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 الملخص 
باعتباااااااار أس اتمشططاااااااة تيتاااااااغ راااااااي مخااااااايغ   يتصااااااا  بااااااااتت ير اتمطاااااااتمر   اصاااااااة راااااااي 

هاااااااارا اتت ياااااااار وا   أصااااااااب  اتمجااااااااال اتتويوتااااااااوجي و اتم ررااااااااي ر ي ااااااااا ملزمااااااااة علاااااااا  مواوبااااااااة 
وباعتبااااااار أس ات اااااامليس بمااااااا يملوويااااااس ماااااس م ااااااارا  و م ااااااار   اتطاااااا      مصااااايرها اتاااااازوال

اتاااااري يمواااااس اتمشططاااااة ماااااس  لااااات ميااااازم تيارطاااااية  ر ي اااااا تجااااا    تااااا  تصااااامي   ياإلطاااااتراتيج
 يظا  م لوما  يطاعدها عل  اتتطيير اتف ال ت   .

ياياااااااا  اتمت لقاااااااة ب ااااااا  و م اتجت اااااااا يقاااااااو  يظاااااااا  م لوماااااااا  اتماااااااوارد اتبتااااااارية بجمااااااا  اتب
يتااااااو م لوماااااا  دديقاااااة  تطااااااعد  دارم اتماااااوارد اتبتااااارية علااااا  متاب اااااة خرواااااة ات اااااامليس ماااااس  وا 
بدايااااااة عمل اااااا   تاااااا  ؤايااااااة  ااااااروج   مااااااس اتمشططااااااة  و واااااال مااااااا يت لاااااات ب اااااا  دا ليااااااا  ممااااااا 

 يموي ا مس ات ار درارا  أوثر وفاءم و ر اتية وقرار تدريب   .
وضوعية اتدورا  اتتدريبية اتتي تجري ا اتمشططة  تزيد م ارر   رمس   ل ر اتية و م

 وم ارات    اصة اإلبداعية مي ا يزيد رضائ   عس عمل   وعس اتمشططة وباتتاتي زيادم أدائ  .
Resumé 
Etant donné que l' entreprise active dans un environnement qui se caractérise 

de changement permanents spécialement dans le domaine du savoir  et de la 

technologie , pour ceci il doit s'adapter aux changements , sinon il s'ex teindra. 

  Vu que ses employés sont en possession d'une arme stratégique, qui permet à  

l' entreprise de créer une spécificité concurrentielle , c'est pour cela qui a 

recourt à un systeme information qui lui permette une aide. 

    Se systeme d'information des ressources humains permet d'assembler les 

donnes et d'analyser leurs renseignements et suivre ainsi leur cursus de leur 

entrée et leur sortie ,ceci permet aussi de prendre des décisions avec plus 

d'efficacité et efficience, quant à leur formation 

     A travers cette l'efficacité de la formation périodique que leur procure leur 

entreprise , il favorise leur rendement dans la création . 

Etant devenu conseucieux de leur rôle , ils deviennent plus actifs et 

reconnaissant envers leur  entreprise.     
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 مقدمة

ألس بقااء اتمشططاة مرهوياا ب اا  ر اي تطا    تا   يتااء اتقيماة  تايال رقاغ ماس  ا ل مواردهاا   
 أيضا مس   ل عاملي ا تتميزه  باتم ار  واتم ارا  اتتي يمتلووي ا.  اتماتية واتمادية

راتمشططااااا  اتتااااي تخقاااات يجاخااااا هااااي تلااااة اتتااااي ت تمااااد وبدرجااااة وبياااارم علاااا  يظاااا  تويوتوجيااااا 
تووس اتم لوما  أصبخ  تتول أخد مواردها اتثميية  ر ي يتااغ تقاو  باس طايووس  اتم لوما   

 مآتس اتفتل  را واي  اتم لوما  اتم ئمة عيس ؤير متوررم ري اتود  و اتتولفة اتمياطبيس.
ويظااارا ألهمياااة ات اااامليس راااي اتمشططاااة ظ ااار  أهمياااة اتم لوماااا  اتواجااا  توررهاااا راااي تطااايير   

يل اا  اتتاادري  دورا م مااا ومااشثرا علاا  مطااتو  األداء  تاادريب    أيااس اتمااوارد اتبتاارية و اصااة 
علااا  اعتباااار أياااس ات ملياااة اتتاااي ت اااد   تااا   عاااداد اتفااارد و تدريباااس علااا  عمااال م ااايس  تتزوياااد  
باتم ارا  وات برا  اتتي تج لاس جاديرا ب ارا ات مال  ووارتة اوتطاابس اتم اار  واتم لوماا  اتتاي 

 اإليتاجية وزيادم اطتجابتس ري اتمشططة . تيقصس مس أجل رر  مطتو  وفاءتس
ممااا أتااز  اتمشططااة ضاارورم وجااود يظااا  م لومااا  اتمااوارد اتبتاارية   يطاام  تاا دارم مااس متاب ااة  

اتتغورا  اتتي تخدث عل  ات امليس ميار اتتخااد   باتمشططاة  تا  ؤاياة  اروج   مي اا و تادعي  
 طايت  اتبخاث عاس    وماس هارا اتميغلاتيبياةملياة ماس  ا ل اتقارارا  اتتدر اختياجات   ات لمية وات 

وا دام أطاطاية تلخصاول علا  اتم لوماا  اتم ئماة واتدديقاة دور يظا  م لوماا  اتماوارد اتبتارية 
          ورتااااااااااااااة مااااااااااااااس  اااااااااااااا ل غاااااااااااااار  اتطااااااااااااااشال اتتاااااااااااااااتي                   رااااااااااااااي تاااااااااااااادري  اتمااااااااااااااوارد اتبتاااااااااااااارية

 ارد البشرية؟كيف يسام نظام معلومات الموارد البشرية في تدريب المو 
 مس هرا اتتطاشول  يبثق  اتتطاشو   اتفرعية اتتاتية 

