %00.0 أما نسبة،  كفاءة برامج التدريبيعكس 

 .البرنامج التدريبي بالنسبة لهؤالء وضوح

 الى: راجع فهذا ال ب الجواب كان اذا : وعشرون واحد السؤال

 بنسبة على ان ذلك يرجع الى قصر الوقت المحدد للتدريب %08.8المجيبين بــ ال   معظم اجاب

 .ضعف في استيعاب المعلوماتمما يؤدي إلى 

 المتخذة القرارات كفاء على أثر البشرية الموارد معلومات لنظام هل : وعشرون اثنان السؤال

 التدريب؟ بشأن برامج

 التدريب ببرامج البشرية الموارد معلومات نظام عالقة :  01 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 73.3% 00 نعم

 26.7% 01 ال

 % 011 00 المجموع

على  %08.8أجاب لقرارات بشأن برامج التدريب فقد على كفاءة ا SIRHر اث دراسة اجل من

 .انه هناك عالقة بين كفاءة القرارات المتعلقة ببرامج التدريب ونظام معلومات الموارد البشرية

 المكافأت و االجور سياسات : ثالثا

 المؤسسة في عادلة المكافآت و األجور سياسة أن ترى هل: وعشرون ثالثة السؤال -

 األجور سياسة عدالة مدى :  00 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 26.7% 01 نعم

 73.3% 00 ال

 % 011 00 المجموع
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بأن سياسة االجور غير عادلة ، وهذا دليل على عدم وجود التراضي بين العمال  %08.8أجاب 

 جور.األفقد ابدوا رضاءهم على سياسة  %00.0 وارباب العمل ، أما نسبة

 :راجع ذا هل ال الجواب كان اذا: وعشرون اربعة السؤال

 األجور سياسة على الرضى عدم سبب:  00 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 43% 00 عدم اعتمادها على معلومات تقييم االداء

 33.3% 01 وجود تحيز في ذلك

 % 011 00 المجموع

 األداء تقييم معلومات على االجور سياسةاعتمادها  عدم هو رضاهم دمع سبب ان %08أجاب 

 .تحيز وجود الى السبب ارجعوا فقد33.3% اما البقية 

 أنت هل البشرية الموارد ادارة في المعلومات نظام لتطبيق نظرا : وعشرون خمسة السؤال

 تأخير؟ دون مناسبال الوقت في واعدادها األخطاء، قلت اي األجور؟ اعداد على كفاءة راض

 األجور سياسة على البشرية الموارد معلومات نظام أثر:  08 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 36.6% 27 جدا راض

 30% 23 جدا

 16.7% 13 بشكل متوسط

 16.7% 13 لست راض

 % 011 00 المجموع

على  %80.0  تسيير واعداد االجور فاجاب سألنا العمال على مدى رضاهم على كفاءة عملية

رضاهم بشكل متوسط ، مما سبق نستنتج انه هناك  %00.0راضون ،  %81جدا ،  راضينانهم 

بين رضا العمال عن كفاءة اداء وتسيير االجور في المؤسسة ونظام معلومات  عالقة وطيدة

داد وسرعة قلة االخطاء اثناء اعالفعال للكتلة االجرية  الموارد البشرية الذي يساهم في التسيير

 األجور.

 الترقيات سياسات : رابعا

 ترقية؟ على حصلت هل : وعشرون ستة السؤال -

 الترقيات :  00 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 50% 37 نعم

 50% 37 ال

 % 011 75 المجموع

 الموارد المعلومات بنظام الكفاءات تسيير طبيقاتت على المهني المسار تسيير في المؤسسة تعتمد

 به قام الذي التدريب عن معلومات العامل، اداء معلومات على اشرنا كما يحوي حيث البشرية
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تحصلوا على ترقية هذه االجابة تعكس ان انهم  % 01حيث اجاب   الترقيات الى باالضافة

لم يتحصلو على ترقية وهذا يرجع  انهم % 01المؤسسة تعتمد على برنامج ترقيات، بينما اجاب 

