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   د دوليظخىي أولى ماطتر إكخصاامل

 والركاء الاكخصادي  هظم املػلىماثاطم املادة: 

 جمهيد.

تهذٗ هٍم اإلاّلىمات الى معاِذة ِملُة ـىْ الٝشاس في اإلااظعة في اوحهه  

ير ٜاِذة بُاهات جعاِذ في  الثالرة، ٘هي ثخضن ٠مُات ٠بيرة مً اإلاّلىمات لح٘ى

ٚ وثفيُٚ وبًجاد حلى٥ للمؽا١ل، ٠ما جعهل الحّٗش ِلى الب ذاثل واإلاٙاللة ـو

 بُجهم، ٠ما ثذِم ثىُٙز الٝشاسات مً خال٥ حىدة مخشحاتها.

الز١اء الاٜحفادي هى بهحاج اإلاّلىمات ؤلاظتراثُجُة اإلاهمة والّٙالة رات  

ة،  الُٝمة، جعحمذ ّ٘الُة الز١اء الاٜحفادي مً هٍم اإلاّلىمات خاـة الحجاٍس

ش٠ض ِلى اظحخذام الىظاثل الاٜحفادًة وثُُٝم احح ش ٍو ُاحات الّمالء وثىٍى

 اإلاىحجات الجذًذة.

والز١اء الاٜحفادي ًشث٢ض ِلى هٍم في خمغ ِملُات سثِعُة: ثحذًذ  

-وؽش البُاهات  -ثحلُل اإلاّىُات -بحث وثجمُْ اإلاّلىمات -اخحُاسات اإلاعحخذمين

 الاظحخذام ال٢ٚء للمّلىمات.
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 حىز ألاول: هظم املػلىماث واليلظت الاطتراجيجيت.امل

 وطائل وأدواث هظم املػلىماث. :أوال

ت الىظم .1  .املبادئ ألاطاطيت لىظٍس

ةةة الةةىٍم بةةي ِبةةاسة ِةةً محاولةةة  ؼةةاملة لةةمً مىاجُةةة مح٣املةةة لذساظةةة   هٍٍش

ٞ ث٤ُ٢ٙ ِىاـشها وم٣ىهاتها ألاظاظُة وثشثُبها مةْ  وثحلُل و ٘هم ؤي ٌاهشة ًِ وٍش

داخلُةةةا وخاسحُةةةا، لةةةمً  هةةةا٣ىهات٘هةةةم ِالٜةةةات هةةةز  الّىاـةةةش وملةةةشوسة التر٠يةةة  ِلةةةى 

 .اإلاحّلٝة بالٍاهخشة محل الذساظةوحه ألا عبّاد وألا١ل  ٌؽملؤواس 

ةة ثحمية     فةةي ثحلُلُةا   مةذخال جّحمةذ ٘هةي الّلمُةة بالىبُّةة للةىٍم الّامةة الىٍٍش

٘هةي ي اخةش هاحُةة ومةً للةىٍم. ا٘مةل لٙهةم والىـةى٥  ال٣ل خال٥ مً الاحضاء ثحذًذ

 بالىٍام.   ُيالّىامل والٍشوٗ التي ثح دجّحمذ وثفُٖ الٝىاِذ التي ثحذ

ة الىٍم الّامة بي مىاج الح٢ٙير الىٍامي للٍىاهش وألاؼُاء اإلاحُىة و    هٍٍش

مىاج ًحجاوص الىٍشة الحٝلُذًة التي ثىٍش الى ألاؼُاء والحٝاثٞ ٠مّىُات ،بىا 

يُة ومحٙاِلة  1956في ِام و ُ٘ما بُجها، معحٝلة مىٙفلة الثشثبي عبّالٜات ث٣ٍى

ة الىٍم ومىز رل٤  G. DLUOF .Kلْ ٠ُىِث بىلذًىٖ و  الاظغ الّامةلىٍٍش

د الاداسة،  في ا٠بر ةوبفىس  الحخففات الىٍم في مخحلٚ ِلى ثىبٞ وبي الٜى

ة الىٍم بي اإلاىاجُة التي ًم٢ً مً خاللها  DUEGGOB اما با٠لي ٘يري ان هٍٍش

ة الترابي اإلاىحى  اإلاترا٠مة ٜاتوالّال ،ةواإلاّٝذ البعُىة الىٍم بين دمّ٘ش

 DUEGGOB ولزل٤ ِٗش1وبين ١ل هٍام واحضاثه اإلاخحلٙة. الىٍم بين واإلاحٙاِلة

باهه رل٤ ال٣ل اإلا٣ىن مً احضاء مترابىة ومحٙاِلة مْ عبّمها البّن  الىٍام

                                                
لي: محالشات/ال٢تروهُةاوّام ِلي ث٘ى  1 ة لىٍم ومىاج الىٍم وثىبُٝاثه -ُٞ الؽهٍش ِلى مىْٜ  -هٍٍش

ة، الّشاٛ:  حامّة اإلاعخىفٍش
https://uomustansiriyah.edu.iq 

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2020_04_15!07_22_17_PM.pdf
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الاخش،اما إلاىاجُة  الّلمُة التي ًم٢ً مً خاللها دساظة الىٍم والّالٜات مابين 

ة الىٍ  م .احضاء الىٍام  ٘هي هٍٍش

لةةةةى و١لمةةةةة   هٍةةةةام مىخؽةةةةشة وحةةةةذ محذاولةةةةة فةةةةي حُاثىةةةةا واظةةةةحّماالثىا الُىمُةةةةة ِو

هشت الحاحة الى اظحخذام مٙهىم ٢٘شة الىٍام فةي مجةا٥ الاداسة  ّذة، ٌو حمُْ الـا

ةةةةة، ودوسهةةةةا وثارشهةةةةا وثاريرهةةةةا  عبعةةةبل الت اًةةةةذ الهاثةةةةل فةةةةي ِةةةةذد و جةةةةم اإلاىٍمةةةةات الاداٍس

ةةةةةة مةةةةةً بمحُىهةةةةةا صمخحلةةةةٚة الاوةةةةةشاٗ المةةةةةأىة، حُةةةةةث ِةةةةة ٗش الىٍةةةةةام باهةةةةةه مجمِى

الّىاـةةةةةةش اإلاترابىةةةةةةة و اإلاحٙاِلةةةةةةة و اإلاح٣املةةةةةةة التةةةةةةي تهةةةةةةذٗ الةةةةةةى ثحُٝةةةةةةٞ هةةةةةةذٗ واحةةةةةةذ، 

والّالٜةةة بةةين ِىاـةةش الىٍةةام بةةي الشابىةةة التةةي ثشبىهةةا مّةةا لححُٝةةٞ هةةذ٘ها اإلاؽةةتٟر 

ملُات ومخشحات وجٕزًة ٢ِعُة.  وللىٍام مذخالت ِو

 مـفـهـىم الـىـظـم:  .2

، ولّل 1939في مخحلٚ مجاالت الّلم مىز ظىة  اظحخذام مٙهىم الىٍم 

دوسا محىسٍا في ؤظغ الّلم الحذًث، حاص ِلى اهحمام*ومحاِبة ودساظة ِذة ِلماء 

ومخحفين و١ان ارش  واضحا بين اإلاخحفين والباحثين في ِلم ؤلاداسة والخعير، 

ّالة لحل اإلاؽا١ل والفّاب والّشاُٜل عحّمل ؤظةلىب الةىةٍم ٠إداة مهمة ٘و التي  َو

ة ؤو ثجمْ مً ألاؼُاء الةمشثبىة ببّن الةحٙاِالت  ثىاحههم، " ٘الىٍام هى مجمِى

ةُٙةة مةُّىة "    2الةمىحٍمة ؤو اإلاةحبادلة ألداء ٌو

ة مً ألاحضاء التي ثحٙاِل وثحة٣امل مْ   د الىٍم بةإنها "مجمِى ذ ِ٘ش ٜو

 3عبّمها البّن ومْ بِئتها لةححٝةُٞ هذٗ ؤو ؤهذاٗ مةّةُةىة "

ٚ الىٍم  ِلى ؤنها ِةذد مةً الّىاـش واإلا٣ىهات ًةم٢ً       بفٙة ِام ًم٢ً جٍّش

ُة داخل الىٍام راثه، وثحٙاِل مْ عبّمها البّن مً ؤحل  ؤن ثةمثل هٍم ِ٘ش

                                                
، 1992، مىاعبْ الىلُذ الٝاهشة، ه -اإلاٙاهُم، الححلُل، الحفمُم -ات محمذ العُّذ خؽبة: هٍم اإلاّلىم 2

 .11ؿ 
ة 3  .  17، ؿ 2000 1، الذاس الجامُّة، ه-مذخل بداسي  -ببشاهُم ظلىان: هٍم اإلاّلىمات ؤلاداٍس
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ة ؤهذاٗ ٌععى الىٍام لححُٝٝها في ٌل مّىُات بِئة  ثحُٝٞ هذٗ ؤو مجمِى

 مُّىة ومحذدة.

ةةة مةةةً الخصــائص الىظـــام:  .3 خفةةاثق ًم٢ةةةً ثحذًةةةذ ًحفةٚة الىٍةةةام بمجمِى

 4اهمها:

 : ُةة  هدف الىظام عبّذ ثحذًةذ الهةذٗ الّةام للىٍةام ًم٢ةً ثحذًذالاهةذاٗ الِٙش

ل٣ةةةةل ِىفةةةةش وم٣ةةةةىن مةةةةً الّىاـةةةةش اإلا٣ىهةةةةة للىٍةةةةام التةةةةي ًجةةةةل ان جّمةةةةل وثح٣امةةةةل 

بحيعةةةةةُٞ وثىٍةةةةةُم ًمةةةةةمً ان ًحٝةةةةةٞ ١ةةةةةل ِىفةةةةةش هذ٘ةةةةةه الةةةةةزي ٌعةةةةةهم فةةةةةي ثحُٝةةةةةٞ 

م٢ةةً ٠مثةةا٥ ِةً ماظ عةةة مةا لةةذدها هةةذٗ ِةام هةةى اهحةةاج الهةذٗ الّةةام لىٍةام ، ٍو

ظةةةةةلّة او ثٝةةةةةذًم خذمةةةةةة و١ةةةةةل ٜعةةةةةم ٘حهةةةةةا لةةةةةه هةةةةةذٗ ٘ش ةةةةةي مثةةةةةل ٜعةةةةةم الاهحةةةةةاج ، 

ة...الف حُةةةةةةث مجمةةةةةُى اهةةةةةةذاٗ هةةةةةز  الاٜعةةةةةةام ٌعةةةةةةاوي  ٞ، اإلاةةةةةةىاسد البؽةةةةةٍش الخعةةةةةٍى

 الهذٗ الّام للماظعة.

 :ُةةةةة  مظـــخىٍاث الىظـــام ١ةةةل هٍةةةام مهمةةةا ١ةةةةان ًححةةةىي ِلةةةى ِةةةذد مةةةً الةةةىٍم الِٙش

ها ًمثل ال ىٍةام ال٢لةي الّةام وللذساظةة والححلُةل ًٙمةل ان هحةذد الىٍةام مجمِى

ُة بذاخله ومخشحات ١ل هٍام ٘ش ي ث٣ةىن مةذخالت  الّام رم هحذد الىٍم الِٙش

لىٍةةةةةام ٘ش ةةةةةي اخش،٠مةةةةةا ان اهحٝةةةةةا٥ مخشحةةةةةات ؤي هٍةةةةةام ٘ش ةةةةةي لحفةةةةةب  مةةةةةذخالت 

لىٍام ٘ش ي اخش ًةحم ِبةر حةذود ١ةل هٍةام ٘ش ةي مثةا٥ مخشحةات ٜعةم الاهحةاج بةي 

ٞ لٕشك بُْ هز  العلْ .  ظلْ  ث٣ىن مذخالت مثال لٝعم الخعٍى

  : ىاـش  اهه الكليت والشمىل ان الىٍام ٣٠ل واحذ لِغ مجشد مجمُى احضا  ِو

يةةةح  مجهةةةةا هٍامةةةا ًٝةةةةىم ِلةةةةى  فةةةي الىاٜةةةةْ هحةةةاج ثٙاِةةةةل ألاحةةةضاء واإلا٣ىهةةةةات وألاحةةةةضاء ٍو

ىاـش  او هٍمه الٙ ُةة .٠مةا ًجةل ٜاِذة الحٙاِل والح٣امل اإلاحباد٥ إلا٣ىهاثه ِو ِش

                                                
ة لليؽش والحىصَْ، الاسدن،  4 ة، الجىادٍس  .9- 8، ؿ ؿ 2012ساثذ محمذ ِبذ سبه: هٍم اإلاّلىمات الاداٍس
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الىٍةةش الةةةى ١ةةةل هٍةةام ٘ش ةةةي ِلةةةى اهةةةه حةةضء مةةةً ١ةةةل ؤي الحا٠ُةةذ ِلةةةى الىٍةةةشة ال٣لُةةةة 

 والابحّاد ًِ الىٍشة الجضثُة في ِالٜة احضاء الىٍام بالىٍام ال٢لي.

 :ًٝفةةةذ بةةةةه ٜةةةذسة الىٍةةةةام ِلةةةى الاظةةةحجابة إلاحٕيةةةةرات البِئةةةة الخاسحُةةةةة ، و الخكيـــف

ذستها ِلةةةى الاظةةةةحجابة إلاحٕيةةةرات البِئةةةةة الةةةىٍم اإلاٙحىحةةةةة وؼةةةبة اإلاٙحىحةةةةة ثمحةةةاص بٝةةةة

الخاسحُةةةة وجّحبةةةر الةةةىٍم ؼةةةبه اإلاٙحىحةةةة ا٠كةةةر ٜةةةذسة ِلةةةى الح٢ُةةٚة و الىـةةةى٥ ِلةةةى 

حالةةةةة الحةةةةىاصن مةةةةةً خةةةةال٥ ِالٜتهةةةةا بالبِئةةةةةة الخاسحُةةةةة و رلةةةة٤ عبعةةةةةبل ٜةةةةذستها ِلةةةةةى 

العةةةةُىشة ِلةةةةى محٕيةةةةرات البِئةةةةة الخاسحُةةةةة مةةةةً خةةةةال٥ ِملُةةةةة الحٕزًةةةةة ال٢ّعةةةةةُة 

ابة.  والٜش

 للىٍم حذود وهمُة او ا٘ترالُة او ثىٍُمُة ول٢جها ٔير مادًةة فةي ىظام:  حدود ال

مٍّةةةةم ألاحُةةةةةان ثٙفةةةةةل الىٍةةةةام ِةةةةةً بُ حةةةةةه الخاسحُةةةةةة ، و الىٍةةةةام ِةةةةةً ٔيةةةةةر  مةةةةةً 

الةةةىٍم التةةةي جّمةةةل فةةةي البِئةةةة هٙعةةةها ، ان ١ةةةل هٍةةةام بمةةةا فةةةي رلةةة٤ هٍةةةام اإلاّلىمةةةات 

ئةةةة الخاسحُةةةة . و ٌّمةةل لةةةمً ؤوةةةاس ثىٍُوةةي مّةةةين و ان ١ةةةل مةةةاهى خةةاسج ًمثةةةل البِ

ضلةه ِةً  ان ثحذًذ حةذود الىٍةام ٌعةاِذها فةي ثحذًةذ الفةىسة  ال٣لُةة للىٍةام  ِو

ألاهٍمةةةة ألاخةةةشي ؤلةةةا٘ه الةةةى ظةةةهىلة دساظةةةحه و ثحلُلةةةه . و مةةةً الامثلةةةة ِلةةةى حةةةذود 

الىٍةةةةام العةةةةُاج الةةةةزي ًحةةةةُي بةةةةاإلابج  الحةةةةذي الؽةةةةش١ات و ل٢ةةةةً مةةةةْ ٌهةةةةىس مىاٜةةةةْ 

ىبة ثحذًذ حذود ؤي مىٍمةة خاـةة ثلة٤ للؽش١ات ِلى الاهترهد اـب  مً الفّ

ْ ِلى الاهترهد.  ْ مادي ٘ٝي مٜى  التي لِغ لها مٜى

 الػىاصس املكىهت للىظم. .4

 بي اإلاىاسد واإلاّلىمات الالصمة للىٍام لُحم٢ً مً الُٝام : الـمـدخـالث

باألوؽىة اإلاخحلٙة لححُٝٞ ألاهذاٗ اإلاحذدة، وجةؽمل الةّةذًةذ مً الّىاـش 

ير مةح جاوعة ١الخامات والىاٜة واإلاّلىمات وآلاالت، ٠ما ًم٢ً ان محجاوعة ٔو

ث٣ىن هز  اإلاذخالت ِباسة ًِ مخشحات لةىٍم ؤخةشي ظىاء ثل٤ الىٍم اإلاىحىدة في 

ُة داخل الىٍام راثةه،وثىٝعم اإلاذخالت بلى آلاجي :  بِئة الةىٍام ؤو هٍم ٘ةِش
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 اإلاذخالت الححاعبُّة. - ؤ

 اإلاذخالت الّؽىاثُة . - ب

  ًٝفذ بالّملُات ثحىٍل اإلاذخالت بلى مخشحات،ًِ  ٍليتالػملياث الخحى :

ٞ الّملُات الححىٍلُة، ومً رم ٘ةن هز  الّملُات ٜذ ث٣ىن في ؼ٣ل آلة ؤو  وٍش

ادة ما ثٝىم ؤلاداسة  بوعان ؤو حاظىب ؤو مهام ثادي بىاظىة ؤِماء اإلاىٍمة، ِو

لُة وبالحالي ٘ةن هز  الّملُا ت هٍشا  في اإلاىٍمات بحفمُم الّملُات الححٍى

 لىلىحها ِادة ما جعو  الفىذٛو ألابُن .

 جّحبر اإلاخشحات ألاداة التي مً خاللها ًحم الححٝٞ وثُُٝم ؤداء : الـمخـسحاث

ل  ذسثه ِلى ثحُٝٞ ؤهذا٘ه، وبي ِباسة ًِ هاث  ِملُة ثحٍى الىٍام ٜو

ذ ث٣ىن هز  اإلاخشحات ِباسة ًِ ظلّة، خذمة ؤو  اإلاذخالت بلى مخشحات ٜو

م  ٢ً ثفيُٚ مخشحات الىٍم بلى آلاجي:مّلىمة، ٍو

 مخشحات ًحم بظتهال٠ها بىاظىة ؤهٍمة ؤخشي. - ؤ

 مخشحات ًحم بظتهال٠ها داخل هٙغ الىٍام. - ب

 مخشحات ًحم الحخلق مجها في ؼ٣ل هٙاًات. - ت

 جةّذ الةمّلىمةات الةمةشثذة ألاداة الةحصحُحةُة : الـمـػـلـىماث الـمـسجـدة

م٢ً  والحُُٝمُة للمخشحات، ؤي ؤداة لححُٝٞ ابة ِلى ؤداء الىٍام، ٍو الٜش

ةين:  ًةٝةفذ  مػلىماث مسجـدة جصحيحيتثةٝةعةُم الةمّلىمات الةمشثذة بلى هِى

ت او بها بسحاُ ألاؼُاء بلى ولّها الصحُ ،  ومػلىماث مسجدة جطىٍٍس

 وجّمل ِلى ثىىٍش ؤداء الىٍام ؤو جُٕير وجّذًل ألاهذاٗ. جحظيييت

 ُة : ثمثل الّالٜات الىظُلالػالكاث ة التي مً خاللها ًحم سبي الىٍم الِٙش

ببّمها البّن، وؤًما سبي الىٍام ببِئحه والجذًش بالز٠ش ؤن ثل٤ الّالٜات 

 ٔير محجاوعة وسٔم رل٤ ُ٘م٢ً ثفيُٙها بلى:
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 الّالٜات اإلاحبادلة . - ؤ

 الّالٜات الحّاوهُة. - ب

  :الىٍام  لِغ عبُّذ وال ًىحذ في مّض٥ ًِ الىٍم ألاخشي بـيـئـت الـىـظام ،

٘حىاحذ  في البِئة وثارش  بها ٌعم  له باظحٝىاب وامحفاؿ مذخالثه مجها 

٠ما ؤهه ًلٝي بمخشحاثه بلحها، وبالحالي ّ٘ذم وحىد ثٙاِل بين الىٍام و بُ حه 

 ًادي بلى ٘ؽل الىٍام وصواله. 

  :في الٕؽاء والٕالٗ الزي ًحُي به  ثحمثل حذود الىٍامحــدود الـىـظام

ٙفله ًِ بُ حه، ٘ه ٚ ِةلى ؤهذاٗ الىٍم وثىىسها ٍو ي ٔير رابحة ألنها ثحٜى

 ودسحة جّٝذها وحذودها.

 5م٢ً ثفيُٚ الىٍم الى ألاهىاُ الحالُة:ً: أهىاع ألاهظمت .5

 :ىحفةةةش ِملهةةةةا  الـــىظم املةللــــت بةةةي الةةةةىٍم التةةةي ال ثحفةةةةل بالبِئةةةة الخاسحُةةةةة ٍو

ىةةةةةاء مةةةةةْ البِئةةةةةة  ُ٘مةةةةةا ًىحةةةةةذ بةةةةةذاخلها ٘ٝةةةةةي، ؤي لِعةةةةةد لهةةةةةا ِالٜةةةةةة ؤخةةةةةز ِو

ىضةةةةة  الخ ةةةةةة ٘ٝةةةةةي، ٍو ةةةةةشاك الذساظةةةةةة الىٍٍش اسحُةةةةةة وهةةةةةز  الةةةةةىٍم وحةةةةةذت أٔل

 الؽ٣ل اإلاىالي الىٍام اإلإلٞ.

 

 

 

 

 

                                                
ة، داس مّت  لليؽش والحىصَْ، الاسدن، حم 5  .13-12، ؿ ؿ 2014ا٥ ِبذ هللا محمذ: هٍم اإلاّلىمات الاداٍس

 لِغ هىاٟ ثٙاِل مْ البِئة
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  بةةةةةي ثلةةةةة٤  الةةةةةىٍم  التةةةةةي ثحٙاِةةةةةل مةةةةةْ البِئةةةةةة الخاسحُةةةةةة ؤي : الـــــىظم املفخىحـــــت

ةةةةة ثبادلُةةةةة بُجهةةةةا وبةةةين البِئةةةةة الخاسحُةةةةة، ؤي ٌعةةةةحٝبل هةةةةزا  هىةةةاٟ ِالمةةةةة ثإريًر

ئة اإلاحُىة به رم ٌُّذها عبّذ مّالجتهةا الةى الىُى مً الىٍم مذخالثه مً البِ

هةةةةةةز  البِئةةةةةةة ِلةةةةةةى ؼةةةةةة٣ل ظةةةةةةلْ ؤو خةةةةةةذمات ؤو مّلىمةةةةةةات وثمحةةةةةةاص هةةةةةةز  الةةةةةةىٍم 

ابةةةةة ِلةةةةى  باوّةةةةذام العةةةةُىشة ال٣لُةةةةة ِلةةةةى مةةةةذخالتها ورلةةةة٤ لُٕةةةةاب ِملُةةةةة الٜش

اإلاذخالت لزل٤ ث٣ىن اإلاذخالت عبّمها مّشو٘ة والةبّن آلاخةش ٔيةر مّشو٘ةة، 

ثمةا لضلةىشاب وجّةِؾ حالةة مةً ِةذم الحةىاصن وث٣ىن هةز  الةىٍم مّشلةة دا

ومةةةً ألامثلةةةة ِلةةةى رلةةة٤ حهةةةاص الحاظةةةىب اإلاةةةشثبي با هترهةةةد، واإلافةةةىْ الةةةزي ال 

مثةةل الؽةة٣ل  ًٝةةىم بٙحةةق اإلاةةىاد ألاولُةةة ٜبةةل بحةةشاء الّملُةةات الحفةةيُُّة، ٍو

 اإلاىالي هٍام مٙحىح.

 

 

 

 

 

حُة محذدة : ث٣ىن مذخالت هز  الىٍم مً البِئة الخاس الىظم شبه املةللت

ابة ِلى اإلاذخالت ٘ح٣ىن  ومّشو٘ة معبٝا ورل٤ لىحىد ِملُة ظُىشة و ٜس

مخشحاتها مّشو٘ة لزل٤ ث٣ىن هز  الىٍم ؤ٠كر بظحٝشاسا وجِّؾ حالة مً الحىاصن ، 

وحت  برا واحهد ِملُة ؤلالىشاب جعحىُْ الىـى٥ الى حالة الحىاصن ؤظُش مً 

) هٍام مىاُِذ بهىالٛ حا٘الت  م العيرالىٍم اإلاٙحىحة و مً ألامثلة ِلى رل٤ هٍا

ابة  الزي ولْ ُ٘ه  حهاص الحاظىب، الىٝل ( ، الىٍم الحىبُُٝة الخالّة للٜش

ٍمثل  الؽ٣ل اإلاىالي هٍاما هفٚ مٙحىح ؤو هفٚ هٍام للحماًة مً الٙيروظات، و 

 .مٕلٞ

 

هناك مدخالت معرفة 
وأخرى غريمعرفة.لذلك 

يكون النظام معرضا 
لإلضطرابات اآلتية من خارج 

 النظام  

 مدخالت معرفة -

 مدخالت غري معرفة -

 اضطرابات -

 

 سلرجات معروفة -

 سلرجات غري معرفة -
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هناك تبادل مع البيئة ميكن 
التحكم فيه،لذلك ميكن 

جتنب اإلضطرابات اآلتية من 
 رج النظام  خا

 مدخالت معرفة -

 

 

 سلرجات معروفة -

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 : وخصائصها املػلىماثثاهيا: 

ف املػ  - اإلاّلىمات لٕة: مؽحٝة مً الّٙل ِلم، وثذ٥ ِلى لىمت: حػٍس

 ؤلاحاوة ببىاوً ألامىس والى ي، وؤلادساٟ.

اإلاّلىمات اـىالحا: بي البُاهات التي ِىلجد لحفب  رات مّج  * 

شاك اثخار الٝشاسات، وبزل٤  ومٕضي ُمّين الظحّما٥ محذد، أٔل

ظمُة ؤو ٔير ًم٢ً ثذاولها، وجسجُلها، ووؽشها، وثىصَّها، فى ـىسة س 

سظمُة .
6 

وجّٗش اإلاّلىمات بانها البُاهات اإلاىٍمة واإلاّشولة عبؽ٣ل 

ًجّلهارات مّج  للصخق الزي ٌعحلمها، لزل٤ ٘ان للمّلىمات 

ة اإلاىحىدة لذًه،  ُٜمة حُُٝٝة للمعحخزم، وثٝذم بلا٘ة للمّ٘ش

حى٥ ٌاهشة او حذذ او مجا٥ مّين، ٘اإلاّلىمات ثخبر اإلاعحخذم 

ّه.عبش يء ما ال ٌّش   7٘ه او ال ًم٢ً ثٜى

                                                
خ ومخحق في ِلىم البُاهات: البُاهات الطخمة والحّلم آلالي 6  بًاد ظلُمان محالش حامعي، باحث في الحاٍس
ة، ه  7 اصي ابشاهُم سحى: بداسة اإلاّ٘ش ، 2008يؽش والحىصَْ، ِمان، ، داس ـٙاء لل1محمذ هىس بشهان ٔو

 .43ؿ
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ّٗش ِلم اإلاّلىمات اهه الّلم الزي ًذسط خىاؿ اإلاّلىمات *  َو

وظلى٠ها والّىامل التي ثح٢م ثذ٘ٝها ووظاثل ثجهي ها لحِعير 

الاظحٙادة مجها الى اٜص   حذ مم٢ً وجؽم٣ا اوؽىة الحجهي  واهحاج 

 8اإلاّلىمات وبثها وثجمُّها واخترانها واظتراحاِها وثٙعيرها...

 ٍم٢ً ان هٙٛش بين:و 

ة  .9هٙٛش بين البُاهات، اإلاّلىمات واإلاّ٘ش

  البياهاثData:  اما ؤو ١لمات ة مً اإلاؽاهذات ٜذ ث٣ىن ؤٜس بي مجمِى

ولُة ؤو الىـٚ اإلابذجي وهفىؿ ؤو سمىص ؤو حشو٘ا، ؤي بي الحٝاثٞ ألا 

لألؼُاء وألاحذاذ واليؽاوات والتي ثم امحال٠ها وجسجُلها والتي ثححاج 

لِعد رات ُٜمة عبؽ٣لها ُم ومّالجة لحٝذم مّج  محذدا، ٘هي بلى ثىٍ

ألاولي ولى ثش٠د ِلى حالها ما لم جّالج وثححى٥ بلى مّلىمات مٙهىمة 

ٞ اإلاالحٍة ؤو اإلاؽاهذة وثخضن  م٢ً ؤن ثجمْ ًِ وٍش ومُٙذة، ٍو

خُة ؤو معحٝبلُة. م٢ً ؤن جّبر ًِ حٝاثٞ حالُة ؤو ثاٍس   بإظلىب مّين ٍو

 ػلىماث املmationInfor:  ة مً البُاهات اإلاىٍمة واإلايعٝة، اي بي مجمِى

ٝة مىىُٝة بي بُاهات ثمد مّالجتها رم ثىبُٝها وثحلُلها وثىٍُمها،  بىٍش

لحٝذم مّج  خاؿ وثش٠ُبة محجاوعة مً الا٣٘اس واإلاٙاهُم جعهل مّالجتها 

ثم ثلخُفها عبٕشك ثحُٝٞ هذٗ مّين ًٝىد الى اثخار ٜشاس ظلُم، الهه 

باظحخذامها والاظحٙادة مجها حُث ؤـبحد رات مّج  عبؽ٣ل ٌعم  

 إلاعحخذمحها.

                                                
الح٣ىًٍ به في الّالم الٕشبي  : مٙهىمه ووؽإثه وثىىس  وهُبة ٔشاسمي ظُّذي: ِلم اإلا٢حبات واإلاّلىمات 8

 .2008ًىهُى  16، الّذد cybrarainsوالّشبي، مجلة 
ة خشوج مً الىق الى اإلاّج : 9  وال٥ هاٌم الضهيري: البُاهات، اإلاّلىمات واإلاّ٘ش

post.html-http://drtazzuhairi.blogspot.com/2016/04/blog 

http://drtazzuhairi.blogspot.com/2016/04/blog-post.html
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  املػسفتKnowledge : بي ِباسة ًِ مّلىمات ثم ثىٍُمها ومّالجتها

ة مبح٢شة ال جّٗش مً ٜبل، ٘هي الحفُلة الجهاثُة  لها بلى خبرة ؤو مّ٘ش لححٍى

الظحخذام اإلاّلىمات مً ٜبل ـىاُ الٝشاس واإلاعحخذمين الزًً ًحىلىن 

خذم مجحمّهماإلاّ مل مثمش ًخذمهم ٍو ة ِو ي حفُلة ٘ه، لىمات بلى مّ٘ش

الامت اج الخٙي بين اإلاّلىمة والخبرة واإلاذس١ات الحعُة والٝذسة ِلى الح٢م، 

ة لمً وظاثل ِذًذة ١الحذط والحخمين  اإلاّلىمات وظُي ال٠خعاب اإلاّ٘ش

بين الؽ٣ل اإلاىالي ثشثُبها ٠ما ًلي:واإلاماسظة الّٙلُة   ، ٍو

 

 

 

 

 

 

ة)هما(،ظلُم ببشاهُم ا اإلافذس: شة حامّة  لحعيُة: مٝشس: هٍم اإلاّلىمات الاداٍس الجٍض

 2019-٥2018 ٠لُة بداسة األِماالخاـة،

 خصائص املػلىماث. .6

ير اإلاّلىمات اإلاالثمة ورات حىدة،   بن هجاح ِملُة اثخار الٝشاس مشثبي بح٘ى

لٝشاس جّحمذ ِلى % مً هجاحات ِملُات ا90وبّن الذساظد ؤؼاست بلى ؤن وعبة 

% ٘ٝي جّمذ ِلى ٜذسات ومهاسات محخز الٝشاس، ومً هىا 10اإلاّلىمات، بِىما 

ًحط  ؤهمُة ودوس اإلاّلىمات اإلاالثمة الثخار الٝشاس ومً ؤهم هز  الخفاثق التي 
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ش في اإلاّلىمات اإلاٝذمة إلاحخز الٝشاس ثحّلٞ بثالرة ؤعبّاد سثِعُة بي  ًجل ؤن ثح٘ى

 10ممىن والبّذ الؽ٢لي.البّذ الضمجي وبّذ اإلا

   :ًحممً هزا البّذ الجىاهل الحالُةالبػد الصمني : 

ُد د اإلاىاظل إلاحخز الٝشاس، الحٜى ير اإلاّلىمات في الضمً  والٜى : هى لشوسة ث٘ى

الن اإلاّلىمة ٜذ ث٣ىن مُٙذة في الضمً الحالش ؤي حالُا ول٢جها ٜذ ثٙٝذ ؤهمُتها 

ً ِلى الحفى٥ عبّذ صمً ٜفير، لزا ِلى محخزي الٝشاس ؤن  ٣ًىهىا ٜادٍس

د الحاحة بلحها.  واظحٕال٥ امّلىمات في ٜو

ثلّل الحذارة دوسا هاما في حىدة اإلاّلىمات بر ثٝل ُٜمة اإلاّلىمات  الحذارة:

بحٝادمها، ؤي ًجل ؤن ث٣ىن اإلاّلىمات محجذدة وحذًثة لالظحٙادة مجها ِىذ 

 ثٝذًمها إلاحخز الٝشاس.

ير مّلىمات حىلها، مثال ًححاج بي الٙترة الضم الٙترة الضمىُة: ىُة اإلاىلىب ث٘ى

محخزي الٝشاس واإلاذًش مّلىمات ًِ  جم اإلابُّات للعىىات الخمغ اإلاالُة، 

 ٘اإلاّلىمات اإلاالثمة بي التي جٕىي الٙترة الضمىُة اإلاىلىب الاظحّالم ِىه.

 )حممً هزا البّذ الجىاهل الحالُة: :البػد املظمىن )املحخىي  ٍو

ا خلى اإلاّلىمات مً ألاخىاء والٕمىك، حُث ؤن دٜة اإلاّلىمات هٝفذ هى الذٜة:

جعاهم في حىدة  وهجاح ِملُة اثخار الٝشاس، ما ٌّمل ِلى ثجىل الٝشاسات 

خحلٚ مذي الذٜة في  د، ٍو الخاوئة واإلاخاوشة وثٝلل مً الح٣لٙة وبهذاس الٜى

 اإلاّلىمات اإلاىلىبة حعل الحاحة بلى الاظحخذام ووبُّة اإلاؽ٣لة.

: ث٣ىن اإلاّلىمات التي ًٝذمها الىٍام ثمحاص بالفذٛ والىاُّٜة ذٛ والثباتالف

وثحىابٞ مْ مّىُات الىاْٜ ؼ٢ال ومممىها وثىحها، ما ًممً الحفى٥ 

                                                
ة وث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات، داس اإلاّت  لليؽش والحىصَْ، ألاسدن، :ِبذ هللا حعً معلم 10 ، ؿ 2015بداسة اإلاّ٘ش

 172-170ؿ 
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والخشوج مً هز  اإلاّلىمات بىٙغ الىحاث  التي ؤِىتها في ١ل مشة اظحخذمد 

 ٘حها.

باححاحات محخزي  : بي ؤن ث٣ىن اإلاّلىمات مالثمة ولها ـلة ورُٝةاإلاالثمة

الٝشاس، اي دوس في ثحعين ِملُة اثخار الٝشاس، وال بذ ؤن ث٣ىن مالثمة للمىلُى 

 ولها ـلة باإلاؽ٣لة اإلاشاد اثخار ٜشاس عبؽإنها.

ًٝفذ بها ٜذسة اإلاّلىمات ِلى بِىاء ـىسة ١املة ًِ اإلاؽ٣لة ؤو ًِ  الؽمىلُة:

بذاثل للحلى٥  الحٝاثٞ الٍاهشة إلاىلُى الذساظة مْ لشوسة ثٝذًم ووشح

لى  اثٙها اإلاخحلٙة، ِو اإلاخحلٙة إلاخحلٚ اإلاؽا١ل حت  ثحم٢ً ؤلاداسة مً ثإدًة ٌو

ُى  اإلاذًش ومحخزي الٝشاس ؤن ًٝذس ٠مُة الحٙاـُل الالصمة ًِ اإلاؽ٣لة لحجىل الٜى

شاٛ(.  في بحش مً اإلاّلىمات ما ٌعو  )بأ 

داسي بما ًخىاظل مْ هٝفذ هىا ثٝذًم اإلاّلىمات الالصمة ل٣ل معحىي ب :ؤلاًجاص

محىلباثه واححُاحاثه مً اإلاّلىمات، بر ال بذ مً ؤلاًجاص في اإلاعحىي الاظتراثُجي 

دون الخىك ثٙاـُل ال تهم او حؽى باِىاء ٠م ٠بير مً اإلاّلىمات ًِ اإلاىلُى 

م٢ً إلاحلل الىٍم ؤن ٌعاِذ اإلاذًش ِلى ثحُٝٞ هز  اإلاهمة  ال تهم مباؼشة، ٍو

ٝة مىىُٝة.  بىٍش

 حممً الجىاهل الحالُة :: الشكلي البػد  ٍو

ٝة وؼ٣ل ٌعهل ٘همهما مً ٜبل  الىلىح: ًٝفذ به ثٝذًم اإلاّلىمات بىٍش

اإلاعحخذم ١لما ؤم٢ً رل٤، بحُث ث٣ىن اإلاّلىمات واضحة وخالُة مً الٕمىك 

 حت  ًحم٢ً اإلاذًش مً الىـى٥ بلى ٜشاسات ـاثبة.

ٝفذ به ثٝذًم اإلاّلىمات بترثِل وثيعُٞ الحىٍُم: لمً مّاًير محذدة معبٝا  ٍو

 ١ي ًحم جٍُّم الاظحٙادة مجها.



17 

 

ًٝفذ بها ٜابلُة اإلاّلىمات ِلى الح٢ُٚ أل٠كر مً معحخذم وؤ٠كر مً  اإلاشوهة:

شة عبؽ٣ل مشن ًم٢ً اظحخذامه مً  ثىبُٞ، لزل٤ ًجل ؤن ث٣ىن اإلاّلىمات مح٘ى

ة اإلاخحلٙة بٙاِلُة في ِملُة اثخار الٝشاس. ات ؤلاداٍس  ٜبل اإلاعحٍى

ٝة ِشك اإلاّلىمات، ؤي ؤن ثٝذم عبؽ٣ل مىاظل ٠إن  ّشك:ال ٝفذ به وٍش ٍو

ٙي ؤو ؤن جّشك ِلى ؼ٣ل  ث٣ىن مخحفشة ؤو ثٙفُلُة، ؤو عبؽ٣ل ٠وي ؤو ـو

 حذاو٥ ثىلُحُة.

 هىاٟ ِذة ؤهىاُ ثخحلٚ باخحالٗ مّاًير ثفيُٙها: اهىاع املػلىماث: .7

 :11وهز٠ش مجها: جصييف املػلىماث حظب مجاالث اطخخدامها 

 تاملػ الٕشك مجها ثحعين وثىىٍش اإلاعحىي الّلوي والثٝافي  :لىماث الخطىٍٍس

لضوعان وثىظُْ مذاس٠ه مً خال٥ الحفى٥ ِلى مٙاهُم وحٝاثٞ حذًذة، 

 …مثا٥: ٠حابة بحث، ٠حاب ، مٝالة

 ت الٕشك مجها الحفى٥ ِلى مٙاهُم وحٝاثٞ جعاِذ  : املػلىماث إلاهجاٍش

 .ِلى اهجاص مؽشوُ ؤو اثخار ٜشاس

 مثل: ٜشاءة اإلاٝشسات الحّلُمُة خال٥ الحُاة الذساظُة :ػلىماث الخػليميتامل 

. 

 ت ات والٙشلُات حى٥ الّالٜات التي مً  :املػلىماث الفكٍس ألا٣٘اس والىٍٍش

 .اإلام٢ً ؤن ثىحذ بين م٣ىهات ِىاـش اإلاؽ٣لة

 ظىاءا  :املػلىماث البحثيت ، ً هحاث  ثجاسب اإلاشء هٙعه ؤو ثجاسب آلاخٍش

ة ؤو حفُلة ثجاسب ؤدبُة١اهد ثجاس   .ب مخبًر

 ثحمحىس حى٥ ألاظالُل التي جعحّمل  : املػلىماث ألاطلىبيت الىظاميت

 مىاجُة -للحفى٥ ِلى مّلىمات ؤو بُاهات صحُحة مً ألابحاذ.)مّلىمات

                                                
ة، الىبّة ألاولى، داس الفٙاء، ِمان، سبحي مفىٙى ِلُان: بداسة 11  47-46، ؿ2008اإلاّ٘ش
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 وبي اإلاّلىمات التي ثشث٢ض ِلحها ِملُات الحخىُي،  :مػلىماث جخطيطيت

حىلل ألامش ؤن ث٣ىن هز  اإلاّلىمات  واُ٘ة ودُٜٝة ومىاظبة ل٣ي ثحم ٍو

 ِملُة الحخىُي بىجاح.