 ما هو يظا  م لوما  اتموارد اتبترية؟ -   
 ما هي أهمية تدري  اتموارد اتبترية تلمشططة؟ -  
 ما مد   ط ا  يظا  م لوما  اتموارد اتبترية ري تدري  اتموارد اتبترية؟ -  

 يا مس اتفرضيا  اتتاتية ت جابة عل  هر  اتتطاشو    يغلق
يمثل اتتدري  ات ملياة اتتا  ت اد  ماس ورائ اا اتمشططاة  تا  تيمياة م اار  وم اارا  أررادهاا   -

 مس أجل تخطيس أدائ    وباتتاتي أدائ ا. 
 تلم لوما  اتت  ييتج ا يظا  م لوما  اتموارد اتبترية دورا هاما ري تدري  اتموارد اتبترية. -
   اتموارد اتبترية دورا هاما ري تدري  اتموارد اتبترية.تموارد يظا  م لوما -
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 اطتدع  األمر اتبخث ري اتيقاغ اتتاتية  هر  اتفرضيا ت جابة عل   
 أو   مف و  يظا  م لوما  اتموارد اتبترية. 

 ثاييا  اطت داما  يظا  م لوما  اتموارد اتبترية. 
 ثاتثا  مف و  اتتدري .

 .ية ملية اتتدريبات ري  اتموارد اتبترية يظا  م لوما مطاهمةراب ا  
 أوال: مفهوم نظام معلومات الموارد البشرية

دباااال اتتغاااارت  تاااا  مف ااااو  يظااااا  م لومااااا  اتمااااوارد اتبتاااارية   بااااد مااااس ت رياااا  أصاااال هاااارا    
اتمصغل  وهو يظا  اتم لوما .ريظا  اتم لوما  يتير  تا  ولمتايس  اتيظاا  واتم لوماا  خياث 

  أمااا اتثاييااة (1) جموعااة مااس ات ياصاار اتتااي يوااوس ترويب ااا ووظائف ااا ميظمااةمتتااير األوتاا   تاا  
خقيقااة أو م خظااة أو  دراة يطاات د  رااي تقلياال عااد  اتت وااد باتيطاابة تخاتااة أو خاادث  رتتااير  تاا 

. و مااس ثا  يموااس اتقااول أس يظاا  اتم لومااا  هاو تفاعاال مجموعااة اتماوارد اتم تلفااة مااس (2)م ايس
يااا  وتويوتوجيااا اتم لومااا  تتغااوير وتخطاايس أداء ودعاا  اختياجااا  األتاا او واتبيايااا  وات مل

مت ااري اتقااارار طااواء وااااس ت داريااايس أو اتمطاات دميس تليظاااا  إلماااداده  باتم لومااا  راااي اتودااا  
 .(3)اتمياط 

أخااد اتتغبيقااا   مااس هاارا اتميغلاات يموااس ت رياا  يظااا  م لومااا  اتمااوارد اتبتاارية علاا  أيااس    
اإلتوترويياااااة واتبااااارام  اتجااااااهزم  اتتاااااي تطااااات د  تخقيااااات اتوفااااااءم  ات اصاااااة تقواعاااااد اتم لوماااااا 

 (4)واتف اتية.
ريظااا  م لومااا  اتمااوارد اتبتاارية بمف ومااس اتواطاا  هااو ترويبااة مااس األرااراد واتم اادا  واإلجااراءا  

 .(5)اتمصممة تجم  وخفظ بيايا  تص  اتموارد اتبترية
ا   تاااا  م لومااااا   ثاااا  ي ااااد تقااااارير بتخوياااال اتبياياااا يظااااا  م لومااااا  اتمااااوارد اتبتاااارية يقااااو    

باتم لوماا  تلمطاات دميس  مثال  طااج   ات اامليس وا متيااازا  واتت ويضاا  وع دااا  ات ااامليس 
 واتتدري  ووظائ  اتمرتبا  واألجور.

 تط   اتمشططة مس   تس  ت  تخقيت مجموعة مس األهدا  مي ا 
  عداد ات غغ و اإلطتراتجيا  اتتيارطية تلمشططة .-
 بش با ختياجا  مس اتموارد اتبترية .اتتي-
 تخليل ا ختياجا  اتتدريبية .-
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 ت غيغ اتمطارا  اتوظيفية و مطارا  اتتردية.-
 تقيي  طياطا  و ممارطا  و برام  اتموارد اتبترية .-
  عداد اتتقارير ات اصة ب دارم ات يصر اتبتري.-
 طاعا  ات مل وات يا  ... تدعي  األيتغة اتيومية إلدارم اتموارد اتبترية وتطجيل-
ريظااااا  م لومااااا  اتمااااوارد اتبتاااارية هااااو يظااااا  يتوااااوس مااااس عياصاااار تتمثاااال رااااي اتمااااد       

 ات مليا   اتم رجا   وما هو موض  ري اتتول اتتاتي 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تروة ياال تلغباعة   ، نظم المعلومات اإلدارية  غس عبد اترخي عاغ  جابر : المصدر
 265  و 2001األردس   

راتم خظ مس اتتول أس يظا  م لوما  اتموارد اتبترية يقو  بجم  اتبيايا  اتمت لقة باتموارد 
اتبترية واتبيايا  األطاطية تل امليس  بيايا  اتتدري   تقيي  األداء  بيايا  اتمطار اتم يي 

معالجة 

 البيانات 

 

 تخطيط عمالة

بيانات شخصية  إحصائيات

 ومسبقة
الخبراء والمهارات 

 والكفاءات
الوضع الوظيفي والتدرج 

 اإلداري
 دورات التدريب والتنمية

 تقــــييـــم األداء

 دملف بيانات زمنية للفر

 ملف الدورات التدريبية

 ملف مواصفات الوظائف

 ملف تخطيط العمالة

 نموذج لنظام معلومات الموارد البشرية(: 10الشكل رقم )

 

 ترقيات

 

 خطط تدريب
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األ يرم  دارم  تل امليس ...اتخ  ي ات  هر  اتبيايا  تلخصول عل  اتم لوما    تطاعد هاتس
اتموارد اتبترية ري  دارم ات ديد مس اتمجا   اتمت لقة باتموارد اتبترية ومي  اتترديا    عداد 
عداد اتبريام  اتتدريبي  اإلخصائيا  اتمت لقة باتموارد اتبترية   تخديد اإلختياجا  اتتدريبية وا 