 .في نفس المدة ربما الى حداثة توظيفهم ،كما ال يعقل ان يرقى جميع العمال

 :راجع هذا فهل ال، الجواب كان إذا: وعشرون سبعة السؤال

 ترقية علي الحصول عدم سبب : 00 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 3.3% 10 يك المهارات المطلوبةلعدم توفر لد

 20% 10 لتحيز اإلدارة في هذا المجال

 07% 10 لوجود من لديه الحق في الحصول عليها

 % 30.3 14 المجموع

 تحيز وجود على % 20 اجاب ترقية على الباقين العمال حصول عدم عن استفسارنا خالل من

 رضى وعدم ، والمرؤوسين االدارة بين التواصل حسن عدم يؤكد وهذا في هذا المجال  االدارة

 اإلدارة. قبل من المنتهج  االسلوب على العمال

 الترقيات؟ نظام وضع طريقة عن راض أنت هل: وعشرون نيةاثم السؤال

 الترقيات نظام عن الرضا مدى : 00 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 10% 18 جدا راض

 20% 10 جدا

 43.3% 08 كل متوسطبش

 26.7% 13 لست راض

 % 011 81 المجموع

 راضون % 10 اجاب فقد الترقيات نظام عن العاملين رضا بمدى يتعلق الذي السؤال الى بالنسبة

 بين انقسموا البقية بينما الترقيات، برنامج عن رضاهم عن عبروا % 20 الى باالضافة جدا

 .رضاهم عدم و متوسط بشكل راض

 برامج وعدالة كفاءة و العامل أداء تقييم معلومات بين عالقة هناك هل : عشرون و تسعة السؤال

 الترقيات؟

 الترقيات وبرامج البشرية الموارد معلومات نظام عالقة:  00 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 46.7% 14 نعم

 53.3% 16 ال

 % 011 81 المجموع

 نظام يوفرها التي العاملين أداء تقييم معلومات بين عالقة هناك ان العينة من % 46.7 اجاب لقد
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 عالقة وجود عدم عن % 53.3 اجاب بينما ، الترقيات نظام كفاءة و البشرية الموارد معلومات

 وضع كيفية عن فكرة لديهم ليس او انهم  برنامج الترقيات لعدم رضاهم عن ربما راجع وهذا

 قيات.التر برامج

 ؟ البشرية الموارد إدارة مع المعلومات تتبادل هل :الثالثون السؤال

 البشرية الموارد ادارة مع االتصال:  03 رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 56.7% 43 االتصال عن طريق الهاتف )الثابت أو النقال(

 36.7% 28 ، فاكس(ايميلاالتصاالت االلكترونية )

 % 20 15 االتصاالت الشفهية المباشرة

 % 46.7 35 االتصاالت الكتابية

 % 011 75 المجموع

يستعملون    % 00.0و  يستعملون الهاتف 56.7%فأجاب  المؤسسة في االتصال طرق اختلفت

عن طريق االتصاالت  %01 فيستعملون اما االيميل او الفاكس، % 80.0،  التصاالت الكتابيةا

 نستنتج ان هناك اتصاالت متنوعة حسب كل مجال العامل باالضافة الى انتشار فكرة،  يةالشفاه

 االتصاالت االلكترونية هذا ما يسهل عملية االتصال.

 ؟ أدائك تحسن يجعلك وظيفتك عن رضائك هل:ثالثون و واحد السؤال

 علي يدل هذا و % 93.3 بنسبة ذلك و الوظيفةعن  الرضا حول اجابتهم تبلورت العمال معظم

 يرون حيث االداء، وفعالية كفاءة او األداء وتحسن الوظيفة عن الرضا بين وطيدة عالقة ان هناك

 .بفعالية الوظيفة تأدية او االداء، يحسن يجعله عن وظيفته العامل رضى ان

 المؤسسة : في المعلومات نظام بتحسين الخاص المحور  -0

 التكنولوجية الوسائل المؤسسة تهتم بتحسين كانت إذا ما وبخصوص :ثالثون و ستة السؤال

 :يلي كما جاءت األفراد إجابات فإن في التسيير، المستخدمة

 في المستخدمة التكنولوجية الوسائل بتحسين المؤسسة إدارة اهتمام درجة:  03 رقم الجدول