 وبي اإلاّلىمات التي ًححاحها الٙشد عبٕشك ثىمُة حفُلحه  :مػلىماث إهمائيت

الّلمُة واإلاهىُة والثٝاُ٘ة بما ًى٢ّغ بًجابا ِلى ؤداثه في ِمله، ٘اإلاّلىمات 

 جّذ ؤظاظُة لحىىس وهماء اإلاجحمّات واصدهاسها.

  وبي مّلىمات ثححاحها اإلااظعات الفىاُِة  :ٍتمػلىماث صىاغيت وججاز

ذساتها الحىا٘عُة في العىٛ  ش مىحجاتها وثحعين ؤدائها ٜو ة لحىٍى والحجاٍس

تها ُ٘ه  .لممان اظحمشاٍس

 : ثفىٚ الى:جصييف املػلىماث حظب طبيػت املػلىماث هفظها -

 خيت وبي مّلىمات ًحم ثجمُّها ِبر الضمً وثحّلٞ بٙترات  :مػلىماث جاٍز

 ظابٝة. صمىُة

 وبي اإلاّلىمات التي ثخمْ بلى اخحباسات وثجاسب ٜبل  :مػلىماث غلميت

 جّمُمها حى٥ اإلاىلُى الزي ثحّلٞ به.

 وبي اإلاّلىمات التي ج٢ّغ اثجاهات وآساء وؤ٣٘اس ألاشخاؿ  :مػلىماث أدبيت

 الزًً ٜامىا بةِذادها.

 ُٙز ألامىس وبي اإلاّلىمات التي ثىض  ٠ُُٙة ؤداء وبهجاص وثى :مػلىماث جلىيت

ما٥ اإلاحخففة  الٙىُة وألِا

 وبي اإلاّلىمات التي ثحّلٞ بإي مً اإلاجاالت الّامة مثل  :مػلىماث وظيفيت

 الف.…اإلاّلىمات العُاظُة والاٜحفادًة والثٝاُ٘ة

 ت وبي اإلاّلىمات التي ثحّلٞ ب٣ا٘ة مجاالت وؤوؽىة ووٌاثٚ  :مػلىماث إداٍز

 .اإلااظعات
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 وثٝعم الى مفادس اولُة   ميتها:جصييف مصادز املػلىماث حظب اه

ة:  12ومفادس راهٍى

 ات والىراثٞ، وجّشك مصادز مػلىماث أوليت : وثمم هز  اإلافادس اإلاىبِى

هز  اإلافادس مّلىمات حذًذة وحذًثة، وثٙعير حذرا ما، ؤوألا٣٘اس اإلاّشو٘ة، 

و٠زل٤ الحفىسات، وفي ٠ثير مً ألاحُان ثمم هز  اإلافادس مّلىمات ًِ 

فاء ؤو ثجشبُة مُذاهُة، الهذٗ مجها دساظة هز  اإلاّلىمات مالحٍة، ؤو بح

دساظة مّّمٝة، رم الخشوج بمّلىمات مىرٝة باألدلة والبراهين، وهحاث  لم ث٢ً 

مّشو٘ة مً ٜبل، ومفادس اإلاّلىمات ألاولُة مً ؤهم مفادس اإلاّلىمات، 

ة البؽش مّلىمات حذًذة  ورل٤ ألنها ٔالبا ما ثمُٚ إلاّ٘ش

 وهز  اإلافادس مادتها ومّلىماتها مبيُة ِلى ث الثاهىٍتمصادز املػلىما :

مفادس اإلاّلىمات ألاولُة، وثشثِل هز  اإلاّلىمات مبجي ِلى خىة مُّىة 

مذسوظة عبؽ٣ل حُذ وتهذٗ بلى ثحُٝٞ ؤهذاٗ ِلمُة، ومً ألامثلة ِلى هز  

 ، اإلافادس، ال٢حل رات اإلاىلُى الىاحذ، وال٢حل الذساظُة، ودواثش اإلاّاٗس

ةواإلاّ  احم اللٍٕى

  وهز  اإلافادس مهمتها ثىٍُم الىحاث  مصادز املػلىماث مً الدزحت الثالثت :

ة الّاإلاُة، بحُث ث٣ىن مالثمة بفىسة ؤ٠بر للباحثين، وثم٢جهم مً  ال٢ٍٙش

حة عبؽ٣ل ؤ٠بر، وهز  اإلافادس جّمل  ٝة مٍش الىـى٥ بلحها والحّامل مّها بىٍش

ً ألاو  ٝة ثم٢ً ؤًما ِلى ثىٍُم اإلاّلىمات اإلافذٍس لي والثاهىي، وثحلحها بىٍش

.  الباحثين والذساظين الاظحٙادة مجها بفىسة ؤ٠بر وبؽ٣ل ؤظُش

  :13:وثٝعم الىجصييف مصادز املػلىماث حظب السطميت 

                                                
محمذ الُٙىمي: مٝذمة الحعابات الال٢تروهُة وثىبُٝاتها في هٍم اإلاّلىمات اإلاحاظبُة، ماظعة ؼباب  12

ة   .55، ؿ 1992الجامّة لليؽش، الاظ٢ىذٍس
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 ة وؤلاسؼادًة، التي ًحفل املصادز السطميت : وثمم اإلاّلىمات الاظخؽاٍس

جّحبر  .بحاذِلحها الٙشد مً اإلافال  الح٣ىمُة ومً الجامّات ومشا٠ض ألا 

اإلاّلىمات الشظمُة اإلاىح  ألاو٥ لىٍم اإلاّلىمات الجُذة وبي جؽحمل ِلى 

ابُة. ِذة ؤهىاُ مً اإلاّلىمات مجها: ّات  الاححُاحات الٜش الخؽَش

 الح٣ىمُة.ؤلاحشاءات اإلاحاظبُة....

 وجعو  ؤًما اإلافادس الصخفُة، وثمّم اإلاّلىمات  :مػلىماث غير زطميت

د مً الىذوات والىٝاؼات الجاهبُة خال٥ اإلاامشات التي ًحفل ِلحها الٙش 

الصحُٙة، با لا٘ة بلى اإلاحادرات والىٝاؼات مْ الضمالء وثحمثل في آلاساء 

يرها مً اإلاّلىمات التي ال جعخىذ لجهة  وألا٣٘اس والخبرات الصخفُة ٔو

ذ ثح٣امل مْ اإلاّلىمات الشظمُة، ٠ما ٜذ جعحخذم ٠بذًل لها في  سظمُة، ٜو

ٚ ُٜمة اإلاّلىمات ٔير الشظمُة ِلى  حالة ِذم ثى٘ش هز  ألاخيرة. وثحٜى

 .اإلاعحُٙذ مجها

 :جصييف مصادز املػلىماث حظب جطىزها 

  بي الىٛش التي ١اهد جعحخذم في الٝذم لخسجُل املصادز كبل الىزكيت :

ام الىُيُة التي جّىد  مّلىمات ؤلاوعان وهحاحه، ومً ألامثلة ِلى رل٤ ألاٜس

ة، وآلاؼىسٍة اإلاىحىدة في بالد الشا٘ذًً، للحماسات البابلُ ة والعامٍش

با لا٘ة للمّلىمات اإلاىرٝة ِلى ؤوساٛ البردي وحلذ الحُىاهات، وهز  

شة بفىسة ٠بيرة في حماسة وادي الىُل
ّ
 اإلافادس مح٘ى

  :ة، ومً ؤؼ٣ا٥  املصادز الىزكيت وجعو  اإلافادس الحٝلُذًة واإلافادس اإلاىبِى

ش، واإلاّاًير هز  ال٢حل، والصحٚ، وال ذوسات، وسظاثل الجامّة، والحٝاٍس

 اإلاىحذة..

                                                                                                                                       
ة، الذاس ؤحمذ عبعُىوي شحاثة وآخشون: هٍم اإلاّلىمات اإلاحاظبُة في ؼش١ات الحامين   13 والبىٟى الحجاٍس

 .14الجامُّة لليؽش، مفش، بذون ظىة وؽش، ؿ
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  وهز  اإلافادس مٝعىمة لٝعمين، الٝعم ألاو٥ ًحمثل مصادز بػد الىزكيت :

ة والعمُّة، والُٙذًىهات، والٝعم آلاخش ًحمثل في الىظاثل  في اإلاىاد البفٍش

 ؤلال٢تروهُة مثل الِٙغ بىٟ، واإلاىحذًات، واإلاىاْٜ الخاـة باإلاّاٗس

 صييف املػلىماث غلى اطاض املظخىي الىظيفيج: 

 :ث٣ىن ِلى معحىي الاداسة الّلُا. املػلىماث الاطتراجيجيت 

 :ُُٙة. املػلىماث الخكخيكيت  ِلى الاداسة الىظىى الٌى

 :ث٣ىن ِلى معحىي الاداسة الذهُا ؤي اإلاعحىي  املػلىماث الخىفيرًت

 الخؽُٕلي.

 ي:جصييف املػلىماث غلى اطاض املػياز الصمن 

 خيت جعحخذم الًجاد حلى٥ بذًلة إلاؽ٣لة ما، مثل مؽ٣لة :مػلىمت جاٍز

ال٢عاد الّالوي الزي ٜام ٠ُن  باًجاد حل له ُ٘م٢ً لهز  الحلى٥ ) 

التي وشحها ٠ُن  بي الىحاث  التي ًم٢ً ؤن ث٣ىن لها ؤهمُة لحل  ( اإلاّلىمات

 مؽ٣لة ثىاحه ؼش٠ة مُّىة

 البذًلة، وهزا هى دوس الاداسة  جعحخذم في ثفمُم الحلى٥ :مػلىمت جيبؤٍت

ل اإلاذي  ْ مً خال٥ الحخىُي الىٍى الاظتراثُجُة التي جّحمذ ِلى الحٜى

ْ ؼش٠ة اهخٙاك وسدات بلذ مّين، هزا  الزي ٌّحمذ ِلى الحيبا، ٘مثال ثحٜى

ٌّجي ِذم اظتهذاٗ هزا البلذ، الن الاظخثماس في هز  الحالة ٌّىد بالخعاسة 

ةِلى الؽش٠ة وبالحالي هز  ث  .ذخل ثحد اإلاّلىمة الحيبٍا

  :ثٝعم الى:جصييف املػلىماث غلى اطاض هىغيت املػلىماث وطبيػتها 

 ؤظالُل الحفيُْ:املػلىماث الخكىىلىحيت والخلىيت. 

 ّات :مػلىماث جىظيميت  .الٝىاهين والخؽَش
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 اإلاّلىمة الُٝاظُة:  - معحىي اليؽاه، ثىىس اإلااظعة:املػلىماث الاحصائيت

 .لها ـٙة الحىاـل

 ام )لها ـٙة الاهٝىاُ)محٝىّة :املػلىمت السكميت ،١ىن ِلى ؼ٣ل ُٜم وؤٜس

ما٥ م الِا  .مثل ٜس

 ة مثل  :املػلىمت هىغيت ث٣ىن ِلى ؼ٣ل مّلىمات جّحمذ ِلى ال٣لمات واإلاّ٘ش

ُة اإلاىحىج  .وهِى

 :جصييف املػلىماث غلى اطاض مصدزها: جصييف الى 

 ين :داخليت و سئظاء ألاٜعام و  بي التي ثح٣ىن مً ؤشخاؿ مثل اإلاؽ٘ش

ات ً بمخحلٚ معحٍى  14داخل اإلااظعة. اإلاذًٍش

 ثحم مً خال٥ ِالٜات اإلااظعة اإلاعحمشة مْ محُىها الخاسجي،  :خازحيت

الزي ثىٝل لها اإلاّلىمات دون ؤلاهٝىاُ لها مفادس مخحلٙة و محّذدة الّامة 

 .مجها خاـة ومجها الىوىُة والذولُة

  اهخلالها:جصييف املػلىماث غلى اطاض اججاه 

 ١االٜترحات اإلاٝذمة للمذساء:مً الاطفل الى الاغلى. 

 ١االوامش والحىححهات:مً الاغلى الى الاطفل. 

  اإلاحذاولة بين الاٜعام :مً هفع املظخىي. 

ت: .8  أهميت املػلىماث لألحهصة إلاداٍز

ةةةة الح٣ىمُةةةة بةةةي اإلاىةةةح  ألاظاهةةة ي للمّلىمةةةات اإلاىحهةةةة هحةةةى  جّحبةةةر ألاحهةةةضة ؤلاداٍس

ت الّامةة، وفةي الةذو٥ الىامُةة ث٣ةةىن ثلة٤ ألاحهةضة ٔالبةا بةي اإلاىةح  الىحُةةذ الاظةحخذاما

                                                
ة،  14  2009محمذ الفيرفى: بداسة ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات، الىبّة ألاولى، داس ال٢ٙش الجامعي، ؤلاظ٢ىذٍس

 .297ؿ
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م٢ةةةةً الٝةةةى٥ بةةةةإن اإلاعةةةئىلين فةةةةي  للمّلىمةةةات الّمشاهُةةةة والاححماُِةةةةة والاٜحفةةةادًة، ٍو

ةةة ًىٍةةشون بلةةى اإلاّلىمةةات ِلةةى ؤنهةةا واحةةذ مةةً رالرةةة: مةةىسد، ؤو ؤـةةل، ؤو  ألاحهةةضة ؤلاداٍس

   15ؤنها ظلّة.

اإلاّلىمةةةةةةات ؤحةةةةةةذ اإلاةةةةةةىاسد اإلاعةةةةةةحخذمة فةةةةةةي ثحُٝةةةةةةٞ ثمثةةةةةةل  املػلىمــــــاث  مــــــىزد: -

يرهةةةةةا مةةةةةً  ؤهةةةةةذاٗ مؽةةةةةشوُ مةةةةةا، ثمامةةةةةا مثةةةةةل الىٝةةةةةىد واإلاةةةةةىاد الخةةةةةام وآلاالت ٔو

اإلاةةىاسد التةةي ٌّمةةل اإلاعةةئىلين ِلةةى حعةةً اظةةحٕاللها والحيعةةُٞ بُجهةةا بمةةا ًحٝةةٞ 

ـال  اإلاؽشوُ. ِلى ظبُل اإلاثا٥، ٘ةن ثضوٍةذ اإلاعةئىلين بمّلىمةات حُةذة ِةً 

ين ِلةةةةى مىحجةةةةات اإلاؽةةةةشوُ ظةةةةٗى ًم٢ةةةةجهم مةةةةً حذولةةةةة ؤلاهحةةةةاج ولةةةةل اإلاعةةةةتهل٢

ات اإلاخةةةةةةضون  ٝلةةةةةةل مةةةةةةً معةةةةةةحٍى بالؽةةةةةة٣ل الةةةةةةزي ًحٝةةةةةةٞ ؤ٘مةةةةةةل سبةةةةةة  مم٢ةةةةةةً، ٍو

  العلعي بلى ؤدوى حذ.

ةةةةى٥  املػلىمـــاث  :صــــل:  - ًم٢ةةةةً الىٍةةةش بلةةةةى اإلاّلىمةةةةات بىـةةةٙها ؤـةةةةل مةةةةً ألـا

لتةةي جعةةهم التةةي ثمحل٢هةةا ؤلاداسة، مثلهةةا فةةي رلةة٤ مثةةل اإلابةةاوي وآلاالت والخامةةات ا

ا٠ةةةةةذ هةةةةةةزا ِلةةةةةةى ؤهمُةةةةةة ؤن ٌّامةةةةةةل اإلاعةةةةةةئىلين هٍةةةةةةم  فةةةةةي الّملُةةةةةةة ؤلاهحاحُةةةةةةة. ٍو

اإلاّلىمةةةات ١اظةةةخثماس مةةةً الاظةةةخثماسات، ألامةةةش الةةةزي ٌّىةةةي الجهةةةاص ؤلاداسي ميةةة ة 

 وعبُة في مىاحهة اإلاىا٘عين في ألاظىاٛ.

: ًم٢ةةةةً اِحبةةةاس اإلاّلىمةةةةات ظةةةةلّة مةةةً العةةةةلْ التةةةةي ثيحجهةةةةا املػلىمـــاث  ظــــلػت  -

ابةةة وثُٝةُم ألاداء ؤو دِةم الٝةةشاس، ؤلاداسة ، ظةىاء لٕةشك الاظةةحخذام الةذاخلي مثةل الٜش

المُة  16.ؤو لٕشك البُْ في ألاظىاٛ مثل بهحاج ألا٘الم ؤلِا

                                                
بشهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان، محمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىس:بداسة ؤهٍمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإلاّلىمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الح٣ىمُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ِىاـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش الاظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتراثُجُات 15

ةةةةةةةةةةةةةش ـةةةةةةةةةةةةادس ِةةةةةةةةةةةةة ، اإلاىٍمةةةةةةةةةةةةةة ةً داثةةةةةةةةةةةةشة الحّةةةةةةةةةةةةةاون الٙجةةةةةةةةةةةةي للحىمُةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةاألمم اإلاححةةةةةةةةةةةةةذوالعُاظةةةةةةةةةةةةات، ثٍٝش

ة، ِمان،   .1994الّشبُة للحىمُة ؤلاداٍس
 
16 Gordon, Judith R. & Gordon, Steven R., “Information Systems: A Management 

Approach”, 2
nd

 ed., New York: Harcourt Brace College publishers, The Dryden Press, 

1999 
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 حي.امً املػلىماثالثا: 

 مفهىم أمً املػلىماث. 

 17ًم٢ً ان ًىٍش الى مٙهىم الامً اإلاّلىماجي مً وحهحين: 

ة  ير الحماًة : هى الّلم الزي ًبحمً وحهة هٍٍش ات وظبل ث٘ى ث في هٍٍش

حذاء ِلحها.   للمّلىمات مً اإلاخاوش التي تهذدها ومً ؤوؽىة الِا

يرها لممان ومً وحهة ثٝىُة  : هى الىظاثل وألادوات وؤلاحشاءات الالصم ث٘ى

 حماًة اإلاّلىمات مً ألاخىاس الذاخلُة والخاسحُة.

د وحذدت ألامً اإلاّلىمات    ، ٘هى ِباسة ًِ جّذدت اإلاٙاهُم التي ِ٘ش

مماسظات ثمىْ الىـى٥ ٔير اإلافشح به ؤو اظحخذام ؤو ب٘ؽاء ؤو جّىُل ؤو جّذًل ؤو 

ثٙحِؾ ؤو جسجُل ؤو بثالٗ اإلاّلىمات، ّ٘ٗش ؤمً اإلاّلىمات ؤًما ِلى اهه ؤظلىب 

حماًة وثإمين اإلاىاسد اإلاعحخذمة ١ا٘ة في مّالجة اإلاّلىمات، وؤًما ؤمً اإلاّلىمات 

ة،  اًة لعٍش ٌّجي اًما ١ل العُاظات وؤلاحشاءات وألادوات الحٝىُة التي هى ٜو

جعحخذم لحماًة اإلاّلىمات مً ؤؼ٣ا٥ الاظحخذام ٔير الؽش ي ١لها للمىاسد مثل 

ة، والحٕير والحّذًل والحاٛ المشس باإلاّلىمات اإلاحّمذ.    العٜش

ىٍش بلى مٙهىم ؤمً اإلاّلىمات مً ِذة صواًا وبي :    18 ٍو

ة ؤ١ادًمُة: - ات واظد اسثُجُات ثىا٘ش الحماًة صاٍو هى الّلم الزي ًبحث في هٍٍش

حذاء ِلحها .   للمّلىمات مً اإلاخاوش التي تهذدها ومً ؤوؽىة الِا

                                                
اك الاححما ي الثالث، اإلاجحمْ والحٝىُة:  ؤحمذ الحفُجي:17 مٝذمة في ؤمً اإلاّلىمات، مىحذي الٍش

 . 4، ؿ 2016ثحذًات...وا٘اٛ، 
ة اإلاّلىمات وؤرشها ِلى ألاداء الحىا٘س ي   18 م وخلىد هادي الشبُعي: ؤمً وظٍش نهاد ِبذ اللىُٚ ِبذ ال٢ٍش

مجلة داسظات محاظبُة ّامة والحمشاء للحإمين ألاهلُة، دساظة ثىبُُٝة في ؼش٠تي الحإمين الّشاُٜة ال

 .295، ؿ 2013_ الٙفل الثاوي _  23ومالُة _ اإلاجلذ الثامً _ الّذد 
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ة ثٝىُة: بي الىظاثل وألادوات وؤلاحشاءات الالصم ثىا٘شها لممان حماًة - صاٍو

 اإلاّلىمات مً ؤلاخىاس الذاخلُة والخاسحُة . 

ة ٜاهىهُة: ٘ان ؤمً- ة وظالمة  صاٍو اإلاّلىمات هى محل د اسظات وثذابير حماًة ظٍش

حذاء ِلحها ؤو اظحٕال٥ هٍمها في  مححىي وثىا٘ش اإلاّلىمات، وم٣ا٘حة ؤوؽىة الِا

مة .   اسث٣اب الجٍش

 ت املػلىماث ة بإنها : الحإ٠ذ  جّٗش: (Data confidentiality)مفهىم طٍس العٍش

لذن ؤشخاؿ ٔير مخىلين مً ؤن اإلاّلىمات ال ث٢ؽٚ وال ًىلْ ِلحها مً 

ة اإلاّلىمات هى ِذم العماح لألشخاؿ ٔير  بزل٤، ارا ٘اإلاٝفىد عبعٍش

اإلافشح لهم باالواُل ِلى مّلىمة مُّىة ومً الىـى٥ بلى ثل٤ اإلاّلىمة، 

ة اإلاّلىمات جّجي بخٙائها ومىْ جعشبها بلى ؤ٘شاد ٔير مخى٥ لهم  وبالحالي ٘عٍش

ة  الحفى٥ ِلحها، ٘اإلاّلىمات التي ثححاج بلى حَٙ الخىي والٝذسات العٍش

د ذاء اإلاححملين واإلاىا٘عين، و٠زل٤ ِ٘ش ة اإلاّلىمات: الجاهل  مً ألِا ظٍش

الزي ٌؽمل الحذابير الالصمة ١ا٘ة  إلاىْ اواُل ٔير اإلافشح لهم ِلى اإلاّلىمات 

ٚ اإلاالي لؽش٠ة ما ٜبل  ة مثل اإلاّلىمات الصخفُة واإلاٜى الحعاظة ؤو العٍش

 19بِالهه .

 ين أمً املػلىماث وألامً الظيبراويالفسق ب -Information Security vs 

Cybersecurity :  ير ١لمة ظُبراوي جؽّش بالٕمىك ألنها ١لمة حذًذة ٔو

م٢ً اظخبذالها ب٣لمة  ة ” بل٢ترووي“محذاولة، الا اهه عبعُىة اإلاّج  ٍو بحٍش

ألامً العُبراوي ٘إهىا ثححذذ ًِ ألامً ثامة، ارا ّ٘ىذما هححذذ ًِ 

 .ل٢تروويؤلا

ؤمً اإلاّلىمات وألامً العُبراوي في حىهشهم ٌّىىن الش يء هٙعه، ألا وهى  

ذون حماًتها، ٘األمً  حماًة اإلاّلىمات، ل٢ً الٙٛش بُجهم هى ؼ٣ل اإلاّلىمات التي ًٍش

                                                
م وخلىد هادي الشبُعي: مشحْ ظبٞ ر٠ش ، ؿ  19  .296نهاد ِبذ اللىُٚ ِبذ ال٢ٍش
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وؤمً (Digital Information) العُبراوي دهذٗ بلى حماًة اإلاّلىمات ؤلال٢تروهُة

إلاّلىمات ؤلال٢تروهُة واإلاّلىمات ٔير ؤلال٢تروهُة ؤي اإلاّلىمات دهذٗ بلى حماًة ا

 ..(physical)اإلاادًة

 مفهىم ألامً الظيبراوي: Cyber security)١لمة ظُبر :)Cyber) الثُيُة )

ل ومّىاها الٙماء اإلاّلىماجي، ارا ٘األمً العُبراوي ؤمً الٙماء  ألـا

م٢ً الٝى٥ ؤن اإلاّلىماجي وهى جّبير ؤؼمل وؤِم مً ؤمً اإلاّلىمات، لزا ً

ة التي ًحم  ألامً العُبراوي هى ِباسة ًِ مجمُى الىظاثل الحٝىُة وؤلاداٍس

بظحخذامها إلاىْ ؤلاظحخذام ٔير مفشح به وظىء ؤلاظحٕال٥ واظحّادة 

اإلاّلىمات ؤلال٢تروهُة وهٍم ؤلاثفاالت واإلاّلىمات التي ثححىدها بهذٗ 

ة ِمل هٍم اإلاّلىمات وثإمين  ة لمان ثىا٘ش وبظحمشاٍس حماًة وظٍش

ُة البُاهات الصخفُة ولحماًة اإلاىاوىين ٌؽمل ألامً العُبراوي  ،وخفـى

ؤمً اإلاّلىمات ِلى ؤحهضة وؼب٣ات الحاظل آلالي، ٘األمً ؤلال٢ترووي 

  .20ًخحق بإمً ١ل ما ًحّلٞ با ل٢تروهُات

  الامً املػلىماحي ومثلثCIA  (CIA triad) : 

ت ِلى الحماًة اإلاحىاصهة للّىاـش وهىا ٣ًىن التر٠ي  في ؤمً اإلاّلىما  

ة  ٌػسفوثىا٘ش اإلاّلىمات، وهزا ما ًمثل مثلث و -العالمة-ألاظاظُة  الثالرة: العٍش

حم ثحُٝٞ مثلث.CIA بمثلث محّذدة  مً خال٥ ِملُة بداسة اإلاخاوشCIA ، ٍو

ى٥، مفادس التهذًذ، مفادس الثٕشات، الحإريرات  الخىىات، والتي ثحذد باأـل

 .ّ٘الُة خىة بداسة اإلاخاوش ححملة، ثُُٝم،والمىابي اإلا

  (الامً املػلىماحي وطداس ي باز سParkerian Hexad.) 

                                                
 ِلى مىْٜ: ِذهان مفىٙى الباس،وخالذ ِلي اإلاشحبي: ؤمً اإلاّلىمات  وألامً العُبراوي 20

http://www.resourso.com/articles.aspx?ID=5 

http://www.resourso.com/articles.aspx?ID=5
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رالذ ِىاـش بلاُ٘ة ِلى همىضج اإلاثلث  21، اٜترح دون باس٠ش1998في ِام  

 CIA بذًال لىمىرج مثلث 2002الحٝلُذي لالمً، و١ان الىمىرج البذًل محاح في 

ام بخعمُحه الّىاـش  ىاـش   الحٝلُذي، ٜو ة العحة اإلاحّامذة مً اإلاّلىمات ِو الزٍس

ة، اإلِال٢ُة او الحُاصة، العالمة، اإلافادٜة، الحىا٘ش، ألاداء.  بي: العٍش

 :ش الّىاـش الحالُة الًة مّلىمات ًشاد  غىاصس ألامً املػلىماث لمان ث٘ى

ير الحماًة ال٣اُ٘ة لها:  22ث٘ى

  :ُة ة ؤو اإلاىرٜى ال ث٢ؽٚ وال ًىلْ ِلحها مً وجّجي الحإ٠ذ ان اإلاّلىمات العٍش

 ولِعد لهم ـالحُة بزل٤.  ٜبل اشخاؿ ٔير مخىلين

  الحإ٠ذ مً ان مححىي اإلاّلىمات صحُ  ولم ًحم  :الح٣املُة وظالمة اإلاححىي

جّذًله او الّبث به وبؽ٣ل خاؿ لً ًحم ثذمير اإلاححىي او جٕير  او الّبث به 

في مشحلة الحّامل الذاخلي  في اًة مشحلة مً مشاحل اإلاّالجة او الحباد٥ ظىاء

ٞ ثذخل ٔير مؽشوُ  .مْ اإلاّلىمات او ًِ وٍش

 :ش اإلاّلىمات او الخذمة ة ث٘ى الحإ٠ذ مً اظحمشاس ِمل الىٍام  اظحمشاٍس

اإلاّلىماجي واظحمشاس الٝذسة ِلى الحٙاِل مْ اإلاّلىمات وثٝذًم الخذمة إلاىاْٜ 

ظحخذامه لها او اإلاّلىماثُة وان معحخذم  اإلاّلىمات لً ًحّشك الى مىْ ا

 دخىله الحها.

 ٝفذ به لمان ِذم : ِذم به٣اس الحفٗش اإلاشثبي باإلاّلىمات ممً ٜام به ٍو

اه٣اس الصخق الزي ٜام بحفٗش ما محفل باإلاّلىمات او مىاّٜها اه٣اس اهه هى 

                                                
مى حمُّة الالُات اإلاحاظبُة، دون باز س 21 ذ  هى باحث ومعخؽاس ؤمً اإلاّلىمات ِو ًحمحْ باس٠ش بخبرة ثٍض

وبداسة ؤهٍمة ال٢مبُىثش، والاظخؽاسات، والحّلُم  ِاما في مجا٥ ال٢مبُىثش في بشمجة ال٢مبُىثش، 50ًِ 

الُات مً حامّة 1954( وماحعحير )1952والبحث، حفل باس٠ش ِلى دسحة الب٣الىسٍىط ) ( في الٍش

 ١الُٙىسهُا، بير٠لي.
22 Manassel. M, Zaher Elsir: national Ribat University, 

https://www.academia.edu/36404855/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9

%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D9%86_Information_Security 

 

https://www.academia.edu/36404855/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D9%86_Information_Security
https://www.academia.edu/36404855/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D9%86_Information_Security
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ا ما ٜذ ثم مً  ش ٜذسة اربات ان ثف٘ش ، بحُث ثح٘ى الزي ٜام بهزا الحفٗش

د مّين.   شخق ما في ٜو

 ثحّذد ِملُات  املػلىماث السئيظت املخصلت ب:مً املػلىماث: غملياث

الحّامل مْ اإلاّلىمات في بِئة الىٍم وثٝىُات اإلاّالجة والاثفا٥ وثباد٥ 

  23البُاهات، ول٢ً ًم٢ً بىحه ِام ثحذًذ الّملُات الشثِعة الحالُة:

 :بي ِملُة اظاظُة لذي بىاء ؤي هٍام او في بِئة ؤي  ثفيُٚ اإلاّلىمات

ًحّلٞ باإلاّلىمات  وثخحلٚ الحفيُٙات حعل اإلايؽاة مذاس البحث ، ٘مثال وؽاه 

ة للٕاًة، او ٜذ  ة، وظٍش ة وظٍش ٜذ ثفىٚ اإلاّلىمات الى مّلىمات محاحة، ومىرٜى

 ث٣ىن مّلىمات محاح الىـى٥ الحها واخشي محٍىس الحىـل الحها وه٢زا.

  ُٞخىي لحىرُٞ : وثحىلل ِملُات اإلاّلىمات اظاظا اثباُ هٍام ثىرُالحىر ٞ

بىاء الىٍام و١ا٘ة وظاثل اإلاّالجة والحباد٥ وم٣ىهاتها، وبؽ٣ل سثِغ ٘ان الحىرُٞ 

ل، وثفيُٚ اإلاّلىمات، والاهٍمة  الصم ولشوسي لىٍام الحٍّشٚ والحخٍى

الحىبُُٝة، وفي اواس ألامً ، ٘ان الحىرُٞ ًحىلل ان ث٣ىن اظتراثُجُة او ظُاظة 

حشاءاتها وم٣ىهاتها ١املة محل ثىرُٞ، الا٘ة الى ألامً مىرٝة وم٢حىبة وان ث٣ىن ب

خىي الحّامل مْ اإلاخاوش والحىادذ، والجهات اإلاعاولة ومعاولُاتها وخىي 

 الحّافي واداسة الاصمات وخىي الىىاست اإلاشثبىة بالىٍام ِىذ حذوذ الخىش. 

 .  ألاخطاز التي ًمكً أن جخػسض لها أهظمت املػلىماث املػخمدة غلى الحاطب -

ـةةب  اختةةراٛ ؤهٍمةةةة اإلاّلىمةةات وهٍةةم الؽةةةب٣ات و اإلاىاٜةةْ اإلاّلىماثُةةة خىةةةشا ؤ 

ًٝلةةٞ الّذًةةذ مةةً اإلاىٍمةةات فةةي العةةىىات ألاخيةةرة وسٔةةم وةةٛش واظةةالُل الحماًةةة التةةي 

ولّتها اإلااظعات، الى ؤن هىاٟ اسثٙاِا مت اًذ في مّذ٥ ؤلاختراٜات،  والبّن هةز  

ة اإلاّلىمةات ؤو ادخةا٥ الٙيروظةات .. الاختراٜات وبي الاخىش ٜذ ٣ًىن مٝفةىد ٠عةٜش

                                                
 .222ذكره، ص، مرجع سبق حما٥ ِبذ هللا محمذ 23
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٣ةةةىن مفةةةذسها داخلةةةي ؤو خةةةاسجي، والةةةبّن آلاخةةةش ٜةةةذ ٣ًةةةىن ٔيةةةر مٝفةةةىد ١األخىةةةاء  ٍو

م٢ً ثفيُٚ ألاخىاس اإلاححملة التةي ًم٢ةً ؤن ثحّةشك  ة وال٣ىاسذ الىبُُّة ٍو البؽٍش

 24 لها هٍم اإلاّلىمات الى رالذ ٘ئات:

  :ت ثفةةمُم الحجهيةة ات ؤو هٍةةم بةةي التةةي ًم٢ةةً ؤن ثحةةذذ ؤرىةةاء ألاخطــاء الرشــٍس

اإلاّلىمةةات ؤو خةةال٥ ِملُةةات البرمجةةة ؤو الاخحبةةاس ؤو الحجمُةةْ للبُاهةةات ؤو ارىةةةاء 

ادخالها الى الىٍةام، ؤو فةي ِملُةات ثحذًةذ الفةالحُات للمعةحخذمين، وجؽة٣ل 

هةةةةةةةةز  ألاخىةةةةةةةةاء الٕالبُةةةةةةةةة الٍّوةةةةةةةة  للمؽةةةةةةةةا١ل اإلاحّلٝةةةةةةةةة بةةةةةةةةإمً وظةةةةةةةةالمة هٍةةةةةةةةم 

 اإلاّلىمات في اإلاىٍمات.

  اـةةةير و البيئيــتألاخطــاز : هةةز  جؽةةةمل الةةضالص٥ و الّىاـةٚة و الُٙمةةاهات و ألِا

اإلاؽةةةةةا١ل اإلاحّلٝةةةةةة بإِىةةةةةا٥ الحُةةةةةاس ال٢هشبةةةةةاجي و الحشاثةةةةةٞ بلةةةةةا٘ة الةةةةةى اإلاؽةةةةةا١ل 

يرهةةا ، وثةةادي هةةز  ألاخىةةاس الةةى  ةةذ ٔو الٝاثمةةة فةةي جّىةةل ؤهٍمةةة الح٢ُُةٚة والحبًر

لةة وعةبُا  حةشا ٙهةا لٙتةرات وٍى ةةالحات جّىةل ِمةل هةز  الحجهية ات و ثٜى ء ؤلـا

ىاِذ البُاهات .  الالصمة و اظترداد البرمجُات ٜو

  :ثمثةةل هةةز  ثحةةذًا ٠بيةةرا  داسة هٍةةم اإلاّلىمةةات إلاةةا جعةةببه الجــسائم املحىطــبت

ات للجةةةةةةشاثم  مةةةةةً خعةةةةةاسة ٠بيةةةةةرة وبؽةةةةة٣ل ِةةةةةام ًةةةةةةحم الحمُيةةةةة  بةةةةةين رالرةةةةةة معةةةةةحٍى

 اإلاحىظبة وبي:

 : ًم٢ةةةةةً ؤن  ؤلاظةةةةةحخذام اإلاٝفةةةةةىد الةةةةةزي طـــــىء إلاطـــــخخدام لجهـــــاش الحاطـــــى

ل ألحهضثىا عبؽ٣ل مىٍم.  ٌعبل خعاسة للمىٍمة ؤو ثخٍش

  :مــت املحىطــبت ِبةةاسة ِةةً ظةةىء اظةةحخذام ألحهةةضة الحاظةةىب عبؽةة٣ل ٔيةةر الجٍس

مةةةةةةةة ٌّاٜةةةةةةةل ِلحهةةةةةةةا الٝةةةةةةةاهىن خاـةةةةةةةة بجةةةةةةةشاثم  ٜةةةةةةةاهىوي ًةةةةةةةادي الةةةةةةةى اسث٣ةةةةةةةاب حٍش

 الحاظىب.

                                                
 .139ساثذ محمذ ِبذ سبه، مشحْ ظبٞ ر٠ش ، ؿ  24
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 :ة الجةشاثم التةي جعةةحخذم ٘حهةا الحىاظةِل ٠ةةإدا الجـسائم املخػللـت بالحىاطــيب

مة.  لحىُٙز الجٍش

 مجخمؼ املػلىماث: .9

 ماهيت مجخمؼ املػلىماث: -

ٜبل الحىٛش إلاٙهىم مجحمْ اإلاّلىمات ًجل الحّٗش ِلى مٙهىم اإلاجحمْ  

Society  مّين ثترابي ْ ة مً ألا٘شاد جِّؾ في مٜى وبي هٍام ًح٣ىن مً مجمِى

يرها، ٌععى ١ل واح ذ مجهم ُ٘ما بُجها عبّالٜات رٝاُ٘ة واححماُِة واٜحفادًة ٔو

 لححُٝٞ اإلافال  والاححُاحات.

ٜذ حاء ٠ىخُجة   information societyشؤي عبّن الباحثين ؤن مجحمْ اإلاّلىماتً

للفٙة التي ِلى الّفش الزي وِّؽه وهى ِفش اإلاّلىمات، ٘مفىل  مجحمْ 

اإلاّلىمات مفىل  حذًذ بذؤت ٠ثير مً الذو٥ جِّؽه وهذٗ جععى، ٘هى ًذ٥ ِلى 

ِلى اإلاّلىمات وثٝىُات اإلاّلىمات والح٢ىىلىحُا الحذًثة  مجحمْ اِحمذ ؤظاظا

بحُث ؤـبحد اإلاّلىمات ُ٘ه لشوسة ملحة ل٣ل ٘شد وجّاٌم دوسها في ِلى ١ا٘ة 

ّذة ظىاء الاٜحفادًة والعُاظُة والّلمُة والاححماُِة ، ومٙهىم مجحمْ 25الـا

ير م٢حمل، لزا ٘هى اٟ الّذًذ مً اإلاّلىمات ال ًضا٥ ٔير واض  اإلاّالم عبؽ٣ل ثام ٔو

ٙات إلاجحمْ اإلاّلىمات هز٠ش مجها  :الحٍّش

ه محمذ ٘ححي ِبذ الهادي ؤهه اإلاجحمْ الزي ٌّحمذ اِحمادا ؤظاظُا  ولٝذ ِ٘ش

يرة ٠مىسد اظخثماسي و٠علّة بظتراثجُة و٠خذمة و٠مفذس  ِلى اإلاّلىمات ال٘ى

للذخل الٝىمي و٠مجا٥ للٝىي الّاملة معحٕال في رل٤ ١ا٘ة بم٣اهُات 

حُا اإلاّلىمات والاثفاالت وبما ًبين اظحخذام اإلاّلىمات عبؽ٣ل واض  في ث٢ىىلى 

                                                
محمذ ٘ححي ِبذ الهادي. اإلاّلىمات وث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات ِلى ؤِحاب ٜشن حذًذ، الٝاهشة : الذاس الّشبُة  25

 .2000لل٢حاب، 
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١ا٘ة ؤوحه الحُاة الاٜحفادًة والاححماُِة والعُاظُة عبٕشك ثحُٝٞ 

اهُة.  الحىمُة  26وال٘ش

يرة ٠مىسد اظخثماسي  هى اإلاجحمْ الزي ٌّحمذ ؤظاظا ِلى اإلاّلىمات ال٘ى

للذخل الٝىمي ومجا٥ للٝىة  و٠خذمة ٠ما ؤنها ؤًما مفذس  اظتراثُجُةو٠علّة 

  27الّاملة.