 اتم ئ  ت ا  ...اتخ.   
يطااعدها علا  ديام اا  _وماا دلياا طاابقا_ ية تيظا  م لوماا  س اطت دا   دارم اتموارد اتبتر      

 (6)بوظائف ا اتم تلفة  و اتتي مس أهم ا 
*وض  ات غغ اإلطتراتجية تقوم ات مل مس   ل مقارية خاجا  اتمشططة مس اتقوم ات املة م  

 اتم روض مي ا مس دا ل اتمشططة و ارج ا و عرض اتبدائل تم اتجة اتفرودا  . 
تختوي عل  اتم لوما  اتضارورية عياس    ت صية  اصة تول عضو ري اتمشططةبياء ملفا*

مس خيث ات مر  اتجيال  اتخاتة ا جتماعية  اتمشهال   ياوا اتوظيفاة   اتمواراآ    ات قوباا    
 اتتدري   ...

جماتياة توضا  ري اا غبي اة اتماوارد اتبتارية راي اتمشططاة ماس * وض  جداول وتوائ  تفصيلية وا 
  مر  اتقد  اتوظيفي  غبي ة اتم ارا  ....خيث متوطغ ات

وصا  وامال تجميا  اتوظاائ  اتمتاخااة راي اتمشططاة ماس  اا ل تخدياد متغلباا  وال وظيفااة  *
 اتم ارا  اتتي يج  أس تتورر ري تاؤل ا  اتم ا  اتموولة تس ....

س  تيظااي  تااشوس ات ااامليس اإلداريااة و اإلجرائيااة واإلجااازا   تطااجيل ات يابااا   صااووة اتت يااي*
 اتيقل  اتتردية .....

ومقارياااة مطاااتو  األجاااور مااا  مطاااتو  اتم يتاااة  مرادباااة   جاااراء اتبخاااوث واتدراطاااا  اتطااالووية*
 ات  دة بيس اتخوارز اتتي تقدم ا اتمشططة و م د   أداء ات امليس ......

 نظام معلومات الموارد البشريةإستخدامات ثانيا:
ارد اتبتاارية اطاات دا  يظااا  اتم لومااا  تتخطاايس ورراا  تتيااوا اتمجااا   اتتااي يموااس إلدارم اتمااو   

  (7)وفاءا  األداء ب ا  أهم ا ما يلي 
    ااااااااااااااااااابيظا  م لوما  اتموارد اتبترية هيا يقو  التوظيف:  -أ

تفيد متاب ة اتمتقدميس تلوظاائ  اتم تلفاة باتمشططاة  :اطتقغا  ومتاب ة اتمترتخيس تلوظائ * 
 وما  اتضرورية عس تاؤلي اتوظائ  وتخديد األرراد اتمياطبيس تت ل ا.ري ت ميس اتم ل

 ويج  أس تتورر ري يظا  اطتقغا  ومتاب ة اتمترتخيس ما يلي 
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اطااااااترجاا وارااااااة اتم لومااااااا  عااااااس اتمتقاااااادميس تلوظااااااائ  مثاااااال  ا طاااااا   اتمشهاااااال  اتطااااااس   -
 ات برم ....اتخ.

 ل اتمقاب    ا  تبارا   وؤيرها.اختواء ول األخداث اتتي تضميت ا عملية اتتوظي  مث-
 مطاعدم اتمطت د  ري اتت ر  عل  اتمراخل اتتي اجتازها اتمتقد  تلوظيفة. -
تطاا يل م مااة اتقااائ  با طااتقغا  مثاال تزويااد  باتبيايااا  اتتااي تطاااعد  علاا  جدوتااة اتمقاااب    -

 .راتتقاري وواطت را
اتوطاائل اتمطااهمة راي اتخصاول علا  اتمطاعدم ري تقيي   طتراتجية ا طاتقغا  وتخدياد أي  -

 أرضل اتوفاءا .
اتمطاااهمة رااي اتمفاضاالة باايس اتمتقاادميس مااس  اا ل اتم ااايير اتمياطاابة مثاال اتم ااارا  وات باارم  -

 ...اتخ.
تواااارش رااارو ات مااال  خياااث تقاااو  اإلدارم ب عاااداد تقاااارير عاااس ات اااامليس تتااامل بياياااا  عاااي   * 

ت ررصااة توااارش ات ماال أمااا  جمياا  األرااراد اتااراؤبيس تقادم ا تجج اازم اتخووميااة اتم تصااة   تتخقياا
 ريس.
يتااير مف ااو  داعاادم اتبيايااا   تاا  ات ديااد مااس ملفااا    يتاااء داعاادم بيايااا  ات ااامليس األطاطااية *

اتبيايا  أو اتموضوعا  اتتي يختوي علي ا يظاا  م لوماا  اتماوارد اتبتارية   واتتاي تا  توويي اا 
س اطت دا  هر  اتقاعدم ري ات ديد مس األؤراض  مي ا مس ملفا  وطج   ات امليس  خيث يمو

  دارم األجور اتترديا  واتتيق     دارم اتمطارا  اتوظيفية ...اتخ.
ووااال ملااا  ماااس ملفاااا  داعااادم اتبياياااا  يتضااامس بياياااا  متيوعاااة مثااال اطااا  ات امااال  اتمرواااز  

 تخ....اةاتوظيفي  اط  اتوظيفة  تاريخ اتتوظي   األجر  اتدورا  اتتدريبي
اطاااات دا  بيايااااا  اتتوظياااا  رااااي ات ااااار اتقاااارارا   تطاااااعد اتم لومااااا  اتمتااااوررم مااااس بيايااااا  * 

يتاجياة  جااراءا  اتتوظيا   وتقياي  ماد  ر اتياة مصااادر  اتتوظيا  اإلدارم علا  تخطايس ر اتياة وا 
ا طاتقغا  اتم تلفاة واتت ار  علا  اتمصاادر اتتاي تطااعد علا  تاورير أرضال اتوفااءا  تل ماال 