 التسيير

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 23.3% 17 مهتمة جدا

 20% 15 تمةمه

 % 50 38 بشكل متوسط مهتمة

 % 6.7 5 مهتمةليست 

 % 011 75 المجموع

 متوسط بشكلتهتم  المؤسسة إدارة أن أكدوا العينة أفراد من % 50 نسبة أن النتائج تبين

 .المستخدمة في التسييربالتكنولوجيا 
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 الحالي لشركتهمالسؤال سبعة و ثالثون: وبخصوص درجة رضا األفراد عن نظام المعلومات 

لم تخضع الي أي تكوين أو تربص فيما يخص نظام المعلومات انها  حيث أجابت أغلب العينة

 .المؤسسة في حاليا المستخدم

 ؟ الشركة في حاليا مستخم المعلومات نظام عن راضي أنت هل :ثالثون و ثمانية السؤال

 للمؤسسة ليالحا المعلومات نظام عن األفراد رضا درجة  30 : رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 13.3% 10 جدا راضي

 30% 23 راضي

 % 46.7 35 نوعا ما راضي

 % 10 8 ليست راضي

 % 011 75 المجموع

راضون نوعا ما عن نظام المعلومات الحالي للشركة ، في حين انهم  عبر نصف أفراد العينة

حيث وافق كل هؤالء بانهم غير راضين  %01 ، أما نسبة راضينعلى انهم  %81 عبرت نسبة

 .النظام على التحسينات على إجراء مزيد من

 تكون أن ترغب فهل متوسط غير بشكل راضي أو راضي غير كنت اذا :ثالثون و تسعة السؤال

 ؟ النظام علي بتحسينات الموارد البشرية ادارة

 %8.8  فبنسبة رفضهم علي عبروا من أما % 53.3 بنسبة بااليجاد االجابة كانت حيث

 المؤسسة معلومات نظام في المقترحة التحسينات  31:رقم الجدول

 التكرارات النسبية التكرارات المطلقة البيان

 43,33 32 تكوين األفراد في مجال نظم المعلومات

 60,00 45 بكةشالالزيادة في سرعة تدفق البيانات عبر 

 46,67 35 حاليجية للنظام التحسين التطبيقات اإلستراتي

 % 100 75 المجموع

 عليها ركز التي المقترحة التحسينات جملة من أنه أعاله، الشكل في عليها المتحصل النتائج تبين

 :يلي كما األفراد كانت

 .المعلومات ونظم تكنولوجيا مجال في للتكوين برامج تخصيص  -

 كوسيلة أكبر بشكل منها، االستفادة يتم حتى ، االنترنت شبكة عبر االتصال نوعية تحسين  -

 المعارف. واكتساب للتعلم وكأداة عن المعلومات للبحث

 الحالي. للنظام اإلستراتيجية التطبيقات تحسين -

 :االستبيان نتائج تلخيص

 . الذكور من هم العينة أفراد اغلب  -

 . جامعي مستوى من هم المستجوبين معظم  -
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انهم يعتبرونها  الى باإلضافة ، البيانات معالجة عن تنتج المعلومة ان لىع المستجوبين اجماع -

 . المعرفة وسيلة لرفع مستوى

 .يحتاجون كم كبير من المعلومات ألداء مهامهم أنهم العمال مختلف أجاب -

 . متوسطة فعاليته المؤسسة معلومات نظام ان العمال اعتبار -

 بنية بناء هو معلومات نظام تبنيها وراء من للمؤسسة الرئيسي الهدف ان على العمال اجمع -

 . التكنولوجية التطورات تكنولوجية ومتابعة تحتية

 . المعلومات نظام على ما نوعا راضون العمال اغلب -

 شبكة عبر البيانات تدفق سرعة في الزيادة العمال اقترح المعلومات نظام في التحسين أجل من  -