مان محىلي: ؤهه اإلاجحمْ الزي ٌّحمذ في ثىىس  بفٙة سثِعُة ِلى  ه هاٍس وجّ٘ش

اإلاّلىمات والحاظبات آلالُة و ؼب٣ات الاثفا٥. ؤي ؤهه ٌّحمذ ِلى الح٢ىىلىحُا 

ة ،ثل٤ الزي ث م ظلّا وخذمات حذًذة مْ الت اًذ اإلاعحمش للٝىة مال٢ٍٙش

ٞ الّاملة للم ّلىماثُة التي ثٝىم بةهجاص وثجهي  و مّالجة و وؽش و ثىصَْ و جعٍى

 .28هز  العلْ و الخذمات

بإهه للمّلىمات ًحم مً خال٥ ؼب٣ات  Castells  ًٝى٥ ١اظحلض  بِىما ًشي 

( ًمثل ظلعلة ـادٜة Flowsاإلاىٍمات واإلااظعات، وهزا الحذ٘ٞ والاوعُاب )

ين الٙماءات اإلاادي ٔير اإلاحفلة وم٢شسة ومبرمجة مً الحباد٥ والحٙاِل ب

واإلاححلة مً الّٙالُة الاححماُِة في اإلاىٍمات الشظمُة واإلااظعات 

 29الاححماُِة.

  والحٍّشٚ الزي ثبىا  ماثمش الٝمة الّالوي إلاجحمْ اإلاّلىمات  اإلاىّٝذ

بإهه مجحمْ ٌعحىُْ ١ل ٘شد ُ٘ه اظححذاذ اإلاّلىمات  2003بجىُٚ 

حخذامها وثٝاظمها بحُث ًم٢ً ألا٘شاد واإلاّاٗس والىٙار بلحها واظ

                                                
ة اللبىاهُة،  26 ة والحىبُٞ، الذاس اإلافٍش الٝاهشة، محمذ ٘ححي ِبذ الهادي: مجحمْ اإلاّلىمات بين الىٍٍش

 ظلعلة ِلم اإلا٢حبات واإلاّلىمات اإلاّاـشة. -2008
ة و الحىبُٞ، داس ٔشبي للىباِة. الٝاهشة، ]د. ت[ :ٜاظم حؽمد  27  .75ؿ  .ِلم اإلاّلىمات بين الىٍٍش
مان محىلي: اٜحفادًات اإلاّلىمات، الٝاهشة: اإلا٢حبة ألا١ادًمُة،   28   72، ؿ 1995هٍش
 .٠371ش ، ؿ سبحي مفىٙى ِلُان، مشحْ ظبٞ ر 29
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واإلاجحمّات والؽّىب مً جسخير ١امل بم٣اهُاتهم في الجهىك بخىمُتهم 

ُة حُاتهم.  30اإلاعحذامة وفي ثحعين هِى

ذ ِٗش مجحمْ اإلاّلىمات معمُات ِذًذة ١اإلاجحمْ ما عبّذ الفىا ي  ٜو

وي ،اإلاجحمْ الؽب٣ي ،اإلاجحمْ  ومجحمْ ما عبّذ الحذارة، اإلاجحمْ الٜش

 الالظل٣ي، اإلاجحمْ ال٣ىوي، اإلاجحمْ اإلاّلىماجي، مجحمْ اإلااظعات.

  ظهىز وجطىز مجخمؼ املػلىماث: -

ان اختراُ ال٢حابة م٢ً الىاط مً حَٙ اإلاّلىمات وهٝلها مهما ١اهد الىظُلة، رم  

ٌهشت الىباِة واليسف والتي اِذت دّ٘ا ٠بير وثالها اظحخذام الىظاثل العمُّة 

ة، ما ظاهم في هٝل اظُش وا٠بر للمّلىمات، وحين  ثم اختراُ الحاظىب  والبفٍش

احذذ رىسة  مّلىماثُة هاثلة و١اهد بذاًة اهىالٛ اهٙجاس اإلاّلىمات،  وٌلد 

اإلاجحمّات ِلى مذاس الضمً في حش٠ُة داثمة، وألنها ١اهد جععى داثما بلى الحىىٍش 

بٙمل ما ٜذمحه الحُاة والشقي بلى ألا٘مل، ٘ٝذ ثم٢ىد و   والححعين مً معحىي 

ات ِالُة مً الححلُل ؤن ثفل بلى ثحعِىات  مً ثطحُات وؤبحاذ ِلى معحٍى

حذًذة، ١اهد ؤهمها ِلى ؤلاوالٛ " مجحمْ اإلاّلىمات" وألنها ال ثضا٥ حذًثة ًِ 

ؤـى٥ مجحمْ اإلاّلىمات بلى ثىىسٍين مشثبىين  ثىبُٝات ال٢ٙش ؤلاوعاوي، وجّىد

ل ألاحل والحُٕير الح٢ىىلىجي عبّمهما البّن هما الحىىس الاٜحفادي  31:وٍى

  :)جٕيرت بيُة الاٜحفةاد جٕيةرا الخطىز ألاول)الخطىز الاكخصادي طىٍل ألاحل

٠بيرا ِبر امحذاد الضمً، ٘ٝذ اِحمذ ١ل مجحمْ ِلةى مٝىمةات رابحةة وؤظاظةُة 

مثا٥: اِحمذ اإلاجحمْ الضسا ي ِلى ألاسك والحُىاهات واإلااء... واِحمةذ اإلاجحمةْ 

سؤط اإلاةا٥ واإلاةةىاد الخةةام والىاٜةة حةةاء عبّةذ رلةة٤ دوس اإلاّلىمةةات  الفةىا ي ِلةةى

                                                
 .75، ؿ 2009ؤحمذ محمذ الّامشي: اثجاهات اداسة اإلاّلىمات ، داس اظامة لليؽش والحىصَْ،   30
. 2002ٜىذًلجي ِامش ببشاهُم وبًمان ٘الل العامشاجي: ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات وثىبُٝاتها. ِمان: الىساٛ،   31

 48ؿ 
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وؼب٣ات الحاظبات وهٝل البُاهات وهٍةم الاثفةاالت والبرمجُةات....الف لح٣ةىن 

 .ؤو٥ ؤظباب ؤو دِاثم مجحمْ اإلاّلىمات

 :)٘ٝةةةةةةةذ ظةةةةةةةاهم فةةةةةةةي ِملُةةةةةةةة الحىمُةةةةةةةة  الخطـــــــىز الثـــــــاوي)الخةيير الخكىىلـــــــى ي

ىحُةةةةةةات اإلاّلىمةةةةةةات والاثفةةةةةةاالت لهةةةةةةا الاٜحفةةةةةةادًة عبؽةةةةةة٣ل واضةةةةةة ، ٘ةةةةةةةن ث٢ىىل

الحةةَ ؤهةةه ًم٢ةةً ثىبُٝهةةا ِلةةى هىةةاٛ  ثإريرهةةا الىاضةة  فةةي الىمةةى الاٜحفةةادي، ٍو

مال ًِ هةزا  واظْ في ٌشوٗ مخحلٙة، ٠ما ؤن بم٣اهُاتها في ثضاًذ معحمش، ٘و

ةةةةذ دِةةةةا هةةةةزا عبّةةةةن  ٘ةةةةةن ث٣الُٙهةةةةا ثحجةةةةه هحةةةةى الاهخٙةةةةاك بفةةةةىسة واضةةةةحة ٜو

مةةةةةةان ِلةةةةةةة غ ٍ٘ش ى الٝةةةةةةى٥ بةةةةةةإن الح٢ىىلىحُةةةةةةا واضةةةةةةةحة الاٜحفةةةةةةادًين مثةةةةةةل ٠ةةةةةةَش

لةةةةةةةةة حذًةةةةةةةةذة مةةةةةةةةً الىمةةةةةةةةى  اإلاّلىمةةةةةةةةات والاثفةةةةةةةةاالت ظةةةةةةةةٗى ثحةةةةةةةةذذ مىحةةةةةةةةة وٍى

 .الاٜحفادي ليؽإة وثىىس مجحمْ اإلاّلىمات

 مؤشساث كياض مجخمؼ املػلىماث. -

ٞ ؤسبْ مشاحل  WPIIS 32 بحعل  ٘ةن ماؼشات مجحمْ اإلاّلىمات ثحٕير ٘و

ة و٠ثا٘ة الاظحخذام وؤ  محذاخلة بي: الجاهٍض
ً
رش اظحخذام هز  الحٝىُة وؤخيرا

محفلة هز  الحٝىُة ُ٘ما ًحّلٞ بالحىمُة. ًم٢ً ثمثُل هز  اإلاشاحل وثذاخلها 

 بحاعبُّة الضمً ٠ما في اإلاخىي آلاجي:

   

                                                
32

Defining and measuring eCommerce: A status report, OECD, WPIIS, 

http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_34449_1_1_1_1_1,00.html 
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    ة اإلاحىلبات ألاظاظُة لذِم بىاء ة: وبي ثمثل مجمِى ماؼشات الجاهٍض

ة اإلاجحمْ هٙعه إلاثل  هزا الاهحٝا٥ مجحمْ اإلاّلىمات. ثِٝغ مذي حاهٍض

 والاظحٙادة مً ثٝىُة اإلاّلىمات والاثفاالت.

     ماؼشات ٠ثا٘ة الاظحخذام: ثفٚ اإلاذي والهذٗ الزي جعحخذم ُ٘ه هز

يرها. وهز  اإلااؼشات  ما٥ ؤو الحّلُم ٔو الحٝىُة في ٜىاِات مخحلٙة مثل ألِا

ؤظاظُة في مجحمْ اإلاّلىمات وثٝذم ألاظاط لُٝاط ؤداء مجحمْ ما في بىاء 

 جحمْ اإلاّلىمات.م

  بالحٕيرات الحىٍُمُة )لألِما٥ 
ً
ماؼشات ؤرش الاظحخذام: ثحّلٞ ؤظاظا

( التي ثفٚ:
ً
 33والح٣ىمة مثال

   الىٛش الجذًذة في ثىٍُم الّمل ُ٘ما ًحّلٞ بالّالٜة بين ألا٘شاد

 واإلااظعات.

   ُما الىٛش الجذًذة لضهحاج ُ٘ما ًحّلٞ بالّالٜات داخل ميؽأت ؤلاهحاج ٘و

 بُجها.

  .ُة ة وسؤط اإلاا٥ البؽشي باِحباس  ٜاِذة مّ٘ش  الاظخثماسات البؽٍش

  .الٝذسة ِلى الحش٠ة بين اإلاجحمّات والحىا٘غ 

  ش باِحباسهما ؤظاط اإلاعحٝبل  34.الابح٣اس والبحث والحىٍى

 

 

                                                
لبرهام  ألامم اإلاححذة ؤلاهماجي، م٢حل ظىسٍة،  هىس الذًً ؼُخ ِبُذ: ماؼشات مجحمْ اإلاّلىمات العىسي 33

 2004ووصاسة الاثفاالت والحٝاهة العىسٍة.

بالجضاثش،  اإلا٢حبُين بجامّة مىحىسي بٝعىىُىة سئٍة : ماتُٜاط مجحمْ اإلاّلى   هىذ ِلىي: ماؼشات  34

 .2006، ظبحمبر 10، الّذد cybrariansمجلة 
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 جكىىلىحيا املػلىماث. زابػا: جكىىلىحيا

ة مّج  وم ٙهىم ١لمة ٜبل الحىٛش الى مٙهىم ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات ًجل مّ٘ش

شحْ ؤـل الح٢ىىلىحُا بلى ال٣لمة ًىهاهُة التي ثح٣ىن مً مٝىّين هما  ث٢ىىلىحُا، ٍو

(Techno( جّجي الخؽُٕل الفىا ي، والثاوي )Logos ؤي الّلم ؤو اإلاىاج، لزا ث٣ىن )

 .35ب٣لمة واحذة بي ِلم الخؽُٕل الفىا ي

ة الّ  ٗش ١لبرت الح٢ىىلىحُا ؤنها الحىبُٞ الىٍامي للمّ٘ش ة ِو لمُة ؤو اإلاّ٘ش

ٝة هٍامُة  م٢ً الاظحيحاج بإن ث٢ىىلىحُا وٍش اإلاىٍمة مً احل بٔشاك ِلمُة. ٍو

ٞ اإلاّاٗس اإلاىٍمة، وجعحخذم حمُْ ؤلام٣اهُات اإلاحاحة اإلاادًة ؤو الٕير  جعير ٘و

ىب ُ٘ه الى دسحة ِالُة مً ؤلاثٝان.  مادًة بإظلىب ّ٘ا٥ الهجاص الّمل اإلأش

ٙهةةةةةةةا مةةةةةةةً حهةةةةةةةة ال ةةةةةةةة اإلاّةةةةةةةاٗس و ًم٢ةةةةةةةً جٍّش ححلُةةةةةةةل الاٜحفةةةةةةةادي بإنهةةةةةةةا "مجمِى

لهةةةةا بلةةةةى وةةةةٗش بهحةةةةاج ؤو اظةةةةحّمالها فةةةةي  واإلاهةةةةاسات والخبةةةةرات الجذًةةةةذة التةةةةي ًم٢ةةةةً ثحٍى

ٝها وثىصَّهةةةا، ؤو اظةةةحخذامها فةةةي ثىلُةةةذ هُا١ةةةل ثىٍُمُةةةة  بهحةةةاج ظةةةلْ وخةةةذمات وجعةةةٍى

  .36بهحاحُة"

اإلاعةحخذمة فةي ومٙهىم ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات ٌؽير بلى حمُْ ؤهةىاُ الح٢ىىلىحُةا 

ً اإلاّلىمةات فةي ؼة٣ل بل٢ترووةي، وجؽةمل ث٢ىىلىحُةات الحعةابات  جؽُٕل وهٝل وثخةٍض

يرهةةا مةةً اإلاّةةذات التةةي  آلالُةةة ووظةةاثل الاثفةةا٥ وؼةةب٣ات الةةشبي، وؤحهةةضة الٙةةا٠غ ٔو

 .37جعحخذم عبؽذة في الاثفاالت

                                                
بداسة الح٢ىىلىحُا )مٙاهُم و مذاخُل ثٝىُات ثىبُٝات ِلمُة(، الىبّة ألاولى، داس  ٔعان ٜاظم الالمي:35

 ؿ. 2006اإلاىاهج، ِمان،

ُل حذًذ: ث٢ىىلىحُا ؤلاهترهد وثإهُل اإلااظ36 عة لضهذماج في ؤلاٜحفاد الّالوي، ؤوشوحة د٠حىسا  دولة، ه٘ى

 .52-51ؿ ؿ  2006/2007)ٔير ميؽىسة(، ١لُة الّلىم ؤلاٜحفادًة الّلىم الخعير، حامّة الجضاثش،
ة، 37 ، 2002مّالي ٘هوي حُمش: هٍم اإلاّلىمات مذخل لححُٝٞ اإلاي ة الحىا٘عُة، الذاس الجامُّة، بظ٢ىذٍس

 253ؿ.
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 وجّٗش ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات بإنها :خلُي مً ؤحهضة ال٢مبُىثش و وظاثل الاثفا٥

ابحذاء مً ألالُاٗ المىثُة بلى ألاٜماس الفىاُِة و الحٝىُات اإلافٕشات و الٙلمُة و 

ة ٠بيرة مً الاختراِات الزي ٌعحخذم اإلاّلىمات خاسج  الاظحيعاخ، ثمثل مجمِى

 .38الّٝل البؽشي 

 لىئها في ثبج  التي ألاظاظُة "الٝاِذة وجّٗش ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات ِلى ؤنها:    

ةؤلادا اإلاىٍمات   الحىا٘عُة". مي تها و اإلايؽأت ٍس

ة مً خصائص جكىىلىحيا املػلىماث :  - ثحمي  ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات بمجمِى

 الخفاثق ؤهمها :

 ٘الح٢ىىلىحُا ثجّل ١ل ألاما٠ً ؤلال٢تروهُة محجاوسة،  جلليص الىكذ :

مثا٥ ِلى رل٤ ؼب٢ة الاهترهد التي جعم  ل٣ل واحذ مجها بالحفى٥ ِلى ما 

ّه الجٕشافي، ًلضمه مً مّ د ٜفير مهما ١ان مٜى  لىمات و مّىُات في ٜو

 ؤلاهحاحُة حين ًحم زفؼ إلاهخاحيت ْ : جّمل ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات ِلى ٘س

 بظحّمالها عبؽ٣ل حُذ و ّ٘ا٥. 

 جّذدت بظحّماالت ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات لحّذد بححُاحاثىا لها، املسوهت :

حُاثىا الُىمُة والّملُة، ؤعبعي مثا٥ ِلى رل٤ الحاظىب الزي وعحّمله في 

٘هى ؤداة لل٢حابة والُٝام بمخحلٚ الّملُات اإلاّٝذة مثل ؤلاثفا٥ ًِ البّذ 

ؤو الٝشب ....٠ما ؤنها ثمى  لضهحاج ٠ٙاءة ِالُة وهزا ب٢عل ث٢ىىلىحُا 

 اإلاّلىمات مشوهة ٠بيرة باإلاٝاسهة مْ آلة محذودة ؤلاظحّما٥.

                                                
 . 32ؿ  1989ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات وثىبُٝاتها، داس الؽشوٛ، الٝاهشة،  محمذ الهادي: 38
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 ٕش و الخمخمت ٝفذ بها ألاظُش و ألـا ألاٜل ث٣لٙة وبي مً ؤهم ممي ات : ٍو

تها وظّة را٠شتها  .39ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات ٘هي ثحمي  بالححعً الذاثم في ظِش

 أكظام جكىىلىحيا املػلىماث  -

ؼهذ ٜىاُ ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات ثىىسا ٠بيرا ورل٤ مً ظىة بلى ؤخشي بل ومً     

ٜعام ِذًذة ًىم بلى آخش، حُث بجعْ هزا الحىىس حت  ؤـب  ًمم مجاالت و ؤ

 : هز٠ش مجها

  : ثحمثل هز  الفىاِة في اإلااظعات التي  وصىاغت املحخىي املػلىماحي

ٞ اإلاحشسًٍ و اإلاالٙين و ٔيرهم ة ًِ وٍش  .ثيح  اإلال٢ُة ال٢ٍٙش

 :وثحم بىاظىة ؼش١ات الاثفا٥ والبث التي ثحم  صىاغت بث املػلىماث

 خذمحها.مً خاللها ثىـُل اإلاّلىمات مً ؤما٠ً ثىاحذها بلى معح

 :وثٝىم هز  الفىاِة ِلى مىحجي ألاحهضة  صىاغت مػالجت املػلىماث

الخاـة بح٢ىىلىحُا اإلاّلىمات و الاثفا٥ ٠ما جؽمل هز  الفىاِة ِلى 

 .40مىحجي البرمجُات

ت.خامظا  :  وظائف هظم املػلىماث الاداٍز

ت: .1 ثىحذ الّذًذ مً ألاظباب وساء  غىامل ظهىز هظم املػلىماث إلاداٍز

ة وثحمثل ؤهم هز  الّىامل في: اهخؽاس   41واظحخذام هٍم اإلاّلىمات ؤلاداٍس

                                                
ٔىُة اللىػ: دوس اإلاّلىمات في ثىحُه بظتراثُجُة اإلااظعة )دساظة حالة مجمْ ـُذا٥(، مز٠شة 39

ماحعحير،) ٔير ميؽىسة(، ١لُة الّلىم الاٜحفادًة و ِلىم الخعُير،ثخفق بداسة ؤِما٥، حامّة الجضاثش، 

 .99-89ؿ ؿ  2001/2002

ة،  اإلالحٝي 40 حاج ِِس   آما٥، هىاسي مّشاج، دوس ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات في ثحعين ٜذسات اإلااظعة الجضاثٍش

ة وثحذًات اإلاىاخ الاٜحفادي الحذًذ  ل  23-22الىوجي ألاو٥ حى٥ اإلااظعة الاٜحفادًة الجضاثٍش  2003ؤٍ٘ش

 .110ؿ

ُتر: الٙفل الثاوي: مذخل في 41  ة، ملٚ مىلُى في مىْٜ باظل حبر حعً ؤبى ِص هٍم اإلاّلىمات الاداٍس

 /http://site.iugaza.edu.psالجامّة الاظالمُة عبٕضة: 
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ت:   - ة ًحمثل باخحفاس في اثخار املشكلت إلاداٍز بن حىهش اإلاؽ٣لة ؤلاداٍس

الٝشاسات التي ثحذد ٠ُُٙة ثىصَْ اإلاىاسد اإلاحذودة التي ثمل٢ها اإلاىٍمة 

تي ال ِلى ؤوحه الاظحخذام ٔير اإلاحذود ثحد ثإرير الّىامل الخاسحُة ال

ثمل٤ ؤلاداسة ٜذسة العُىشة ِلحها بال في حذود الحخُٙٚ مً آراسها، ٠ما 

جخصف بىلص املػلىماث وغدم ؤن ثل٤ الٝشاسات ثحخز في ٌشوٗ 

، مما ًحىلل وحىد هٍام ّ٘ا٥ الخ: د وصػىبت السؤٍا املظخلبليت

للمّلىمات ٌعاِذ ؤلاداسة ِلى ثٝذًش الاححماالت اإلاعحٝبلُة بفىسة 

ير  لضم٣اهُات الحالُة:صحُحة واث  خار الٝشاسات العلُمة مً خال٥ ث٘ى

  ٢ًٙل هزا الىٍام حَٙ اإلاّىُات اإلاحّلٝة بيؽاه اإلاىٍمة والٍشوٗ التي

 ثحُي بها.

 .الٝذسة ِلى ثجذًذ اإلاّلىمات وثحذًثها باظحمشاس 

  ٢ًٙل هزا الىٍام ثحلُل البُاهات ومّالجتها واًفا٥ الىحاث  الى مشا٠ض

 اِذتها في اثخار الٝشاست العلُمة.اإلاعاولُة إلاع

 .ٌعاِذ في ام٣اهُة الحيبا باإلاعحٝبل 

بن ثٝعُم الّمل ؤدي بلى ٌهىس جلظيم الػمل)الهيكل الخىظيمي(:  -

لشوسة ثباد٥ اإلاّلىمات، ٘اإلاىٍمة ثىٝعم الُىم بلى الّذًذ مً ؤلاداسات 

ات  –اإلاخحلٙة )ؤلاهحاج  ٞ  –اإلاؽتًر ل..(  –ألا٘شاد  –الخعٍى وحت  الحمٍى

ًحم ؤداء هز  اليؽاوات لمً اإلاىٍمة عبؽ٣ل محىاظٞ ًجل ؤن ثحم 

ِملُة ثباد٥ اإلاّلىمات بين هز  ؤلاداسات وألاٜعام )عبؽ٣ل ؤ٘ٝي بين 

مىدي بين ؤلاداسات الىاّٜة في  –ؤلاداسات في اإلاعحىي الىاحذ  ِو

ات اإلاخحلٙة( مً ؤحل الىـى٥ بلى ألاهذاٗ اإلاشظىمة.  اإلاعحٍى

ُٙي واإلا٣اوي للّمل ١لما اصدادت ُ٘م٢ىىا الٝى٥   بإهه ١لما صاد الحٝعُم الٌى

ؤهمُة ثباد٥ اإلاّلىمات بين ؤلاداسات اإلاخحلٙة للمىٍمة، وبالحالي ثيؽإ الحاحة بلى 
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د  ة اإلاخحلٙة في الٜى ات ؤلاداٍس هٍام للمّلىمات ًامً ثٝذًم اإلاّلىمات بلى اإلاعحٍى

 اإلاىاظل وبالؽ٣ل اإلاالثم.

بن الحىىسات الّلمُة والحٝىُة لضهحاج حّل مي: الخلدم الخلني والػل -

ة ؤ٠كر جُّٝذا، ٘اإلاؽشوِات ؤـبحد مؽشوِات  الّملُة ؤلاهحاحُة وؤلاداٍس

٠بيرة الحجم وثححاج بلى سئوط ؤمىا٥ ضخمة، مما ؤدي بلى اصدًاد مخاوش 

ا خاوئا ٜذ ًٝىد بلى خعاثش ٠بيرة،  الٝشاس ؤلاداسي بحُث ؤن ٜشاسا بداٍس

ة ال٢بيرة والحُّٝذ واإلاىٍمات الح ذًثة التي ثحمي  بهحاحُتها وبداستها بالعِش

ثححاج بلى ٠م هاثل مً اإلاّلىمات التي ًجل ان ثحذ٘ٞ عبؽ٣ل مىحٍم بين 

ة اإلاحّذدة ٘حها.  اإلاشا٠ض ؤلاداٍس

بن ؤهم ظمة في الاٜحفادًات الحذًثة ؤنها ثٝىم املىافظت الدوليت واملحليت:  -

ا٘غ ٠بير بين اإلاىٍمات ِلى الفُّذ ِلى اٜحفاد العىٛ، حُث ًىحذ ثى

اإلاحلي والذولي، ٘با لا٘ة بلى رل٤ ٘ان الاٜحفاد هى اٜحفاد الىلل مما 

ًلٝي ِلى ِاثٞ بداسة اإلاىٍمة ؤِباء بلاُ٘ة مً ؤحل لمان بٝائها في 

العىٛ واظحمشاسها في الّمل في ٌل هز  الٍشوٗ، وهزا ًحىلل عبّن 

ْ ة الهامة مثل جعَش دوسة سؤط اإلاا٥، الاححٙاً بإٜل ٠مُة  العُاظات ؤلاداٍس

مً اإلاخضون ظىاء ١ان مخضون مىاد ؤولُة ؤو مىحجات نهاثُة، ٠ما ؤن رىسة 

الاثفاالت ثادي بلى جٕير معحمش في ؤرواٛ اإلاعتهل٢ين مما ًلٝي ِلى ِاثٞ 

ش  بداسة اإلاىٍمة ِلء محاعبّة ؤرواٛ اإلاعتهل٢ين وسٔباتهم مً ؤحل ثىٍى

 ًحالءم مْ هز  الحٕيرات.ؤلاهحاج والخذمات بما 

 . غـىامل ظهىز وجـطـىز هـظـم الـمػـلىماث .2

١اهد هٍم اإلاّلىمات في الخمعِىات ِباسة ًِ هٍم لخؽُٕل البُاهات، ؤما  

ة، رم ٌهشت هٍم ؤخشي ثخذم  ات ؤلاداٍس في العبُّىات ٌهشت هٍم ثةخذم اإلاعحٍى

ات التي ثحذد اظتراثُجُات اإلاىٍمة في الثماهِىات،  ثٍهش هٍم  ٘لماإلاعحٍى
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ُة هاثلة وولُذة  ة  وهِى اإلاّلىمات مً ٘شآ واهما حاءت هخُجة محٕيرات حزٍس

ش هٍم وؤدوات وثٝىُات حذًذة ثىا٠ل  ُة ؼ٣لد ٜىي محٙضة لحىٍى ِىامل مىلِى

 الححذًات ال٢بيرة التي ؤ٘شصتها البِئة الاححماُِة والاٜحفادًة اإلاحٕيرة في الّالم

م٢ىىا بًماح الّىامل التي  ؤدت هز  الحىىسات في هٍم اإلاّلىمات في الىٝاه ٍو

 42الحالُة :

  :ؤدي همى ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات بلى ثةضاًذ الـخـطـىز في جكىىلىحيا املػلىماث

الةذوس الزي ثلّبه هٍم اإلاّلىمات داخل اإلااظعات، هزا الىمى ؤدي بلى لشوسة 

ات خاـة برا ؤخزها عبّين الا  ِحباس ظهىلة اظحخذام الحاظبات في ١ا٘ة اإلاعحٍى

جّلم البرمجُات الجذًذة وؤًما اهخٙاك الح٣الُٚ التي ؤـبحد في محىاو٥ 

 ؤٔلبُة اإلااظعات .

  :بذؤت هٍم اإلاّلىمات بحٝذًم هٍم رات الـخـطـىز في خصائص الخطبيلاث

اثٚ اإلاحذاولة ٘ةي ؤٔلبُة اإلااظعات مثل ثل٤ اإلاحّلٝة  ؤٔشاك ِامة محّلٝة بالٌى

ٞ والحمىٍل، ل٢ً مْ ثىىس دوس هٍم اإلاّلىمات باإلاخضون، اإلابُّات، ؤلا  هحاج، الخعٍى

وثىىس ثة٢ىىلىحُا الحاظبات آلالةُة ٌهشت بشام  حذًةذة تهذٗ بلى خةذمة 

ات مُّىة.  ثخففات مةحذدة أل٘شاد ؤو مجمِى

برا ١اهةةةةد هٍةةةةم اإلاّلىمةةةةات ولُةةةةذة ثالقةةةةةي ِلةةةةىم الحاظةةةةىب وث٢ىىلىحُةةةةا اإلاّلىمةةةةةات 

حةةةىذ الّملُةةةات وألاظةةالُل ال٢مُةةةة والّلةةةىم ألاخةةةشي ٘ةةةان بحٝةةى٥ ؤلاداسة والحىٍةةةُم وب

هز  الىٍم بي ؤًما ولُذة ِىامل ِذة ظاهمد في ـةُأة الّةالم الةزي وّةِؾ هةز  

 43الّىامل بي:

: هحةةةةةً وّةةةةةِؾ فةةةةةي ِفةةةةةش اهٙجةةةةةاس اإلاّلىمةةةةةات اهرثـــــاق ثـــــىزة املػلىمـــــاث املػسفـــــت -

ّبةةةةر ِةةةةً هةةةةز  الثةةةةىسة الىمةةةةى اإلاعةةةةحمش فةةةةي ث٢ىىلىحُةةةةا اإلاّل ةةةةة َو ىمةةةةات وؼةةةةب٣ات اإلاّ٘ش
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ة ـٕيرة حُث ثحذ٘ٞ اإلاّلىمات مً خال٥ ؼةب٢ة  الاثفاالت وثحى٥ الّالم الى ٍٜش

الاهترهةد محجةاوص الحةذود الجٕشاُ٘ةة و ُٜةىد اإلا٣ةان . و١ةان مةً هحةاث  هةز  الححةةىالت 

ةةة حُةةث اهحٝةةا٥ مٙةةاثُ  الٝةةىة مةةً اإلاةةادة الةةى  ةةة ومجحمةةْ اإلاّ٘ش اهبثةةاٛ اٜحفةةاد اإلاّ٘ش

ة. اإلاّلىمة ومً الالة الى  اإلاّ٘ش

ان ؼةب٢ة الاهترهةد بةي ا٠بةر ثٝةذم ث٢ىىلةىجي  جكىىلىحيت الاهتراهذ والشبكاث: -

ِام، حُث ادي الى ٌهىس همارج اِما٥ حذًةذة   500مىز اختراُ الة الىباِة ٜبل 

مةةةا٥ ال٢تروهُةةةة الةةةا٘ة الةةةى ٌهةةةىس مٙهةةةىم الؽةةةش١ات  مثةةةل الحجةةةاسة  ال٢تروهُةةةة او الِا

مُةةة والاظةةىاٛ الا٘ترالةةُة، حُةةث ظةةاهم الاهترهةةد فةةي ثحعةةين حةةىدة الخذمةةة و  الٜش

ثٝلُل ١لٙة ادائها، حُث دّ٘د الؽش١ات الى اِادة الىٍةش فةي ال٢ُُٙةة التةي ثةذاس بهةا 

 اِمالها.

ؤ٘ةةةشصت ث٢ىىلىحُةةةة اإلاّلىمةةةات  همةةةارج لةةةم  اهرثـــاق همـــاذج ألاغمـــال الكتروهيـــت -

ا ث٢ً مّشو٘ة ظابٝا مً حُث ممةمىن اليؽةاه و هُا١لةه ٣٘ةل م٣ةان ظةاثذا ظةابٝ

مةةةا٥ ًجةةشي الان بِةةةادة جؽةة٢ُله و فةةةي عبّةةةن  مةةً همةةةارج ؤِمةةا٥ ثٝلُذًةةةة فةةي دهُةةةا ألِا

ألاحُةةةةةةان ًجةةةةةةشي ث٢ُ٢ٙةةةةةةه بهةةةةةةذٗ ؤِةةةةةةادة جؽةةةةةة٢ُله وهىذظةةةةةةحه مةةةةةةً حذًةةةةةةذ ، و ًمثةةةةةةل 

ش  مُةةةاهم وظةةُلة ث٢ىىلىحُةةة جعةةاهم الُةةىم فةةي خلةةٞ وثىةةٍى الاهترهةةد والؽةةب٣ات الٜش

مةةةا٥ هةةةز  ِ ش همةةةارج اِمةةةا٥ حذًةةةذة ، حُةةةث جّحبةةةر همةةةارج الِا امةةةل سثِسةةة ي فةةةي ثىةةةٍى

ة.  هٍم اإلاّلىمات الاداٍس

: ثحطةةةةةة  ٌةةةةةةاهشة الّىإلاةةةةةةة فةةةةةةي عبّةةةةةةذها الاٜحفةةةةةةادي مةةةةةةً خةةةةةةال٥ ٌهةةةةةةىس الػىملــــــت  -

الؽةةةةةش١ات ال٣ىهُةةةةةة و ثضاًةةةةةذ ثةةةةةارير الؽةةةةةش١ات اإلاحّةةةةةذدة الجيعةةةةةُة و الاهةةةةةذماج اإلات اًةةةةةذ 

الٜحفةةةةادًات الّةةةةالم اإلاحٝةةةةذم . و ارا اخةةةةزها ٌةةةةاهشة الؽةةةةش١ات ال٣ىهُةةةةة ظةةةةىجذ انهةةةةا 

الةةةةةى الّةةةةةالم ٠عةةةةةىٛ واحةةةةةذة وجّمةةةةةل فةةةةةي لةةةةةىء اظةةةةةتراثُجُات ١ىهُةةةةةة جؽةةةةةمل  ثحىحةةةةةه

ةةل ،  وجعةةحخذم هةةز  الؽةةش١ات هٍةةم مّلىمةةات ِاإلاُةةة  ٞ ، الحمٍى الحفةةيُْ ، الخعةةٍى

 مً خال٥ ؼب٢ة الاهترهد الداسة و ثىحُه ِملُة ثىصَْ مىحجاتها و خذماتها. 
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محٕيةةر فةةي ١ةةل : وّةةِؾ فةةي ِةةالم حظــازع الخةيــراث  ميــا وهىغيــا فــي بيئــت الاغمــال -

هىاحُةةةةه و مٍةةةةاهش  و ًخعةةةةاُس الحٕيةةةةر فةةةةي هةةةةزا  الّةةةةالم الةةةةى الحةةةةذ الةةةةزي ثحال ةةةة   ُ٘ةةةةه 

الحذود الٙاـلة للضمان و اإلا٣ان، اي ثحال ة   الٙىاـةل بةين مةاهى ٜةذًم وبةين مةاهى 

ٍهةةةةةةةةش هةةةةةةةةزا الحٕيةةةةةةةةر بىلةةةةةةةةىح فةةةةةةةةي البيُةةةةةةةةة الح٢ىىلىحُةةةةةةةةة والاٜحفةةةةةةةةةادًة و  حذًةةةةةةةةذ،  ٍو

فةةي ٌةةل هةةز  الحٕيةةرات ٘ةةان حةةىهش اإلاىا٘عةةة واإلايةة ة الاححماُِةةة اإلاحٕيةةرة فةةي الّةةالم،  

ة التي ًٝةىم باهحاحهةا هٍةام اإلاّلىمةات  الحىا٘عُة ٢ًمً في ُٜمة اإلاّلىمات المشوٍس

ةةة فةةةي ِةةةالم اإلاىا٘عةةةة والحىةةةىس، وان ُٜمةةة اإلاّلىمةةةات لةةةم جّةةةذ ١اُ٘ةةةة لىحةةةذها  الاداٍس

ةة ،   ارا ثححاج الى مٍض  مً ِىاـش وم٣ىهات الهحةاج ُٜمةة ممةا٘ة اخةشي بةي اإلاّ٘ش

مةا٥ هةى جّبيةر ِةً الةى ي  ة ووحةىد هٍةم اإلاّلىمةات فةي مىٍمةات الِا ة لشوٍس ٘اإلاّ٘ش

 بهز   المشوسة.

 :44وؤدي ثىىس هٍم اإلاّلىمات الى اسثباوها عبّذة مبادت ؤهمها   

ٝة التي ثممً ؤِلى ٠ٙاءة الـخـدمـت:   - ًيبغي ؤن ًفمم الىٍام و ؤن ًذاس بالىٍش

 ً .في ثٝذًم الخذمات للمعحُٙذً

ًيبغي ؤن ٌّمل الىٍام ِلى ثٝةذًةم اإلاّلىمات لىالبها حين ًححاحها الـخـىكـيـذ:   -

 ولِغ ِىذما ٌعحىُْ الىٍام ؤن ًحفل ِةلةحها .

ثحىلل ظهىلة ثذاو٥ اإلاّلىمات بين ؤحضاء الىٍام راثه وبين ٔير  الـخـىحـيد:   -

 ىمات .مً الىٍم، لشوسة اثباُ وٛش الحىحُذ الةٝةُاه ي في مّالجة اإلاّل

هةى ؤظةاط الةمحا٘ةٍة ِةلى اظحمشاس ٠ٙاءة الىٍام في مىاحهة الـخطـىٍـس:   -

ة ثىـُل اإلاّلىمات.   الحٕيرات اإلاحّذدة لححعين وٛش اإلاّالجة وصٍادة ظِش
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ف هظم املػلىماث.  .3  حػٍس

اهىالٜا مً ٌاهشة اإلاّلىمات التي ًخعم لها الّفش الحذًث والحاحة      

اإلاّلىمات ظىاء للةٙةشد ؤو اإلااظعة وفي بواس مذخل الةىٍام اإلالحة للةحفى٥ ِةلى 

الةمعحخذم في بداسة اإلايؽأت اإلاّاـشة، اسثبىد هز  الةىٍم بالةمّلىمات و٠ةىهةد ما 

 ؤثٙٞ ِلُه حذًثا بىٍم اإلاّلىمات.

ٗش ة ثىٍُمُة مً   يىلان ودامص ِو ة ِلى ؤنها مجمِى هٍم اإلاّلىمات ؤلاداٍس

ش مّلى  مات ًِ اإلااض ي والحالش والحيبا باإلاعحٝبل ُ٘ما ًحّلٞ الىظاثل التي ث٘ى

اثٚ  بالّملُات الذاخلُة للمىٍمة واإلاخابشات الخاسحُة لها وبي ثل٤ التي ثذِم ٌو

د  ير اإلاّلىمات في الٜى ابة والّملُات في اإلاىٍمة مً خال٥ ث٘ى الحخىُي والٜش

 .اإلاىاظل إلاعاهذة ِملُات ـىْ الٝشاس

 45اإلاّلىمات وهز٠ش مجها ما ًلي : جّذدت واخحلٙد جّاٍسٚ هٍم

ٙه بإهه ِباسة ًِ آلُة و بحشاءات مىٍمة جعم  بحجمُةْ وثفةيُٚ  ًم٢ً جٍّش

لهةةةةا الةةةةى مّلىمةةةةةات ٌعةةةةترحّها الاوعةةةةان ِىةةةةةذ  ةةةةشص البُاهةةةةات ومّالجتهةةةةا ومةةةةةً رةةةةم ثحٍى ٘و

ةةٞ  ُٙةةة ورلةة٤ ِةةً وٍش الحاحةةة مةةً ؤحةةل بهجةةاص ِمةةل ؤو بثخةةار ٜةةشاس، ؤو الُٝةةام بإًةةة ٌو

ة التي   ظُحفل ِلحها مً اإلاّلىمات اإلاعترحّة مً الىٍام.اإلاّ٘ش

ة    ةةة مةةً الّىاـةةش البؽةةٍش ةٚة هٍةةام اإلاّلىمةةات بإهةةه مجمِى م٢ةةً ثحذًةةذ جٍّش ٍو

بهةا وبٝةا لٝىاِةذ  وآلالُة التي جّمل مّا ِلى ثجمُْ البُاهات ومّالجتها وثحلُلها وثبٍى

ةةةةةةشاك محةةةةةةذدة عبٕةةةةةةشك بثاحتهةةةةةةا لفةةةةةةاوعي الٝةةةةةةشاسات ِلةةةةةةى ؼةةةةةة٣ ل وبحةةةةةةشاءات مٝىىةةةةةةة أٔل

 مّلىمات مالثمة.
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ةة بإنها هُى مةً ؤهىاُ ؤهةٍمة الةمّلىمات    واًما جّٗش هٍم الةمّلىمات ؤلاداٍس

ي اإلاىٍةمة باإلاّلىمات الالصمة للحخىُي والحىٍُم والُٝادة  اإلافممة لةت وٍذ بداَس

ابة ِلى وؽاه اإلاىٍمة ؤو إلاعاِذتهم ِلى اثخار الٝشاسات.        46والٜش

 لىٍم اإلاّلىمات ؤهمها:وهىاٟ جٍّشٚ ؤخشي   

ة بإهه هٍام   ٢ُة هٍام اإلاّلىمات ؤلاداٍس جّٗش حمُّة هٍم اإلاّلىمات ؤلامٍش

شك اإلاّلىمات  ًح٣ىن مً هٍام مّلىمات آلي ًٝىم بجمْ وثىٍُم وبًفا٥ ِو

ابة لألوؽىة التي ثماسظها   ظحّمالها مً ٜبل ؤلاداسة في مجاالت الحخىُي والٜش

 الىحذة الحىٍُمُة. 