 ري اتمشططة.
أطاطاييس تلم لوماا  راي مجاال ت غايغ اتماوارد  سهيااة اطات دامي تخطيط الموارد البشرية:-ب

اتبترية هما  ت غيغ اتتوظي  واتتيبش بات ماتاة  خياث يتمثال ات اد  ماس ت غايغ اتتوظيا  راي 
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ضاااماس تاااورر ات اااامليس اتاااريس يمواااي   تااا ل اتمراواااز ات اتياااة. أماااا اتتيباااش ريتضااامس تقااادير عااادد 
 س دد تختاو  تي   اتمشططة تت ل اتوظائ  اتتاؤرم ب ا مطتقب .ات امليس اتري

ويظاارا ألس عمليااة ت غاايغ اتمااوارد اتبتاارية تتغلاا  عمليااا  خطااابية وم ااد   دوراس ات ماال    
طياطا  اتتردية ...ر س تغبيقا  ت غيغ اتموارد اتبترية تتغل  تصمي  برام   اصة  وتطتلز  

  اتتوظيااا   ملااا  م اااد   دوراس ات مااال  ملااا  أياااواا اطااات دا  ات دياااد ماااس اتملفاااا  مثااال ملااا
 اتترديا ....اتخ.

 ويتغل  ت غيغ اتموارد اتبترية  
صااااي  اتوظااااائ   تلت اااار  علاااا  ات اااارض واتغلاااا  اتمطااااتقبلي مااااس اتمااااوارد اتبتاااارية مااااس تو * 

اتضااروري تخلياال ات صااائو واتطااما  اتممياازم تلوظااائ   أيااس يموااس اطاات دا  يظااا  م لومااا  
ية إلعااداد تقااارير تختااوي علاا  م لومااا  عااس اتتوظياا  مااس خيااث اتطااس  ات باارم  اتمااوارد اتبتاار 
 اتيوا....اتخ.

تخليال اتوظااائ   ماس  اا ل تخليال خروااة ات اامليس اتااري ي تماد علاا  بياياا  اتترديااة   اتيقاال * 
 اتتطري ...اتخ  خيث يورر تخليل خروة اتوظائ  اتم لوما  اتتاتية 

اتماارديس اتجاادد رااي واال رئااة وظيفيااة أو وخاادم أو دطاا   وات اادد أعااداد اتمااوظفيس اتميقااوتيس أو  -
 اإلجماتي تلترديا .

 أعداد ات امليس اتريس تختاج   اتمشططة ري اتمطتقبل. -
 أعداد ات امليس اتمتاخيس دا ل اتمشططة تت ل وظائ  مطتقبلية ب ا-
يتاجياة ات اامليس  و إدارة األداء:  -ج راي داعادم   طالووا ت اخيث يت  ت ازيس بياياا  تقياي  أداء وا 

وغبي اة اتوظاائ  واتطاما  اتمميازم  ءبيايا  تطاعد اإلدارم عل  تخقيت اتم ئمة بيس تقياي  األدا
ت ااا  وباتتاااتي تخديااد ووضاا  اتخلااول تمتاااول األداء  ومااا تموي ااا مااس تخديااد اتغريقااة اتمياطاابة 

 واتم ايير اتمخددم تس. تبيس األداء اتمخق  تلتقيي  وم ررة اتفرودا
بصفة أطاطية ري مجال اتتدري   اتموارد اتبترية   يطت د  يظا  م لوما التدريب والتنمية -د

مااس  اا ل اتم لومااا  اتتااي تتضاامي ا داعاادم اتبيايااا    و اادد اتمتااارويس   تلمطاااعدم رااي  دارتااس
يمواااس   خياااث راااي اتتااادري   مختاااو  اتبااارام  اتتدريبياااة   عاااداد ميزايياااة ات ملياااة اتتدريبياااة...اتخ 

 ري ات ار درارا  رئيطية مي ا  هر  اتم لوما  دا  اطت
 تخديد ا ختياجا  اتتدريبية. -
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 تقيي  ر اتية ات ملية اتتدريبية . -
 تخديد األرراد اتمشهليس تلتردية أو اتيقل. -
 تخديد يوا اتبرام  اتتدريبية. -
 تخديد ررت ات مل اتمشهلة تتخقيت ا طتجابة ألهدا  اتتدري . -
يظا  م لوما  اتموارد اتبترية ري مجاال اتت ويضاا    طت ما  تتمل أه  ت ات:التعويض -ه

 اتجواي  اتتاتية 
  عداد دوائ  األجور واتمرتبا . -
 تقيي  اتوظائ  وتخديد األجور اتتي تياطب ا. -
مطاا  األجااور تلت اار  علاا  األجااور واتموارااآ  باتمقاريااة ماا  اتميارطاايس تاايفال اتوظيفااة رااي  -

 مشططا  أ ر .
 تخديد اتت يرا  اتمتود ة ري اتروات  يتيجة تلتردية أو اتتميز ري األداء. -
 س هااار  اتتغبيقاااا  تطاااااعد اإلدارم راااي اتت ااار  علاااا  ماااد  دااادرم اتمشططااااة علااا  اطااااتقغا    

ات ااااامليس تل ماااال ب ااااا  ومااااد  عداتااااة طياطااااة األجااااور  وواااارتة مااااد  تاااا ثير طياطااااا  األجااااور 
 واتت ويضا  عل  األداء....اتخ.

 لثا: مفهوم التدريبثا
يختل اتتدري  مواية هامة بيس األيتغة اتتي ت د   ت  تخطايس أطااتي  ات مال و تغاوير      

أيماغ طلوة األرراد و رتة تتخقيت أوبر ددر مموس مس ات مل ب دال ج اد و تولفاة خياث ي ار  
 .   (8)اتتدري  ب يس عملية ت ل  مجموعة متتاب ة مس اتتصررا  اتمخددم مطبقا 

ومااا يموااس ت رياا  اتتاادري  ب يااس عمليااة م غغااة ت ااد  اتمشططااة مااس   ت ااا  تاا   عااادم      
 ت هيل م ار  و م ارا  أررادها  مس أجل رر  و زيادم وفاءت   اإليتاجية.