 . االنترنت

 

 نتاجخالصة و است

 تحقيق علي تساعد المديرية التي النتائج و المعلومات من مجموعة للمديرية المعلومات نظام يقدم

 البشرية الموارد معلومات بنظم االهتمام برز منه القرار، و اتخاذ و رقابة و تخطيط أهدافها من

 مديريةال داخل األقسام و المصالح مختلف بين لالتصال و وسيلة للمعلومات أساسي كمصدر

المعلومات و تسهيل عملية االتصال بين النظام و تناول  إجراءات تيسير تولي علي يعمل ،كما

 بمحاولة إسقاط المفاهيم النظرية الخاصة مستعمليه،و هذا ما سعينا إليه من خالل دراستنا الميدانية

ة مصالح الفالحيبمديرية ال بمساهمة نظام معلومات الموارد البشرية في إدارة الموارد البشرية

مهام  التنظيمي، من خالل شرح الهيكل المديريةبحيث افتتحنا الدراسة بإلقاء الضوء علي الجلفة 

و ذلك  المديريةثم انتقلنا الي شرح أو تفسير نظام المعلومات المعمول به في  ، المديريةو أهداف 

 . خالل دراسة العناصر المكونة له من

 معلوماتها بطريقة نظام تستخدم المديرية أن الى الدراسة تائجن تحليل خالل من توصلنا قد و

برغم من ذلك تواجه  أداء و وظائفها و كما يسهل عملية تسيير األجور بفعالية، ىعلتساعدها 

و يعود هذا النقص الي عدم تمكنهم من  مصلحة الموارد البشرية، نقص من جانب المديرية

إجراء دورات تكوينية في مجال نظام  المديريةمن مما يتطلب  االستخدام األمثل للنظام،

 المديريةللوصل الي االستعمال األمثل لموارد ، المعلومات
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 اخلامتة

 



 اخلامتة

54 
 

 الخاتمة

ً في سلوك األفراد والمنظمات ولكي تنجز إدارة الموارد ا      ن المعلومات تلعب دوراً أساسيا

ال بد أن يهيئ لها نظم معلومات  اهادافها البشرية أنشطتها ومهامها العديدة بشكل يحقق للمنظمة 

تم تقسيم  و قد بشرية فاعلة تتجسد فيها الدقة والسرعة والشمول والموضوعية والتوقيت السليم

في الجزء النظري حاولنا اإلحاطة بإشكالية البحث فبدأنا في الفصل األول الدراسة الى جزئين ف

براز اأما في الفصل الثاني من هذا الجزء فحاولنا  المعلومات منه بمحاولة إبراز مفاهيم حول نظام

 أما .وظيفة إدارة الموارد البشرية و عالقتها بنظام المعلومات من خالل مجموعة من الوظائف

اسة من خالل دراسقاط الجانب النظري على الجانب التطبيقي  أردنا فقد التطبيقي الجزء في

 بانت عن صحة  فرضيات الدراسة التالية :بمديرية المصالح الفالحية ، التي أ ميدانية

  من أهم فروع نظام المعلومات من حيث تقييم وظيفة  نظام المعلومات الموارد البشريةيعتبر

 الموارد البشرية و كذا المساعدة في اتخاذ القرار و تحسيين أداء العاملين.

 ني إدارة ذا وجب عليها تبيعتبر المورد البشري المحدد الرئيسي لكفاءة وفعالية أداء المؤسسة ل

البشري بالمؤسسة بكفاءة وفعالية اعتمادا على التكنولوجيا  قادرة على تسيير شؤون المورد

 .الحديثة المتمثلة في نظام معلومات الموارد البشرية

 ح مديرية المصالبساهم نظام معلومات الموارد البشرية في رفع أداء إدارة الموارد البشرية ي

 في كل وظائف إدارة الموارد البشرية. ة من خالل االعتماد عليهالفالحية الجلف

 : نتائج الدراسة

 :يمكننا عرض النتائج التاليةما سبق انطالقا م

 .إن الموارد البشرية في المؤسسات تمثل جوهر العملية -

من خالل قدرته على توفير المعلومات المالئمة  المديريةبا لرغم من فعالية نظام معلومات  -