ة بي الىٍم التي جععى مً ؤحل حمْ الحٝاثٞ التي هٍم ا  إلاّلىمات ؤلاداٍس

تهحم بها اإلاىٍمة التي ثمحاص بذٜتها وثإريرها ِلى ظلى٠ها وجعحخذم هز  البُاهات في 

اثٙها.    بًجاد مّلىمات واضحة ل٣ا٘ة ألاٜعام  هجاص ٌو

ة مًوبؽ٣ل ِام ه  ة بي الىٍم اإلاح٣ىهة مً مجمِى  ٍم اإلاّلىمات ؤلاداٍس

ٞ حمْ  د محذد، ًِ وٍش ؤلاحشاءات والعبل اإلاحّلٝة  بجهي  مّلىمات دُٜٝة في ٜو

شلها عبؽ٣ل مّلىمات التي جعهل ِلى الاداسة بثخار الٝشاسات  البُاهات وثحلُلها ِو

ات، لححُٝٞ اهذاٗ اإلااظعة.  ِلى ١ا٘ة اإلاعحٍى

 مكىهاث هظم املػلىماث. .4

وهى البُاهات، النها اإلاادة ثشث٢ض م٣ىهات هٍم اإلاّلىمات ِلى ؤو٥ م٣ىن الا 

ألاظاظُة الي ًبج  ِلحها باقي اإلا٣ىهات، و١لما ١ان حُذو ومىاظبة ودُٜٝة، ١لما 

اثٚ هٍم اإلاّلىمات  ّالُة اثخار الٝشاسات، ٘إهم ٌو ارش با ًجاب الى ٠ٙاءة ٘و

 هجذ:

                                                
ة، ماظعة الىسٛ ، ِمان  ألاسدن، الىبّةظلُم ببشاهُم الحعِىه: هٍم اإلا 46 . ؿ 1998، 1ّلىمات ؤلاداٍس
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وبي ِملُة البحث ًِ مّلىمات مً اإلافادس  وظيفت ججميؼ البياهاث: -

ْٝ ِلى ِاثٞ الٝاثمين بهز  اإلاخحلٙة مً داخل  اإلاىٍمة ومً خاسحها، ٍو

ُٙة الححشي وؤلاظحىاُل الذاثم للحّٗش ِلى ١ا٘ة اإلافادس اإلاحاحة  الٌى

 .للمّلىمات

وبي ِباسة ًِ الخىىة الثاهُة عبّذ ِملُة  وظيفت مػالجت البياهاث:  -

ُة بي ُٙة بلى خىىات ِ٘ش   ثجمُْ البُاهات وثحُٙش هز  الٌى

  ل البياهاث.* حسجيل وإدخا 

ً البياهاث   .* حفظ وجخٍص

 * فسش وجصييف وجبىٍب البياهاث. 

ُٙة اإلاّىُة بالبحث الذاثم  :وظيفت جحدًث البياهاث - وبي ِباسة ًِ الٌى

 واإلاعحمش ِلً البُاهات الجذًذة وبحاللها محل البُاهات الٝذًمة..

ُٙة اإلاّىُة بةدامة وظيفت إدازة البياهاث: - ُاهة  وبي ِباسة ًِ الٌى ـو

البُاهات واإلاحاٍ٘ة ِلى وحىدها واظحمشاسها مً خال٥ الحىاـل الذاثم مْ 

حمُْ ألاوشاٗ اإلاحّاملة بالبُاهات وث٣ىن معئىلة ًِ اثخار ١ا٘ة ؤلاحشاءات 

 الالصمة الظحمشاس ثذ٘ٞ البُاهات لذاثشة هٍم اإلاّلىمات.

ِلى  وبي ِباسة ًِ حماًة البُاهات اإلاىحىدة وظيفت حفظ البياهاث: -

ة والحذمير والحلٚ.  ٜىاِذ بُاهات هٍم اإلاّلىمات مً ؤلاختراٛ والعٜش

وهٍم اإلاّلىمات بي هٍم آلُة ثح٣ىن مً مجمىِة مً اإلا٣ىهات التي جعحخذم 

لها بلى مىحجات مّلىماثُة، و١اي هٍام لىٍم  للُٝام باظحٝبا٥ مىاسد البُاهات، وثحٍى

لها ممي ات ثشبي ووعٞ بين اإلاّلىمات م٣ىهات ال ثخحلٚ ًِ ؤي هٍام، ل٢ً 

 مخحلٚ هز  الّىاـش واهمها:

ة مً اإلاٙشدات والىحذات التي ًح٣ىن مجها الىٍام  /البياهاثملدخالثا - مجمِى

ّحمذ ِلحها عبؽ٣ل ؤظاه ي، وثحّذد مذخالت الىٍام وثخىُى ِلى لىء  َو
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ألاهذاٗ التي ٌععى الىٍام بلى ثحُٝٝها، ٘ٝذ ث٣ىن بُاهات ؤو مىاد خاد ؤو 

ةسؤط ما ثحممً بدخا٥ البُاهات مً مفادس داخلُة ؤو  47 ٥ ؤو مىاسد عبؽٍش

جل ؤن ثشا ى الذٜة في ِملُات بدخا٥ البُاهات.  خاسحُة ٍو

لها الى  املػالجت:/الػملياث - ًٝفذ بها مّالجة البُاهات الذاخلة وثحٍى

ابلة لضظحخذام وجّتر  آلُات الّمل الذُٜٝة التي ثح٢م مّلىمات مٙهىمة ٜو

لذاخلُة اإلاىحٍمة لّىاـش الىٍام وبي حمُْ الّالٜات اإلابرمجة الحٙاِالت ا

لها بلى مخشحات  وألاوؽىة الححىٍلُة التي ثٝىم بمّالجة اإلاذخالت وثحٍى

ّحبر الجضء  بحُث ٣ًىن بهجاصها مشثبي بححُٝٞ ؤهذاٗ محذدة للحىٍُم، َو

 اإلاّالج وهى الذمآ في هٍام الحاظىب.

ام في ؼ٣ل مىحجات مادًة ؤو خذمات ؤو ٜذ ث٣ىن مخشحات الىٍ :املخسحاث   -

حُث جؽمل اإلاّلىمات مّلىمات ؤو ٔيرها، وجّحبر اإلاخشحات هاث  الّملُات، 

 .التي ثمد مّالجتها و هٝلد مً وحذة اإلاّالجة الى وظُلة ؤلاخشاج اإلاىاظبة

٘اإلاّلىمات ؤو ثإرير البِئة الخاسحُة ِلى الىٍام،   الخةرًت الساحػت:   -

ش مّلىماثُة ٜذ ًحلٝى الىٍام وحهات هٍش  الخاسحة ِلى ؼ٣ل ثٝاٍس

اإلاعحخذمين ؤو محخزي الٝشاس حى٥ مذي مالثمتها  ححُاحاتهم اإلاّلىماثُة، 

شاك بحشاء ِملُة مّالجة  ها الى الىٍام مش  راهُة ٠مذخالت أٔل ؤو ًحم سحِى

الحُة الىٍام و٠ٙاءثه في ثحُٝٞ ؤخشي ِلحها،  ٘هي جّبر ًِ مذي مالءمة ـو

ش اإلاالحٍات مً  ألاهذاٗ اإلاىلىبة وثلبُة الحاحات للمعحُٙذ مً خال٥ ثمٍش

 48ؤي ٜفىس ؤو ُِل في ثىبُٞ الىٍام لُحم بـالحه وثالفي الُّىب معحٝبال

 

 

                                                
ة. ِمان: داس ـٙاء.  47 بي هُثم محمذ: هٍم اإلاّلىمات ؤلاداٍس  .30. ؿ2004العامشاجي اًمان ٘الل، الٔض
 .15. ؿ2000الفبآ ِماد: هٍم اإلاّلىمات ماهُتها وم٣ىهاتها، ِمان: داس الثٝا٘ة لليؽش والحىصَْ،  48
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 : همىذج مكىهاث هظام املػلىماث01شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثةةةةل الؽةةةة٣ل همةةةةىرج ثفةةةةىسي إلا٣ىهةةةةات هٍةةةةام اإلاّلىمةةةةات ًىضةةةة  ؤهةةةةم مةةةةىاسد   ٍو

ل هٍةةةةم اإلاّلىمةةةةات مةةةْ حمُةةةةْ ألاوؽةةةىة اإلاحفةةةةلة باإلاّلىمةةةةات، وؤهةةةم ؤوؽةةةةىحه، وثحّامةةة

ةةةةٞ  اِلُحةةةةه ِةةةةً وٍش ةةةةْ ٠ٙاءثةةةةه ٘و واثخةةةةار الٝةةةةشاسات لخؽةةةةُٕل الجهةةةةاص ؤلاداسي عبٕةةةةشك ٘س

ير اإلاّلىمات وثذُِم ٜشاسات اإلاعاولين.  ث٘ى

ت: طادطا:  ملُاثه أهىاع هظم املػلىماث إلاداٍز ُٙي ٘ش ي مذخالثه ِو ل٣ل هٍام ٌو

اِذة بُ ُٙي وبالحالي ث٣ىن مُٙذة ومخشحاثه ٜو اهات ثخضن ٘حها ملٙات اليؽاه الٌى

ٞ، بداسة الّملُات  ُُٙة اإلاعئىلة ٠ةداسة الخعٍى لذِم ِملُات وؤوؽىة ؤلاداسة الٌى

ة  .وؤلاهحاج، ؤلاداسة اإلاحاظبُة واإلاالُة، بداسة اإلاىاسد البؽٍش

 

 

 

 

 

  

إدارة أنظمة ادلعلومات احلكومية ـ عناصر االسرتاتيجيات والسياسات، ادلنظمة العربية :برهان، زلمد نور: ادلصدر
 م4991للتنمية اإلدارية، عمان، 

 مدخالت من 
 موارد البيانات

 تحويل البيانات
 إلى معلومات 

 سلرجات من
تجات من 

 ادلعلومات

 الرقابة على أداء النظام

 ختزين موارد البيانات

 مـوارد البيانـات
 موارد الربرليات -
 موارد ادلعدات -
 موارد الشبكات -

  ادلوارد البشرية -
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ت: 02شكل  الىظام املخكامل للمػلىماث إلاداٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ِلى معحىي ؤلاداسي للماظعة و٠ذا  هىاٟ ِذة ؤهىاُ لىٍم اإلاّلىمات ؤلاداٍس

اثٙها وؤهمها:  حعل ٌو

 حظب املظخىي إلادازي: -

 ادلوارد البشرية
 

إدارة نظام ادلعلومات 
 اإلداري

النظام الفرعي للمعلومات 
 التسويقية

النظام الفرعي دلعلومات 
 ادلوارد البشرية

لنظام الفرعي ا
للمعلومات 

 العملياتية

النظام الفرعي 
للمعلومات 

 احملاسبية و ادلالية

 األهداف
 اإلسرتاتيجية
 معايري اجلودة
 اإلجراءات

 ادلوارد البشرية  إدارة

 العمليات
سلرجات نظام 

 معلومات 
 مدخالت

ادلوارد نظام  
  البشرية

 قاعدة بيانات
 ادلوارد

  شريةالب 

 .41، ص2142رائد زلمد عبد ربه: نظم ادلعلومات االدارية، اجلنادرية للنشر والتوزيع، االردن، ادلصدر: 



49 

 

 :وث٣ىن في اِلى معحىي هشمي في   هظم مػلىماث دغم مىفري إلادازة الػليا

عاِذ فاإلااظعة، ٘هى  ً في ؤلاداسة الّلُا، َو ي هٍام ًضود اإلاّلىمات للمذًٍش

مشاٜبة ؤداء اإلاىٍمة، جّٝل وؽاوات اإلاىا٘عين، ثحذًذ مىاْٜ اإلاؽا١ل، ثحذًذ 

الٙشؿ، والحيبا باالثجاهات، ودِم حل اإلاؽا١ل ٔير اإلاه٣ُلة والتي ًم٢ً ؤن 

ثحذذ في اإلاعحىي الاظتراثُجي للمىٍمة بت وٍذها باإلاّلىمات ظىاء مً اإلافادس 

ل االخاسحُة ؤو الذاخلُة. ش ظهلة الىـى٥ ٘هي جّمل ِلى ثحٍى لبُاهات بلى ثٝاٍس

واظحّمالها، حُث ٌعحٕلها اإلاذساء الحىُٙزًين، مثل الٙىاثير ومحاظبة الح٣الُٚ 

الُة والاحفاثُة  يرها، حُث ان اظحخذام الىٛش الٍش ُٚ والجذولة ٔو والحٌى

 في ثحلُل اإلاّلىمات ًجّل ِملُة اثخار الٝشاسات ا٠كر ثىىس باليعبة لالداسة. 

اثل اإلاعحخذمة في الححلُل ال٢وي للمّلىمات ببحىذ الّملُات، وجعو  الىظ 

وجعحخذم هز  الىظاثل في ثحلُل اإلاّلىمات الخاـة بٝشاسات لها خىاؿ مُّىة 

 ٠ٝشاسات الحخىُي الّام والحىُٙزي.

ً و١لٙة الاهحاج  ٘ٙي عبّن هز  الحاالت ث٣ىن عبّن الّىامل ما٠ذة، ١الحخٍض

 ا باليعبة الداسة اإلاخاصن في مٍّم الاحىا٥. والىلل ِلى اإلاىحىج ًم٢ً ثحذًذه

ؤحُاها اخشي هىال٤ ِىامل ٔير ما٠ذة وال ثحح٢م ٘حها اإلااظعة ١لُا مثل 

اإلابُّات اإلاخحلٙة، واحُاها ؤخشي ث٣ىن الّىامل الاظاظُة مجهىلة ١لُا، مثل ِذم 

ٜابلُة اإلاذًش ِلى ثحذًذ الّمالء او الىلل ِلى خىة مُّىة حذًذة ثىٙزها 

٠ة، ان هٍم اإلاّلىمات اإلاعحخذمة في هز  الحاالت جّحبر هٍم لذِم الٝشاسات الؽش 

ة، ٘الىٍام ٌعحخذم همارج مّٝذة جّمل ِلى اإلاذًش ِملُة ثُُٝم البذًالت  ؤلاداٍس

الُة،  شة، ٠ما ٌعحخذم الشمىص واإلاّامالت الٍش دهذٗ هزا الىٍام ِمىما الى اإلاح٘ى

ض ٜذسة اإلاّلىمات للمعاِذة في اثخا ر الٝشاسات الاظتراثُجُة، حُث ثْٝ جٍّض

ابة واداسة ؼاون اإلااظعة، ٠ما هى  معاولُة الحخىُي الاظتراثُجي والُٝادة والٜش

 :مىض  في الؽ٣ل اإلاىالي
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 : همىذج هظم دغم إلادازة الػليا03شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 بي ؤهٍمة حاظىبُة هظم دغم اللسازاث وهظم دغم اللسازاث الجماغيت  :

شك بُاهات اإلااظعة، ٘خعاِذ اإلاعحخذمين ِلى اثخار جّمل ِ لى ثُُٝم وثحلُل ِو

ثح٣ىن هٍم دِم الٝشاس عبؽ٣ل سثِس ي مً ٜاِذة الٝشاسات عبؽ٣ل ؤظُش وؤظهل، 

بُاهات، هٍام بشمجُات ٌعحخذم لححلُل البُاهات به الّذًذ مً ؤدوات اإلاّالجة 

ٝاإلاخحلٙة، رم واحهة اإلاعحخذم   ة ِملهم:والؽ٣ل اإلاىالي ًحذد وٍش

 

 

 

 

اإلدارة العليانظم دعم   

 محطة عمل

 القوائم 

 الرسم البياني 

 االتصاالت 

 المعالجة المحلية 

 المعالجة المحلية 
 نظم دعم المديرين التنفيذيين

 محطة عمل

 نظم دعم المديرين التنفيذيين

 بيانات خارجية محطة عمل
 -أخباراالنترنت

 المعايير-

 بيانات داخلية

 بيانات نظم معاجة البيانات-

 ادلعلوماتاالدارية بيانات نظم-
 بيانات مالية-
 نظم ادلكاتب-
 النماذج -
 التحاليل-

 
- 
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 .القوائم -
 الرسم البياين. -
 االتصاالت. -
 ادلعاجلة احمللية. -

 .القوائم -
 الرسم البياين. -
 االتصاالت. -
 ادلعاجلة احمللية. -
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 : مكىهاث هظم دغم اللساز04شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:وبةةي هٍةةم حاظةةىبُة جعةةاِذ ِلةةى حةةل  هظــم كىاغــد املػسفــت والــىظم ال بيــرة

ةةةةة والبُاهةةةةات اإلاحّلٝةةةةة باإلااظعةةةةة، وثٝةةةةىم  اإلاؽةةةا١ل، بةةةةإن ثبجةةةة  ِلةةةةى ٜاِةةةةذة مةةةةً اإلاّ٘ش

ةىىا ي  ٘ةاإلاىاج الشثِسة ي للةز١اءبترحمتها بلى حٝةاثٞ للىـةى٥ بلةى ؤحىبةة وحلةى٥،  ؤلـا

ة للةز١اء الاوعةاوي ، ومةى  الحاظةل ٜةذسات ؤلادساٟ  ٝة مىاٍص ش الحاظل بىٍش هى ثىٍى

، الةةةحّلم ، حةةةل اإلاؽةةة٢الت ، اهةةةه رمةةةشة ثالقةةةي الّلةةةىم الحذًثةةةة مةةةْ الح٢ىىلىحُةةةا، جّحبةةةر 

ةة وؼة٢ال محىةىسا مةً ؤؼة٣ا٥  ا مً ؤهةىاُ الةىٍم اإلابيُةة ِلةى اإلاّ٘ش الىٍم الخبيرة هِى

ةةىىا ي،  و التةةي اظةةخىذت فةةي بىةةاء الةةىٍم ِلةةى مبةةذؤ ؼةةبُه بمىىةةٞ الح٢ٙيةةر الةةز١اء ؤلـا

ؤلاوعةةةةاوي ، حُةةةةث ٌّحمةةةةذ الىٍةةةةام الخبيةةةةر ِلةةةةى احابةةةةات ألاظةةةةئلة ، لُفةةةةل الةةةةى ثٝةةةةذًم 

ةىىا ي و ؤ٠كرهةا اهخؽةاسا،  الىفةُحة اإلاىلىبةة ، و جّحبةر مةً ؤهةم ثىبُٝةات الةز١اء ؤلـا

ةةةة ، مةةةىاسد البرمجُةةة ات ، وواحهةةةة اإلاعةةةحخذم، ث٣ةةةىن الىٍةةةام الخبيةةةر مىةةةه ٜاِةةةذة اإلاّ٘ش

 ٠ما هى مىض  في الؽ٣ل اإلاىالي:

 بيانات خارجية

 قاعدة بيانات

 نظم دعم القرار 

 نظم معالجة البيانات

 واجهة المستخدم

 المستخدم

 مجيات نظم دعم القرار(نظام بر )
 نماذج رياضية وتحليلية

 أدوات المعالجة التحليلية الفورية
 أدوات التنقيب عن البيانات 
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 : مكىهاث الىظام ال بير وجطىٍسه.05شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :ت س إلاداٍز وبي هٍم حاظىبُة ثٝىم بححلُل ودساظة بُاهات  هظم الخلاٍز

د محذد ًِ بُاهات اإلااظعة ٌعحُٙذ مجها  ش في ١ل ٜو اإلااظعة دوسٍا لحٝذم ثٝاٍس

ىن.  ؤلاداٍس

 :وجّذًل  هظم مػالجت املػامالث ً وبي هٍم حاظىبُة ثٝىم بجمْ وثخٍض

 مّامالت البُاهات الخاـة باإلااظعة.

 :ادة بهحاحُة اإلا٣اثل  هظم مػلىماث املكاجب بي هٍم حاظىبُة تهذٗ بلى ٍص

ً الشظاثل الال٢تروهُة واإلاعخىذات والفىس  ٞ حمْ وثىصَْ ومّالجة وثخٍض ًِ وٍش

 .ين ألا٘شاد واإلااظعاتألاخشي مً الاثفاالت ب

ت: -  حظب الىظائف إلاداٍز

 (موارد البرمجيات)

 النظام الخبير
 مكونات برنامج النظام الخبير 

 محرك 
 داللاالست

برامج واجهة 
 المستخدم

 لمستخدماواجهة  المستخدم

 قاعدة
 المعرفة

 مكونات تطوير النظام الخبير

برنامج اكتساب  محطة عمل
 المعرفة

 الخبيرو/أو
 مهندس المعرفة 
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 :وبي هٍم حاظىبُة مفممة لذِم  هظم مػلىماث الدظىٍم واملبيػاث

ٞ الخاـة  ٞ حمْ بُاهات الخعٍى ُٝة ًِ وٍش ِملُة اثخار الٝشاسات الخعٍى

المُة ِلى  ٝا لالححُاحات ؤلِا جها، وثحلُلها، وثىصَّها ِلى اإلاذساء ٘و باإلااظعة، وثخٍض

ٞ هى بُْ وثىصَْ مىحىحات اإلايؽإة . والداء هز  الّٙالُات ؤظاط مىح ٍم، الخعٍى

ٝي وثحلُل  ثىىس مذًش اظتراثُجُة ؼاملة ورل٤ مً خال٥ ثحذًذ الخلُي الخعٍى

  الشبحُة، وثىىٍش هز  الّٙالُات بالخلي، ٠ما هى مىض  في الؽ٣ل اإلاىالي:

 : هظام املػلىماث الدظىٍليت06شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Information 
Subsystems 

Feedback 

 بيانات
 معلومات

Outputs 

 

Inputs 

 نظام ادلعلومات
 التسويقية 

النظام الفرعي 
 لبحوث التسويق

 النظام الفرعي 
 دلعاجلة البيانات

 النظام الفرعي
 للتنبؤ بادلبيعات

النظام الفرعي 
 لبحوث ادلستهلك

النظام الفرعي 
 للرتويج و اإلعالن 

 األهداف
 اإلسرتاتيجية
 التسويقية

 التسويق  إدارة

 ادلدخالت رخرجات ادل تالعمليا
  

قاعدة 
 بيانات
  تسويقية
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 :ت بي هٍم حاظىبُة مفممة لذِم ومعاهذة  هظم مػلىماث املىازد الرشٍس

ة في اإلااظعة ٠ةداسة وؽاوات ؤلاظحٝىاب وثىـُٚ  ؤلاداسة في بداسة اإلاىاسد البؽٍش

م ألاداء واإلاحاٍ٘ة ِلحهم وثحذًث  ش والححٙي  وثٍٝى ل والحىٍى اثٚ والحذٍس الٌى

ات ؤلادا ة مً خال٥ الذِم في ثخىُي الٝىي بُاهاتهم بةظحمشاس في ١ا٘ة اإلاعحٍى ٍس

حىلى هزا الىٍام ثضوٍذ ؤلاداسة بمّلىمات ؼاملة  ة للمعحىي ؤلاظتراثُجي ٍو البؽٍش

ش مّلىمات ثحممً  ة بما في رل٤ ثٝذًم ثٝاٍس ودُٜٝة ًِ بداسة اإلاىاسد البؽٍش

ىض  الؽ٣ل اإلاىالي ظيروسة الّمل له:  ماؼشات ثحلُلُة ألداء الّاملين ٍو

ت: هظا07شكل   م مػلىماث املىازد الرشٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام معلومات ادلوارد 
 البشرية 

فرعي النظام ال
 لألجور و احلوافز

النظام الفرعي 
 للتدريب

 
النظام الفرعي 

 الستقطاب العاملني

 النظام الفرعي
 لتقييم العاملني

ادلوارد  إسرتاتيجية
  البشرية

 األهداف
 اإلجراءات

 ادلوارد البشريةإدارة 

 ادلرخرجات ادلدخالت عمليات

Outputs 

دة قاع
 البيانات

 Feedback التغذية العكسية

Inputs 
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 :هظم مػلىماث املحاطبت والخمىٍل  ً بي هٍم حاظىبُة ثٝىم بجمْ وثخٍض

ومّالجة البُاهات اإلاالُة واإلاحاظبُة اإلاعحخذمة مً ٜبل ـاوْ الٝشاس، وهى 

مْ مىاسد  ألاظلىب الٝاثم ِلى الحاظىب لحخبْ وؽاه اإلاحاظبة، بالحّاون 

اثٚ اإلاحاظبة وألاوؽىة بما في رل٤  ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات، لذِم حمُْ ٌو

بُة، وبي  ة، والمٍش ش، واإلاحاظبة ؤلاداٍس الحذُٜٞ، واإلاحاظبة اإلاالُة، وبِذاد الحٝاٍس

جّمل ِلى دِم وجؽُٕل اليؽاوات اإلاالُة وثضوٍذ ؤلاداسة باإلاّلىمات والحٝاثٞ ًِ 

اتها، ٘هي مً اهم هٍم اإلاّلىمات في اليؽاوات اإلاالُة في اإلاىٍ مة ل٣ا٘ة معحٍى

ً مىلىبات  خُة ًِ واسدات الّمل ِو اداسة اإلاّلىماثُة، وثحممً مّلىمات ثاٍس

الّمل )اإلاي اهُة الّمىمُة(، واإلاّلىمات الخاـة بها ومً خال٥ ِملُة ثحذًذ 

ة ثحى٘ش بها اداسة مّلىمات حى٥ الحخىُي والعُىشة ِل ى اإلاىاصهات الحٝذًٍش

عحٙاد مً هز  الىٍم في الٝىاُ الاؼترا١ي الا٘ة الى اظخثماس اإلاعاهم  الاسباح، َو

الٝىاُ اإلاخحلي، ومما الؼ٤ ُ٘ه ان الاداسة الّلُا واإلاذًشون 49باليعبة إلايؽأت

الحىُٙزًىن ًححاحىن هز  الاهىاُ مً اإلاّلىمات لزا ٔالبا ماث٣ىن هز  الىٍم 

ة اإلاخحلٙة، واظّة، بحُث جؽمل حمُْ اإلاّلىمات ال ات الاداٍس تي ثححاحها اإلاعحٍى

 وللحىلُ  ؤ٠كر اهٍش الؽ٣ل اإلاىالي:
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 اليت واملحاطريت: هظام مػلىماث امل08شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:بي هٍم حاظىبُة ثٝىم بمعاِذة ؤلاداسة في  هظم مػلىماث الخصييؼ والػملياث

حلها، ثحممً اداسة اإلااظعة في ِملُات ووؽاوات بهحاج العلْ في ١ا٘ة مشا

ها  ة الخاـة باهحاج العلّة او الخذمة التي جعٜى الّملُات حمُْ الّملُات الاداٍس

٣ىن مٙهىم  اإلايؽإة، ٘ٙي اإلايؽأت التي ثيح  العلْ جعو  هز  باداسة الاهحاج ، ٍو

 نظام ادلعلومات

 احملاسبية و ادلالية

النظام الفرعي 
 للتحليل ادلايل

النظام الفرعي لإلدارة 
 النقدية
 

النظام الفرعي 
 للتسجيل احملاسيب

 النظام الفرعي
 للتدقيق احملاسيب 

 اإلسرتاتيجية 
 األهداف
 اإلجراءات

 احملاسبيةوادلاليةدارة اإل

 ادلرخرجات ادلدخالت عمليات

Outputs 

قاعدة 
 البيانات

 Feedback التغذية العكسية

Inputs 
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اداسة الّملُات اوظْ مً اداسة الاهحاج، الهه ًىٍم اداسة ِملُات اإلايؽأت التي 

 وللحىلُ  ا٠كر اهٍش الؽ٣ل اإلاىالي:ثٝذم الخذمات، 

 : هظم مػلىماث الخصييؼ والػملياث09شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

وان الحخىُي للّملُات ًحىلل حذولة الاهحاج او الخذمات، وث٣ىن اإلاّلىمات 

الالصمة معحٝاة مً ِذد ٠بير مً سجالت اإلايؽإة، ٠ما جعحخذم مّلىمات حذولة 

 نظام معلومات العمليات

النظام الفرعي 
 للمواد

النظام الفرعي 
 دلعلومات ادلنتج

 

النظام الفرعي 
 دلعلومات االنتاج

النظام الفرعي 
 للمعلومات اللوجستية

األهداف 
العملياتية 
اسرتاتيجية 
 العمليات

 إدارة العمليات

 ادلرخرجات ادلدخالت عمليات

Outputs 

قاعدة 
 ناتالبيا

 Feedback التغذية العكسية

Inputs 
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ة وجٕير سجالت اإلاالُة الاهحاج في ثىىٍش خىي مٙفلة ل لحىُٙز واإلاي اهُات الحٝذًٍش

ش هز  الخىي.   والاهحاج ومفادس اظاظُة في ثىٍى

ير ظُىشة ِلى الّملُات الاهحاحُة ًجل ثىىٍش هٍام مّلىمات  والحل ث٘ى

 م٢مل ًضود الاداسة بيحاث  الّملُات التي ثم الحخىُي لها وثم ثىُٙزها ّ٘ال. 

ت.مداخل دزاطت هظم امل ظاعبّا:  ػلىماث إلاداٍز

ًمثةةل حٝةةل هٍةةم اإلاّلىمةةات سا٘ةةذا واظةةّا بالحخففةةات والحىبُٝةةات ٘مةةً هاحُةةة 

جؽةةة٣ل هةةةةز  الةةةىٍم حضمةةةةة مح٣املةةةة مةةةةً الىٍةةةام الٙش ةةةةي للم٣ىهةةةات اإلاادًة)الحاظةةةةىب 

والؽةةةةةب٣ات (، والةةةةةىٍم الٙش ةةةةةي للبرام )بةةةةةشام    الىٍةةةةةام والؽةةةةةب٣ات والىٍةةةةةام الٙش ةةةةةةي 

ةةةةةة لٝىاِةةةةةذ البُاهةةةةةات )هٍةةةةةام اداسة ٜى  مةةةةةا٥ اإلاّ٘ش اِةةةةةذ البُاهةةةةةات( وبحةةةةةشاءات الّمةةةةةل ِو

ىاـةةش ؤخةةشي م٢ملةةة جّمةةل فةةي ؤوةةاس بيُةةة ثىٍُمُةةة وثٝىُةةة مح٣املةةة  ومةةىاسد البُاهةةات ِو

ملُاتهةةةةا وبفةةةةىسة خاـةةةةة دِةةةةم ِملُةةةةات  ومىحهةةةة لةةةةذِم ؤلاداسة فةةةةي حمُةةةةْ ؤوؽةةةةىتها ِو

ىاـةةة شها جّجةةةي اثخةةةار الٝةةةشاسات ٔيةةةر اإلاه٣ُلةةةة وؼةةةبه اإلاه٣ُلةةةة، هةةةز  البيُةةةة بم٣ىهاتهةةةا ِو

ة ومح٣املة لذساظة حٝل هٍم اإلاّلىمات وبي ثحىصُ ِلةى حٝةى٥  وحىد مذاخل محىِى

وثخففةةةةةات ِلةةةةةم حاظةةةةةىب، ِلةةةةةم ؤلاداسة، وبحةةةةةىذ الّملُةةةةةات، والّلةةةةةىم الاححماُِةةةةةة 

 والعلى٠ُة، اهٍش الؽ٣ل اإلاىالي:

ت10شكل : املداخل السئيظيت لدزاطت هظم املػلىماث إلاداٍز  
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 حبوث العلميات

 علم االقتصاد

 علم االجتماع

 علم النفس

 االدارةعلم 

 علم احلاسوب
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 ١50ل مذخل مً هز  اإلاذاخل حعل ماًلي:ًم٢ً ثحذًذ مٙهىم 

 :)ًم٢ةً جعةمُحه بمةذخل ث٢ىىلىحُةة  مدخل غلـم الحاطـى  )املـدخل الخلنـي

اإلاّلىمةةات حُةةث ًةةحم التر٠يةة  فةةي دساظةةة هٍةةم اإلاّلىمةةات ِلةةى الجىاهةةل الحٝىُةةة 

ة ١اإلاّةةةذات والبرمجُةةةات وؼةةةب٣ات الحاظةةةىب ولةةةىٍم جؽةةةُٕلها وحماًةةةة  الفةةة٘ش

 مىاسد اإلاّلىمات.

  ًىىلةةةةةٞ الذاسظةةةةةىن لحٝةةةةةل هٍةةةةةم اإلاّلىمةةةةةات مةةةةةً مىٍةةةةةىس دازة: مـــــدخل غلـــــم الا

ةةةةةةةة والحىٍُمُةةةةةةةة لهةةةةةةةز  الةةةةةةةىٍم  اداسي وثىٍُوةةةةةةةي دهةةةةةةةحم بححلُةةةةةةةل اإلا٣ىهةةةةةةةات ؤلاداٍس

وثإريرهةةا الجةةىهشي ِلةةى الاداسة و الحىٍةةُم مةةْ التر٠يةة  ِلةةى ٘هةةم و ثحلُةةل ِالٜةةة 

وبةةةةةين  الحةةةةةإرير اإلاحبادلةةةةةة بةةةةةين الىٍةةةةةام والبِئةةةةةة الحىٍُمُةةةةةة، وبةةةةةين الىٍةةةةةام والاداء

الىٍةةةةةام وبةةةةةشام  ومؽةةةةةشوِات ؤلاداسة الحذًثةةةةةة مثةةةةةل بةةةةةشام  الجةةةةةىدة الؽةةةةةةاملة، 

يرها. ما٥ ٔو ة، واِادة هىذظة الِا  واداسة اإلاّ٘ش

 :)دهةةةةةةحم اإلاةةةةةةذخل الاٜحفةةةةةةادي  مـــــدخل غلــــــم الاكخصــــــاد )املــــــدخل الاكخصـــــادي

بذساظةةةةة هٍةةةةم اإلاّلىمةةةةات مةةةةً مىٍةةةةىس اٜحفةةةةادي دهةةةةحم بححلُةةةةل ُٜمةةةةة وث٣لٙةةةةة 

ّلىمات الىاٜفة ودساظة الجذوي الاٜحفةادًة إلاؽةشوِات اإلاّلىمات و١لٙة اإلا

هٍةةم اإلاّلىمةةةات، وثحلُةةةل الح٣لٙةةةة واإلاىةةةاْ٘ للىٍةةةام اإلاعةةةحخذم و١ةةةل مةةةا ًٝةةةْ فةةةي 

حٝةةةل اٜحفةةةادًات ث٢ىىلىحُةةةةة اإلاّلىمات،٠مةةةا ٌهةةةش حٝةةةةل حذًةةةذ ًةةةشثبي بهةةةةزا 

ةةةةةةةة وبخاـةةةةةةةة اٜحفةةةةةةةادًات اهحةةةةةةةاج  اإلاةةةةةةةذخل لةةةةةةةه ِالٜةةةةةةةة ورُٝةةةةةةةة باٜحفةةةةةةةاد اإلاّ٘ش

ة، وهٝل  ة.اإلاّ٘ش  وثىصَْ اإلاّ٘ش

 :)ث٢مةةةً  مــدخل غلــم الــىفع وغلــم الاحخمـــاع )املــدخل الظــلىكي والاحخمــا ي

اهمُةةةة هةةةذا اإلاةةةذخل فةةةي دساظةةةة هٍةةةم اإلاّلىمةةةات فةةةي ثجةةةاوص  الىٍةةةشة الحٝلُذًةةةة 

                                                
 .134، ؿ، مرجع سبق ذكرهحما٥ ِبذ هللا محمذ 50
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ةةةة مةةةً اإلا٣ىهةةةات اإلاادًةةةة  ةةةة ِلةةةى انهةةةا مجمِى التةةةي ثفةةةىس هٍةةةم اإلاّلىمةةةات الاداٍس

لةةةةزي جؽةةةةٕله، حُةةةةث ًخىةةةةاو٥ هةةةةزا التةةةي ال ًحّةةةةذي ثإريرهةةةةا حةةةةذود الحيةةةة  اإلاةةةادي ا

اإلاةةةذخل دساظةةةة الٝمةةةةاًا العةةةلى٠ُة اإلاشثبىةةةة بح٢ىىلىحُةةةةة اإلاّلىمةةةات وثإريرهةةةةا 

ِلةةةةةةةةى الاهمةةةةةةةةاه العةةةةةةةةلى٠ُة والثٝا٘ةةةةةةةةات الحىٍُمُةةةةةةةةة ِلةةةةةةةةى معةةةةةةةةحىي اداء  هٍةةةةةةةةم 

ةةةةةة،٠ما دهةةةةةحم بذساظةةةةةة الاعبّةةةةةاد الاححماُِةةةةةة لةةةةةىٍم اإلاّلىمةةةةةات  اإلاّلىمةةةةةات الاداٍس

الٜتها بمعاثل مٝاومة ة ِو   الحٕير واهحاج ُٜم اححماُِة حذًذة.  الاداٍس

ت.  أهداف هظ: ثامىا  م املػلىماث إلاداٍز

حُىما هححذذ ًِ ٘ىاثذ هٍام اإلاّلىمات وّجي بزل٤ حاحة اإلاىٍمة الّٙلُة 

ين بان اإلاىٍمة ثححاج الى هٍام اإلاّلىمات  حٙٞ الّذًذ مً ال٢حاب الاداٍس الُه. ٍو

ة، لحم٢ُجها مً ثيعُٞ ّ٘الُتها  ُة الّذًذة ل٣ا٘ة الىحذات الاداٍس والاهذاٗ الِٙش

ابة بفىسة ّ٘الة:  ة داخلها، ومً الُٝام بمهام الحخىُي والٜش  51الاداٍس

حٙٞ الّذًذ  ٘ىاثذ هٍام اإلاّلىمات وّجي بزل٤ حاحة اإلاىٍمة الّٙلُة الُه، ٍو

ة، لحم٢ُجها مً  ين بان اإلاىٍمة ثححاج الى هٍام اإلاّلىمات الاداٍس مً ال٢حاب الاداٍس

ة داخلها، مً ث ُة الّذًذة ل٣ا٘ة الىحذات الاداٍس يعُٞ ّ٘الُتها والاهذاٗ الِٙش

ابة بفىسة ّ٘الة .   الُٝام بمهام الحخىُي والٜش

م٢ً الٝى٥ بان الحاحة الى هٍام اإلاّلىمات ٜاثمة واإلاا ان اإلاىٍمة ثىىي البٝاء  ٍو

ىحاث  التي حُة، ٠ٙاة في ثىحُه وثىٍُم ومىاصهة ١ا٘ة اوؽىتها، للىـى٥ الى ال

  52وحذت مً احلها خاـة ارا ما ٜاسها بٝاء اإلاىٍمة في بِئة ِمل محٕيرة ومحىىسة.

                                                
ة واهمُتها في اثخار الٝشاسات، 51 مجلة حامّة بابل / الّلىم ثش١ي ١اٌم ِبِغ: هٍم اإلاّلىمات ؤلاداٍس

 2010( : 3/ الّذد )  18ؤلاوعاهُة/ اإلاجلذ 
ة، ظُّذ محمىد ِش 52 ابة، اإلاىٍمة الّشبُة للّلىم الاداٍس ٘ة: هٍام اإلاّلىمات ووٌاثٚ الحخىُي والٜش

 1974هِعان 
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ة في ثٝذًم اإلاّلىمات التي ثححاحها في       م٢ً ان ًُٙذ هٍم اإلاّلىمات الاداٍس ٍو

ة.  مخحلٚ الاداسات في اإلاىٍمة إلاماسظة الّملُات الاداٍس

ة الّذًذ مً ا  لٙىاثذ إلاحخزي الٝشاس ٠ما جعاِذ ثٝذم هٍم اإلاّلىمات ؤلاداٍس

اثٙهم، مً ؤهم الٙىاثذ التي ًم٢ً ؤن ثٝذمها  الّاملين في اإلاىٍمة ِلى ؤدائهم لٌى

ة  :53هٍم اإلاّلىمات ؤلاداٍس

ة اإلاخحلٙة إلاعاِذتها في بثخار الٝشاس. - ات ؤلاداٍس  ثٝذًم اإلاّلىمات الى اإلاعحٍى

ُُٙة.ثٝذًم اإلاّلىمات لجمُْ الّاملين إلاعاِذتهم في ؤداء  -  ؤوؽىتهم الٌى

ابة. -  اإلاعاِذة في ثُُٝم ؤوؽىة اإلاىٍمة وبحشاء ِملُة الٜش

 معاِذة اإلاذساء ِلى الحيبا باإلاعحٝبل باليعبة لجمُْ ؤوؽىة اإلاىٍم. -

ة اإلاخحلٙة  - ثحذًذ ٜىىات ؤلاثفا٥ ألاُ٘ٝة والّمىدًة بين الىحذات ؤلاداٍس

 لخعهُل ِملُة بظترحاُ البُاهات.