وختاا  يقااو  واال متاار  بمطااشوتياتس اتتدريبيااة بوفاااءم   بااد أس ي  اار ب اايس ا عتبااار مباااد     
 اتتدري  اتتاتية  

رولماا وااس هيااة رؤباة ودارا  تاد  اتمتادر  ريماا يت لات ببارام   تدر  تقبول اتتدري رؤبة اتم –
اتتااااااااادري  ولماااااااااا طااااااااااعد رتاااااااااة علااااااااا  طااااااااارعة اتااااااااات ل  و اوتطاااااااااا  اتم اااااااااار  واتم اااااااااارا .                                           

أداء  رخاايس تتضاا  جواياا  اتاايقو رااي أس يتياطاا  اتتاادري  ماا  اتخاجااا  اتفرديااة تلمتاادربيس -
 اتفرد يموس تصمي  بريام  اتتدري  اتري يطاعد  عل  طد هر  اتجواي  .
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رب ااد ت لاا  اتم ااارا  واتم ااار  مااس  اا ل اتتاادري    بااد مااس  ربااغ اتتاادري  ببريااام  تلتاادعي   -
و يواوس رتاة   مرؤاو  رياساتت زيز اتطالوة اتمرؤاو  رياس  واتقضااء علا  اتطالوة اتطالبي ؤيار 

 مس   ل يظا  اتخوارز.
ضااارورم اتممارطاااة ات ملياااة تلمتااادر  ماااس  ااا ل تاااوارر أدوا  واتوطاااائل اتتدريبياااة راااي موااااس  -

 اتتدري  تتبس ما هو موجود ري بيئة ات مل  توي يتموس مس ر م ا وتت يل ا بدوس م اغر.
أس يوااوس اتتاادري  م غغااا و مجاادو  مااس  اا ل  غااة تلتاادري  تختااوي علاا  دائمااة باألروااار  -

ة تل مال  توضاي  اتودا  اتمغلاو  تلتاادري  وتاواريخ  ثماار وال بياد ماس بيااود واتم اارا  األطاطاي
 هر  ات غة  وما يج  اتت ود مس يجا  عملية اتتدري  مس   ل عملية تقييمس.

 ل ملية اتتدري  أهمية وبيرم طواء باتيطبة تلمشططة أو اتفرد لر    
مشططة روائد عديادم   ر اي تخقت اتبرام  اتتدريبية اتف اتة تل: أهمية اتتدري  تلمشططة -أ

 تطاه  ري  
زيااادم اإليتاجيااة واألداء مااس  اا ل اتوضااو  رااي األهاادا  و غاارت و  جااراءا  ات ماال و  -

 ت ري  األرراد بما هو مغلو  مي   و تغوير م ارات   تتخقيت األهدا  اتتيظيمية .
 ربغ أهدا  األرراد ات امليس ب هدا  اتمشططة . -

 . مشططةيخو ات  )واإلبداا(ة و  ارجي لت اتجاها   يجابية دا لية  -

  د  تغوير برامج ا و ميتجات ا.بايفتا  اتمشططة عل  اتمجتم  ات ارجي و رتة  -

 تغوير أطاتي  اتقيادم و ترتيد اتقرارا  اإلدارية . -

 بياء داعدم راعلة ت تصا   و ا طتتارا  اتدا لية . -

 :يطاعده  عل :  أهمية اتتدري  تجرراد-   
 ر م   تلمشططة و اطتي اب   تدوره  ري ا .تخطيس  -
 تخطيس درارات   وخل متاول   . -   
 تغوير ات وامل اتدار ة تجداء  و يورر ت   ررو تلتغوير واتتميز واتتردية ري ات مل . -   
 اتتقليل مس ض وغ ات مل اتتي تصيب   . -    
 تغوير م ارات   ري ا تصا   و اتتفاعل ا جتماعي. -   
 تقوية ع دات   باإلدارم . -   
 ت فيض تواتي  اإليتاو مس   ل ت فيض اتود  ات ز  إلتما  ات مليا  اإليتاجية. -   
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ويظاااارا ت اااار  األهميااااة اتتااااي تل ب ااااا عمليااااة اتتاااادري   ت اااادد  تقطاااايما  اتباااااخثيس توطااااائل      
م مموياة ماس األداء وأطاتي  اتتدري  اتتي يموس تا دارم اطات دام ا تلخصاول علا  أدصا  وفااء

 اإليطايي تل امليس. أه  هر  اتتقطيما  ما يلي  
 ييقط  اتتدري  خط  مرخلة توظي  ات امل  ت  حسب مرحلة التوظيف: -ا

يختاااو اتموظاا  اتجديااد رااي بدايااة عملااس  تاا  م لومااا  و  رتااادا  : *توجيااس اتموظاا  اتجديااد
تطاعد  عل  ت دية م امس  و بما أس هر  اتم لوما  تبق  م اس وتاشثر علا  أدائاس وطالووس تفتارم 
غويلاااة  رااا س اتتااادري  اتاااري يتلقاااا  راااي هااار  اتفتااارم ي تبااار أهااا  تااادري   تااارا يجااا  أس يتضااامس 

ر وا يصاارا  اتطاالوة رااي ات ماال  دواعااد األمااس م لومااا  عااس   طاااعا  ات ماال ويظااا  اتخضااو 
 اتصياعي واتط مة......اتخ.    

وهاااو وااال أياااواا اتتااادري  اتتاااي يخضااارها اتفااارد ميااار تثبيتاااس راااي ات مااال  :*اتتااادري  أثيااااء ات مااال
باتمشططاااة وختااا   يت ااااء مااادم  دمتاااس    ر ي اااد   تااا  تزوياااد اتفااارد باتم اااار  واتم اااارا  اتتاااي 

 وفاءم.يختاج ا تمزاوتة عملس ب
*اتتاادري  ب اارض تجديااد اتم ررااة واتم ااارم  يظاارا تلتغااور اتتويوتااوجي راا س ات اماال بخاجااة دائمااا 

 تتجديد م اررس وم اراتس  مما يلزمس تلقي تدري  مياط  ترتة وري اتود  اتمياط .
 س يقااال اتفااارد أو ترديتاااس ماااس وظيفاااة أو أ ااار  اوبااار مي اااا  *التددددريب ب دددرق الترقيدددة والنقدددل:

  عليااااس تلقااااي باااارام  تدريبيااااة تزيااااادم م اررااااس وم اراتااااس اتفييااااة واتتقييااااة  تتتواراااات مطااااتو   يوجاااا
  موايياتس م  متغلبا  اتوظيفة اتجديدم.