اإلدارة تحملت تكاليف في سبيل بناءه، خاصة من ناحية التكنولوجيا الحديثة  تخدمين إال أنللمس

البشري في النظام تنقصه الكفاءة والخبرة التي تسمح له  التي يتوفر عليها، كما أن الجانب

 . بالتحكم الجيد في استخدام التكنولوجيات الحديثة

يساهم بشكل فعال في تحسين و رفع أداء العاملين  إ ن استخدام نظام معلومات الموارد البشرية -

 المديرية.تسيير الفعال للموارد البشرية في الإلى  ، و يؤدي بالمديرية

ً حيث يوفر  - ً ونوعا يساعد النظام في تحديد االحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية كما

 .معلومات عّمن سيشغل الوظيفة مستقبالً 

إلدارة في معرفة المبالغ المدفوعة شهرياً وحتى سنوياً ويعطي اإلدارة يساعد نظام التعويضات ا -

 .معلومات حول معدالت الدفع وحدود الراتب وتغييره من فترة ألخرى

تقليل االعتماد على األعمال الورقية في جمع ومعالجة وخزن واسترجاع المعلومات ذات  -

  .ر المرونةالصلة بشؤون الموارد البشرية وهذا يؤدي إلى توفير عنص
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 قائمة المراجع

 ابللغة العربية : 
 :  الكتب -أ

  0111. الدار الجامعية .  ط  )مدخل إداري  (ابراهيم سلطان . نظم المعلومات اإلدارية  

 قمشد ،يعوزلتر و الثقافة للنشدارا ،ت "ماولمعلظم انو فة رلمعإدارة ا،"بيطلخد احمأ 

0110، 

   ، راوية أحسن، مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية جامعة اإلسكندرية

 (  0110/0118الدار الجامعية )

  ، 0333سلوى أمين السامري . نظم المعلومات اإلدارية. مطبعة االشعاع الفنية ، مصر  

 لجامعيةع اإلشعادار ا ،ألساسية"ا ميهلمفاا،ية دارإلت اماولمعلظم ان،"ريلبكد انيا محموس 

  ،0330 رمص ،يةدرإلسكنا،

 ية"دارإلت اماولمعلظم ان،" ناطسلم يراهبري و إلبكانيا صو. 

  عادل زايد ، اآلداء التنظيمي المتميز :نظرية إلى المنظمة المستقبل ، المنظمة العربية

 ،  0118،للتنمية اإلدارية بحوث ودراسة ،القاهرة 

 دار (االدارية المعلومات نظم أساسيات)الياني هالل.الكيالني عثمانلسالمي ء اعال 

 ،2005 التوزيع،األردن .و للنشر المناهج

 ، الجزء األول ، تعريب سرور علي سرور و نظم المعلومات اإلدارية فيكتور رايموند،

  . 0111ض ،السعودية د.عاصم أحمد الحماحمي ، مطابع دار المريخ ، الريا

 ع إلشعاامكتبة  ،ية"دارإلت اماولمعلظم ان،"زيحجاد ية محمدنا،رابغد لسيل اكام

  ،0333.رمص،0بعةطلا،لفنيةا

  مطابع الوليد  )المفاهيم ، التحليل ، التصميم  (محمد السعيد خشبة . نظم المعلومات .