 حتها ِىذ الحاحة إلاعحخذمحها.حَٙ البُاهات لٕشك بثا -

وفي جّبير آخش في لىء هز  اإلاّلىمات ًم٢ً مماسظة الحخىُي والحىٍُم      

اِلُة.  ابة ِلى الاداء ب٢ٙاءة ٘و  والحىحُه والٜش

مىدًا بين الىحذات       الا٘ة الى ثحذًذ وثىلُ  ٜىىات الاثفا٥ اُ٘ٝا ِو

ة في الّمل، وجعهُل ِملُة اظترحاُ اإلاّل ىمات وثُُٝم وؽاوات اإلاىٍمة الاداٍس

ومشدودها الاظخثماسي ل٣ا٘ة الىاٜات اإلاحاحة، مً خال٥ اإلااؼشات او اإلاّاًير التي 

شاك ُٜاط ٠ٙاءة الاداء وثُُٝم الىحاث ، واثخار ٜشاسات ا٠كر  ًٙشصها الىٍام أٔل

عهل ِلى اإلاىٍمة ثٝذًش اححُاحات اإلاعحٝبل ودهُاها الححماالت الحُٕير  ٘اِلُة، َو

                                                
 .72، مرجع سبق ذكره، ص حما٥ ِبذ هللا محمذ53
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ّة في بِئة الّمل، وبزل٤ ٣ًىن بىظْ الاداسة ان ثحذد معبٝا الاحشاءات اإلا حٜى

 الالصمة ألي جُٕير مححمل. 

 جطىٍس هظم املػلىماث. .1

٠ما ان للىٍام دوسة حُاة وبُُّة ؼبحهة بذوسة حُاة ال٣اثً الحي، وبةي دوسة ثمةش 

بمشاحةةل اظاظةةُة مترابىةةة ومحذاخلةةة حُةةث ؤن مخشحةةات ١ةةل مشحلةةة بةةي مةةذخالت 

ش الىٍةةةةةام،ا دوسة حُةةةةةاة  إلاشحلةةةةة التةةةةةي ثلحهةةةةةا وه٢ةةةةةزا حتةةةةة  ًةةةةحم اظةةةةةح٢ما٥ دوسة ثىةةةةةٍى

ش  ش الةةىٍم ثفةٚة مٙهةةىم الةةىٍم الةةزي ًححةةٟش مةةً خاللةةه ١ةةل مؽةةشوُ لحىةةٍى ثىةةٍى

ش  الىٍةةةام، ٠ثيةةةر مةةةا ٌّةةةاوي هٍةةةم اإلاّلىمةةةات مةةةً مؽةةةا١ل معةةةحمشة ثحىلةةةل بمةةةا ثىةةةٍى

ش ًةةةحم عبّةةةذ بحةةةشاء حلٝةةةه  الىٍةةةام ؤو بحاللةةةه بىٍةةةام حذًةةةذ، هةةةزا ؤلاحةةةال٥ ؤو الحىةةةٍى

ش بةةةي محفةةةلة مةةةً الذساظةةةات جؽةةةمل ِةةةذة مشاحةةةل،  ١ةةةل مشحلةةةة مةةةً مشاحةةةل الحىةةةٍى

وعةةُ  ِمةةىي مح٣امةةل اإلامةةةمىن و ألاعبّةةاد ِةةً ألاوؽةةةىة و الّملُةةات التةةي ظةةةٗى 

هحةةةاو٥ دساظةةةتها بىٍةةةشة ثحلُلُةةةة مّمٝةةةة مةةةً دون بًجةةةاص ممةةةش ؤو بوالةةةة ال لةةةشوسة 

 54لها، واهم مشاحل حُاة الىٍم:

ةةةةةة رات ِالٜةةةةةة بمةةةةةةّٚ  ث:جحدًـــــد املشـــــكال  - فةةةةةي ٌةةةةةل وحةةةةةىد مؽةةةةة٢الت حىهٍش

ةةةةةْ الحىا٘سةةةةة ي  ؤلاهحاحُةةةةةة، وثةةةةةذهىس حةةةةةىدة اإلاىحجةةةةةات و الخةةةةةذمات،  ثشاحةةةةةْ اإلاٜى

للمىٍمةة فةةي ه٣ُةةل الفةةىاِة وألاظةىاٛ اإلاعةةتهذ٘ة ؤو لةةّٚ فةةي ألاداء ال٢لةةي و 

ٜذسات اإلابادسة و الابح٣اس الى ٔير رلة٤ مةً اإلاؽة٢الت ٘ةةن الحاحةة لىحةىد هٍةم 

ةا وؤدوات ث ةة لِعةد ث٘ش ٢ىىلىحُا اإلاّلىمات بما في رل٤ هٍم اإلاّلىمةات ؤلاداٍس

واهمةةا هةةى لةةشوسة ملحةةة ل٣ةةي ث٣ةةىن اإلاىٍمةةة ِلةةى معةةاس اهىةةالٛ واحةةذ مةةْ بُٝةةة 

 اإلاىا٘عين.

                                                
ة الّشبُة  54 ل واليؽش، اإلاؽٗش الّلوي محمىد ِبذ الٙحاح سلىان، اإلاجمِى ة الّشبُة للحذٍس خبراء اإلاجمِى

ل واليؽش: بداسة اإلاؽشوِا  .49-42، ؿ ؿ 2013-2012ت، الٝاهشة، للحذٍس
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م٢ً ؤن ثٝعم هز  اإلاشحلة بلى بثجاهين مخحلٙين ول٢جهما ًحمالن مّج   ٍو

 واحذ، حعل الحاحة بلى الحُٕير ،وهما ١اآلجي:

 وحعل هزا ؤلاثجا  ٘ةن اإلاىٍمة لذدها هٍام مّلىمات وثبذؤ ألاول:  إلاججاه

هز  اإلاشحلة بىحىد مؽ٣لة في هٍام اإلاّلىمات ؤلاداسي الٝاثم، وهز  اإلاؽ٣لة 

ٝة ثىُٙزها ١لُا ؤو حضثُا با لا٘ة  ل ؤِما٥ اإلااظعة ووٍش بذؤت جُّٞ وجّٜش

الٜتها باإلاع تهل٢ين والضباثً بلى بو٣ّاظاتها العلبُة ِلى ظمّة اإلاىٍمة ِو

 واإلاعحُٙذًً مً خذماتها اإلاخحلٙة. 

ّذ هزا ؤلاثجا  مً ؤ٠كر  وهىاٟ حاحة ماظة بلى بًجاد حل لهز  اإلاؽ٣لة، َو

ألاظالُل الؽاجّة واإلاعحخذمة في بِحماد ؤو الححى٥ هحى هٍام مّلىمات 

 حذًذ. 

  :وحعل هزا ؤلاثجا  ٘ةن اإلاىٍمة ٜذ ال ٣ًىن لذدها إلاججاه الثاوي

مّلىمات ؤو لذدها هٍام ٔير مىا٘غ ٘ححاو٥ بًجاد ٘شؿ حذًذة لبىاء  هٍام

هٍام حذًذ ؤو ثىىٍش ٠ٙاءة وؤداء ِمل هٍام ٜاثم ٜذ ؤـابه الىهً وبهد 

بل ؤن ثحل مؽ٣لة ما.   بل ؤن ًإجي مً ٌّترك ِلُه ٜو ٝه ٜو  بٍش

ثخىاو٥ دساظة الجذوي ثحذًذ ما برا ١ان لىٍام اإلاّلىمات دزاطت الجدوي:  -

ٞ دساظة الجذً ٝذم ٍ٘ش ذ حذوي اٜحفادًة وثىٍُمُة وثٝىُة ؤم ال، ٍو

الجذوي ثىـُاثه لضداسة بخفىؿ مؽشوُ ؤلاظخثماس في هٍم اإلاّلىمات 

ة، وثإخز دساظة الجذوي رالرة ؤعبّاد ؤظاظُة بي: البّذ الاٜحفادي  ؤلاداٍس

ّة ؤ٠بر مً الح٣الُٚ وهىا ًخبْ ما ٌّٗش  لممان ؤن ث٣ىن اإلاىاْ٘ اإلاحٜى

ظات ال٣لٙة والٙاثذة ؤو اإلاىّٙة، وؤًما ما ٌّٗش بححلُل البُاهات بذسا

بةِحماد ال٣لٙة والٙاثذة، هل ١لٙة الىٍام الٝاثم ؤ٠كر مً ٘اثذثه؟ وبلى ؤي 

حذ؟ هل ؤـب  الىٍام الٝاثم ِبئا ِلى اإلاىٍمة؟ هل ؤـبحد ١لٙة الىٍام 

لى الٝاثم مّادلة لٙاثذثه؟ مارا ظُجلل الىٍام الجذًذ مً ٘ىاثذ ِ
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، والبّذ اإلاىٍمة ُٜاظا ب٣لٙحه؟ وبلى ؤي حذ ظِحٙىٛ الىٍام الٝاثم؟ 

الحىٍُوي للحإ٠ذ مً وحىد ام٣اهُة في جؽُٕل الىٍام وفي اظخُّاب ٜذساثه 

وهل الحلى٥ اإلاٝترحة لحل اإلاؽ٢الت  ال٢بيرة ِلى اإلاّالجة واهحاج اإلاّلىمات

م٢ً ثىبُٝها في اإلاىٍمة بٙاِلُة حُُٝٝة لى  وثحُٝٞ الٙشؿ ِملُة ٍو

، والجذوي هٙزت؟ هل البِئة الح٢ىىلىحُة مهُئة لحىُٙز هز  اإلاٝتراحات؟  

ابلة للحىىس والححذًث  الحٝىُة لممان وحىد ث٢ىىلىحُا مّلىماثُة ساُٜة ٜو

حُث ًحم حمْ اإلاّلىمات حى٥ حذوي ألاحهضة والبرمجُات ِىذ المشوسة، 

ىُٙز اإلاهام اإلاىلىبة؟، وبلى اإلاىحىدة، وهل بةظحىاِتها ثىُٙز ؤو ؤلاظحمشاس بخ

 ؤي حذ جعحىُْ رل٤؟. 

ثحمةةةمً مشحلةةةة ثحلُةةةل الةةةىٍم حضمةةةة مةةةً ألاوؽةةةىة اإلاح٣املةةةة جحليـــل الـــىظم:  -

التةةةي ثبةةةذؤ بححلُةةةل اححُاحةةةات اإلاعةةةحُٙذًً، وثحذًةةةذ ؤهةةةذاٗ الىٍةةةام الجذًةةةذ 

ومىاـةةٙاثه وحةةذود  والُٝةةىد التةةي ٌّمةةل فةةي بواسهةةا، ًجةةشي فةةي مشحلةةة ثحلُةةل 

اـةةةةةةٙات الىٍةةةةةةام مةةةةةةً حُةةةةةةث م٣ىهاثةةةةةةه اإلاادًةةةةةةة) اإلالمىظةةةةةةةة( الةةةةةةىٍم ثحذًةةةةةةذ مى 

ةةة فةةي هةةز  اإلاشحلةةة هةةى  وم٣ىهاثةةه البرمجُةةة )ٔيةةر اإلالمىظةةة( وؤن الخىةةىة الحٍُى

اخحُةةةةةاس اإلاىاجُةةةةةة اإلاىاظةةةةةبة لححلُةةةةةل اححُاحةةةةةات اإلاعةةةةةحُٙذًً مةةةةةً اإلاّلىمةةةةةات، 

ةٚة مىىٝةةةي بم٣ىهةةةات ومحىلبةةةات الىٍةةةام  يةةح  ِةةةً مشحلةةةة ثحلُةةةل الةةةىٍم ـو ٍو

 وبي:

ت التةةةةةةةي ًٝةةةةةةىم الىٍةةةةةةةام بةهحاحهةةةةةةا وثٝةةةةةةةذًمها للمعةةةةةةحُٙذًً فةةةةةةةي لةةةةةةةىء اإلاخشحةةةةةةا

 اححُاحاتهم.

.الّملُات وألاوؽىة التي ًجل ؤن ثىٙز للحفى٥ ِلى اإلاخشحات 

.ة مً ؤحل الحفى٥ ِلى اإلاخشحات  مذخالت الىٍام المشوٍس

.ة لّمل الىٍام  اإلاىاسد المشوٍس



65 

 

 .ىاِذ ِمل الىٍام  ؤلاحشاءات ٜو

ىن ِملُةةة ثفةةمُم الةةىٍم مةةً حةةضمحين سثِعةةِحين: ثح٣ةةمسحلــت جصــميم الــىظم:  -

 ألاولى ثخق الحفمُم اإلاىىٝي والثاهُة الحفمُم الىبُعي) اإلاادي(.

ً ـةىسة مجةشدة إلاىاـةٙات  هٝفذ بالحفمُم اإلاىىٝةي ولةْ الحفةىسات وث٣ةٍى

ُةةةةةة ووٌةةةةةاثٚ ١ةةةةةل هٍةةةةةام ٘ش ةةةةةي ٜبةةةةةل ثفةةةةةمُمه وبىةةةةةاء  مادًةةةةةا،  الىٍةةةةام وم٣ىهاثةةةةةه الِٙش

إلاىىٝةةةي مةةةً ألاوؽةةةىة الحالُةةةة: الحفةةةمُم اإلاىىٝةةةي واإلاةةةادي وثح٣ةةةىن مشحلةةةة الحفةةةمُم ا

مىاـةٙات  -ثفةمُم بحةشاءات الّمةل  -لٝاِذة البُاهات وولْ خىاسصمُات الّملُةات

ثفةةةةةةمُم اإلاخشحةةةةةةات وثفةةةةةةمُم اإلاةةةةةةذخالت  -الّحةةةةةةاد وألاحهةةةةةةضة اإلاعةةةةةةحخذمة فةةةةةةي الىٍةةةةةةام

ُةةةةةةد ؤوؽةةةةةةىة ؤلادخةةةةةةا٥ فةةةةةةي عبّةةةةةةن ثىبُٝةةةةةةات  وثحذًةةةةةةذ وظةةةةةةاثي ؤلادخةةةةةةا٥ وحذولةةةةةةة ثٜى

 ٍام.الى

ًمةةةةةةمً الحفةةةةةةمُم اإلاةةةةةةةادي اظةةةةةةح٢ما٥ ؤوؽةةةةةةىة الحفةةةةةةةمُم اإلاةةةةةةادي للمخشحةةةةةةةات 

واإلاةةذخالت و الحفةةمُم اإلاةةادي لٝاِةةذة البُاهةةات مةةً خةةال٥ اخحبةةاس هٍةةام بداسة ٜاِةةذة 

البُاهةةةةات اإلاىاظةةةةل للىٍةةةةام با لةةةةا٘ة الةةةةى ثفةةةةمُم ِملُةةةةات اإلاّالجةةةةة واخحبةةةةاس البةةةةرام  

 اإلاعحخذمة لهزا الٕشك.

ًٝةةةةةىم محلةةةةةةل ومفةةةةةمم الةةةةةىٍم باظةةةةةح٢ما٥ ؤوؽةةةةةىة ثفةةةةةةمُم با لةةةةةا٘ة الةةةةةى مةةةةةا ثٝةةةةةذم 

 بحشاءات اإلاشاٜبة وحماًة مىاسد الىٍام.

ُةة اإلاح٣املةة  :مسحلت الخطبيم - ثمم مشحلة الحىبُٞ حضمة مً ألاوؽةىة الِٙش

ل اإلاعةةحُٙذًً والّةةاملين فةةي هٍةةام  التةةي ثبةةذؤ بيؽةةاه ولةةْ خىةةة الحىبُةةٞ وثةةذٍس

ألاحهةةةةةضة وؼةةةةةب٢ة الحاظةةةةةىب  اإلاّلىمةةةةات الةةةةةى اظةةةةةح٢ما٥ ؤوؽةةةةةىة البرمجةةةةةة وهفةةةةةل

وثحمُةةل البةةرام  وجؽةةُٕل الىٍةةام، وثحمةةمً مشحلةةة الحىبُةةٞ ألاوؽةةىة الخاـةةة 

بةِةةةةذاد ؤلاحةةةةشاءات الحٙفةةةةُلُة وثفةةةةمُم دلُةةةةل ؼةةةةامل لهةةةةا واظةةةةح٢ما٥ احةةةةشاءات 

ة لّمل هٍام اإلاّلىمات الجذًذ.  الحُٕير المشوٍس
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 وثح٣ىن اظتراثُجُات الححى٥ مً:

 جعةةةةةو  ؤًمةةةةةا اظةةةةةةتراثُجُة الفةةةةةذمة جعةةةةةةحخذم اطـــــتراجيجيت الخحـــــىل الفــــــىزي: و

اظةةةةةتراثُجُة الححةةةةةى٥ الٙةةةةةىسي فةةةةةي حالةةةةةة و حةةةةةىد ـةةةةةّىبة ٠بيةةةةةرة فةةةةةي ثجضثةةةةةة هٍةةةةةام 

اإلاّلىمةات الجذًةةذ الةى مشاحةةل ِذًةةذة ، ؤو ِىةذما ثىحةةذ لةةٕىه ؼةذًذة مةةً ٜبةةل 

ش و ثفةةةمُم هٍةةةام اإلاّلىمةةةات، ِىةةةذ ثىبُةةةٞ اظةةةتراثُجُة  اإلاعةةةحُٙذًً باثجةةةا  ثىةةةٍى

ىلةةةْ الححةةةى٥ الٙةةةىسي ًةةةحم ال حخلةةةي ِةةةً هٍةةةام اإلاّلىمةةةات الٝةةةذًم دّ٘ةةةة واحةةةذة ٍو

د محذد.  الىٍام الجذًذ مىلْ الخؽُٕل مباؼشة وفي ٜو

  ًةةةةةحم جؽةةةةةُٕل الىٍةةةةةام الجذًةةةةةذ مةةةةةْ اظةةةةةحمشاس الّمةةةةةل بالىٍةةةةةام الدشـــــةيل املخـــــىاشي :

الٝةذًم، ؤي ؤهةةه ثةةحم ِملُةةات مّالجةةة البُاهةةات مةةً ٜبةةل الىٍةةام الجذًةةذ والٝةةذًم 

ةةد واحةةذ، الةةى ؤن ًفةةل معةةحىي ثىبُةةٞ الىٍةةام الجذًةةذ الةةى مّةةاًير ال٢ٙةةاءة  فةةي ٜو

حمادًة اإلاعتهذ٘ة . ُة الِا  والٙاِلُة اإلاىرٜى

 جُةةةةةة الةةةةةى ؤن ًةةةةةحم إلاحـــــالل الخـــــدٍز ي : جّجةةةةةي احةةةةةال٥ الىٍةةةةةام الجذًةةةةةذ بفةةةةةىسة ثذٍس

اظةةةةةح٢ما٥ ؤوؽةةةةةىة ثفةةةةةمُم و جؽةةةةةُٕل الىٍةةةةةام الجذًةةةةةذ، هةةةةةزا ٌّجةةةةةي اهجةةةةةاص حضمةةةةةة 

ةةةةةاثٚ هٍةةةةةام اإلاّلىمةةةةةات الجذًةةةةةذ ، فةةةةةي حةةةةةين ٌعةةةةةحمش الّمةةةةةل بىٍةةةةةام محةةةةةذدة مةةةةةً ٌو

اثٚ ألاخشي .  اإلاّلىمات الٝذًم الزي ًحىلى اهجاص الٌى

 :ةٞ ألاهةذاٗ  مسحلت الخلييم ٜاِذة اهىالٛ هٍام اإلاّلىمات للّمل فةي اإلاىٍمةة ٘و

ش الةةةىٍم، وفةةةي هةةةز  اإلاشحلةةةة ثحذًةةةذا ثيحٝةةةل  اإلايؽةةةىدة مىةةةز بذاًةةةة دوسة حُةةةاة ثىةةةٍى

ةةةةةةةٞ الحىةةةةةةةٍى ش )ؤو مةةةةةةةً بداسة اإلاؽةةةةةةةشوُ ( الةةةةةةةى بداسة معةةةةةةةاولُة بداسة الىٍةةةةةةةام مةةةةةةةً ٍ٘ش

 الىٍام، التي ظٗى ثحىلى بفىسة مباؼشة مهام الخؽُٕل الجهاجي.

  ةةةل و الخؽةةُٕل الجهةةاجي ًبةةذؤ عبّةةةذ ؤن جعةةح٢مل ١ةةل ؤوؽةةةىة ثحلُةةل و ثفةةمُم و ثحٍى

اخحبةةاس هٍةةام اإلاّلىمةةات الجذًةةذ، ؤمةةا ُ٘مةةا ًخةةق ثُٝةةُم هٍةةام اإلاّلىمةةات الجذًةةذ 

ةشاك ٘ٙةي الىاٜةْ ثىحةذ ؤظةالُل ِ ذًةذة لحُٝةُم هٍةم اإلاّلىمةات عبّمةها مُٙةذ أٔل

ل.  الحُُٝم اإلاباؼش والبّن آلاخش مُٙذ لحُُٝم الىٍام ِلى اإلاذي الىٍى
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م ما ظبٞ ال ًىحذ اثٙاٛ ِام بين الّلماء و الخبراء اإلاماسظين في حٝل   ٔس

هٍم اإلاّلىمات حى٥ اإلاشاحل الشثِعُة لذوسة حُاة الىٍم و ال حى٥ بيُة ١ل 

ُة و مخشحاتها التي ثححى٥ الى مذخالت للمشحلة  مشحلة مً حُث ؤوؽىتها الِٙش

ش الىٍام و  الحالُة و ه٢زا في ِملُة معحمشة ال جعح٢مل الا باظح٢ما٥ ِملُة ثىٍى

ش حُاة الىٍم بالىمىرج الحذ٘ٝي  ٠ما هى  Water Fallًم٢ً ثمثُل دوسة ثىٍى

 واض  في الؽ٣ل الحالي: 

Water Fall لدوزة جطىٍس حياة الىظم :همىذج 11شكل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخخطيط إلاطتراجي ي لىظم املػلىماث. .2

ًلّةةةل الحخىةةةةُي ؤلاظةةةتراثُجي لةةةةىٍم اإلاّلىمةةةات دوسا هامةةةةا فةةةي اإلاىٍمةةةةة برا ١ةةةةان 

محىا٘ٝةةا مةةْ رٝا٘ةةة اإلاىٍمةةة،  ال بةةذ لةةةه ؤن ًح٣امةةل مةةْ ِىاـةةش الحخىةةُي ؤلاظةةةتراثُجي 

حخىةةُي ؤلاظةةتراثُجي ظةةُيح  ِجهةةا لألِمةةا٥ بر ؤن ثمةةمين ؤِلةةى لةةىٍم اإلاّلىمةةات فةةي ال

هحةةةةةاث  ؤ٘مةةةةةل، ظةةةةةىحاو٥ الحىةةةةةٛش الةةةةةى الاوةةةةةاس الؽةةةةةامل للحخىةةةةةُي الاظةةةةةتراثُجي لةةةةةىٍم 
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 .14، ص 2146-2142خرباء اجملموعة العربية للتدريب والنشر، اجملموعة العربية للتدريب والنشر: إدارة ادلشروعات، القاهرة، ادلصدر: 
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اإلاّلىمةةات بةةذا مةةً مٙهىمةةه الةةى مشاحلةةه مةةشوسا بالححةةذًات التةةي ثىاحهةةه اهتهةةاء بمشاحلةةه  

 ٠55ما ًلي:

  :ف اطتراجيجيت هظم املػلىماث جّٗش اظتراثُجُة هٍةم اإلاّلىمةات ِلةى  حػٍس

هةةا ؤلاظةةتراثُجُة التةةي ثحةةذد الةةىٍم التةةي ثححاحهةةا اإلاىٍمةةة،  ظةةح٢ما٥ اححُاحةةات ؤن

ش الةةىٍم، الّٝالهُةةة،  ةةٞ  التةةي ثةةارش باثجةةا  ثىةةٍى ىةةة الىٍش اإلاّلىمةةات لةةذدها، بنهةةا خٍش

 الىلْ الحالي، ؤلاداسة ؤلاظتراثُجُة، خىة الحىُٙز، وؤلاظتراثُجُة.

  : جّحبةةةةةر الخىةةةةةة ؤلاظةةةةةتراثُجُة مفهـــــىم ال طـــــت إلاطـــــتراجيجيت لىظـــــام املػلىمـــــاث

لةةةىٍم اإلاّلىمةةةات حةةةضءا ِةةةذد مةةةً الخىةةةي ؤلاظةةةتراثُجُة اإلاح٣املةةةة التةةةي تهةةةذٗ فةةةي 

اًةةةات اإلايؽةةةإة، لةةةزل٤ ال  ش الّمةةةل و ألاداء بمةةةا ًحٝةةةٞ ؤهةةةذاٗ ٔو مجملهةةةا  الةةةى ثىةةةٍى

ش  بذ ؤن ثٝىم ؤلاداسة الّلُا بخبجةي ثخىةُي اظةتراثُجي سظةوي لىٍةام اإلاّلىمةات ًة٘ى

لمّلىمةةات ثيسةةجم مةةةْ الخىةةة ؤلاظةةتراثُجُة الّامةةة للميؽةةةإة خىةةة اظةةتراثُجُة ل

اًات اإلايؽإة. ّمل ِلى ثحُٝٞ ؤهذاٗ ٔو  بما ًترحم اظتراثُجُاتها، َو

 ًىاحةةةةةةه الخحـــــدًاث التــــــي جىاحــــــه الخخطــــــيط إلاطــــــتراجي ي لــــــىظم املػلىمــــــاث :

الحخىةةةةةةةةُي ؤلاظةةةةةةةةتراثُجي الّذًةةةةةةةةذ مةةةةةةةةً الّىاثةةةةةةةةٞ وؤبةةةةةةةةشص الححةةةةةةةةذًات التةةةةةةةةي ثىاحةةةةةةةةه 

 ثُجي لىٍم اإلاّلىمات:الحخىُي ؤلاظترا

  مةةةةةةةةةةذي الحىةةةةةةةةةةأم بةةةةةةةةةةين الحخىةةةةةةةةةةُي ؤلاظةةةةةةةةةةتراثُجي لةةةةةةةةةةىٍم اإلاّلىمةةةةةةةةةةات، والخىةةةةةةةةةةة

 ؤلاظتراثُجُة الّامة للمىٍمة.

  ـةةةةّىبة بىةةةةةاء الةةةةةىٍم اإلاّٝةةةةةذة فةةةةةي اإلااظعةةةةةات ال٢بيةةةةةرة، ووةةةةةى٥ الٙتةةةةةرة الضمىُةةةةةة

 الالصمة  هجاصها.

                                                
، ؿ ؿ 2015الحخىُي الاظتراثُجي لىٍم اإلاّلىمات، داس ؤمجذ لليؽش والحىصَْ، ِمان، حىدت ؤحمذ:  55

66-70. 



69 

 

  مةةةةةذي الٝةةةةةذسة ِلةةةةةى بدامةةةةةة هٍةةةةةام اإلاّلىمةةةةةات فةةةةةي ثٝةةةةةذًم الةةةةةذِم اإلاىلةةةةةىب مىةةةةةه

 للمىٍمة.

 . مذي الحّاون بين محخفص ي هٍم اإلاّلىمات ومعحخذمي الىٍام 

 .حماد ِلى هٍام اإلاّلىمات  الٝذسة ِلى ثُُٝم الٙشؿ اإلاحاحة مً خال٥ ؤلِا

  :ًش٠ةض الحخىةُي ؤلاظةتراثُجي مساحل الخخطيط إلاطتراجي ي لىظم املػلىمـاث

ة التةةي ثحةةإرش لضظةةخثماس فةةي هٍةةم اإلاّلىمةةات ِلةةى ٘هةةم ِمةةل اإلاّلىمةةات الحىٍُمُةة

ّا لمً ؤِما٥ ثمحاص بالىلةل اإلاحٕيةر، لةزل٤ ال بةذ ؤوال  بح٢ىىلىحُا ثحىىس ظَش

مةةةةةةةةً الح٢ٙيةةةةةةةةر ؤلاظةةةةةةةةتراثُجي لةةةةةةةةىٍم اإلاّلىمةةةةةةةةات، والةةةةةةةةزي ٌؽةةةةةةةةمل ؤلاحابةةةةةةةةة ِلةةةةةةةةى 

مةةةةا هةةةةى هىةةةةاٛ الحخىةةةةُي ؤلاظةةةةتراثُجي اإلاىلةةةةىب؟ؤًً هحةةةةً  الخعةةةةائالت الحالُةةةةة:

ذ ؤن ه٣ىن؟ آلان؟  يؽىد؟٠ُٚ هفل الى الهذٗ اإلا ؤًً هٍش

ش هٍةةةم اإلاّلىمةةات الالصمةةةة  ش خىةةة بظةةةتراثُجُة للمّلىمةةات، وثىةةٍى ومةةً هىةةا ٘ةةةةن ثىةةٍى

 (  والؽشح اظٙله.11لها ًحىلل الّذًذ مً اإلاشاحل ثٍهش مً خال٥ الؽ٣ل )

:مساحل الخخطيط إلاطتراجي ي لىظم املػلىماث 12شكل  
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 .59، ص 2144الترخطيط االسرتاتيجي لنظم ادلعلومات، دار أرلد للنشر والتوزيع، جودت أمحد: ادلصدر: 
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  :هٝىةةة ألاظةةاط فةةي  ًمثةةل الححلُةل البُ ةةيجحليـل البييــت الداخليــت و ال ازحيــت

الحخىةةُي ؤلاظةةتراثُجي، بر ال بةةذ مةةً ثحلُةةل البِئةةة الذاخلُةةة لححذًةةذ مفةةةادس 

الٝةةةةةىة والمةةةةةّٚ التةةةةةي ثمل٢هةةةةةا اإلاىٍمةةةةةة فةةةةةي هٍةةةةةم اإلاّلىمةةةةةات، وثحلُةةةةةل البِئةةةةةة 

ةةةةٗى ِلةةةةى  الخاسحُةةةةة والتةةةةي جؽةةةةمل حمُةةةةْ الّىامةةةةل التةةةةي ثحةةةةُي باإلاىٍمةةةةة للٜى

لىمةةةةةةةةات فةةةةةةةةي اإلاىٍمةةةةةةةةة الٙةةةةةةةةشؿ والتهذًةةةةةةةةذات التةةةةةةةةي ًم٢ةةةةةةةةً ؤن ثىاحةةةةةةةةه هٍةةةةةةةةم اإلاّ

 معحٝبال.

 :ةةةةةة  جحدًــــد السطـــــالت فـــــي هظـــــم املػلىمـــــاث الشظةةةةالة فةةةةةي هٍةةةةةم اإلاّلىمةةةةةات ؤلاداٍس

ش سظةةةةالة اإلاىٍمةةةةة بىاظةةةةىة الّمةةةةل  جّمةةةةل ِلةةةةى بثمةةةةام الةةةةذوس الشثِسةةةة ي فةةةةي ثىةةةةٍى

الحمةامجي مةةْ ؤلاداسة الّلُةةا لحىُٙةز ث٢ىىلىحُةةا مّلىمةةات مىاظةبة للىـةةى٥ الةةى 

ىال الةى  الٕاًات، وبّذ ثحذًذ سظالة هٍم اإلاّلىمات ًم٢ً ثحذًذ ؤهذا٘ها ـو

 ؤلاظتراثُجُات والعُاظات اإلاىاظبة.

  ثحذًةةذ ؤهةةذاٗ هٍةةام اإلاّلىمةةات: بن الهةةذٗ ألاظاهةة ي مةةً هٍةةام اإلاّلىمةةات هةةى

معةةاِذة اإلاىٍمةةة ِلةةى ثحُٝةةٞ ؤهةةذا٘ها، لةةزا ٘ةةةن ثحُٝةةٞ ؤهةةذاٗ الىٍةةام ًةةحم 

ٞ حم رل٤ ًِ وٍش  : في لىء بظتراثُجُة اإلاىٍمة وؤهذا٘ها ٍو

 .هم الخىة الاظتراثُجُة للميؽإة وؤهذا٘ها  ثحلُل ٘و

 .سبي ؤهذاٗ هٍام اإلاّلىمات باألهذاٗ الّامة للميؽإة 

 .دساظة اله٣ُل الحىٍُوي للميؽإة ومهام ؤلاداسات وألاٜعام اإلاخحلٙة 

 : هظم املػلىماث لدغم اطتراجيجيت املؤطظت.جاطػا

مةةةةةةم الةةةةةةى حاهةةةةةةل هٍةةةةةةم جّمةةةةةةل هٍةةةةةةم اإلاّلىمةةةةةةات لةةةةةةمً بيُةةةةةةة ثىٍُمُةةةةةةة مح٣املةةةةةةة ث

اإلاّلىمةةةات م٣ىهةةةات ثخبةةةاد٥ ِالٜةةةات الحةةةإرير والثةةةاثش مةةةْ ؤهمةةةاه  ث٢ىىلىحُةةةة اإلاّلىمةةةات 

اإلاعةةةةةحخذمة، ثحمثةةةةةةل هةةةةةز  اإلا٣ىهةةةةةةات والّىاـةةةةةةش ب٣ةةةةةل مةةةةةةً البىةةةةةاء الحىٍُوةةةةةةي، الُٝةةةةةةادة 
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ما٥ الثٝا٘ة الحىٍُمُة واإلاىاسد الاوعةاهُة ٠مةا هةى واضة  فةي  ة، اظتراثُجُة ألِا ؤلاداٍس

 56ي:الؽ٣ل الحال

ت لدغم اطتراجيجيت املؤطظت :13شكل هظم املػلىماث إلاداٍز  

 

 

 

 

 

 

 

ان هٍةةةةم اإلاّلىمةةةةات لهةةةةا ثةةةةإرير حُةةةةىي ِلةةةةى البىةةةةاء الحىٍُوةةةةي ِلةةةةى ظةةةةبُل اإلاثةةةةا٥ 

اخحُةةاس هةةُى اله٣ُةةل الحىٍُوةةي اإلاىاظةةل للمىٍمةةة، ٠مةةا جعةةاهم هٍةةم اإلاّلىمةةات فةةي 

ما٥ مً ثحُٝٞ مية ة ثىا٘عةُة ما٠ةذة  واإلاةا هححةد فةي اداسة  ثم٢ين اإلاىٍمات ألِا

اِلُةةةة، صةةةحُ  ان اإلايةةة ة الحىا٘عةةةُة جّحمةةةذ ِلةةةى  مةةةىاسد هٍةةةم اإلاّلىمةةةات ب٢ٙةةةاءة ٘و

مةةةا٥ الشاثةةةذة فةةةي  ِىاـةةةش ؤخةةةشي مهمةةةة ساثةةةذة ٔيةةةر هٍةةةم اإلاّلىمةةةات، ان مىٍمةةةات ألِا

ش وثىبُٞ  هٍم اإلاّلىمةات  ـىاِتها ومىحجاتها بي التي ١اهد ظباٜة في مجا٥ ثىٍى

متها ليسةةج ِالٜةةات ث٣املُةةة ومشهةةة فةةي البيُةةة الحىٍُمُةةة الحاظةةىبُة والتةةي اظةةحخذ

 ٞ الذاخلُةةةة ولبىةةةةاء ِالٜةةةات اسثباوُةةةةه ثٙاِلُةةةة مةةةةْ اإلاةةةىسدًً واإلاعةةةةحُٙذًً وجعةةةةٍى

اإلاىٍمةةةة بةةةين صباثجهةةةا فةةةي ألاظةةةىاٛ اإلاحلُةةةة والذولُةةةة، ان مةةةا ثٝذمةةةة هٍةةةم اإلاّلىمةةةات 

 مةةةةةةً ُٜمةةةةةةة لألِمةةةةةةا٥ ظةةةةةةُادي بالمةةةةةةشوسة الةةةةةةى ثحعةةةةةةين حةةةةةةىدة مىحجةةةةةةات وخةةةةةةذمات
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اإلاىٍمةةة وجؽةةة٢ُل ثىلُٙةةةة مةةً الُٝمةةةة الجهاثُةةةة اإلاٝذمةةة للضبةةةاثً وبح٣لٙةةةة اٜةةةل،  ان 

مةا٥ اإلاىا٘عةةة اإلاىحةىدة فةةي ه٣ُةل الفةىاِة ظةةحٝىم باظةحخذام هٍةةم  مىٍمةات الِا

اإلاّلىمةةةةةةةةات هٙعةةةةةةةةها لةةةةةةةةزا الجعةةةةةةةةحىُْ  اإلاىٍمةةةةةةةةات الشاثةةةةةةةةذة فةةةةةةةةي اظةةةةةةةةحخذامها لةةةةةةةةىٍم 

ةْ  اإلاّلىمات مً اإلاحاٍ٘ة ِلةى مي تهةا الحىا٘عةُة لٙتةرة ش وثىَى لةة ، الا ان ثىةٍى وٍى

ش  اظةةحخذامات هٍةةم اإلاّلىمةةات وؤلاداسة الٙاِلةةة إلاةةىاسد هٍةةم اإلاّلىمةةات ظةةٗى ًةة٘ى

ملُةات اإلاىٍمةة، ان هٍةم اإلاّلىمةات  ةة  داسة ؤوؽةىة ِو لهز  اإلاىٍمات ٜاِذة ٍٜى

ةةةةل واهمةةةةا ًجةةةةل ان ث٣ةةةةىن ِىفةةةةشا  ش لىحةةةةذها ميةةةة ة ثىا٘عةةةةُة فةةةةي الاحةةةةل الىٍى الثةةةة٘ى

اإلايةة ة الحىا٘عةةُة اإلاعةةتهذ٘ة مةةً مىٍةةىس اظةةتراثُجي خاـةةة ارا ؤظاظةةُا فةةي ثىلُٙةةة 

ش مىحجةةةةات وخةةةةذمات  ثةةةةم اظةةةةحخذام ث٢ىىلىحُةةةةة اإلاّلىمةةةةات فةةةةي ِملُةةةةة بىةةةةاء وثىةةةةٍى

ةةةْ اإلاىٍمةةةةة الاظةةةةتراثُجي فةةةةي  ةةةةض مٜى حذًةةةذة، ؤي ان هٍةةةةم اإلاّلىمةةةةات جعةةةاهم فةةةةي جٍّض

الم العةةةةىٛ او الفةةةةىاِة ممةةةةا ًةةةةى٢ّغ بالمةةةةشوسة ِلةةةةى بًشاداتهةةةةا واسباحهةةةةا، وفةةةةي ِةةةة

الُةةةىم ًةةةحم الّمةةةل مةةةً احةةةل دمةةة  هٍةةةم اإلاّلىمةةةات مةةةْ البيُةةةة الذاخلُةةةة للّملُةةةات 

ةةةةةض الٝةةةةةذسات الحىا٘عةةةةةُة للمىٍمةةةةةة، وجّحمةةةةةذ هٍةةةةةم  ةةةةةة بهةةةةةذٗ جٍّض وألاوؽةةةةةىة ؤلاداٍس

 اإلاّلىمات في اواس دِم اظتراثُجُات اإلااظعة ِلى ِذة ؤدوات ؤهمها:

 

 لُة ظىاء : ؤي هٍام مّلىماجي ًجل ؤن ًحىي ِلى حىاظِل آألاحةهةضة

ة.  شخفُة ؤو محىظىة الحجم ؤو ٠بيرة ؤو ؼب٢ة مً الحىاظِل اإلاحىِى

 وبي ألاهٍمة التي جؽحٕل بىاظىتها الحىاظِل وثىٝعم بلى البرمجُات :

ٜعمين: ثحمثل في بشمجُات الىٍم وجّجي ثل٤ البرام  التي جعاِذ ِلى 

مجُات ثىُٙز الّملُات مثل ثةشثِل البُاهات واظترحاِها مً الزا٠شة وبش 

الحىبُٝات وبي التي ثةٝةىم بةخةؽةُٕل بةُاهات اإلاىٍمة مثل بشام  ألاحىس 

واإلاحاظبة وبشام  الحفيُْ، هز  البرام  ًحم بِذادها مً وٗش مةخحفين 
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في الةبرمجة بالةمىٍمة هةٙعها ؤو الةحفى٥ ِةلحها حةاهضة ؤمةا بةشام  الةىٍم 

 ٘ةُحم الحفى٥ ِلحها مً وٗش مىسدي ألاحهضة .

 ٜبي ِباسة ًِ اإلاخضن الزي ًحىي ِلى البُاهات التي ثفٚ ةىاِةذ البةُاهات :

ة في اإلاىٍمة وث٣ىن مخضهة في ؼ٣ل ملٙات  ١ل ألاحذاذ والّملُات الجاٍس

لها بلى  ة ؤو بل٢تروهُة بىاظىتها ٌّمل هٍام اإلاّلىمات ِلى ثحٍى ًذٍو

 مّلىمات لزل٤ جّحبر حذ مهمة ألي هٍام مّلىماجي . 