اتمتغاااورم بت يئاااة ات امااال تل اااروو  تااا  اتم اااا   شططاااا تقاااو  اتم *التددددريب للتهيئدددة للمعدددا :
اتطاايغرم علاا   بتدريبااس علاا  اتبخااث عااس غاارت جدياادم تل ماال  اهتمامااا  أ اار  ؤياار اتوظيفااة 

 اتض وغ واتتوترا  ....
 ييقط   ت   حسب نوع الوظيفة:-ب

وهو اتري ي مل علا  ت ميات اتم لوماا  اتت صصاية ت ملياة مخاددم أو  :*اتتدري  اتت صصي
وظيفية  اصة تد ل ري  غار عمل اتفارد  ب اد  تيمياة وتثبيا  اتم اار  واتم اارا  اتموتطابة 

 طي  ا.  ل اتتدري  األطاطي وت ميق ا وتو 
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ي اااد   تااا  تااادري  رجاااال اإلدارم بمطاااتويات   اتم تلفاااة  وتطاااا  اتم اااار   :*اتتااادري  اإلداري
واتم اااااارا  اإلدارياااااة وهاااااي م اااااار  تتااااامل ات ملياااااا  اإلدارياااااة ماااااس ت غااااايغ ورداباااااة  ودياااااادم 

 وتوجيس....اتخ.
واتم ييااااة  *اتتاااادري  اتم يااااي أو اتفيااااي  ي اااات  باتم ااااارا  اتيدويااااة واتميواييويااااة تجعمااااال اتفييااااة

 واتصياية واتتت يل وؤيرها.
 ييقط   ت    التدريب حسب المكان:-ج

*دا ل مود  ات مال  ويات  تقلياديا  خياث يقاو  اتمادر  بتار  ات ملياة تلمتادر  راي مودا  ات مال 
 ات ادي  ث  يقو  اتمتدر  بتيفيرها تخ   ترا  اتمدر .

خاادودها  را واياا  ات باارم  رو* ااارو موداا  ات ماال  تفضاال ب ااض اتمشططااا  تاادري  أررادهااا  ااا
 اتتدريبية وأدوا  اتتدري  متاخة بتول أرضل خيث يت  مس   ل 

تروا  تدري   اصة  أيس يج  أس تت ود اتمشططة مس خداثة اتبارام  اتتدريبياة واتقادرم علا  -
  عغاء تدري  ر ال دبل اتمتاروة ريس.

م يية  وهي برام   تدري  ل مراوز برام  خوومية  تقو  اتدوتة بدع  اتبرام  اتتدريبية مس  -
 .تروز عادم عل  رر  اتم ارا  واتم ار  ري مجا   ت ت  ب ا اتدوتة

وم مااا واااس تااول اتتاادري  ريجاا  أس يااشدي  تاا  تتااجي  رو  اتت اااوس وا تصااال ريمااا باايس    
فاردي األرراد  وري يفال اتود   ت  زياادم اتتياارال بياي    مماا ياشدي  تا  زياادم مطاتو  أدائ ا  ات

 واتجماعي.  
 و م ما واس يوا اتتدري  ر و يمر باتمراخل اتتاتية   
تظ اار اتخاجااة تلتاادري  عيااد وجااود تيااادض أو ا اات   باايس  تحديددد االحتياجددات التدريبيددة:-أ

األداء اتخاتي و األداء اتمرؤو  ريس   رتظ ر ما يطم  رجاوم األداء   اتتاي يمواس أس   يواوس 
لااة اتقاادرا  ات زمااة تلقيااا  ب دائااس و تويااس ي ااايي جواياا  يقااو ريااس   اتفاارد مطااب  ت ااا   رقااد يم

 (عيدئر   تووس هياة خاجة تلتدري  و  يماا ييب اي دراطاة ات وامال األ ار  اتماشثرم علا  األداء
 . )اتخوارز  ظرو  ات مل.....

 وتتخديد ا ختياجا  اتتدريبية هياة عدم مصادر  يموس تقطيم ا  ت   
  عل  مطتو  اتفرد*
 عيد ترت  اتفرد تليقل أو اتتردية .                  -
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 يمارو تقيي  األداء اتتي تقو  ب ا اإلدارم .-
 خوادث ات مل. -
 عل  مطتو  اتمشططة *
 عيدما تفور اتمشططة  ضارة ميتوجا  أو وخدا   يتاجية جديدم.-
 عيدما تفور اتمشططة  طت دا  م دا  و أ   جديدم. -
   و طياطا   يتاو جديدم.األ ر بمواصفا -
 (9)  يت  عبر مجموعة مس ات غوا  هي تخطيط البرنامج التدريبي-ب
أي توضاي  و م رراة األهادا  اتمغلاو  اتوصاول  تي اا عياد تخديااد  : تخدياد أهادا  اتبرياام *

ا ختياجااااا  اتتدريبيااااة و اتتااااي تباااايس مااااا يااااراد  خداثااااس مااااس ت يياااار رااااي مطااااتو  أداء األرااااراد و 
 . وطلووا ت اتجاهات    

أي تخديااد اتمااادم ات لميااة و ات مليااة اتتااي طاايت  تدريطاا ا تلمتاادربيس   *تخديااد اتمختااو  اتتاادريبي 
 .اخيث يج  أس تتياط  اتمادم م  األهدا  اتمراد تخقيق 

*تخديد أطاتي  اتتادري   وهاي اتوطايلة اتتاي يات  ماس   ت اا يقال اتماادم اتتدريبياة  خياث يمواس 
 و  ري بريام  تدريبي واخد.اطت دا  أوثر مس أطل

*تخديد أدوا  اتتدري   أي تورير وارة اتوطائل ات زمة تلتدري   و يتمل األدوا  و اتم ادا        
 و اتوطائل اتطم ية و اتبصرية و اآلتية  و ورا اتمرورا  و اإلرتادا  واتيمارو .... اتخ.