 . 0330القاهرة . ط 

  لفنيةع اإلشعاابعة طم ،ل إداريخدم ،ية"دارإلت اماولمعلظم ان،"يلعان اشعبازهر م 

   ،0333رمص،

 0110قمشد ،بيةرلعالية هألت ايماظلتنامة في دمقل قة عمور ،رفانا خضرن،  

 الدراسات الغير منشورة ) الرسائل الجامعية( -ب

 لمذكرات ا

 شؤون ادارة فاعلية على واثرها البشرية الموارد معلومات نظم ، رحمة ابو ابراهيم امل 

 ، اعمال ادارة قسم ، الماجستير شهادة نيل متطلبات الستكمال مذكرة مقدمة ، الموظفين

 . االسالمية الجامعة
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  ميزة تنافسية،   لخلقبن عوالي حنان, متطلبات فعالية التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية

الدولي الرابع حول المنافسة واإلستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية الملتقى 

 جامعة الشلف   0108  خارج قطاع المحروقات في الدول العربية،

  رجم خالد ، اثر نظام معلومات الموارد البشرية على اداء العاملين ، مذكرة مقدمة

لماجستير في علوم التسيير ، غير منشورة ، جامعة قاصدي الستكمال متطلبات شهادة ا

 مرباح ورقلة

 في البشرية الموارد أداء تقييم في البشرية الموارد معلومات نظام دور صورية، زاوي 

 بسكرة السابع، االجتماع،العدد وعلم االنسانية والعلوم االداب .كلية  ،مجلة المؤسسة

2010 

  ,ة ,  مذكرة مقدملموارد البشرية في التخطيط اإلستراتيجيدور إدارة اشاللي عبد القادر

 0110ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير إدارة أعمال، جامعة سعد دحلب البليدة 

  عزيزة عبد الرحمان العتيبي ، اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على اداء الموارد البشرية

منشورة ، جامعة المملكة المتحدة ،  ، مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة الماجستير غير

0101 

  عمر سالمي ، فعالية تخطيط الموارد البشرية في ظل التخطيط االستراتيجي ، مذكرة

 0110شهادة الماجستير غير منشورة ،جامعة محمد بو ضياف المسيلة  0110مكملة لنيل 

  ,ي اع العام فواقع التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية في القطموفق محمد الضمور

، أطروحة دكتوراه، قسم إدارة أعمال, األكاديمية العربية للعاوم المالية والمصرفية، األردن

 , 0113األردن 

 باللغلة األجنبية:المراحع  -0

 

  Albert and Jennfer 1992 p68 

  Scott 1991, Falk 1993, Luthans and Kreitner 1985 p90 

  Chiavenato, 2001 
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 1ملحق 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 اجللفة عاشور زاين جامعة

 احلقوق و العلوم السياسية    كلية

 العلوم السياسيةقسم 

 حبث  استبانة

 ..وبعد طيبة حتية

 ...الفاضلة ،األخت...الفاضل األخ

 بصررردد هي ليتا للدراسرررة الالزمة امليدانية علوماتامل جلمع هتدف اليت اإلسرررتبانة هذه يديك بني أضرررع أن يسرررري
 عنوان حتت بشرية مواردتسيري  : ختصص ،السياسيةعلوم  يف املاسرت شرهادة على احلصرول ملتطلبات اسرتكماال اإلعداد
 :اآليت الدراسة

يةدور نظام املعلومات يف إدارة املوارد البشر   

  اجللفة -املصاحل الفالحية  مديريةدراسة حالة 

لمؤسسة، ونظرا ل يةنظام املعلومات يف إدارة املوارد البشر دف هذه الدراسة إ ى التعرف على الدور الذي يلعبه هت
 نتائج صحة أن وتركيز ، حيث بدقة االستبانة أسئلة على ابإلاابة التكرم منكم آمل ،هذا اجملال يف رأيكمألمهية 
 أبن العلم مع.اهتمامكم ابلغ االستبانة هذه تولوا أن بكم يبإاابتكم لذلك هن دقة على تعتمد بدراة كبرية الدراسة

 التامة ابلسرية حتظى فقط وسوف العلمي البحث لغرض ستبقى  عليها سنحصل اليت املعلومات

 واالحرتام التقدير فائق بقبول وتفضلوا .تعاونكم حسن لكم شاكرين

 بشريي رشيدة :ةبالالط إعداد

 
 6101/7101السنة اجلامعية 
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 الديموغرافية الخصائص :األولزء الج

لذا  ، المديريةفي  الوظيفية و االجتماعية الخصائص بعض على التعرف إلى القسم هذا يهدف