 هةي ِملُات ثةٝىم بىـٚ وثشثِل مجمُى الخىىات والحّلُمات ؤلاحةشاءات :

ىة معاس الىٍام وثٝىم  اإلاحذدة  هجاص الةّملُات الحاظةىبُة وجعو  بخٍش

 عبؽشح ما الزي ًجل ِمله.

 ّحبر  ألا٘ةشاد : هةى الةمىسد ألاظاه ي لخؽُٕل اإلا٣ىهات ألاخشي والعُىشة ِلحها َو

ُل اإلاّلىمات وولْ البرام  وبداسة مً ؤهم ِىاـش الىٍام حُث ًٝىم  بححل

                                                                                                                                       هٍم اإلاّلىمات.                                                                                                               

 املكىهاث املادًت والبرمجياث املظخخدمت في هظم املػلىماث.غاشسا:

ش هٍم  جعحخذم اإلااظعات ِذة م٣ىهات مادًة ١اهد او بشمجُة في جؽُٕل وثىٍى

 اإلاّلىمات وؤهمها:

ٌؽةحمل هٍةةام املكىهـاث املادًـت لـىظم املػلىماث/هظــام الحاطـى  املػاصـس:   -

ىب اإلاّاـش ِلى م٣ىهات مادًة او احهةضة وم٣ىهةات بشامجُةة الةا٘ة الةى الحاظ

البُاهات ووظاثل الاثفا٥، وجؽمل الّىاـش الشثِعُة التةي ًح٣ةىن مجهةا الجةضء 

 اإلاادي مً هٍام الحاظىب ِلى الىحذات الحالُة:

 ـــــت : واٜعةةةةةامها اإلاخحلٙةةةةةة حُةةةةةث ثٝةةةةةىم بمّالجةةةةةة البُاهةةةةةات وحـــــدة املػالجـــــت  املس ٍص

لهةا  وجعُىش ِلى بُٝة احضاء هٍام الحاظةىب، وثةحم مّالجةة البُاهةات عبٕةشك ثحٍى
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ُٙةةة العةةُىشة والحيعةةُٞ التةةي ثٝةةىم بهةةا ِلةةةى  الةةى ؼةة٣ل ا٠كةةر ٘اثةةذة، الةةا٘ة الةةى ٌو

 بُٝة احضاء الحاظىب.

  :املس ــــــصي ً ةةةةةةد للبُاهةةةةةةات والحّلُمةةةةةةات وحــــــدة الخخــــــٍص ً اإلاٜا التةةةةةةي ثٝةةةةةةىم بةةةةةةالحخٍض

 .البرهام  ارىاء اإلاّالجة

 الثا ً ١الٝشؿ اإلامٕىي، والٝشؿ المىجي والاؼشوة اإلامٕىىةة، التةي هىي:الخخٍص

ً البُاهات والحّلُمات ِىذما الث٣ىن معحخذمة باإلاّالجة.  ثٝىم بحخٍض

  ةةاسة الحاظةةىب، وإلاةةغ ادخــال البياهــاث)وطـائل الادخــال (:  مثةةل لةةىح اإلاٙةةاثُ  ، ٘و

ةةةةةل  البُاهةةةةةات والحّلُ مةةةةةةات الؽاؼةةةةةة، ومّةةةةةذات اخةةةةةشي، التةةةةةي ثٝةةةةةةىم باسظةةةةةا٥ وثحٍى

للمّالجةةةةةةةةة فةةةةةةةةي الحاظةةةةةةةةىب الةةةةةةةةى اؼةةةةةةةة٣ا٥ ال٢تروهُةةةةةةةةة عبٕةةةةةةةةشك تهُئتهةةةةةةةةا لالدخةةةةةةةةا٥ فةةةةةةةةي 

 الحاظىب.

 )مثةةةةةةةةةل ؼاؼةةةةةةةةةات الّةةةةةةةةةشك  والىاعبّةةةةةةةةةات وطـــــــــائل الاخـــــــــساج )اخـــــــــساج املػلىمـــــــــاث :

والشاظمات، واإلاخشحات الفىثُة ثحةىلى ِةشك البُاهةات واإلاّلىمةات عبؽة٣ل ًٙهمةه 

 الا٘شاد اإلاعحخذمىن لىٍام الحاظىب.

 وبةي التةي جعةُىش ِلةى مةشوس البُاهةات  احهصة ووطائل الاجصال وشـبكاث الاجصـال

واإلاّلىمةةات مةةً والةةى ؼةةب٣ات الاثفةةا٥ اوبةةي ثةةامً الةةشبي بةةين الحاظةةىب مةةً حهةةة 

 وبين ؼب٣ات الاثفا٥ مً حهة اخشي  

مةةً ؤحةةل ان ثلّةةل الحىاظةةِل دوسهةةا املكىهــاث البرمجيــت لــىظم املػلىمــاث:   -

حُةةةةة لح٢ىىلىحُةةةةة اإلاّلىمةةةةات، ٘ةةةةان ألاحهةةةةضة او اإلا٣ىهةةةةات اإلاُٙةةةةذ فةةةةي البيُةةةةة الحح

اإلاادًةةةةةة للحىاظةةةةةِل ثححةةةةةاج الةةةةةى البرمجُةةةةةات او اإلا٣ىهةةةةةات البرمجُةةةةةة ل٣ةةةةةي ثةةةةةادي 

 ِملها اإلاىلىب.

  :ان سثِعان مً البرمجُات هما:الاهىاع السئيظيت للبرمجياث  هىاٟ هِى
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  :ةةة بسمجيــاث الىظـــام ة مةةةً بةةةي بشمجُةةةات مشثبىةةةة بىٍةةةام الخؽةةةُٕل وثمثةةةل مجمِى

ةةةةة،  بةةةشام  الحاظةةةةىب ثةةةةذًش مةةةىاسد الحاظةةةةىب وجعةةةةُىش ِلةةةى وحةةةةذة اإلاّالجةةةةة اإلاش٠ٍض

ومّةةةذاتها اإلالحٝةةةة بهةةةا وجّمةةةل بشمجُةةةات الىٍةةةام ٠جهةةةة محىظةةةىة بةةةين البرمجُةةةات 

لةةةةى هةةةزا الاظةةةةاط ٘ةةةةان بشامجُةةةةات الىٍةةةةام  ألاخةةةشي وألاحةةةةضاء اإلاادًةةةةة للحاظةةةةىب، ِو

اثٙةةةه ألاظاظةةةُة، ومةةةً ح اهةةةل اخةةةش ٘ةةةان البةةةةرام  جعةةةاِذ الحاظةةةىب ِلةةةى ثادًةةةة ٌو

ُٙتهةةةا مةةً دون بةةةشام  الىٍةةام، وثح٣ةةةىن بةةةشام   الحىبُُٝةةة الًم٢ةةةً لهةةا ان ثةةةىدي ٌو

الىٍةةةام مةةةً ِةةةذة بةةةشام  اهمهةةةا بةةةشام  الخؽةةةُٕل وبشهةةةام  العةةةُىشة الشثِسةةة ي الةةةزي 

 ٌؽٕل الحاظىب.

  :ةةة مةةً البةرام  جّمةةل ِلةةى اهجةةاص واحبةةات محةةذدة، بسمجيـاث الخطبيــم بةةي مجمِى

اثٚ  داسة ما٥ مىلىبة مً ٜبل اإلاعةحخذم، حُةث ٌعةحخذم اإلاعةحخذم  او ٌو ألِا

ش  الجهةةاجي بشمجُةةةة الحىبُةةٞ لٕةةةشك ثإدًةةة وؽةةةاوات مثةةل مّالجةةةة ال٣لمةةات او ثىةةةٍى

ل او بداسة البُاهات.\ـٙحة ِلى الؽب٢ة الّى٢بىثُة   الٍى

ِلةةةى هةةةزا ألاظةةةاط ٘البرمجُةةةات ث٣ةةةىن اإلا٣ىهةةةات ٔيةةةر اإلاادًةةةة للحاظةةةىب وبةةةي  

ىةةةةةىة خىةةةةةىة ثخبةةةةةر اإلا٣ىهةةةةةات اإلاادًةةةةةة للحاظةةةةةىب مةةةةةاًيبغي ِملةةةةةه جّلُمةةةةةات مىٍمةةةةةة، خ

اثٚ اإلاخحلٙة، مً دون البرمجُات ٘ةان اإلا٣ىهةات اإلاادًةة ث٣ةىن مةً  و٠ُُٙة اهجاص الٌى

دون ٘اثةةةةةذة، وان ؤلاٌّةةةةةاصات والحّلُمةةةةةات ؤي البةةةةةرام  التةةةةةي ثححاحهةةةةةا اإلا٣ىهةةةةةات اإلاادًةةةةةة 

ة ِلةى اهةىاُ مةً اهمهةا بةشام  للحاظىب لححم٢ً مً اهجةاص اِمالهةا ومّالجاتهةا اإلاىلىبة

 الخؽُٕل وبشام  الحىبُٞ.

 الاجصاالث والشبكاث املظخخدمت في هظم املػلىماث:  -

  :وعةةةحىُْ الحإ٠ُةةةذ هىةةةا الاجصـــاالث والشـــبكاث فـــي غـــالم ألاغمـــال املػاصـــسة

بإهىةةةا وّةةةِؾ وظةةةي رةةةىسة لضثفةةةاالت وخاـةةةة ؤلاثفةةةاالت ِةةةً عبّةةةذ، وؼةةةب٣ات 

اإلاحىظةةةةةةبة بمخحلةةةةةٚة ؤهىاِهةةةةةةا الىفةةةةةةُة و الحىاظةةةةةةِل، ؤو باألصةةةةةة  اإلاّلىمةةةةةةات 

ةةةةةة ، ووبُعةةةةةي ؤن ث٣ةةةةةىن ُٜةةةةةادة رةةةةةىسة اإلاّلىمةةةةةات  ة و اإلاشثُةةةةةة والُٙذًٍى اإلاعةةةةةمِى
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وؤلاثفاالت اإلاّاـشة ثٝىدها ث٢ىىلىحُا لها ؤظغ ومّاًير ؤلاهترهد الجذًةذة، 

 وبحشاءات و همارج ؤِما٥ حذًذة

  :شاظةةةةةةةةل ؤو ؤلاثفةةةةةةةةاالت البّذًةةةةةةةةة، ِبةةةةةةةةاسة ِةةةةةةةةً ثهظــــــــام إلاجصــــــــاالث غــــــــً بػــــــــد

٣ةةةةىن مثةةةةةل هةةةةزا التراظةةةةةل ِبةةةةةر  ةةةةٞ الىظةةةةةاثل ؤلال٢تروهُةةةةةة ٍو باإلاّلىمةةةةات ِةةةةةً وٍش

معةةةةةةا٘ات عبُّةةةةةةذة اإلاةةةةةةذي ِةةةةةةادة، وجؽةةةةةةحمل مثةةةةةةل هةةةةةةز  التراظةةةةةةالت ِلةةةةةةى بُاهةةةةةةات 

ةةةذ ١ةةةان ؤلاثفةةةا٥ والتراظةةةل عبُّةةةذي  مُةةةة، بلةةةا٘ة الةةةى البةةةث الفةةةىجي هةةةزا ٜو ٜس

ُ٘مةا عبّةذ  اإلاةذي ًٝحفةشان ِلةى البةث والىٝةل الفةىجي الهةاثٙي، بال ؤنهمةا ثحةىال 

الةةةةةةى هٝةةةةةةل وبةةةةةةث ١ةةةةةةل ؤهةةةةةةىاُ البُاهةةةةةةات واإلاّلىمةةةةةةات الفةةةةةةىثُة مجهةةةةةةا واإلا٢حىبةةةةةةة ؤو 

ة.  اإلافىسة ؤو الُٙذًٍى

ةة مةً اإلا٣ىهةات  و مً هزا اإلاىىلٞ ٘ةن هٍام ؤلاثفاالت ِةً عبّةذ ٌؽةحمل ِلةى مجمِى

اإلاادًةةةةةة و اإلا٣ىهةةةةةةات البرمجُةةةةةةة اإلايعةةةةةةٝة و اإلاهُةةةةةةإة لٕةةةةةةشك الحىاـةةةةةةل باإلاّلىمةةةةةةات، التةةةةةةي 

ةةةْ الةةةى جؽةةةمل ِلةةةى  ةةةة، مةةةً مٜى ُذًٍى ةةةىس ومّلىمةةةات ـةةةىثُة ٘و هفةةةىؿ وسظةةةىمات ـو

   آخش.

 ملحىز الثاوي: الركاء الاكخصاديا

خيت ومساحل أوال  :جطىز مفهىم الركاء الاكخصادي: الجروز الخاٍز

بن ٢٘شة الز١اء الاٜحفادي ٌهشت مْ ٌهىس الحجاسة، والظُما ٌهىس اٜحفاد العٛى 

ذ ؤوض  لّذًذ مً الذساظات التي ٜام بها حى٥ الٝىة افي    fernand braudelٜو

ة ال٢بيرة  ة مىز اإلات اًذة للمذن الحجاٍس ان اإلاىا٘عات اصدادت ٜىة باإلاذن الحجاٍس

اإلاىا٘عة بين اإلاذن الٝشن الخامغ ِؽش وامحذت الى الٝشن الثامً ِؽش، وان ٌهىس 

ة وال حجعغ في ؼما٥ اًىالُا واإلاذن في ٘ىلىذا ١اهد بذاًة للاجمات الحجاٍس

 . و حت  الت وٍشالاٜحفادي 

ة،  ذ بذؤ اظحخذام الز١اء الاٜحفادي ألو٥ مشة في الّملُات الّع٢ٍش ٜو

ين في الّالم  ووٌٚ لححُٝٞ الهذٗ الاظتراثُجي حعل ؤحذ ؤبشص الّع٢ٍش
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ة مً ثحُٝٞ ؤؼُاء ثٙىٛ  بٝىله:"بن ما ًم٢ً الٝاثذ الح٢ُم را الهُمىة الّع٢ٍش

ة العابٝة". ٜذسة الٝادة الّادًين بي اإلا  ّ٘ش

وفي دساظة اخشي حى٥ الز١اء الاٜحفادي عبّذ الحشب الّاإلاُة الثاهُة ٜذم  

(Kent ىهات إلاّالجة عبّن ين بحّمُم ظِىاٍس ( ثحلُال هاجحا الٜىاُ الٝادة الّع٢ٍش

اإلاؽا١ل التي ثىاحه الٝادة ارىاء الحشوب والتي ِذت مً مشاحل الز١اء الاٜحفادي 

 .57الحٝا

طاهيا: اهطال .1 كا مً الركاء الػظكسي إلى الركاء الدظىٍلي وصىال بٍس

خي للز١اء الاٜحفادي حاء مً ال٢ٙش الّع٢شي : الى ذكاء ألاغمال الحىىس الحاٍس

ىاوي في ِام  مّحمذا ِلى اإلاّلىمات مً احل ا٠خؽاٗ هٝاه المّٚ  1870البًر

 ٢ما هى مّلىموالٝىة للّذو وثحلُل ثل٤ اإلاّلىمات لٕشك مىاحهة الاخىاس، ٘

ىاهُا ١اهد الٝىة الّاإلاُة ألاولى خال٥ الثىسة الفىاُِة و١اهد مً البلذان  ٘بًر

الفىاُِة، ٘ٝذ ١اهد ساثذة في مجا٥ الفىاِة بلا٘ة بلى ِذة اهحفاسات حٝٝتها 

١احح٣اسها إلاىاحم البترو٥ ؤلاًشاهُة إلاذة هفٚ ٜشن بٙمل ِملُات الخذمات 

ما٥، ، رم ثىىس اإلاٙهىم داخل اإلااظعاإلاّلىماثُة، ات وجٕير اإلافىل  الى ر١اء الِا

٣٘اهد ؤو٥ مً اظحّمل والزي ٌّذ ا٠كر ٜشبا مً مٙهىم الز١اء الاٜحفادي، 

الز١اء الاٜحفادي في هٍام ٜشاسات، ٘الز١اء الاٜحفادي هاعبْ مً ال٢ٙش الّع٢شي 

الزي ٌّحمذ ِلى اإلاّلىمة مً ؤحل ا٠خؽاٗ هٝاه ٜىة ولّٚ الخفم، ومً رم 

ىاهُا خال٥ ٘ترة اظحّماسها ثحلُلها مً ؤحل  الاظحّذاد الجُذ إلاىاحهحه، وبٍش

ير رل٤ مً ؤظشاسها مً  ١اهد ثحفل ِلى مّلىمات ًِ مىىٝة البحش اإلاحىظي ٔو

     58البىذُٜة.

                                                
57

Davis . Jack : Thekent- Debate of 1949 studies in intelligence 1991 . P. 50. 
58

 Henri Martre :Intelligence économique et stratégie des entreprises, rapport du 

Commissariat général au plan, la Documentation française, 1994, p23 
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جُا بلى خلٞ خالًا خاـة       هزا الحىىس اإلاّلىماجي في اإلاجا٥ الّع٢شي ؤدي ثذٍس

لم مّحمذ مثله مثل ؤي ِلم آخش ب"الز١اء الخعىٍٝي" داخال إلااظعات، وؤـب  ِ

ٞ الجمْ اإلا٢ث ىاهُا ًِ وٍش  للمّلىمات ّٗمً ِلىم الخعُير، و١ان ِمله في بٍش

ٝي الز١اء" مفىل  جٕير ،رم الخاسحُة ألاظىاٛ حى٥  ما٥ ر١اء" بلى" الخعٍى " ألِا

 . اء الاٜحفاديالز١ مً ٜشبا و داللة ؤ٠كر هى الزي

 كاء الػظكسي  اليابان: الركاء الاكخصادي مصدزه الر .2

، و جّحبر 1950وفي ِام ٌهش الز١اء الاٜحفادي في الُابان  1950وفي ِام  

البلذ ألاو٥ الزي اِحمذ اِحمادا مىلٝا ِلى ثباد٥ اإلاّلىمات ٠إظاط لحىىس ، و 

التي ثإظعد بّٙل ٠باس  ١MITIان هزا بّٙل وصاسة الحجاسة الذولُة و الفىاِة 

ين و رل٤ ظىة  ة والٝاِذة ألاولى  1949الٝادة الّع٢ٍش و التي جّحبر ؤظاط اإلاّ٘ش

للمّلىمات ِلى معحىي البالد، و رل٤ بمعاِذة مىٍمة الحجاسة الخاسحُة الُاباهُة 

JETRO  جها  195859" التي ثإظعد ظىة مً ؤحل ثيؽُي الاٜحفاد مّحمذة في ث٣ٍى

ىاهُة   وفي  ، BETRO "British External Trade Officeِلى ثجشبة اإلاىٍمة البًر

الزي هى مً ألاواثل الزًً اهحمىا بإهٍمة اإلاّلىمات  Luhnولْ  هٙغ العىة 

في حين ٜذم الباحث " business intelligence system " هٍام الز١اء ثحد اظم 

(Aguilar في ِام )ّذ الّالم  1963  او٥ دساظة لٍاهشجي الٍُٝة والز١اء، َو

Harold Wilensky   " مً خال٥ ٠حابهl’Intelligence Organisationnelle  "  في ِام

ٙا  للز١اء الاٜحفادي  1967 ة او٥ مً ولْ جٍّش هى ١الحالي: "هى وؽاه بهحاج اإلاّ٘ش

التي ثخذم ألاهذاٗ الاٜحفادًة وؤلاظتراثُجُة للمىٍمة، اإلاخضهة واإلاىحجة في بواس 

  60ٜاهىوي مً مفادس مٙحىحة".

                                                
اإلاذخل الحذًث لالٜحفاد اإلاّشفي،  -الز١اء الاٜحفادي هبُل مهذي الجىابي، محمذ وّمة محمذ الضبُذي: 59

 .22، ؿ 2018حامّة الٝادظُة، 
60 origine de l’intelligence stratégique, voir :  www.intelligencestrategique.be/site/ase_is-
fr/intelligence-strategique/origine-de-l-intelligence-strategique.html visité le 24/04/2013 
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كيت: .3  الىالًاث املخحدة الاميًر

٢ُة وفي ِام اما في الىالً ِىإلاة وهخُجة لحىىس و  1980ات اإلاححذة الامٍش

اثخزت الاظىاٛ بىاظىة ثٝىُات ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات والاثفاالت، و 

بذؤ ٌهىس هزا اإلاٙهىم،  خىىات ثىٍُمُة لذِم الّمل الذولي للماظعات،

اسدألا  Michael Porterلةة حُث ١ان  في مجالي  (Harvard)ظحار في حامّة ها٘س

دوس ٠بير في ثىىس مٙهىم ثُجُة اإلااظعة و الاٜحفاد الفىا ي "" بظترا

، ٘اٜترح او٥ همىرج للز١اء الحىا٘س ي والزي ثجاوص ُ٘ه الز١اء الاٜحفادي

حمْ اإلاّلىمات الى مشحلة مّالجة ثل٤ اإلاّلىمات واًفالها للمّىُين 

ل اإلاّلىمات الى ر١اء، وان ال ًٝحفش ِلى مجا٥ اإلاىا٘عة ٘ٝي بل  وثحٍى

 .61ي رل٤ الى مجاالت اإلااظعات ١ا٘ةًحّذ

 في فسوظا:  .4

وثىىس اإلاٙهىم لِؽمل مشاٜبة اإلاحُي  1990ٌهش الز١اء الاٜحفادي في ِام  

وؤو٥ الذساظات حى٥ الز١اء الاٜحفادي واداسة اإلاّلىمات واهمُتها للمحخففين، 

"  بذؤ اظححماس هزا اإلاٙهىم عبّذ  ١Anguilar , Keeganاهد مً وٗش الشاثذًً " 

ما٥ حى٥ مشاٜبة اإلاحُي والتي ٜام بها ١ل مً " "   Lesca , Martinثىىس ألِا

ً و  Lescaوالبحىذ ألاولُة التي ٜام بها "  " حى٥ جعُير اإلاّلىمة وؤهمُتها للمعيًر

 (ADIT) اوؽات ٘شوعا و١الة وؽش اإلاّلىمات الح٢ىىلىحُة 1992في اإلاخحفين، و

ماًة الىمى الذولي للماظعات والتي تهذٗ بلى ثٝذًم معاِذة جؽُٕلُة وح

" مجحمْ الز١اء الحىا٘س ي اإلانهي"،  62SCIPبةوؽاء الُٙش الٙشوس ي ٥ و  الٙشوس ي،

ّذ هزا او٥ ٌهىس سظوي إلافىل  الز١اء الاٜحفادي في ٘شوعا.  63َو

                                                
 .22 هبُل مهذي الجىابي، محمذ وّمة محمذ الضبُذي، مشحْ ظبٞ ر٠ش ، ؿ 61

62
 SCIP : Society of Compétitive Intelligence Profession  

 .22هبُل مهذي الجىابي، محمذ وّمة محمذ الضبُذي، مشحْ ظبٞ ر٠ش ، ؿ  63
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ٚ ِملي في ِام   ذ ولْ او٥ جٍّش للز١اء الاٜحفادي في ٘شوعا مً  1994ٜو

ش اH.Martreٜبل الّالم ) لفادس مً اإلاحاٍ٘ة الّامة للحخىُي في ٘شوعا ( في الحٍٝش

 ادم  2002، في  l’intelligenceéconomiqueetstratégiedesentreprise عبّىىان

Minefi مٙهىم الذ٘اُ الاٜحفادي لمً مٙهىم الز١اء الاٜحفادي . . 

( اسبْ مشاحل لحىىس مٙهىم الز١اء الاٜحفادي وبي ما Sallesولْ ) 2003وفي ِام 

 :64يًإج

  اإلاشحلة الاولى : ثمحذ مً الثماهُيُات الى مىحفٚ الخعُّيُات والتي ثش٠ض

ٚ الز١اء  ِلى الّملُات والادوات والحٝىُات التي وسدت في جّاٍس

ٚ )Willenskyالاٜحفادي مثل جٍّشٚ ) ٚ Marter( وجٍّش ( و٠زل٤ جٍّش

(Lesca . ) 

 م باإلاٝام الاو٥ اإلاشحلة الثاهُة : وثمحذ خال٥ ظىىات الخعُّيُات وبي تهح

 باظحخذام الز١اء الاٜحفادي او الاظتراثُجي والاهذاٗ اإلايؽىدة مىه. 

  اإلاشحلة الثالثة : بر ثبذؤ مً اواخش الخعُّيُات والتي بشص ٘حها ِملُة

ل الز١اء الاٜحفادي والاداسة اإلاؽتر٠ة والّمل الحّاووي.   ثمٍى

  إلاٙاهُم العابٝة وثحممً ا 2000اإلاشحلة الشاعبّة : والتي ثبذؤ في ِام

ة الاٜحفادًة إلاٙهىم الز١اء الاٜحفادي ودوس  الاجىمي والذ٘ا ي.  والهٍى

ل الى  وفي دساظة اخشي ر٠شت ان مٙهىم الز١اء الاٜحفادي ٌّىد بااـل

ما٥ عبّذها اولٞ ِلحها مفىل   اهجلىط ١ىوي وان اـل هز  ال٣لمة بي ر١اء الِا

 Pionnierجا٥ مً ٜبل الباحث)الز١اء الحىا٘س ي و١اهد او٥ دساظة في هزا اإلا

Augilar)65 . 

                                                
64

SorinBriciu , Florin Mihai . "Towards a new approach of economic intelligence 

process : basic concept , analyze methods and informational tools" , Theoretical and 

applied economic December 2012, P.23 . 
65

Auguilar .P, Scanning the Business Environment , New York Macmillan , 1967, 

P.35.    
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 : مساحل جطىز مفهىم الركاء الاكخصادي01حدول 

محه في ثىمُة وبم٣اهُة معاه  الز١اء الاٜحفاديمحمذ وّمة محمذ الضبُذي: املصدز: 

 32، الّشاٛ، ؿ  2017الاٜحفاد الّشاقي، ؤوشوحة د٠حىسا ، 

ف الركاء الاكخصادي:   .5  حػٍس

ة  ماهُة الز١اء ٚ الز١اء الاٜحفادي ، مّ٘ش  ًجل ٜبل جٍّش

(intelligence)  ٘هى مىاج رو مّج  مح٣امل، ِادة ما ًىلٞ مفىلحه ِلى الٝذسات

ة التي ثحم بها ثل٤ الحلى٥، وهىاٟ مً ًحفش  في حل اإلاؽا١ل اإلاّٝذة والعِش

ة وارشها اإلامي  في اي مجحمْ   الز١اء مفىل  ٍش في رالذ محٕيرات لها ُٜمتها الحىٍى

 ،وثحلُل،وثىبُٞ(. بي)ببذاُ

ّحبر   مً وٗش  1994ؤو٥ جٍّشٚ ِملي للز١اء الاٜحفادي في ٘شوعا في َو

ٙه في ث ة الّمل في اإلاحاٍ٘ة الّامة للحخىُي حُث ثم جٍّش ش" الز١اء مجمِى ٍٝش

"، اهه:  Henri Martreالاٜحفادي وبظتراثُجُة اإلااظعات" والزي ثشؤظه  "

الكاجب او  وش:ة املفهىم او ظهىزه

 الدولت

  الظىت

الححى٥ مً الز١اء الّع٢شي الى الز١اء 

ٝي   الخعٍى

 1  1870  اإلامل٢ة اإلاححذة 

ٌهش الز١اء الاٜحفادي ومفذس  الاظاط 

 الز١اء الّع٢شي 

 2  1950  ابان الُ

ما٥   Luhu   1958  3الّالم  او٥ ٌهىس إلافىل  ر١اء الِا

ثمد الذساظة الثىاثُة لٍاهشجي الٍُٝة 

 والز١اء 

F.Aguilar  1963  4 

ٙا واضحا للز١اء الاٜحفادي   H.Wilensky  1967  5 ٌّذ او٥ جٍّش

ثىىس اإلاٙهىم مً الز١اء الحىا٘س ي الى مٙهىم 

ما٥   ر١اء الِا

ات الىالً

اإلاححذة 

٢ُة   الامٍش

 1980  6 

 7  1990  ٘شوعا  ٌّذ او٥ ٌهىس إلاٙهىم الز١اء الاٜحفادي 

 8  1992  ٘شوعا  الٍهىس الشظوي إلاٙهىم الز١اء الاٜحفادي 

 9  1994  ٘شوعا  او٥ جٍّشٚ ِملي للز١اء الاٜحفادي 



82 

 

ما٥ اإلاشثبىة بالبحث، مّالجة وبث اإلاّلىمة اإلاُٙذة لألِىان  ة ألِا مجمِى

 66واإلاحذخلين الاٜحفادًين لفُأة اظتراثجُتهم.

ش الّامل الزي حّل ٘شوعا ثحذاٟس ثإخشها في مجا٥ الز ١اء و١ان هزا الحٍٝش

ة ٠بيرة مً الحمالت الححعِعُة حى٥  الاٜحفادي، بلا٘ة بلى ُٜامها بمجمِى

ٚ ش  ثىبُٞ الز١اء، وثىٍُم ِذة ملحُٝات وثجمّات للحٍّش ارا اإلاٙهىم، هزا الحٍٝش

ة مً الاٜتراحات ًم٢ً ـُأتها في     67هٝاه: 4ِبر ًِ مجمِى

  .وؽش ثجشبة و رٝا٘ة الز١اء الاٜحفادي في اإلااظعة 

  ٍان اإلاّلىمات بين الٝىاُ الّام و الخاؿ. جعهُل حش 

  .ولْ بىىٟ اإلاّلىمات في خذمة اححُاحات اإلاعحّملين 

  .ًٍثذُِم ِالم التربُة و الح٣ى 

ش مىح  حذًذ،   وهٍشا لمشوسة اِحماد مذًش اإلاىٍمة  ظتراثُجُة ثىٍى

ة مىا٘عُه، ؤخز الٝشاس الفاثل  الاظخثماس في ظىٛ حذًذ، ثحعين اإلاشدودًة، مّ٘ش

د اإلاىاظل  حّٝذ باظحمشاس، …في الٜى ، ٘ةن ألامش ًحىلل ٘هم اإلاحُي الزي ًخعْ ٍو

 .الجُذة للمىٍمة داسة٘ٙي هزا ؤلاواس جّحبر اإلاّلىمة مادة ؤولُة ؤظاظُة لض 

ٚ اخش للباحث )  الز١اء  :، باهه1991( في ِام PH. Baumardوفي جٍّش

د٘ا ي وهجىمي مً اإلاّلىمات  الاٜحفادي ال ًٝحفش ِلى ً٘ اإلاشاٜبة، بل هى ثىبُٞ

هذ٘ه الُٝام بشبي الّذًذ مً اإلاجاالت لٕشك ثحعين الاهذاٗ الح٢ح٢ُُة 

ة  .68والاظتراثُجُة وهى وظُلة ثىاـل ما بين الّمل واإلاّ٘ش

                                                
ة في ٌل الٍُٝة الح٢ىىلىحُة والز١اء الاٜحفادي، داس  66 خالذ احمذ ِلى محمىد: الّىإلاة واٜحفاد اإلاّ٘ش

ة،   .129، ؿ2019ال٢ٙش الجامعي، ؤلاظ٢ىذٍس
67

 Jean-Pierre DUFAU, l’intelligence économique,  RAPPORT établi en application 

de l’article 12.7 du règlement et présenté à la Commission de la coopération et du 

développement  DOCUMENT N°19 XXVIème SESSION  Dakar, 6 au 7 juillet 2010  

p8.  
68

SorinBriciu , Florin op.cit, P.23.   
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ه )  ، الزي ٌّمل في اإلاحاٍ٘ة 1994( في ِامHenry Marterفي حين ِ٘ش

ة ميعٝة مً الحذ:الّامة للحخىُي الٙشوس ي باهه ابير اإلاشثبىة بالبحث مجمِى

ٞ الاحشاءات  واإلاّالجة وبث اإلاّلىمة اإلاُٙذة للجهات الاٜحفادًة الٙاِلة ِلى ٘و

ة للحٙاً ِلى اسذ اإلااظعة ير المماهات المشوٍس  . 69الٝاهىهُة وث٘ى

ٜذسة اإلااظعات للحٙاهم والحٙاِل مْ بن الز١اء الاٜحفادي عبّباسة ؤخشي، 

لحىا٘عُة في الّمل والزي ال ًم٢ً ثحُٝٝه محُىه، لٕشك الحفى٥ ِلى اإلاضاًا ا

مً دون وحىد اظتراثُجُة مشهة وواضحة والح٢ُٚ مْ اإلاحٕيرات التي ثحذذ في 

 . 70محُىها

ش الز١اء (AFALEفي حين اٜترحد ) وبي الجمُّة الٙشوعُة اإلاّىُة بحىٍى

ٙا ِام  ة الحذابير اإلايعٝة لٕشك حمْ وثجهي   2001الاٜحفادي جٍّش باهه، مجمِى

ثىصَْ وحماًة اإلاّلىمات التي جّىي ُٜمة للجهات الٙاِلة بفىسة ٜاهىهُة، لٕشك و 

 .71اثخار الٝشاس

 .وبالحالي ٘هى ِامل ؤظاه ي للمىا٘عة

ه ذ ِ٘ش لى    Alain Juilletٜو للز١اء الاٜحفادي بٙشوعا ظىة اإلاعاو٥ ألِا

 ِلى ؤهه:2005

« L’intelligence économique consiste en la maîtrise et la protection de 

l’information stratégique pour tout acteur économique. Elle a pour triple 

finalité la compétitivité du tissu industriel، la sécurité de l’économie et 

des entreprises et le renforcement de l’influence de notre pays »
72
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I bid , P.24.  
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Antonio M. Diaz Fernandez , The role of strategic intelligence in the modern world , 

university of Cadiz, 2013 , P. 11.  

AsociacionFamiliaresyenfermos de Alzheimer de LepeyEntomo . 

71
Philipp eclerc "Issues and trends economic intelligence .chapter 22, Paris  university 

. p.20.  
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ALAIN BLOCH, L’intelligence économique, Economica, Paris, 1996, P .10 
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ىان "ٌؽحمل ِلى ا ؤي ؤهه  لعُىشة وحماًة اإلاّلىمة ؤلاظتراثُجُة لجمُْ ألِا

الاٜحفادًين مً ؤحل الىـى٥ بلى:اإلاىا٘عة في اإلاجا٥ الاٜحفادي، ألامً 

ض ظُاظة الحإرير"   الاٜحفادي ؤمً اإلااظعات، جٍّض

وحعل ؤسبُلى: " الز١اء الاٜحفادي بإهه مىاجُة البحث و ثٙعير اإلاّلىمات 

ٚ له ِالٜة اإلاحاحة للجمُْ مً احل ثُّٙ ة ٜذستها" و هزا الحٍّش لها و مّ٘ش

ة ألاوشاٗ  باإلاّلىمات اإلاٙحىحة مما ًجّلها ثمحثل للمفذاُٜة وألاخالٛ، هٍى

ٙي ؤلاداسة جؽاٟس في بىاء رٝا٘ة اإلاّلىمات  .الٙاِلة ُ٘ه ؤي حمُْ مٌى

ه ) ذ ِ٘ش الحح٢م باإلاّلىمات  :ِلى اهه 1998( في ِام Claud Revelٜو

ْٜ التهذًذات واثخار الٝشاس للحإرير باإلاحُي الخاسجي وخٙن وثحذًذ الٙشؿ وثى 

 . 73وعبة الالًٝين

ٚ العابٝة ًم٢ً اِحباس الز١اء الاٜحفادي باهه: هٍام و  ة ومً الحّاٍس مجمِى

ميعٝة مً وؽاوات البحث ا اإلاّالجة ا اليؽشا وحماًة اإلاّلىمات، بااظحخذام 

ٝة ٜاهىهُ ة والحٝىُة وبىٍش ة والاظحٙادة مجها في الٝذسة حمُْ الىظاثل البؽٍش

ش اإلااظعات، واثخار  الحىا٘عُة، والتي ًم٢ً اظحخذامها لٕشك الىـى٥ الى ثىٍى

الٝشاسات اإلاىاظبة، ولمان حماًة اإلامحل٣ات للماظعات والبلذان، وثإرير  في 

 اإلاحُي الذاخلي والخاسجي. 

 

 

 

 

 

 

                                                
73

Claude Revel "Economic Intelligence an operational concept for Globalised world 

paper , ARJ:134,2010,P.23.    
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 : مفهىم الركاء الاكخصادي 14شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : synthèse : la veille stratégique du concept a la pratique, Institut 

Atlantique d’Aménagement des Territoires( IAAT), juin 2005, p3, voir : 

www.iaat.org 

ما ثٝذم ًمثل اهم الحّاٍسٚ التي ثم الاواُل ِلحها للباحثين واإلااظعات 

ٚ وهذسج في والجامّات والجهات رات الّالٜة بهزا الؽإن،  والتي ثبيد ثل٤ الحّاٍس

ٚ العابٝة مشثبة بحعل الخعلعل الضمجي مْ خالـة ل٣ل  ادها  حذو٥ بإهم الحّاٍس

 جٍّشٚ، و٠ما مبين في الجذو٥:
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ف الركاء الاكخصادي حظب الدظلظل الصمني02حدول   : اهم حػاٍز

ف  الػام  الباحث او املؤطظت  ث  خالصت بالخػٍس

1 Luhu 1958 ٝبمّلى الّالٜات اإلاحبادلة للحٝاثٞ والّمل ال

 هحى الهذٗ اإلايؽىد 

2 H.wilensky 1967  وؽاه لجمْ وثجهي  وثحلُل اإلاّلىمات لٕشك

 ـىْ الٝشاس

3 Ph.Baumard 1991  ثىبُٞ د٘ا ي وهجىمي مً اإلاّلىمات ووظُلة بين

ة  الّمل واإلاّ٘ش

4 M.Henri 1994 ّلىمات ثذابير ميعٝة ومشثبة بمّالجة وبث اإلا

ٞ الٝاهىن وحٍٙاسذ اإلااظعة   ٘و

5 H.lesca 1995  ل اإلاّلىمات لّٙل وثحُٝٞ ُٜمة مما٘ة ثحٍى

 وا٠خؽاٗ الٙشؿ وثٝلُل اإلاخاوش 

6 G.colletis 1997  ة وحل ومّالجة الٝذسة ِلى اإلاٙاللة للمّ٘ش

 اإلاؽا١ل 

7 R.elaude 1998  التهذًذات وخٙن ْ الحح٢م باإلاّلىمات وثٜى

 اثخار الٝشاس  الالًٝين في

8 B.Martinety&M.Marti 1998  ة ٜذسة اإلااظعات لممان بِئتها اإلاشثبىة باإلاّ٘ش

هم البِئة ومحُىها  ٘و

9 IHEDN 2000  مىاج لخذمة اإلااظعة وثحعين الحىا٘عُة

 وا٠خؽاٗ الٙشؿ لذِم الٝشاسات 

10 AFDIE 2001  ة الحذابير اإلايعٝة لجمْ وحماًة مجمِى

 هىهُة لٕشك اثخار الٝشاساإلاّلىمات بفىسة ٜا

11 B. Besson 

J.possin 

ة والٝذسة  2004 حُاصة اإلاّلىمات الهحاج اإلاّ٘ش

 لضحابةِلى الخعائالت 

12 Al.Juilet 2005  الحح٢م وحماًة اإلاّلىمات للىـى٥ للحىا٘عُة

 واظحخذامها للحارير

13 M.Porter -  ش د مىاظل وثىٍى ثضوٍذ اإلاّلىمة للمّىين بٜى
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 االثجا  اإلاىاظل . البِئة ب

14 Toronta -  الحىبُٝات والح٢ىىلىحُات للىـى٥ للبُاهات

 اإلاعاِذة الثخار الٝشاس 

وبم٣اهُة معاهمحه في ثىمُة  الز١اء الاٜحفادي: محمذ وّمة محمذ الضبُذي: املصدز

 .29، الّشاٛ، ؿ 2017الاٜحفاد الّشاقي، ؤوشوحة د٠حىسا ، 

 فاهيم ذاث الػالكت.ثاهيا:  الركاء الاكخصادي وامل

: هىاٟ خلي بين مٙهىم الركاء الاطتراجي ي والركاء الاغمال. الفسق بين 1

ما٥-الز١اء الحىٍُوي  .74والز١اء الاظتراثُجي: -ر١اء الِا

 ٙات الز١اء الاظتراثُجي وثباًيد  :مفهىم الركاء الاطتراجي ي جّذدت الحٍّش

دساظة اعبّاد .  وحهات الىٍش حى٥ مٙهىمه عبعبل الحذارة اليعبُة في

باهه ِملُة مىاجُة ومعحمشة  هحاج اإلاّلىمات  Finland ٘يري  

ل، هجذ ان  ة في ؼ٣ل ِملي لخعهُل ـىْ الٝشاسات ِلى اإلاذي الىٍى المشوٍس

 الحٍّشٚ س٠ض ِلى اظحخذام الز١اء الاظتراثُجي في ِملُة ـىْ الٝشاس.