بدرجااااة وبياااارم علاااا  ا تيااااار  *  تيااااار اتماااادر    س يجااااا  أو رتاااال اتبريااااام  اتتاااادريبي يتوداااا 
اتيجا   ساتمدربيس  رم ما واس اتبريام   و ء وأعغي تمدر  تيال تس  برم   ر ييا   ييتظر مي

 و ات وال صخي  
 راتمدر  اتياج    بد أس تتورر ريس اتصفا  اتتاتية   
 اتم ررة اتواملة باتمختو  اتتدريبي. -   
 ايتبا  اتمتدربيس واتقدرم عل  ا طتماا ت  .اتخيوية و اتيتاغ اتتي تمويس مس جر   -   
 اتقدرم عل  اطت دا  األدوا  و اتوطائل اتتدريبية. -   

 *تخديد رترم و مواس اتتدري 
أي تجريباس علا  مجموعاة ماس األراراد دبال تيفيار   و ي تبار ياوا  اختبار البرندامج التددريبي:-ج

 قو و تصخيخس ري اتود  اتمياط .مس أيواا اتردابة اتقبلية عل  اتبريام   تم ررة اتي



 البشرية دور نظام معلومات الموارد البشرية في تدريب الموارد 

 0215 جوان -عشر السابعالعدد 
 

032 

ياات  رااي هاار  اتمرخلااة وضاا  ات غااة أو اتبريااام  اتتاادريبي موضاا   تنفيددذ البرنددامج التدددريبي:-د
 اتتيفير   أيس يووس عل  اتمطشول اتت ود مس ب ض اتجواي  أهم ا 

 تخديد موعد بدء اتبريام  و ايت ائس  و اتتيطيت اتزميي تلموضوعا  اتتدريبية.  -
 مواس اتتدري  و تخديد اتمطتلزما  اتضرورية ورقا تمتغلبا  اتتدري . ا تيار -
  عداد دائمة اتمتدربيس و اتت ود مس وصول دعوا  ا تتراة ت   . -
 اتخرو عل  ر   أهدا  اتبريام  وات مل عل  تخقيق ا. -
 تر  أهدا  اتبريام  و متغلباتس تلمتارويس. -
 طير اتبريام  تلخصول اتت رية ات وطية تس.   اتت ر  عل  وج ا  يظر اتمتارويس ري -
ترصد و تخليل م ارا    اتمشترا  مس   ل مجموعة مس تقييم فعالية البرنامج التدريبي:-ه

أهم ا   و ددرا  وطلووا  األرراد بصفة دورية   تقياال أثر اتدور اإلتراري و اتتدري  علي ا
يبي  دياال ما  طتوعبس اتمتارووس ري ردود ر ل ودرجة رض  اتمتارويس ري اتبريام  اتتدر 

تجاها   دياال اتت يير اتري خدث ري طلوة اتفرد أثياء ات مل يتيجة  اتبريام  مس م ارا  وا 
 تتراوس ري اتبريام  اتتدريبي  اتيتائ  اتت  خققت ا اتمشططة ب د  جراء اتتدري  وخج  

    (10) اتمبي ا   م د   اتخوادث ..اتخ.

 الموارد البشرية بالمؤسسة تدريب فيمعلومات الموارد البشرية  نظام مساهمة رابعا:
 س اتتداد اتميارطة واتجا  عاتمي تلطيغرم وا طتخوار عل  اتطاوت  يلاز  اتمشططاة األ ار 
بوااال ماااا هاااو جدياااد راااي عاااات  اتتويوتوجياااا و اصاااة راااي مجاااال اتخواطااا  و اتبرمجياااا  ويظااا  

و آتيااا  تيميااة اتمااوارد اتبتاارية  ومااا يترتاا   اتم لومااا   خيااث يطااتتب  رتااة  عااادم هيدطااة يظااا 
عليس مس  عادم تقيي  تلقدرا  وا طات دادا  واتطاما  اتت صاية اتتاي تات ء  ما  رتاة اتتخاديث 

 .(11)اتتويوتوجي بما ي د  أهدا  اتمشططة واتفرد
ر ااااد  تواراااات اتم ااااارا  اتخاتيااااة تل ااااامليس وتلااااة اتتااااي تتغلب ااااا اتوظااااائ  تتخقياااات األداء 

يرجاا  رااي ؤاتاا  األخيااس  تاا  عااد  تااورر اتم لوماا  اتواريااة تااد  اإلدارم عااس اتمااوارد  اتمغلاو 
اتبتاارية تاادي ا  ودااد ي ااود هاارا  تاا  اطاات دا  وطااائل تقليديااة إلدارم اتمااوارد اتبتاارية  أيااس يوااوس 
ت زيس اتم لوما  ات اصة بات اامليس ماس خياث تقياي  أدائ ا  ب اد  ضاوع   تلتادري   أو تخدياد 

يس طااو  ي ضاا وس تااس   واتخصااول علاا  هاار  اتم لومااا  ألؤااراض  داريااة م تلفااة األرااراد اتاار
 يووس أمرا ؤاية ري اتص وبة.
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وخت  يموس تخقيت اتف اتية واتوفاءم ري اتتدري   يتغل  األمر تجمي  و تيظاي  اتم لوماا      
يظااا  وترتيب اا  طاترجاع ا بطا وتة ويطاار  تاوريرا تودا  وج ااد اتمطاشوتيس ويات  رتااة عاس غريات 

 .(12)م لوما  دادر عل  تخقيت رتة
يظا  م لوماا  اتماوارد اتبتارية بقواعاد بياياتاس ات اصاة با دارم برياام  اتتادري      ر طت دا

يموااااس اإلدارم مااااس م ئمااااة اتمتغلبااااا  اتمخااااددم تلتاااادري  ماااا  ا ختياجااااا  اتتدريبيااااة تلوظااااائ  
أياااس    ميااة وباارام  تقيااي  األداءاتمتيوعااة  ورتااة بمطاااعدم يظاا  برمجيااا  أ اار  مثاال باارام  اتتي

يموس أس توخد اتم لوما  ري ول هر  اتمجا   بخيث تضمس أس ا ختياجا  اتتدريبية تجمي  
 اتموارد اتبترية تلقي األهدا  اتمخددم ري ات غة اإلطتراتيجية ت ا.