  .المناسبة العبارة أمام (X)عالمة  بوضع التكرم منكم نرجو

 .أنثى□   ذكر     □       الجنس  .0
 

 00من  أكثر□       00-00□       81-00□       00-01من □  العمر .0

 تنفيذي□  اطار□   عامل  □  :الوظيفي المؤهل .8

 آخر□   جامعي □ ثانوي□   متوسط□ :  المستوى التعليمي  .0
  

 سنوات 10 إلى سنوات 5 من  □     سنوات 5 من قلا     □    : األقدمية سنوات .0

 أكثر أو سنة 16 □   سنة 15 إلى سنة 11 من □ 

 اتالمعلومات و نظام المعلوم الجزء الثاني:

 ناتجة عن معالجة البيانات□ مجموعة بيانات  □  ما مفهوم المعلومات بالنسبة لك:   .0

 كل ما يزيد من مستوى المعرفة □ كل ما يقلل من عدم التأكد □     

 )مورد استراتيجي(؟للمؤسسة هل تعتبر أن المعلومات مهمة بالنسبة  .0

 ال□    نعم    □ 

 ؟ ثناء قيامك بوظيفتكهل تحتاج إلى حجم كبير من المعلومات أ .8

 ليس كثيرا□   بشكل متوسط □    نعم □

 هل تساعدك المعلومات المتوفرة لديك من القيام بوظيفتك على أحسن وجه .0

 ال□    نعم    □

 ؟ما هو مفهوم نظام المعلومات بالنسبة لك .0

 ،مجموعة الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الشركة )الحواسيب، البرمجيات، االنترنت  □

 وتخزين ونشرالمعلومات ن أجل جمع ومعالجةمالهواتف...

 .مجموعة األفراد داخل الشركة المستخدمين للمعلومات  □

 كل المعلومات التي تخص الشركة سواء كانت داخلية أو خارجية  □

 تكامل العناصر السابقة  □

 ال أدري  □

 ؟ورهل تعتقد أن الشركة تتوفر حاليا على نظام معلومات فعال ومتط .0

 ال□   بشكل متوسط □    نعم □
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 طة " او "ال" هل يعود السبب الى :ب"درجة متوس إذا كانت اإلجابة .0