خاللها الى بِئتها  ُّ٘حبر  ِملُة مّلىماثُة ثفغي اإلاىٍمة مً  Brouardاما   

١ي ثٝشس وثحخز الاحشاءات وثحذد الاوؽىة اإلاىلىبة في اواس ظّحها لححُٝٞ 

 ؤهذا٘ها.

شي   ان مفىل  الز١اء الاظتراثُجي ٠ثيرا ما ٌعحخذم  Mark&Ronald ٍو

ة والز١اء  .بالحباد٥ مْ مفىلحات اخشي مثل البُاهات واإلاّلىمات واإلاّ٘ش

  :ًشث٢ض ِلى رالذ اثجاهات بيومىه وعحيح  ان الز١اء الحىا٘س ي 

ًشي ان الز١اء الاظتراثُجي ِملُة او اداة لجمْ اإلاّلىمات التي  الاججاه الاول      

ة التي ثذِمهم في ـىاِتهم لحل٤ الٝشاسات  . ثمذ ـىاِة الٝشاسات باإلاّ٘ش

                                                
مُٝاط الز١اء الاظتراثُجي والز١اء الاٜحفادي، حامّة بابِبان  ِذي ٔجي ِبىد الاظذي:  74

 :  01/01/2019الّشاٛ
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=9&depid=3&lcid=82692 
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ُٙة ثحّامل مْ ١ل الٝماًا  الاججاه الثاوي     ًفٚ الز١اء الاظتراثُجي بإهه ٌو

لالتي ثار   . ش في اإلاىٍمة في اإلاذي اإلاحىظي والىٍى

ٌّذ الز١اء الاظتراثُجي حضءا مً هٍام الصخفُة التي ًحمحْ  الاججاه الثالث   

  .بها ٜادة اإلاىٍمات

ات : مفهىم ذكاء الاغمال  - ة مً الىٍٍش ما٥ الى مجمِى ٌؽير مفىل  ر١اء الِا

ل البُاهات الاولُة الى مّلىمات مُٙذة رات  واإلاىاجُة والحٝىُات والادوات لححٍى

ما٥ وثحلُلها، وهز  الحٝىُات لها الٝذسة ِلى الحّامل  مّج  بهذٗ أشاك الِا

مْ البُاهات واإلاّىُات وحت  رات الحجىم ال٢بيرة والهاثلة إلاعاِذة اإلاىٍمات 

ة والاظحٙادة مجها وثىُٙز  ش الٙشؿ الحجاٍس والؽش١ات لححذًذ وثىٍى

ىْ ٜش   .اسات صحُحةاظتراثُجُات ّ٘الة لها ـو

ما٥ هى اثاحة الام٣اهُة لحٙعير وثحلُل البُاهات  ارا الهذٗ الشثِس ي لز١اء الِا

ال٢بيرة للىـى٥ الى اإلاّلىمات التي جعاِذ ِلى اًجاد الٙشؿ ومً رم ثىبُٞ 

ما٥ مما ظُادي الى أىاء ِمل  اظتراثُجُات ّ٘الة مّحمذة ِلى ثحلُل الِا

ُٝة مىا٘عة بٝىة ل ألامذ. اإلاىٍمة بمي ات جعٍى   واظحٝشاس وٍى

بي ؤظلىب مىٍم، في الٍُٝة ؤلاظتراثُجُة الركاء الاكخصادي واليلظت: . 2

بهذٗ البحث ًِ ؤلاداسة  ظتراثُجُة للماظعة ، ثش٠ض ِلى ثحعين ثىا٘عُتها ، 

ة اإلاُٙذةاإلاّلىمات و حمّها و مّالجتها واظحٕاللها  لممان ؤن  ووؽش اإلاّ٘ش

للحح٢م ومشاٜبة معحمشة، للمحُي الزي ثيؽي ث٣ىن اإلااظعة في حالة حزس 

ًم٢ً ؤن ث٣ىن مُٙذة عبؽ٣ل خاؿ ِىذما ٣ًىن لذي  في الحُي وتهذًذاثه

الجىدة الؽاملة  -ابح٣اس اإلاىحجات )ؤو الخذمات( -اإلااظعة بسادة بظتراثُجُة في:

ْ في مىاحهةسد  -للمىح  والخذمات  اإلاىا٘عة ّ٘ل ظَش

الخي الٙاـل بين  الاٜحفادًة حُث ؤن هىاٟ خلي ٠بير بِىه وبين الٍُٝة 

عش اإلاٙهىمين الًضا٥ ٔير محذد عبؽ٣ل واض  اإلاّالم،  والٍُٝة ًم٢ً ثبىحها عبعهىلة َو

داخل اإلااظعة وال جعحىحل وظاثل مّٝذة ١ىنها ثٝحفش ِلى اإلااظعة، في حين 
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الز١اء الاٜحفادي ٌعحىحل وظاثل ا٠كر ِمٝا وجُّٝذا في وظاثله واظالُبه واإلاذة 

ها لٕشك ثّٙلُه، ٘مال ًِ ُٜامه بححلُل اإلاّلىمات لٕشك اثخار ال تي ٌعحٕٜش

الٝشاسات والُٝام بةحشاءات مجها الذ٘اُ والاجىم والحماًة والامً الاٜحفادي، 

 .75وثحّذي مهامه واهذا٘ه ثل٤ اإلااظعات لِؽمل الٝشاسات الاظتراثُجُة للبلذان

ان في ثحذًذ وبُّة ال ّالٜة بين الز١اء حالُا ًىحذ مذخالن ًخىاِص

 الاظتراثُجُة: .الاٜحفادي والٍُٝة

وهى ٌّحبر الٍُٝة ٠مشحلة مً مشاحل الز١اء الاٜحفادي  :ألاول  املدخل أو الاججاه

ذ محُي اإلااظعة(اإلاحُي الحىا٘س ي، الح٢ىىلىجي،  وبي تهحم في مممىنها بـش

ء ِلى ِلم الحجاسي، الٝاهىوي.. )وبي ِملُة مىٍمة ومعحمشة(مح٢شسة ) عبٕشك البٝا

ب٣ل اإلاعحجذات في الٝىاُ الزي جؽٕله اإلااظعة، وثيحهي هز  الّملُة بححفُل 

وثحلُل ووؽش اإلاّلىمات، ؤما الز١اء الاٜحفادي ٘هى ؤؼمل بر ًحممً بلا٘ة بلى 

الٍُٝة)الُٝام بترحمة هز  اإلاّلىمات ٠ماؼشات الثخار (هحاث  الّملُة العابٝة 

 .ت الح٢ح٢ُُة بما ًخذم ؤهذاٗ اإلااظعةالٝشاسات ؤلاظتراثُجُة واإلاىاوسا

وهى ٢ِغ الاثجا  ألاو٥ حُث ًخبج  الحّاسك بين  :الثاوي املدخل أو الاججاه

اإلاٙهىمين حُث ٌّحبر بن الٍُٝة الاٜحفادًة بي سد الّٙل ؤما الز١اء الاٜحفادي 

 .76٘هى الّٙل.

 دي:اخحالٗ بين خالًا الٍُٝة وخالًا الز١اء الاٜحفا ومً حهة ؤخشي هىاٟ

  ًشخق م٣لٙين  15بلى  5٘خلُة الٍُٝة الاظتراثُجُة ثح٣ىن م

 بالحَُٝ ِلى معحىي محُي اإلااظعة، وثىٝعم الخلُة بلى ارىين:

                                                
 .24، ؿ مشحْ ظبٞ ر٠ش  هذي الجىابي، محمذ وّمة محمذ الضبُذيهبُل م 75
وي  76 ة في ٌل الاٜحفاد الٜش حما٥ الذًً سحىىن، بلهادًة ِبذ هللا، اإلالحٝى الذولي الثاوي حى٥ اإلاّ٘ش

مبر28_27ومعاهمتها في ث٣ىًٍ اإلاي ة الحىا٘عُة في الذو٥ الّشبُة،ًىمي  ،١لُة الّلىم الاٜحفادًة 2007ه٘ى

لىم ال  .خعُير،حامّة حعِبة بً بى لُّذ،الؽلِٚو
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  ،الخالًا الّملُاثُة: وبي مسخشة مً ؤحل حشاظة محُي خاؿ )البحث

 اإلاىا٘عة، الثٝا٘ة...(.

 إظِغ الخالًا الاظتراثُجُة: وبي مسخشة مً ؤحل ثحُٝٞ ًٍٝة ِامة وث

 سوابي ثحلُل وثيعُٞ بين اإلاحُىات الخاـة اإلاحشوظة.

  ً30بلى  5في حين ؤن خلُة الز١اء الاٜحفادي ًم٢ً ؤن ثح٣ىن م 

شخق م٣لٙين بالحذخل في اإلاحُي لحعاب اإلااظعة مً خال٥ وؽاوات المٕي 

 والحإرير وبالحالي ِالٜحه باإلاحُي بي ِالٜة ثٙاِل.

ؤن الٍُٝة الاظتراثُجُة ومً خال٥  Pascal Frionمً حهة اخشي ًٝى٥     

ال٢مُة ال٢بيرة مً اإلاّلىمات اإلاجمّة ومشاٜبتها للمىٍمة ثإخش ٠ثيرا ِملُة اثخاد 

شاتهم.  الٝشاسات الن الٍُٝين ًيحٍشون ؤحعً مّلىمة مم٢ىة ٜبل ثٝذًم ثٍٝش

بال ؤن الز١اء الاٜحفادي هى بال٢ّغ حالة دُٜٝة ومىٍمة لشد ّ٘ل ِلى   

د محذد  اظتراثُجُة مّذة، وبالحالي ٣ًىن الاهذ٘اُ للبحث اإلا٢ثٚ، ول٢ً بٜى

 للحفى٥ ِلى اإلاّلىمة الاظتراثُجُة.

ارا ٘الٍُٝة الاظتراثُجُة ًم٢ً ان ثحبىاها اإلااظعة ب٣ل ظهىلة وبذون 

جُّٝذات ٘هي ال ثحىلل وظاثل ٠بيرة في حين الز١اء الاٜحفادي هٍام ٣ًلٚ ٠ثيرا 

لة مً ؤحل  عحٕٛش مذة وٍى ثُّٙله، بر ؤن ظهىلة ثىبُٞ الٍُٝة الاظتراثُجُة َو

ساحْ لبعاوة الىٍام الزي مهمحه الا٠خؽاٗ واإلاالحٍة اإلاعحمشة مْ ِذم ٘اِلُحه 

ْ اإلااظعة في محُىها.  في جُٕير اإلاحُي، في حين الز١اء الاٜحفادي له مهمة ثمٜى

 وباليعبة للماظعات حالُا ثحخلق مً الٍُٝة الاظتراثُجُة وثحىحه هحى 

وؽاوات ؤ٠كر ثٙاِل، ٘الٍُٝة الاظتراثُجُة ثجُل ِلى حاحات اإلاّلىمات في حين 
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ان الز١اء الاٜحفادي ًجُل حاحات الٝشاسات، وبالحالي ان الٍُٝة الاظتراثُجُة 

 77اعبعي واٜل ث٣لٙة مً الز١اء الاٜحفادي.

 : غالكت الركاء الاكخصادي باليلظت الاطتراجيجيت15شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Note de synthèse de l’Institut Atlantique d’Aménagement du 

Territoire (IAAT). La veille stratégique, du concept à la pratique –

http://www.iaat.org/telechargement/veille_strategique_note_synthese.pdf. 

م٢ً ثلخُق حىاهل الاخحالٗ بين الٍُٝة الاظتراثُجُة وا    لز١اء الاٜحفادي ٍو

 ُ٘ما ًلي:

 .الٍُٝة الاظتراثُجُة وؽاه ِملي وثىبُٝي ؤ٠كر مً الز١اء الاٜحفادي 

 .الٍُٝة الاظتراثُجُة ؤداة في حين ؤن الز١اء هٍام 

 .مجا٥ الٍُٝة الاظتراثُجُة ؤلُٞ مً مجا٥ الز١اء الاٜحفادي 

 .الز١اء الاٜحفادي ٌؽ٣ل محُي الٍُٝة الاظتراثُجُة 

 دي ًحّذي الٍُٝة الاظتراثُجُة مً حُث حماًة اإلاّلىمة.الز١اء الاٜحفا 

  ة في حين ؤن الٍُٝة الز١اء الاٜحفادي ًبحث ًِ اإلاّلىمات المشوٍس

 الاظتراثُجُة ثبحث ًِ اإلاّلىمات اإلام٢ىة.

                                                
ما٥ وواّٜه في الجضاثش، مز٠شة ماظتر،   77 م محمذ: دوس الز١اء الاٜحفادي في ثمُي  مىٍمات ألِا بلٔض

 .35-34، ؿ 2015-2014حامّة الىاهشي محمذ، عبؽاس، 
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مٞ اهمُة الركاء الاكخصادي والخجظع واللسصىت:  .3 وان اجعاُ ِو

ة، حّل ال ذو٥ ثخعاُس في الحفى٥ ِلى اإلاّلىمات لٕشك اهحاج اإلاّ٘ش

ة الاظشاس واإلاّلىمات رات  هزا اإلاجا٥ ظىاء بةهحاحها او محاوالتها ظٜش

الحٝىُة الّالُة، وثحاو٥ الذو٥ خاـة اإلاحٝذمة ألنها مفذس اإلاّلىمات 

حاهذة لحماًة ثل٤ اإلاّلىمات وثممً احح٣اسها لٕشك الاظحمشاس 

ٞ ظلّها وخذماتها والبحث ًِ الاظىاٛ الجذًذة  .78بخعٍى

لد باقي الذو٥ ِلى الخعاُس للحفى٥ ِلى اإلاّلىمات والحٝىُات عبؽت  ّ٘م 

، ّذ الحجعغ مً الىٛش الحٝلُذًة اإلاعحّملة في هزا اإلاجا٥،   الىٛش َو

ىة التي مً خاللها ًحم اختراٛ الاهٍمة  ٘مال ًِ اظالُل اخشي مثل الٝـش

١اء الال٢تروهُة للذو٥ اإلاحٝذمة خاـة، وهزا اإلاٙهىم ًخحلٚ ًِ مٙهىم الز

الاٜحفادي الزي ٌععى للحفى٥ ِلى اإلاّلىمات الاٜحفادًة بىٛش ٜاهىهُة ثشثبي 

بٝىاِذ اخالُٜة واحترام الاثٙاُٜات، في حين الحجعغ ٌععى للحفى٥ ِلى 

ة بىظاثل ووٛش ٔير ٜاهىهُة، و١ان ًىحفش في ِمل الاحهضة  اإلاّلىمات العٍش

ة والامىُة، رم ثىىس لِعحخذم بين الؽش١ا ت ال٢بيرة والتي جّمل في الاظحخباٍس

 . 79اإلاجاالت الاٜحفادًة ، رم ثىظْ وؽاوه للمىٍمات الذولُة والجمُّات

ىاهُا ِام   بان الخعاثش الاٜحفادًة لجشاثم  2011واٌهشت دساظة في بٍش

، وثممىد الحجعغ الفىا ي  2010( ملُاس ًىسو للّام 27الاهترهد بلٕد حىالي )

ة لبراءات الاختراُ ة واإلاىاٜفات الذولُة  وحاالت العٜش  ًِ الّىاءات الحجاٍس
ً
٘مال

( ملُاس ًىسو ، اما في 2.5وان ؼش١ات الخذمات وال٣ىمبُىثش جّشلد لخعاثش بلٕد )

                                                
78

Ceyhun.Haydaroglu , final version of Capitalizm: Economic intelligence in 

knowledge Economy , Journal of Economics finance and Accounting , Vol.2 Issue : 

2015 , P.90.      
 .25هبُل مهذي الجىابي، محمذ وّمة محمذ الضبُذي، مشحْ ظبٞ ر٠ش ، ؿ  79
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( ملُاس ًىسو والؽش١ات الال٢تروهُة 2.3ٜىاُ الخذمات اإلاالُة بلٕد خعاثش  حىالي )

 . 80( ملُاس ًىسو1.7بلٕد )

ٝىم هٍام الز١اء الاٜحفادي في و   لْ الٝىاِذ الٝاهىهُة ٍو

والاخالُٜة والمىابي في الّالٜات الذولُة واحترام الاثٙاُٜات للحذ مً الخعاثش 

الاٜحفادًة الهاثلة التي ثححملها الذو٥ هخُجة للّملُات ٔير الٝاهىهُة، وهزا ما ًمي  

 الز١اء الاٜحفادي ًِ ِملُات الحجعغ. 

 الركاء الاكخصادي والركاء الاصطىا ي . .4

ىىاِين ل٢ً احماُ ِلى اهه دساظة ال ًى   ٚ حاظم للز١اء الـا حذ جٍّش

اإلال٣ات الّٝلُة لضوعان باظحخذام الىمارج الحعابُة  ٠عاب الحاظل عبّما 

 مجها. 

ىىا ي مّحمذا ِلى مبذآ مماهاة الخؽ٢ُالت الت  حُث   ٌّمل الز١اء الـا

ٚ ألاؼُاء وألاحذاذ والّملُات باظحخذام خىاـها ال٢ُُٙة  ًم٢ً بىاظىحه ـو

 ً م ؤن ؤحهضة الحعابات ا٠كر دٜة ِلى ثخٍض الٜتها اإلاىىُٝة والحعابُة (. بٔش ِو

اإلاّلىمات مً البؽش ٘ان البؽش لذدهم ٜذسة ا٠بر ِلى الحّٗش ِلى الّالٜات بين 

ألاؼُاء. وباظحخذام هز  الٝذسة لذي البؽش ًم٢ً ٘هم ـىسة اإلاىٍش الىبُعي 

ىسة ألاشخاؿ وم٣ىهات الّالم الخ الٜات عبّمها بالبّن ـو هم مّاهحها ِو اسجي ٘و

ب  ر٠ُا.  ولى ؤم٢ً ولْ هز  اإلاٝذسة في حهاص الحاظل أـل

ىىا ي ِلى ال٢ثير مً حىاهل ِذًذة في الحُاة الاهُة   وبات ثإرير الز١اء الـا

و٠ذا واإلاعحٝبلُة، مً خال٥ ثإرير  في اإلاجاالت الشثِعة للٝىاِات الاٜحفادًة 

شلُة ٠ٙاءة العىٛ واإلاالُة واظّة الىىا ّات الّٝالهُة ٘و ة الحٜى ٛ، ومجها هٍٍش

ة الاححماالت، لُٝىم بإداء اإلاهام التي ١ان ًٝىم بها الاوعان، وثإمين حمُْ  وهٍٍش

اإلاّلىمات اإلاىلىبة الثخار الٝشاس الّٝالوي ألن اإلاشء ال ًمل٤ الحفا٘ة ألامثل 

                                                
 هٙغ اإلاشحْ، هٙغ الفٙحة. 80
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د اإلاىاظل وب٢ٙاءة الّامل ا لبؽشي ٘ٝي، السثباوه إلاّالجة اإلاّلىمات في الٜى

  81عبّىامل ومحٕيرات اخشي ١الحالة اإلاضاحُة والحٝلبات.

ىىا ي مً اهم وظاثل الز١اء الاٜحفادي مً خال٥   ٘ارا ٌّحبر الز١اء الـا

ً اإلاّلىمات ُ٘ه ِلى معاِذة  الحىبُٝات الحٝىُة اإلاحىىسة لل٣ىمبُىثش، في ثخٍض

د وال ير الٜى ادة الذٜة وث٘ى ٞ ٍص جهذ وخٙن الح٣الُٚ بىاظىة اإلاحللين ًِ وٍش

حماد ِلى الاظالُل  ّضص الى حذ ٠بير ٜذسة ماظعات الابحاذ بااِل بى٤ اإلاّلىمات، َو

مُة وثٝذًشاتها، وبالحالي ٌّذ مً الىظاثل الٙاِلة في ثىبُٝات الز١اء  الٜش

  الاٜحفادي، والتي ثيهئ البيُة الحححُة واإلاىاخ اإلاالثم الثخار الٝشاس الز١ي اٜحفادًا. 

   82: وهم:ثالثا: أغىان الركاء الاكخصادي

ٚ اإلاؽ٣ل وثحلُله و  صاوؼ اللساز:أو  امللسز  .4 هى الزي ٌعحىُْ جٍّش

هى ٘شد في ولّه في ؼ٣ل مخاوش وتهذًذات ًم٢ً ؤن ثْٝ ِلى ِاثٞ اإلااظعة، و 

، ٘هى ٌّٗش اححُاحات الىحذة الاٜحفادًة الزي بي ٜادسة ِلى ثحذًذ اإلاؽ٣لة

ىشح حل مً حُث االت اإلاخاوش و التهذًذات اإلام٢ىة. ماظعحه، ؤؼ٣ا٥ واححم ٍو

اإلاخاوش، خىش والتهذًذ الزي ًارش ِلى الىحذة الاٜحفادًة، في ِملُة الز١اء 

الاٜحفادي، هىاٟ ثذ٘ٞ ساسخة مً البُاهات الخام الى معحىي ِالي مً الجىدة 

حم ثحلُل اإلاّلىم ات في بواس اإلاّلىمات. وثبذؤ هز  الّملُة مً مفادس البُاهات ٍو

ة، ٘فاوْ  ّات ـاوْ الٝشاس لحفب  اإلاّ٘ش مً اإلاّاًير الصخفُة، مّاًير وثٜى

ة لحالة مُّىة لخلٞ ر١اء  . الٝشاس او اإلاٝشس ًىبٞ هز  اإلاّ٘ش

: هى الصخق الزي ًخحق بمىاجُة مشاٜل اإلاّلىماتالَُٝ ؤو  .2

حمْ وثحلُل اإلاّلىمات، هذ٘ه الحفى٥ ِلى دالالت ؤو مّلىمات رات ُٜمة 
                                                

81
TshilidziMarwala , "Impact of artificial intelligence on Economic theory , university 

of Johann esburg .2013 .P.19.   
82

 Babajide Afolabi, Odile Thiery, Journée sur les systèmes d’information élaborée, 

système d’Intelligence Economique et paramètre sur l’utilisateur : application a un 

entrepôt  de publication. île Rousse 2005. P4 voir : http://hal.archives-

ouvertes.fr/docs/00/05/70/64/PDF/isdm22_afolabi.pdf 
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حماد ِلحها. عبّذ اهتهاء اإلاٝشس مً ثفىس اإلاؽ٣ل ٘ان  مما٘ة ٌعحىُْ اإلاٝشسون الِا

ة في جّذاد  الَُٝ ِلُه ثشحمحه في ؼ٣ل مّلىمات ًجل حمّها و التي جّحبر لشوٍس

هذ٘ه هى الحفى٥ ِلى ماؼشات )ِلى ؤظاط اإلاّلىمات التي ثم ؤلاؼاسات، 

بإن ـاوْ الٝشاس ٌّحمذ ِلحها، حمّها(،ؤو الُٝمة اإلاما٘ة للمّلىمات التي جؽير 

عبّذ ثلٝي اإلاؽ٣لة بلى حل ًجل ِلى مشاٜل اإلاّلىمات ثشحمتها بلى ظمات اي 

٠ما ؤهه ِلى اإلاّلىمات التي ًحّين حمّها والتي جعحخذم لحعاب اإلااؼشات، 

الَُٝ ؤًما ؤن ٌّٗش مفادس اإلاّلىمات اإلاالثمة اظحّما٥ خبرثه مً ؤحل 

الحفى٥ ِلى ١ل اإلاّلىمات اإلاالثمة في مفذس واحذ، الحفى٥ ِلحها ألهه ال ًم٢ً 

ومً ؤحل الىجاح في هز  الّملُة ِلُه ثفُٙة ٜاِذة مّلىمات اإلااظعة التي 

ة للمؽ٣ل  جّحبر ؤ٠ُذة و ـالحة، و ل٢ً ِلُه بدساٟ ؤن لِغ ١ل اإلاّلىمات لشوٍس

 بفذد الذساظة.  

م٢ً ؤن اإلاعحخذم الجهاجي للىٍام ًهى : املظخخدم النهائيالصبىن  .6

، ِ٘عحىُْ ؤن ًإخز ث٣ىن بما مً اإلاز١ىسًٍ اإلاعحخذمين ؤو لم ٢ًً ؤي مً ارىين

ٞ معحىي الىٍام  ٚ هزا اإلاعحخذم ًِ وٍش دوس اإلاٝشس ؤو دوس الَُٝ، ًحم جٍّش

 الزي ًحٙاِل مّه.  

 و هىاٟ مً ٌّحبر ؤن ؤِىان الز١اء الاٜحفادي بي ١الحالي:  

( les décideurs(، اإلاٝشسون )les expertsبراء )(، الخles observateursاإلاالحٍىن )

ًٝىمىن بمشاٜبة اإلاحُي و حمْ  املالحظىن مهما ١ان  جم اإلااظعة ،بر ؤن 

 مللسزًٍبححلُلها وثىٍُمها و ولّها في ًذ اال براء اإلاّلىمات التي ظىٗ ًٝىم 

 مً ؤحل اثخار الٝشاس.
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 83اء الاٜحفادي اهمهما:هىاٟ ِذة وٌاثٚ للز١زابػا: وظائف الركاء الاكخصادي: 

ّات ليؽاه اإلاىا٘عين ؤو جٕيرات باالهخبا  الجُذ  وظيفت الخىكؼ: .1 ثٜى

ه بِئة اإلااظعة وبالحالي ثىْٜ التهذًذات وأحىام الٙشؿ  اإلاحُي وما ثحٍى

 و٠عل الىلُّات اإلاعحٝبلُة.

الاثفا٥ مْ ؤحعً معحلم للمّلىمات وظيفت الخيظيم والاجصال:  .2

ش٠بة مً ؤحل بِىائها ؤ٠بر ُٜمة واظحٕاللها اإلاجمّة واإلاحللة واإلا

  ؤحعً اظحٕال٥ وثيؽُي ؼب٢ة الحإرير لخعهُل ثذ٘ٞ اإلاّلىمات.

ا٠خؽاٗ مىا٘عين حذد ؤو مححملين، ماظعات  وظيفت الا دشاف: .3

ش،  التي ًم٢ً ؼشائها ؤو التي ًم٢ً بٜامة ؼشا٠ة مّها مً ؤحل الحىٍى

 ا٠خؽاٗ ٘شؿ في العىٛ.

ي ثحلُل اإلاّلىمات اإلاجمّة بىظاثل لتر يريت: أالىظيفت الخحليليت وا .4

ِذة مً ؤحل اظحيحاج ُٜمتها اإلاما٘ة وثش٠ُبها في ؼ٣ل ِىاـش مهمة 

 لخعهُل ِملُة اثخار الٝشاس. 

ْ اإلاخاوش الاطخػالم وظيفت .5 ُٙة الاظحّالم للماظعة بحٜى : جعم  ٌو

والٙشؿ اإلاحاحة، ؤي ؤنها جعاِذ ِلى ثجىل و ثذهُة حاالت ِذم 

ُٙة مً خال٥ البحث الحإ٠ذ م٢ً للماظعة ؤن ثماسط هز  الٌى ، ٍو

ُٙة  ٝة لالظحّالم ًِ اإلاحُي واإلاىا٘عين، برن بن ٌو ًِ ؤوعل وٍش

الاظحّالم جعم  للماظعة بحُٕير ولُّة ودسحة ِذم ثمارل 

.ً  84اإلاّلىمات بُجها وبين اإلاىا٘عين آلاخٍش

                                                
83

 Corine Cohen, veille et intelligence Strategique, Edition la voisier, France, 2004,P 

P 104-107. 
84

 SOPHIE LARIVET,  FRANÇOIS BROUARD, stratégies des pme et pratiques 

d’intelligence économique et de veille stratégique, Communication , 5°eme congres 

international de  l’académie de l’entrepreneuriat 2007,sherbrooke, 4-5 octobre 2007, 

p3 
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مً ؤحل جعهُل  وظيفت الخػسف غلى الحاحاث مً املػلىماث:  .6

ة اثخار الٝشاس.      ِملُة البحث وثشثِل ألا٣٘اس وظِش

ُٙة جعُير الخىش اإلاحّلٞ  وظيفت الحماًت: .7 ُٙة بٌى جعو  هز  الٌى

باإلاّلىمات، وجعم  للماظعة بالحٙاً ِلى اإلاّلىمات التي حفلتها 

واإلاّلىمات التي ٜامد بخبلُٕها لذي هُئة ؤو ِىن مّين، وث٣ىن 

ُٙة الحماًة الحماًة ِلى الخفىؿ مً اإلاىا٘ لُه ٘ةن ٌو عين؛ ِو

 ثحوي اإلااظعة مً خىش ِذم ثمارل اإلاّلىمات.

اثٚ مؽتر٠ة بين الٍُٝة والز١اء ٔير ؤن الز١اء  اثٚ العالٙة الز٠ش ٌو الٌى

اثٚ ؤخشي :    الاٜحفادي ٌؽمل ِلى ٌو

الز١اء ٌّمل ِلى الحيعُٞ بين ؤلاظتراثُجُات مً ؤحل  وظيفت الخيظيم: •

 ما.  الاخحُاس ألامثل بُجه

تهذٗ بلى جُٕير اإلاحُي مً خال٥ ظُاظة المٕي بىاظىة وظيفت الخاثير:  •

 وجحىٍل ألاوشطت للىصىل إلى الفائدة وكيمت أ بر للمػلىماث اإلاّلىمات،

د، واخش في  حضء ًحمثل في ثحُٝٞ ثىصَْ اإلاىحجات بلى اإلاعحّملين في الٜى

ظتراثُجُة ولْ ؤوؽىة للحإرير، ٘الحإرير ؤو حماِات المٕي هى ؤداة ب

 إلااظعات مً ؤحل مىاحهة ِىإلاة ألاظىاٛ.  

دهحم الز١اء الاٜحفادي بذساظة الحٙاِل  خامظا: خصائص الركاء الاكخصادي:

ات اليؽاه اإلاّىُة بهزا اإلاٙهىم بذاًة مً  الح٢ح٣ُي وؤلاظحاسثُجي بين ١ا٘ة معحٍى

ات اإلا حّذدة الٝاِذة اإلاحمثلة في اليؽاه الذاخلي للماظعة، مشواس باإلاعحٍى

الجيعُات( اإلاجمّات اإلاحّذدة الجيعُات ) ؤو الذولُة (بظتراثُجُات الحإرير 

 الخاـة ب٣ل دولة. 
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   85ومً بين الخفاثق الشثِعُة للز١اء الاٜحفادي هز٠ش ما ًلي:    

ٌعحخذم الاداء الح٢ح٣ُي والاظتراثُجي للمّلىمات رات الُٝمة والتي جّذ  -

 اثخار الٝشاسات.  اظاظا للمي ة الحىا٘عُة في ِملُة

ة واإلاحلُة  - ة ومترابىة بين اإلااظعات والاداسات اإلاش٠ٍض ش ِالٜات ٍٜى ً٘ى

 والجامّات، مً خال٥ حُاصثه للمّلىمات وثبادلها. 

ىان  - اِلة ثٝىم بحيعُٞ الجهىد بين الِا ة ٘و ًمحاص بىحىد اداسة ٍٜى

 الاٜحفادًين ١ا٘ة. 

 والخاسحُة. ٌؽ٣ل حماِات للمٕي والحإرير في بُ حه الذاخلُة -

 ًٝىم بذم  اإلاّاٗس الّلمُة والحٝىُة والاٜحفادًة والٝاهىهُة. -

ٝة مؽشوِة  - ة في وؽش اإلاّلىمات و٠ُُٙة الحفى٥ ِلحها بىٍش ًمحاص بالعٍش

اهىهُة.   ٜو

: الز١اء الاٜحفادي ًمش عبّذة مشاحل بي ثم  طادطا: مساحل الركاء الاكخصادي

 :87و86 الاظحّاهة بمشحّين

للمّلىمة: هى ؤمش لِغ ـّل في ؤٔلل الحاالت، ٘لِغ مً .ثحذًذ الحاحة 1 

ير الىظاثل الحذًثة، وبهما ٢ًٙي في ؤٔلل الحاالت ؤن ثىلل بمهاسة  المشوسي ث٘ى

ل في الحفى٥ ِلحها، مما ًحىلل مً اإلاحخففين في  : ما بي اإلاّلىمات التي هٔش

ة حُذة بخىٍُم اإلاىٍمة  .الز١اء الاٜحفادي مّ٘ش

                                                
ؾ:85 ىدًة، الز١اء الاٜحفادي والٍُٝة ؤلاظتراثُجُة، داس خالذ اللحُاوي لليؽش والحىصَْ، العّ وظُم ؤبى َِش

 .128، ؿ 2016

مُٝاط الز١اء الاظتراثُجي والز١اء الاٜحفادي، حامّة بابِبان  ِذي ٔجي ِبىد الاظذي:  86

 :  01/01/2019الّشاٛ
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=9&depid=3&lcid=82692 

87
ؾ، مشحْ ظبٞ ر٠ش    .135-130، ؿ ؿ وظُم ؤبى َِش
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: عبّذ ان ثم ثحذًذ الحاحة للمّلىمة ًحم تحمؼ وحياشة املػلىم .1

اخحُاس ؤؼ٣ا٥ للبحث ِجها، ومً ؤهم مفادس اإلاّلىمة اإلافادس سظمُة وثحممً 

الم، بىىٟ اإلاّىُات وألاٜشاؿ اإلامٕىوة مفادس  الصحا٘ة. ال٢حل، وظاثل ؤلِا

مّلىمات الشظمُة، مفادس ٔير سظمُة، وبن ؤهم ما ًمي  هز  اإلافادس ؤن 

ذ حمْ  اإلاّلىمات التي ثٝذمها ثحىلل مجهىد شخص ي مً الٙشد الزي ًٍش

اإلاّلىمة، وثخىُى هز  اإلافادس مجها اإلاىا٘عين في حذ راتهم ، اإلاىسدًً، اإلاّاسك، 

  .اإلافادس الذاخلُة للىحذة

: بن مّالجة اإلاّلىمة بي ؤظاط الز١اء الاٜحفادي ، ٘هزا مػالجت املػلىمت  .3  

ّلىمة باليعبة للمعحّمل، وجؽير اإلاّالجة الى ؤلاحشاء ٌّحمذ ؤظاظا ِلى ُٜمة اإلا

ثجمُْ ١ل اإلاّىُات اإلاحفل ِلحها مً ؤحل ثحلُلها عبؽ٣ل محجاوغ . وجّحبر 

ثشحمة اإلاّلىمة خىىة ؤظاظُة  حشاء اإلاّالجة ٘هي جّىي ـىسة ثحلُلُة ،ٔىُة 

ل٣ل اإلاّلىمات التي ث٣ىن مخحُٙة داثما في ظىىس. الححلُل ًجّل اإلاّلىمة التي 

 . ححاحها ٜابلة لالظحّما٥ه

ما ًىاحه ؤ٘شاد الىحذات الُىم لِغ هٝق اإلاّلىمة وبهما ٠كرتها لزل٤ ًجل      

مّالجة اإلاّلىمة، وهى ما ًحىلل الّملُات الحالُة : الحُُٝم، ٘شص اإلاُٙذ مجها مً 

لها بلى ؼ٣ل مىاظل.  ٔير اإلاُٙذ، ثحلُل .ثحٍى

س بن الخىىة الشاعبّة بي بِىاء مً ؤحل ـىْ الٝشا . بث )وشسها(املػلىمت:4

ُٜمة لهز  اإلاّلىمة ببثها داخل الىحذة حت  جعاهم في خلٞ ُٜمة مما٘ة. 

ّحبر بث اإلاّلىمة ٔير  ؽ٣ل خىىة ؤظاظُة عبؽشه ؤن جعحخذم بز١اء وحزس. َو َو

ل هز  اإلاّلىمات بلى ّ٘ل حت  ثحٝٞ ُٜمة مما٘ة  ١افي، بل ًجل ؤًما ثحٍى

ً ٘اإلاحخففين في الز١اء الاٜحف ً ِلى بٜىاُ آلاخٍش ادي ًجل ؤن ٣ًىهىا ٜادٍس

لى ثش٠ُل الحٝىُات التي جعم  بحىبُٝها في اإلاىٍمة مْ الاححٙاً  بالّملُة، ِو

ة والاظتراثُجُة وحماًتها  .ببّن اإلاّلىمات العٍش

بن ١ل الّملُات العابٝة ثحذًذ ، حمُْ ، ومّالجة اإلاّلىمة بثها، ٣ًىن بذون 
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  اإلاّلىمة وبًفالها لفىاُ الٝشاس باإلاىٍمة ٘اإلاّلىمة ال ٘اثذة ، بر لم ًحم وؽش هز

د اإلاىاظل وبالؽ٣ل اإلاىلىب للصخق  ث٣ىن رات ُٜمة بال برا حاءت في الٜى

الزي ٌعحخذمها. وثمثل الّملُات اِال  ؤهم م٣ىهات مّادلة ُٜمة اإلاّلىمة ، 

م٢ً ـُأة مّادلة ُٜمة اإلاّلىمة ٠ما ًلي  : ٍو

هىغيت × صحت وهىغيت املصادز × حيد لالحخياج كيمت املػلىمت = جحليل 

 .الحماًت× البث والخةرًت الساحػت × الخحليل 

 طابػا: جحدًاث الركاء الاكخصادي:

ثمثل الححذًات التي ثىاحه الز١اء الاٜحفادي في الححذًات العُاظُة والاٜحفادًة 

 88والح٢ىىلىحُة.

ما٥  :الخحدًاث الظياطيت .1 ة مً مشاٜبة البِئة الخاـة باأِل الحجاٍس

احل الحفى٥ ِلى اظحخذام اإلاّلىمات اإلاحّلٝة باألحذاذ والاثجاهات في 

ما٥  حم رل٤ بىاءا ِلى ٜشاسات ٜادة ألِا البِئة الخاسحُة لهز  اإلااظعات ٍو

ة بمعاِذة مىٍماتهم مثال الز١اء الاٜحفادي في الُابان مبجي ِلى  الحجاٍس

اثُة للحٙاً ِلى جّبئة الىخل الُاباهُة معالة الاٜحفاد في ول ْ سئٍة ٜو

ة للعلىات الٕشبُة.  89اظحٕال٥ الُابان إلاىاحهة الاححُاحات الحجاٍس

ض الحىمُة الاٜحفادًة حُث   ؤما ٘شوعا ٘الز١اء الاٜحفادي ٌعحخذم مً ؤحل جٍّض

يرها مً الذًمٝشاوُات الٕشبُة ٢ُة ٔو ًِ  ثخىا٘غ ٘شوعا مْ الىالًات اإلاححذة ألامٍش

ٞ اظحخذام الذواثش  ض مفالحها الاٜحفادًة. وٍش ة مً احل جٍّض  العٍش

هى الحمُي  بين الز١اء الاٜحفادي في ؼ٣ل  :الخحدًاث الاكخصادًت .2

ير اإلاباؼشة، و ًبذو رل٤ مً ثضاًذ بشاءات الاختراُ الزي  الح٢ىىلىحُا اإلاباؼشة ٔو

                                                
ٚ: ؤ 88   ظلىب الحح٢م في هٍم اإلاّلىمات واثخار الٝشاس في اإلااظعة، حامّة باثىة،ِمش ؼٍش

89
  Keegan, W.J. the acquisition of global informations, in : information management 

Review, 1968, Vol 8 n°1, p. 54 
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ٞ ظلعلة البحىذ والحىىٍش  ادة مّذالت هٝل الح٢ىىلىحُا ًِ وٍش ًىىلٞ مً ٍص

 وؤلاهحاج.

ض ًحذ مً الٝذسة  واظحخذام الز١اء الاٜحفادي اإلا٢خعل خاسج الحٍّض

الحىا٘عُة للماظعات الّملُة عبؽ٣ل معحمش والزي ٌّبر ًِ الثٝا٘ات 

الىوىُة وفي الىاْٜ ٘ان ألامً الاٜحفادي هى حضء ال ًحجضؤ مً ألامً 

 الٝىمي.

ة وألامً ٌصجْ الح٣ىمات ِلى دِم الؽش١ات في ظّحها للحفى٥ ِلى الٝذس 

الحىا٘عُة والذ٘اُ ًِ اإلافلحة الىوىُة، ٠ما ًجل ِلى الح٣ىمات ثٝذًم 

ة مْ اظحخذام  ًذ اإلاعاِذة في مجا٥ الحّلُم وجّلُم الٝادة ألاِما٥ الحجاٍس

ض الٝىة الاٜحفادًة في مجا٥ ؤلاداسة مْ دِم الٝىاُ  الز١اء الاٜحفادي لحٍّض

ال٢بيرة ًِ الحجاسة  الخاؿ الزي ال ًٝل ؤهمُة للىـى٥ بلى  جم اإلاّلىمات

 الذولُة.