 نقص التجهيزات المادية الحديثة )الحواسيب، البرمجيات، الشبكات...الخ( □

التجهيزات متوفرة، لكن هناك نقص في الكفاءات البشرية التي تجيد استخدام تلك  □

 التجهيزات وصيانتها

 نقص كل من المستلزمات المادية والبشرية معا □

 عدم أهمية نظام المعلومات في الوقت الحالي بالنسبة للمؤسسة □

 ؟حسب رأيك، ما هي األهداف الحقيقية للمؤسسة من وراء استخدامها لنظام المعلومات .3

 استخدامه كأداة إستراتيجية للتعرف على متغيرات البيئة الخارجية □

  تعليم المستخدمين داخل الشركة □ على المنافسينلتحقيق تميز  □

 بناء بنية تحتية تكنولوجية ومواكبة التطور التكنولوجي □  تخفيض تكاليف العمل □

 يةنظام معلومات الموارد البشر

 ينأداءالعامل ييمتق يةعمل

 ؟هل يتم تقييم أداء األفراد على أساس المعلومات المخزنة الخاصة بالعامل .3

 ال□   يسا دائما ل□    نعم □

 ال□    نعم    □  ؟هل يتم إطالعك على نتيجة تقييم أدائك .01

 :إذا كان الجواب نعم ،فهل هذا يساعدك على .00

 ال توجد نتيجة □    تنمية نقاط القوة في أدائك □  تحسين نقاط الضعف في أدائك □

 ال□    نعم    □  ؟هل تناقش نتيجة تقييم أدائك مع رئيسك .00

 ال□    نعم    □   تقييم أدائك ؟هل أنت راضي عن  .08

 في المؤسسة يبالتدر يةعمل

 ؟.في رأيك هل يتم وضع برامج التدريب على أساس معلومات تقييم أداء العامل .00

 ال□    نعم    □

هل استفدت من أي تكوين أو تربص، فيما له عالقة بنظم المعلومات أو باستخدام  .00

 ال□   نعم     □؟  التكنولوجيات في التسيير

 ال □اكثر من مرة  □مرة واحدة   □هل خضعت لدورات تدريبية في مجال وظيفتك؟  .00

 هل كان أسلوب تدريبك على شكل؟ .00

 منحة الى الخارج□   تربص□   تدريب ميداني□   ملتقى□ 

 فيما يتمثل هدف التدريب؟ .03
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 مادية حوافز على للحصول□  لتحسين أدائك □      إلكتساب المعارف و المهارات□ 

 ال□   نعم     □وعك للتدريب هل تحسن أدائك؟  بعد خض .03

 هل لنظام معلومات الموارد البشرية أثر على كفاء القرارات المتخذة بشأن برامج التدريب؟ .01

 ال□   نعم     □

 األجور والمكافآت

 ال□   نعم     □هل ترى أن سياسة األجور و المكافآت عادلة في المؤسسة ؟  .00

 الترقيات

 ال□   نعم     □  هل حصلت على ترقية؟ .00

 هل أنت راض عن طريقة وضع نظام الترقيات .08

 راضي جدا □  راضي بشكل متوسط□  راضي□  لست راضي□ 

 هل تتبادل المعلومات مع إدارة الموارد البشرية؟ .00

 االتصاالت الشفهية المباشرة□           (االتصال عن طريق الهاتف )الثابت أو النقال□ 

 االتصاالت الكتابية□       )البريد االلكتروني، فاكس(االتصاالت االلكترونية □ 

 ال□   نعم     □هل رضائك عن وظيفتك يجعلك تحسن أدائك ؟  .00

هل الستخدام تكنولوجيا الحاسوب تأثير على سياسات التوظيف من خالل وضع الشخص المناسب في  .00

 ال□    نعم    □ ؟ المناسب المكان

ادارة الموارد البشرية يجعلك راض عن القرارات التى تتعلق هل الستخدام تكنولوجيا الحاسوب في  .00

 ال□   نعم     □ بالعاملين اي ان القرارات عادلة وذو كفاءة؟ 

 النظام ينتحس

 كيف ترى نظام المعلومات الحالي الذي تستخدمه الشركة مقارنة بالمنافسين؟ .03

 هناك شبه تقارب    □  أفضل مما هو مستخدم عند المنافسين    □

 ال أدري    □   أقل مما هو مستخدم عند المنافسين    □

ما رأيك فيما يخص درجة اهتمام إدارة الشركة بتحسين وترقية الوسائل التكنولوجية المستخدمة في التسيير  .03

 داخل الشركة؟

 هتمام كبيرا    □ متوسط  اهتمام    □ ضعيف اهتمام    □اهتمام  أي هناك ليس    □

 وين أو تربص، فيما له عالقة بنظم المعلومات أو باستخدام التكنولوجيات الحديثة فيهل استفدت من أي تك .81
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 ال□    نعم    □   التسيير؟

 بالمؤسسة ؟هل أنت راض عن نظام المعلومات المستخدم حاليا  .80

 راضي جدا □  راضي بشكل متوسط□  راضي□  لست راضي□ 

رغب أن تقوم إدارة الشركة بإجراء تحسينات إذا كنت " غير راٍض " أو " راض بشكل متوسط"، فهل ت .80

 ال يهمني االمر□   ال□   نعم     □ على النظام؟  

 ؟إذا كانت اإلجابة ب " نعم"، فماذا تقترح إلجراء هذه التحسينات

 تحسين في عتاد الحاسوب وبرمجياته    □

 تكوين األفراد في مجال نظم المعلومات    □

 يانات عبر شبكة االنترنتالزيادة في سرعة تدفق الب    □

 تحسين التطبيقات اإلستراتيجية للنظام الحالي    □
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