ض الٝذسة  مثال الىالًات اإلاححذة جعحخذم الز١اء الاٜحفادي في جٍّض

للماظعات ِلى اإلاىا٘عة في العىٛ الّاإلاُة، مْ مىاحهة الححذًات اإلاحمثلة 

ّحبر العبل الشثِس ي في  في م٣ا٘حة الحجعغ الزي دهذد اإلااظعات َو

 ٜحفادي للىالًات اإلاححذة.الجهات الٙاِلة في اإلاجحمْ الز١اء الا

ًبذو واضحا مً خال٥ اإلاىا٘عة الذولُة  :الخحدًاث الخكىىلىحيت .3

اإلات اًذة رات الؽشاظة في مجا٥ اإلامحل٣ات في بواس الجىاهل الفىاُِة 

ة، والحفمُمات وؤلاوعان، حٝىٛ الىبْ  )بشاءات الاختراُ والّالمات الحجاٍس

ل الح٢ىىلىحُا، بشاءات الترخُق، واليؽش، والح٢ىىلىحُا، بشام  الحماًة، هٝ

 ٜاهىن اإلاىا٘عة...
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وهىاٟ مً ًا٠ذ ؤن اإلاحاٍ٘ة ِلى البحث والابح٣اس والاظخثماس وثامين 

ة و  ما٥ الحجاٍس ٞ و البحىذ وبوؽاء ألِا اإلامحل٣ات وولْ بظتراثُجُة للخعٍى

 90الحّاٜذ مً الباوً.

ة للز١اء ومً الححذًات العابٝة الز٠ش هفل بلى بوؽاء الىٍم الىوىُ 

الاٜحفادي والزي ٌّٗش ِلى ؤهه"ولْ الّمل والحيعُٞ بين حمُْ الىٍم 

ُة التي ًح٣ىن مجها هٍام الز١اء الاٜحفادي للبلذ".  الِٙش

 ثامىا: غىاصس الركاء الاكخصادي:

ال ثخحلٚ ِىاـش الز١اء الاٜحفادي ِلى معحىي الذولة ، مما ٌؽير الى ان 

ثيبجي ِملُة الز١اء الاٜحفادي الذولة،  اإلااظعات بي حضء او ُِىة مفٕشة مً

 91 :ةِلى الّىاـش الحالُ

وجّحمذ بي هٍام مّلىمات مىٙح  ِلى الخاسج.، : طياطت اليلظت والخىافظيت .4

ش وجعم  بمعاًشة اإلااظعات في جّٝل الٙشؿ  ِلى ِملُات البحث والحىٍى

ٞ الحّٗش ا إلاؽتٟر والحفى٥ ِلى ألاظىاٛ في الّالم، وثحم هز  اإلاعاًشة ًِ وٍش

 ِلى الشهاهات ؤلاظتراثُجُة وثجمُْ الخبرات و اإلاّلىمات الّامة والخاـة.

: بهذٗ حماًة اإلاحُي الاظتراثُجي لالٜحفاد طياطت ألامً الاكخصادي .2

ة الىظاثل التي ثممً حماًة ؤلاسذ اإلاّلىماجي للماظعة الٝىمي، و  هى مجمِى

 .ووؽاوها

عم  للماظعة بالحٕير هحى اي اظحّما٥ اإلاّلىمة بفٙة ج: طياطت الخ:ثير .6

محُىها مً ؤحل ؤن ث٣ىن ؤ٠كر ٜذسة ِلى ثحُٝٞ ؤهذا٘ها الاظتراثُجُة، ؤو مً ؤحل 

                                                
90

Ribault Thierry, les banques de données dans le dispositif japonais de veille 

technologique. In documentaliste, 1994, p. 67  
ؾ، مشحْ ظبٞ ر٠ش  91  12-125، ؿ ؿ وظُم ؤبى َِش
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خاـة ِلى معحىي الهُئات اإلاّشو٘ة،  بًٝاٗ التهذًذات التي ًم٢ً ؤن ثىاحهها

 بةِذادها للىٍم واإلاّاًير التي ثذًش الحُاة الاٜحفادًة، اهٍش الؽ٣ل اإلاىالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىحفش مجا٥ ثىبُٞ الز١اء الاٜحفادي خفىـا في ألاظىاٛ التي جّحبر مفذسا  ٍو

حّذي ألامش رل٤ ألن ث٣ىن مفذسا للحإرير و الٝىة. ومً ؤمثلة رل٤ :  للُٝمة اإلاما٘ة، بل ٍو

ة، الجُىات، الؽب٣ات  ْ الىيران و الٙماء، الخعل ، الىاٜة، ـىاِة ألادٍو مؽاَس

ْ ال ثح٢مها الاثفالُة، ث٢ىىلىحُا اإلا ّلىمات و الاثفا٥ و ألامً، رل٤ ؤن هز  اإلاؽاَس

ُة اإلاىحىج والخذمات الحاعبّة، ل٢ً ًحجاوصألامش رل٤ ألن ث٣ىن  ٜاِذة العّش و هِى

 لذولة الّامل الحاظم في الحفى٥ ِلحها. لاإلاىا٘ٝة و اإلاعاهذة العُاظُة 

ظتراثُجي بين ١ا٘ة برا، ٘الز١اء الاٜحفادي دهحم بذساظة الحٙاِل الح٢ح٣ُي و الا 

ات اليؽاه اهىالٜا مً اإلااظعة مشوسا باإلاعحىي الىظي )الجماِات اإلاحلُة( بلى  معحٍى

)الاظتراثُجُات اإلاّحمذة لذي مشا٠ض الٝشاس في الذولة(، ومً بين ي بلٓى اإلاعحىي الىوج

 الخفاثق الشثِعُة للز١اء الاٜحفادي و الاظتراثُجي ًم٢ً ر٠ش ماًلي:

 الذكاء االقتصاديعناصر 

 األمن والتنافسية اليقظة التأثير

 تغيير المحيط
تطبيق التأثري على 
رلموعة االعوان من 
أجل التأثري على 

 احمليط لفائدهتا

 حماية المعلومة
اخلاصة من ادلرخاطر 
اخلارجية والتسربات 
الالإرادية أو الغري 

 مقصودة

 البحث عن
 المعلومة

حبث ومعاجلة 
وبث ادلعلومة من 

 أجل استغالذلا
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 تراثُجي والح٢ح٣ُي للمّلىمات رات اإلاضاًا الحىا٘عُة في بثخاد الاظحخذام الاظ

 الٝشاسات.

 .ة لحيعُٞ حهىد ألاِىان الاٜحفادًين  وحىد بداسة ٍٜى

  ة بين اإلااظعات ة و اإلاحلُة.،الجامّات ،وحىد ِالٜات ٍٜى  ؤلاداسات اإلاش٠ٍض

 ٕي بدماج مماسظات  جؽ٢ُل حماِات الم(lobbying) .و الحإرير 

  الّلمُة، الحٝىُة، الاٜحفادًة، الٝاهىهُة والجُىظُاظُة.بدماج اإلاّاس ٗ 

 .اِحماد " الّاإلاُة " ٠علم الثخار الٝشاسات 

 .ُة ٝة ؼِش ة في وؽش اإلاّلىمات و الحفى٥ ِلحها بىٍش  العٍش

  الهذٗ مً الز١اء الاٜحفادي هى حماًة التراذ الىوجي خاـة في عبّذًه

 الح٢ىىلىجي والفىا ي.

ـش الز١اء الاٜحفادي ِلى معحىي الذو٥ ، حذدت رالرة وفي دساظة اخشي ًِ ِىا

 ِىاـش بي: 

  لمان وحىد ًٍٝة اظتراثُجُة مارشة جعهل ِملُات اثخار الٝشاسات في

 اإلاجا٥ الاٜحفادي . 

  ذستها الح٢ىىلىحُة في ماظعات دِم الحىا٘عُة داخل اإلااظعات ، ٜو

 البحث إلافلحة ثل٤ اإلااظعات . 

 اإلااظعات والامً إلااظعات البحث ِلى  لمان الامً الاٜحفادي داخل

 معحىي الذولة. 

 جاطػا: وطائل الركاء الاكخصادي والاطتراجي ي:

الم والاثفا٥ ١ا٘ة الٍشوٗ لىمى ِملُات الز١اء لٝذ  هُإت ث٢ىىلىحُا ؤلِا

ْ في ِذد الحىاظل آلالُة ووٛش حمْ  الاٜحفادي في الّالم، حُث ؤدي الت اًذ العَش
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لى ثبجي الز١اء الاٜحفادي مً ٜبل مخحلٚ اإلااظعات و الهُئات اإلاّلىمات والححلُل ب

ِامة ١اهد ؤو خاـة، ومً بين اإلااظعات التي ِملد ِلى بًجاد همارج للححلُل 

(، ًمم هزا الىمىرج ظد ؤدوات 1995) Fuldالحىا٘س ي، ًم٢ً ر٠ش همىرج ٘ىلذ 

 92للححلُل الحىا٘س ي والاظتراثُجي و بي ِلى الحىالي:

ًملمح هىاًا   .2 : ٌعم  بالحيبا بٝشاسات هاالء وبححذًذ الّىامل  وكدزاث املظيًر

ذاد اإلالم  الىٙس ي لفاحل الٝشاس،  التي ثارش ِلى بحشاءات بثخار الٝشاس لذدهم. وِ 

حباس ظبّة محذدات بي: ؤهماه الُٝادة، الثٝا٘ات، اإلاعاسات  ًجل ألاخز عبّين الِا

شاسات العابٝة. ٠ما ًحم ثحلُل هز  اإلاهىُة، ال٢ٙاءات، الحىحهات، اإلاُىالت و الٝ

اإلاحذدات في ٌل مىاخ اإلااظعة الحالي و اإلاعحٝبلي، مً وحهة هٍش الح٣الُٚ 

 والح٢ىىلىحُا اإلاحاحة، وؤلاداسة والّملُات.

وبي ثٝىُة جعم  بالحّٗش ِلى محذدات   (Benchmarking):غىالباوشماز ي  .3

ىاُ اليؽاه وثىبُٞ ما ال٢ٙاءة الّالُة ألحعً اإلااظعات الّاملة في هٙغ ٜ

 ٌعحخلق مجها مً دسوط.

ة مخحلٚ هٝاه  جحليل إلاطتراجيجيت املظخلبليت  .4 ٝفذ مً رل٤ محاولة مّ٘ش : ٍو

الٝىة والمّٚ و٠زاالٙشؿ والتهذًذات التي ثحُي باإلااظعة، وهى هٙغ الىمىرج 

، وجعم  هحاث  هزا الححلُل SWOTاإلاّشوٗ في مجا٥ الححلُل الاظتراثُجي باظم 

 ذًذ ثىحه اظتراثُجي ومحاوس ؤولُة للحذخل.بحح

ثحلُل الٝىي اإلاحُىُة  Fuld: ًٝترح همىرج  جىكؼ الاطتراجيجياث الخىافظيت  .5

ألاسبْ للماظعة وبي ِلى الحىالي : اللىاث  و الحىٍُمات، الح٢ىىلىحُا، الحٕيرات في ٜىاُ 

ٟ(، وهىاٟ ِذة اليؽاه )ِملُات المم والذِم( وؤخيرا الضباثً )همى ِادات الاظتهال

وٛش ؤخشي في هزا اإلاجا٥ مجها: همىرج الٝىي الخمعة لبىسثش، همىرج الاظحجابة 

للمىا٘عة الزي ًٝط ي بحُُٝم مخحلٚ الاظحجابات للمىا٘عة باظحّما٥ ِذة ثٝىُات 

                                                
ؾ، مشحْ ظبٞ ر٠ش  92  .140-137، ؿ ؿ وظُم ؤبى َِش
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ُة  الُة والىٛش الىِى مجها الىٛش الحٝلُذًة لححلُل اإلاىا٘عة، اإلامارلة، الىمارج الٍش

 ن، اإلاالحٍىن(.)مٝابالت ألاخفاثُي

،  Timelining: ًٝترح ٘ىلذ في هزا ؤلاواس ما ٌعو  ب  جىكؼ إدخال مىخىج حدًد  .6

ٝفذ بزل٤ محاعبّة اليؽاوات الّملُاثُة للماظعات و الحّٗش ِلى اإلاّلىمات  ٍو

ّحمذ اإلاحلل ؤظاظا ِلى اإلاي اهُة ٠إداة ثحلُلُة. جحليل الخكاليفالىاثجة و ثحلُلها. : َو

حمثل الّىفش ألا  ظاه ي لهز  اإلاٝاسبة في التر٠ي  ِلى الّىامل الحشحة ٠ؽشاء اإلاّذات، ٍو

ة.  البىاًات و الحجهي ات و الح٣الُٚ ؤلاداٍس

وثجذس ؤلاؼاسة هىا بلى ؤن ١ل هُى مً اإلااظعات و الهُئات ًىىس وٛش خاـة بها في 

 هزا اإلاجا٥ و رل٤ ثماؼُا مْ وبُّة وؽاواتها ومجاالت ثذخلها. بال ؤن الهذٗ مً

اظحخذام الز١اء الاٜحفادي ٢ًمً في اإلاحاٍ٘ة ِلى الاظحٝال٥ الاٜحفادي، و 

الحفى٥ ِلى حفق ظىٛ بلاُ٘ة وثىمُة ؤلابذاُ و الححالٙات ؤلاظتراثُجُة 

: ٞ  و٠زل٤ لمان دًمىمة اإلااظعات ثىا٘عُتها ًِ وٍش

 .)ٜذسات ؤلابذاُ )الضباثً : اإلاىحىحات رات الُٝمة اإلاما٘ة 

 ق العىٛ، ألاسباح و الحىظْ.٠ٙاءة ألاداء:  حف 

 .)الذًمىمة )دوسة حُاة اإلااظعة 

ومً الىٛش ال٢مُة اإلاعحخذمة في ثحلُل هحاث  الز١اء الاٜحفادي، ًم٢ً ر٠ش بداسة 

    اإلاّاٗس واظحخشاج اإلاّاٗس مً البُاهات.
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  غاشسا: هماذج غامليت للركاء الاكخصادي:

ات الاٜحفادًة، الفىاُِة جّحبر هز  الىمارج هٍاما لجمْ اإلاّلىم   

والح٢ىىلىحُة ومً بين الىمارج اإلاّشو٘ة الشاثذة في هزا اإلاجا٥ هز٠ش ؤهمها ِلى 

 93 الىحى الحالي: م الاظحّاهة بمشحّين

 الىمىذج الياباوي في الركاء الاكخصادي:  .1

ًحمش٠ض الز١اء الاٜحفادي في الُابان في وصاسة الحجاسة الذولُة و الفىاِة 

(MITI) ًحمثل دوسها ألاظاه ي في معاِذة اإلااظعات الُاباهُة وثىححهها  والتي

ة الٍّو   وبِالمها ومشا٘ٝتها مً حهة، ومً حهة ؤخشي جّحمذ الؽش١ات الحجاٍس

الُاباهُة ِلى الجامّات ومشا٠ض البحث الحاعبّة لها التي ثمى٥ مشا٠ض بحث وث٢ٙير 

ة  ً، اإلاىٍمات اإلاهىُة، والهُئات ؤلاداٍس رات الىاعبْ البحثي والّلوي، وباحثين صاثٍش

المذادها باإلاّلىمات والذساظات والىحاث ، ما ًٙعش بىلىح الاظخثماس الىاج  

ٝا لٝاِذة ؤن ؤلاداسة الجُذة للمىاسد التي جعم  واإلاىٍم لٙاثذة اإلااظعات،  ٘و

بخلٞ الُٝمة ثخبج  ظُاظة مح٣املة  ًٙاد اإلاتربفين واإلاحذسبين الُاباهُين بلى 

ش حى٥ مهامهمالخاسج، وا  ظحٝبا٥ اإلاحذسبين ألاحاهل ومىالبة هاالء بةِذاد ثٝاٍس

ٞ الح٣امل بين الز١اء  ٘خشج الُاباهُىن مً ِملُة الحٝلُذ بلى الابح٣اس ًِ وٍش

ح  حفق في العىٛ  ش، ٘و الاٜحفادي واإلاىا٘عة في مجا٥ البحث والحىٍى

لى اإلاّلىمات ٠إداة الخاسحين، وهٍام الز١اء الاٜحفادي الُاباوي ًحمي  بتر٠ي   ِ

م  % 1.5اظتراثُجُة وثخفق اإلااظعات الاٜحفادًة في الُابان هحى  مً ٜس

 ٛ عحٕش تها في هزا %4بلى3ؤِمالها  هٙاٜه في مجا٥ الز١اء الاٜحفادي َو مً ٜو

 اإلاجا٥. والؽ٣ل اإلاىالي ًمثل همىرج الز١اء الاٜحفادي الُاباوي:

 

 

 

                                                
ثةةةُةش سلةةا: الز١اء الاٜحفادي، وظُلة  دماج البحث والحىىٍش لمً مىٍىمة الخذمات، واّٜه وآ٘اٜه   93

 . 9-5ظىة وؽش، ؿ ؿ في الجضاثش، دون 
     41-27-11-22-04-2013-ssh/54-10-ouargla.dz/index.php/numero-https://revues.univ 

 

https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-10-ssh/54-2013-04-22-11-27-41
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 : همىذج الركاء الياباوي16شكل 

 

ما٥ وحزب اإلافذس: حمذاوي محمذ، ؤهمُة الز١اء الاٜحفادي في ثحعين مالثمة مىاخ ألِا

ة، الّذد   18، ؿ:02/2012الاظخثماسات ألاحىبُة مجلة ؤداء اإلااظعات الجضاثٍش

لؽ٣ل ؤن هٍام الز١اء الاٜحفادي الُاباوي ًٝىم ِلى الىصٍش وهالحَ مً ا

ذة وصاسات ؤخشي وو٠الت ومّاهذ بحث وثىىٍش وابح٣اس ومً حاهل ران  ألاو٥ ِو

ما٥ الزي ٌعاهم في ثحذًذ ؤلاظتراثُجُة الّامة والؽاملة  لمً الىمىرج، ِالم ألِا

ا والتي جعاهم في و١ل اإلاّاهذ لمجه Think Tanksللبالد، وؤخيرا هُئات الح٢ٙير 

ش وؤلابذاُ والابح٣اس اإلاعحمش. ش البحث وبدماج الحىٍى  ثىٍى
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كي في الركاء الاكخصادي: .2  الىمىذج ألامٍس

في جعُّىات الٝشن اإلااض ي، ؼهذت العاحة الّاإلاُة خاـة الفىاُِة مجها 

٣ي خاـة في مجا٥ الز١اء  مىا٘عة ؼشظة، ًٍهش حلُا هزا في اإلاؽهذ ألامٍش

سا٘ٝه مً ثحىالت الظُما بحجم الحىمُة خاـة باإلاٝاسهة  الاٜحفادي وما

بماحٝٝحه الُابان وؤوسوبا ِلى اِحباس انهما مً ا٠كر اإلاىا٘عين للىالًات اإلاححذة، 

ْ وواحهحه م٢ً ان هز٠ش ما ٜو ىٖ“ؼش٠ة  ٍو ٢ُة مً مىا٘عة ؼذًذة ”بٍى ألامٍش

٢ُة للىيران”ؤًشباؿ“ارشت ِلحها مً وٗش   و الٙماء ، و٠ذا  ؤلاداسة ألامٍش

(NASA)  ان“مً ٜبل محىة للٙماء، ٘ش٠ضت الىالًات اإلاححذة حهىدها ” ؤٍس

مل حماِات  وولْ الهذٗ ألاظاه ي لّملُة الز١اء الاٜحفادي في دِم الحإرير ِو

المٕي لححُٝٞ ؤهذاٗ اإلافلحة الّامة في الذاخل ٠ما في الخاسج، مً هىا 

٢ُىن ِلى البحث وخلٞ ظىٛ ساثجة للمّل ىمات، وثم٢ىد مً ِمل الامٍش

العُىشة ِلحها الحٝا، لححجىل ؤي مىا٘عة محملة لش بمفالحها، وؼملد هز  

العىٛ اإلاخففة للمّلىمات ِلى ِذة محّاملين باخحالٗ اهحماءاتهم 

ووحهاتهم، ٘ممد: العماظشة ، الجامّات، هُئات البحث و الح٢ٙير، اإلا٢حبات، 

اظعات في بِذاد ؤلاظتراثجُة هُئات ألامً الخاـة، جؽتٟر ١ا٘ة الهُئات واإلا

ٝا آللُات ِمل  ة باليعبة للبلذ، والحخىُي لحىُٙزها ٘و الىوىُة رات ألاولٍى

 مح٢مة الذٜة ٠ما ًىض  الؽ٣ل الحالي:
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كي17شكل  : همىذج الركاء الاكخصادي في الىظام ألامٍس

 

ما٥ وحزب  اإلافذس:حمذاوي محمذ، ؤهمُة الز١اء الاٜحفادي في ثحعين مالثمة مىاخ ألِا

ة، الّذد   19، ؿ:02/2012الاظخثماسات ألاحىبُة مجلة ؤداء اإلااظعات الجضاثٍش

هالحَ مً الؽ٣ل ان اإلاش٠ض الشثِس ي لهزا لىٍام الز١اء الاٜحفادي وهى البِد 

ن ومجلغ ألامً الٝىمي لجمْ وثش٠ي  وثىصَْ و٠ذا  ثبيُه ليؽاه الى١االت ألابُ

ة ؤخشي KrollوPinkertonالخاـة لالظحّالمات مثل  ٠ما ثىحذ هُئات مش٠ٍض

 ١اإلاجلغ الاٜحفادي الىوجي.
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 الىمىذج الفسوس ي في الركاء الاكخصادي: .3

شك دوس ٜىي لل ح٣ىمة ما ًمي  هٍام الز١اء الاٜحفادي الٙشوس ي بىحىد ٘و

في مُذان الز١اء الاٜحفادي بلى حاهل اإلااظعات الّمىمُة ال٢بري، ؤي ٌعىد  

ة، ٠ما ؤن اإلابادسات الّمىمُة في ٘شوعا ثحٕلل ِلى ١ل ما هى خاؿ،  اإلاش٠ٍض

 با لا٘ة بلى رل٤ ًبٝى الىمىرج الٙشوس ي سهين ِاثٝين ؤظاظين هما:

الحىُٙزي )سثِغ بح٢م وحىد رىاثُة الح٢م في الجهاص الػائم الدطخىزي: -

الىصٍش ؤو٥( خاـة في مشحلة الحّاٌؾ العُاه ي، ٠ما ًاخز ِلى –الجمهىسٍة 

ثش٠ُبة الىصاسات لّٙها في ثجعُذ آلُات الٍُٝة والز١اء الاٜحفادي وحت  في 

 ببشاص ؤلاسادة في الحُٕير.

ة الػائم الثلافي:  - هح  ًِ ٌىاهش الاهحماء الحضبي واإلاشحُّات الثٝاُ٘ة وال٢ٍٙش

ٙين، ثٙؽش ي ٌاهشة بخٙاء اإلاّلىمات والححَٙ ِلحها، ٠ما إلاخح لٚ ؤظالٟ اإلاٌى

بن رٝا٘ة الذبلىمات والؽهادات اإلامىىحة في مخحلٚ اإلاذاسط الّلُا والجامّات 

ة، وبالحالي لّٚ  ا مً ِذم الحجاوغ في الثٝا٘ات ؤلاداٍس في ٘شوعا، ث٢شط هِى

ش با   بة في الححذًث والحىٍى لا٘ة بلى رل٤ ِذم ٜذسة ما الثٝا٘ة اإلاؽتر٠ة والٔش

( ِلى حلل الز١اء البؽشي الخاسجي واظحخذامه في Fondationsٌعو  بالهُئات)

بٜامة آلُات الز١اء الاٜحفادي والاظحٙادة مىه ِلى هحى ما هى حاسي الّمل به 

 في ماظعات وهُئات الح٢ٙير في الىالًات اإلاححذة ؤو الُابان.

الح هٍام الز ىات ـ  ١اء الاٜحفادي في ٘شوعا اهىالٜا مً ظىة ٜذ جّالد ألـا

ش 1995 ش هاثل Carayonِىذ وؽش ثٍٝش . لٝذ اٜترح Mertereومً عبّذها ثٍٝش

Carayon  ٝا للخفىـُات الٙشوعُة الز١اء ثىىٍش هٍام الز١اء الاٜحفادي ٘و

ش ِلى اإلاعحىي ؤلاٜلُوي )الجماِات اإلاحلُة(  ملُات البحث والحىٍى الاٜحفادي ِو

 ، ٠ما هى مىض  في الؽ٣ل ؤدها خاؿوالٝىاُ ال
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 همىذج الركاء الاكخصادي في الىظام الفسوس ي 18شكل

 

ما٥ وحزب  اإلافذس:حمذاوي محمذ، ؤهمُة الز١اء الاٜحفادي في ثحعين مالثمة مىاخ ألِا

ة، الّذد   .21، ؿ:02/2012الاظخثماسات ألاحىبُة مجلة ؤداء اإلااظعات الجضاثٍش

هالحَ مً هزا الؽ٣ل ؤن اإلااظعحين الهامحين في هزا الىٍام هما ِلى الحىالي 

( SGDNألاماهة الّامة للحيعُٞ بين الىصاسات وألاماهة الّامة للذ٘اُ الٝىمي)

 و٠الهما ثحد ظلىة الىصٍش ألاو٥. 

 .شس: الركاء الاكخصادي واطساجيجيت املؤطظظتالحادي غ

ًٝىم الز١اء    أهميت الركاء الاكخصادي في اطتراجيجيت املؤطظت: .1

الاٜحفادي ِلى ثحلُل محُي البِئة للماظعات، اي بىاء هٍام مح٣امل في 

ع٢بها الٝذسة ِلى الحإرير في محُىها، وان الححذي  م٣ىهاثه ًم٢ً اإلااظعة َو
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ش اإلاّ ة الىـى٥ الحها وام٣اهُة اظحخذامها ، بر لم ٌّذ في ث٘ى لىمات بل في ظِش

 
ً
ّة ، و٠ُُٙة حلها ٘مال ير الٙشؿ ومجابهة التهذًذات اإلاحٜى جعاِذ ِلى ث٘ى

ش اظالُل  ير الحماًة لحل٤ اإلااظعات واإلاحاٍ٘ة ِلى دًمىمتها وثىٍى ًِ ث٘ى

ات اإلاىا ظبة الّمل الذاخلُة واإلاعاِذة في اثخار الٝشاس اإلاىاظل في الاٜو

ة الالصمحين التي ٌعحىحبها الٝشاس .   94وبالؽ٣ل والعِش

والّىامل الاظاظُة للىجاح في ِملُة الز١اء الاٜحفادي للماظعات بي         

ٞ سبي الخبرات وثحلُل  ّات الحالُة واإلاعحٝبلُة ًِ وٍش ة الحٜى الٝذسة ِلى مّ٘ش

ح٢ُٚ مْ الهُا١ل اإلاّلىمات وثىحُذ الىاج داخل اإلااظعات، و٠زل٤ الٝذسة ِلى ال

 ًِ اٜامة الؽب٣ات والاظحٙادة مً اإلاحخففين 
ً
والٝىاهين في هزا اإلاجا٥ ، ٘مال

ة للحماًة  ير اإلاعحلضمات المشوٍس والحّاون بين الٝىاِين الّام والخاؿ، لٕشك ث٘ى

 . 95الذ٘اُِة او الاجىمُة لحل٤ اإلااظعات في الحّامل مْ محُىها الذاخلي والخاسجي

 كصادي لخىافظيت املؤطظت.أهميت الركاء الا .2

عبّذ ٌهىس ال٢مبُىثش واهخؽاس اظحّماله، ظّد الذو٥ للحفى٥ ِلى  

ُة ان  ة، ما خلٞ مىا٘عة ؼذًذة، او ما ٌّٗش اإلاىا٘عة اإلاّ٘ش اإلاّلىمات واإلاّ٘ش

ما٥ مً خال٥ ؼب٢ة الاهترهد، وهز   اإلاىا٘عة، هزا مً احل مماسظة الِا

ير اإلاحٕيرات ظلىد المىء ِلى الز١اء الاٜ حفادي إلاىاحهة ثل٤ اإلاحٕيرات وث٘ى

 . 96الحماًة الالصمة للماظعات والذو٥ في ٌل اؼحذاد اإلاىا٘عات

ٌّذ الز١اء الاٜحفادي احذ الىظاثل ليؽاه اإلاحخففين في اإلاجا٥         

ل  ش ِبر بشاءات الاختراُ واإلاحاعبّة والتٜر الاٜحفادي ومجاالت البحث والحىٍى

ذام الح٢ىىلىحُا التي ثشاٜل الٙشؿ اإلاحّلٝة لبِئة اإلاحُي مً خال٥ اظحخ

                                                
 .78ؿ  هبُل مهذي الجىابي، محمذ وّمة محمذ الضبُذي، مشحْ ظبٞ ر٠ش ، 94

95
Claude Revel , Op. cit. P.14 .  

96
Charks A. Thomas , "economic intelligence and the republic of India asaglibal 

economic power , master degree of arts in competitive intelligence studies , American 

public university system west Virginia 2012. P.34.   
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بالحىىسات الح٢ىىلىحُة التي تهحم بالبحث ًِ اإلااظعات والححالٙات 

ّة لِغ داخل  ً الاظىاٛ الجذًذة وثشاٜل التهذًذات اإلاحٜى الاظتراثُجُة ِو

 .97اإلااظعات ٘حعل بل ِلى معحىي الذو٥ 

ش الز١اء للماظعة مّلىمات حى٥ البِئة الحىا٘عُة  ً ً٘ى ، ِو

الححىالت والحىىسات الحاـلة في بِئتها ال٣لُة الظُما البِئة الحىا٘عُة وخاـة 

لذ مً  ّٝ ان ما ث ا ؤـب  اظحٝشاس اإلاي ات الحىا٘عُة، ًٝل ًىما عبّذ ًىم وظِش
ّ
إلا

وٗش اإلاىا٘عين، عبعبل الّىإلاة وثىىس ث٢ىىلىحُا اإلاّلىمات والاثفا٥ التي 

وجّذد مفادسها. ٘اإلاّلىمات  ظاهمد في جعهُل الحفى٥ ِلى اإلاّلىمات

جعاِذها ِلى ثحُٝٞ ٠ٙاءة ثخفُق اإلاىاسد، اظحخذامها، جصجُْ ؤلابذاُ 

ُة ؤلاهحاج  والابح٣اس، مما ًادي ِلى ثحعين ؤلاهحاحُة، الاسثٝاء  بمعحىي هِى

وسْ٘ معحىي ألاداء. ثحعين آلُات حل اإلاؽ٢الت الحىٍُمُة اإلاّٝذة، بهذٗ 

ُٚ خلٞ بِئة مىاظبة لالبح٣اس و ؤلابذاُ، بسظاء الثٝا٘ة الحىٍُمُة اإلاحٙضة بحٌى

ة العلى٠ُة، ثىبُٞ ثٝىُات الحذخل بهذٗ الحفذي إلاخحلٚ ؤؼ٣ا٥  اإلاّ٘ش

 98اإلاىا٘عة وثحعين ألاداء الحىا٘س ي.

وللحٙاً ِلى اإلاي ة الحىا٘عُة بين مىا٘عحها، ًجل ِلى اإلااظعة ؤن ث٣ىن  

ي جعم  لها بالحيبا با ححُاحات، ظباٜة في الحفى٥ ِلى اإلاّلىمات وؤلاؼاسات الت

ّات، ب٠خؽاٗ عبّن  وسدة ّ٘ل العىٛ، مثال : بوالٛ مىح  حذًذ، الحٕير في الخؽَش

الحىىسات والح٢ىىلىحُات الجذًذة، ٘حىىس الز١اء ؤلاٜحفادي ٌّحبر ؤٜىي وظُلة 

ة ثحد ثفٗش اإلااظعة ٝة ٔير مباؼشة بىاظىة خلُة  ،مّ٘ش ٠ما ؤن ثىبُٝه بىٍش

ش بداسة اإلاّلىمة وثذ٘ٝها داخل مح٣املة ؤو ب ىاظىة محخففين، ٌّحبر ِامل لحىٍى

 اإلااظعة.

                                                
 .78هبُل مهذي الجىابي، محمذ وّمة محمذ الضبُذي، مشحْ ظبٞ ر٠ش ، ؿ  97
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ير مّلىمات دُٜٝة في ِملُة الز١اء الاٜحفادي ًادي الى حٝاثٞ  وث٘ى

هم ا٘مل للبِئة  ش اظتراثُجُة ثىا٘عُة ا٘مل، ٘و محىىسة في ظُاٜات الّمل وثىٍى

اإلاعحٝبل، ٘مال ًِ الحىا٘عُة لِغ ٘ٝي للمىا٘عين الحالُين بل للمىا٘عة في 

الخىي والاظتراثُجُات والٙشؿ الاظاظُة لححُٝٞ الاهذاٗ الجهاثُة والحفى٥ 

 ِلى ا٘مل الىحاث .

 دوز الركاء الاكخصادي وجىفير املػلىمت واجخاذ اللساز. .3

 دوز الركاء الاكخصادي في جىفير املػلىمت ذاث حىدة. -

شؼُذ  اثخار الٝشاسما ان اإلاّلىمة اإلاالثمة ورات حىدة ثادي ححما بلى ث    

ًممً بٝاء واظحمشاس ثحُٝٞ الحمي  للماظعة، اإلاّلىمات ؤـبحد مىسد 

ة اإلاىلىبة  اظتراثُجي ٌعاِذ اإلااظعة ِلى اثخار مخحلٚ الٝشاسات والعِش

بن ُٜمة اإلاّلىمة جّحمذ ِلى مذي مىّٙتها وهزا ًحىلل  وبإٜل الح٣الُٚ،

ة حُُٝٝة مً اإلاّلىمات التي جعحىُْ ال حفى٥ ِلحها، ٘الفّىبة، مجمِى

ٝة  ٘الفّىبة لِعد في حُاصة اإلاّلىمة، وبهما في بظحخشاج هز  اإلاّلىمة بىٍش

حىلل مً اإلاحخففين  ً مً ال٢م الهاثل للمّلىمات اإلاحاحة، ٍو ؤظُش مً آلاخٍش

والٝاثمين في الز١اء ؤلاٜحفادي، التر٠ي  ِلى الحفى٥ ِلى اإلاّلىمات ٜبل الٕير 

لى ثىٍُم هزا ال٢م مً اإلاّىُات حعل بححُاحات والحا٠ذ مً صحتها، ِو

، 99اليؽاه ، ٘لِعد ١ل اإلاّلىمات مُٙذة ، و ال جؽتٟر مً حُث ألاهذاٗ

ًحم٢ً اإلااظعة مً الحفى٥ ِلى اإلاّلىمات الاظتراثُجُة  ٘الز١اء الاٜحفادي

الالصمة إلاحخزي الٝشاس وبحعً اظحّمالها واظحٕاللها ثحم٢ً اإلااظعة مً 

 الاظتراثُجُة وثحُٝٞ الحمي . ـىاِة الٝشاسات

 

                                                
99 A .Bloch , L’intelligence économique , Economica , Paris , 1996 ,P 43.  
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 الركاء الاكخصادي  واجخاذ اللساز:  -

ًشثبي هجاح اإلااظعة بمذي ٠ٙاءتها في ـىاِة الٝشاس الّٙا٥، ومً خال٥    

ِملُة ث٣ىن برش اإلاٙاللة بين  100ؤحذ الحّاٍسٚ لّملُة اثخار الٝشاس بي 

ة بذاثل ؤو حلى٥ ِلى ألاٜل بذًلين، و ادي والزي هى ٌّذ الز١اء الاٜحف مجمِى

ير مبجي اـال ِلى بشام  الز١اء الفىا ي مهم في اإلااظعة ِ٘عم  لها  بح٘ى

ىب ة واإلأش ٘حها ووـىلها بلى اإلاعحّمل لها في  اإلاّلىمات الاظتراثُجُة اإلاىرٜى

ش البذاثل اإلاهمة  د اإلاىاظل، وحعً اظحٕاللها وجعُيرها ٌعاهم في ث٘ى الٜى

لى برشها ًحم٢ً ـى اُ الٝشاس مً اإلاٙاللة بُجها واخحُاس لفىاِة الٝشاس، ِو

د اإلاىاظل محٝٝة  البذًل ألامثل والٝشاس الاظتراثُجي اإلاالثم للماظعة وفي الٜى

 بزل٤ مي ة ؤو مضاًا ثىا٘عُة ثحٙىٛ مً خاللها ِلى مىا٘عحها.

وهىاٟ مً ًشي ان الز١اء الاٜحفادي له دوس محىسي وثارير مباؼش ِلى 

  101:ؤظاظا فياظتراثُجُات اإلااظعة ثحمثل 

د دهذد  جطىٍس املىخجاث الجدًدة: • ألن دخى٥ اإلاىا٘عين حذد ١ل ٜو

اإلااظعات الّاملة في العىٛ، ولزل٤ بالز١اء ًم٢ً مً الحيبا بالجذًذ وهزا 

ٞ اإلاحىلبات الجذًذة لممان  ًادي بلى الّمل ِلى الاختراُ وؤلابذاُ ٘و

ة للماظعة.   الىجاح والاظحمشاٍس

جل اثخار ٜشاسات مهمة عبؽإن الاظخثماس، ٌّحبر ألهه ًاجخاذ اللازازث: •

ؤلاظتراثُجُة ؤو مىاحهة اإلاىا٘عين والز١اء الاٜحفادي ٌعم  باثخار ؤحعً 

الٞ اسس الزي ًم٢ً مً ثٝلُل اإلاخاوش ألهه ٌّمل ؤي الز١اء ِلى الححشي ًِ 

اإلاّلىمات اإلاحّلٝة باإلاىا٘عين في البِئة اإلاحُىة باإلااظعة   والتي 

   لىمات) ًحم اثخار الٝشاسات.ؤظاظها(اإلاّ

                                                
100 ة ، صهشان لليؽش والحىصَْ، ِمان، -  .13،ؿ 2009مىّم صمضصٍش اإلاىظىي ، اثخار الٝشاسات الاداٍس  
101 A. Bloch, Op. cit, p10.    
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ه الُٝاط  ًلىد لألداء الىاجح: • ألن الز١اء الاٜحفادي مً وٜش

الزي ًٝىم ِلى الذاسظة اإلاٝاسهة للمحاظً للمىا٘عين benchmarkingاإلاٝاسن 

ً ٝة ؤربخد ؤهمُة اإلاي ة الحىا٘عُة التي جّحبر ؤحعً ث٣ٍى  حُث هز  الىٍش

ً خاـ اء( وحت  ٔلٞ وخعاسة وجُٕير للىٝل والحّلم مً )آلاخٍش ة ألاٍٜى

  اإلااظعة.

الز١اء الاٜحفادي هى وظُلة للباجّين حُث ؤن أحظً بيؼ للمبيػاث:  •

اإلااظعة ال ًم٢جها ثحُٝٞ وعبة ؤِلى للمبُّات بر لم جّٗش وث٣ىن ِلى 

ىشحىهه للعىٛ ظىاء مً حُث ال٢م ؤو  دساًة بما ًٝذمه اإلاىا٘عىن ٍو

ة ؤو  ال٢ُٚ، ومىه ٘ةن الز١اء الاٜحفادي ٌعم  بححذًذ الٝاساست ومّ٘ش

ْ ألاسباح .   ثٜى

اإلاي ة الحىا٘عُة ألا٠كر دوام التي ًم٢ً الحصىل غلى ميزة جىافظيت:  •

ٝة  الحفى٥ ِلحها مً وٗش ؤي ماظعة وبي الىجاح في سئٍة الغ ٛو بىٍش

مخحلٙة ًِ اإلاىا٘عين، التي ثشثبي داثما بالز١اءًألهه حت  ٌعحىُْ 

تهم  بلى الىـى٥  اإلاىا٘عىن  معحىاها، ًجل ِلحهم جُٕير مخىىاتهم وسٍئ

ٝة مخحلٙة.    للعىٛ بىٍش

 وأًظا يهدف الركاء الاكخصادي غلى مظخىي املؤطظت الى:

 ثحعين ثىا٘غ اإلااظعات هى الهذٗ الشثِس ي للز١اء الاٜحفادي.  -

 حماًة بسذ اإلااظعات والححعين الذاثم لها بىاظىة ؤوؽىتها الحالُة:  -

ْ العىٛ اإلاعحٝب -  لي. ثٜى

ة اظتراثُجُات اإلاىا٘عين. -  ٘هم ومّ٘ش

  وؽش صحُ  للمّلىمات في داخل اإلااظعة. -
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