وما يموس ت دارم اتخصول عل  م لوما  خول اتبخوث و اتمجا   ات لمية و اتمصادر 
رريااة مااس  اا ل اتبخااوث اتتااي يقااو  ب ااا يظااا  م لومااا  اتمااوارد اتبتاارية واتتااي مااس تاا ي ا اتم 

غ ع   عل  أخدث اتمطتجدا  ات لمية.  مطاعدم ات امليس ري زيادم ت ليم   وا 
وما يطاه  يظا  م لوما  اتموارد اتبترية بفضل موارد  اتمادية و اصة اتخاطو        

ي  مس   ل تطيير أطاتي  اتت لي  واتتدري  اإلتوترويي  ري وتبوا  اتصا تس وأهم ا ا يتر 
تدري  اتموارد اتبترية ات املة بوظيفة اتموارد اتبترية  هر  األطاتي  اتتي تط   باإلضارة  ت  

تقليل اتتولفة  ت  تخقيت أرد  مطتويا  اتتدري  مس دوس اتتقيد باتمواس واتزماس  وباتتاتي 
 اتبترية مس ا طتفادم اتقصو  مس يظا  اتم لوما . تمويس أرراد وظيفة اتموارد

وري ظل رتة يموس ت ش ء األرراد اطت دا  اتخاطو  تتيمية م ارر   وم ارات     ما باطت مال 
ما باطت مال برام   اصة باتتدري   أيس يقو   اتوطائغ اتمت ددم بما ري ا تريغ اتفيديو  وا 

يريد أّس يطتفطر عي ا واتبريام  يجيبس علي ا  وما اتمتدر  بوتابة مجموعة مس األطئلة اتتي 
 يموس تس اطت دا  اتتدري  اإلتوترويي.

عملية اوتطا  مجموعة مس اتم ار  واتم ارا  وا تجاها  ي ر  اتتدري  اإلتوترويي ب ّيس 
تفرد أو مجموعة مس األرراد باطت دا  اتوطائغ اإلتوترويية ري ا تصال واطتقبال اتم لوما  

 (1).امل بيس اتمتدر  واتمدر  دوس ضرورم ا تتقاء اتموايي و اتزمايي ت ماواتت 

 وعموما  يموس أس يتجل  أثر يظا  م لوما  اتموارد اتبترية عل  اتتدري  ري  
تقليااال ودااا  جمااا  اتم لوماااا  اتمت لقاااة باتتااادري  اتتاااي وايااا  تتخمل اااا اتمشططاااة راااي اتيظاااا   -

 اتتقليدي . 
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 م لوما  تتخديد ا ختياجا  اتتدريبية . اتطرعة ري اتخصول عل  -
  موايية تخديد اتمادم اتتدريبية و األطلو  اتم ئ  تتدريب ا بتول دديت .  - 
 تقليل تواتي  اتتدري  مس   ل   ضاا ات امليس تلتدري  عس ب د.  -
 لوما   عادم ت فيض اتموارد اتماتية ري ات غغ اتتدريبية اتمطتقبلية  مس   ل اطت دا  اتم -

 ات اصة باتتواتي  تتخديد أي األدطا  تووس ري ا اتموازية اتتدريبية مرتف ة.
   خاتمة:
ب يااااة تغااااوير م ااااارا  مواردهااااا اتبتاااارية واتمخارظااااة علي ااااا  تجاااا   اتمشططااااة  تاااا  يظااااا      

تلماال اختياجاا  عاملي اا وخال متااول    ً  م لوما  اتموارد اتبترية وا دام متاب اة ورصاد  طا يا
وباتتاااتي   رو  ات ماال اتمياطاابة ت اا  وات واماال اتتااي تطاااعده  علاا  باارل ج ااود أوبااروتااورير ظاا

  يجاد اتتوارت بيس أهدار ا وأهدار    ط يا  ت  تخقيت األهدا  اإلطتراتيجية ات امة ت ا.    
راطت دا  يظا  م لوماا  اتماوارد اتبتارية بمووياتاس اتمتغاورم طايووس تاس تا ثير  يجاابي علا      

ء ات اامليس  ماس  ا ل تموايس  دارم اتماوارد اتبتارية ماس ات اار دارارا  تادري  اتماوارد تخطيس أدا
اتبتاارية بتااول أوثاار ددااة وموضااوعية  واتتااي ت تباار مااس اتمطااببا  اتم مااة تتخطاايس أداء اتمااوارد 
  اتبترية ري اتمشططة  خياث  تطااه  هار  اتقارارا  راي تخطايس أدائ ا  ماس  ا ل زياادم م اارر  

  لمية وات ملية.وم ارات   ات
  مس   ل هر  اتدراطة توصليا  ت  اتيتائ  اتتاتية   نتائج الدراسة

ي د يظا  م لوما  اتموارد اتبترية األدام اتت  تطتغي  وظيفة اتموارد اتبترية مس   ت ا  -
تطيير اتموارد اتبترية ري اتمشططة  ب عتبار أس اتم لوما  اتت  ييتج ا تمثل اتقاعدم األطاطية 

 ت ار م تل  اتقرارا .إل
ت تبر اتموارد اتبترية اتيو  أه  اتموارد اتت  تمتلو ا اتمشططة  واتت  تموي ا مس اتتغور  -

 وتخطيس أدائ ا  وباتتاتي اتقدرم عل  اتميارطة.
 بما أس اتموارد اتبترية ثروم خقيقية تلمشططة  وج  عل  هر  األ يرم تغويرها وتيميت ا. -
ظيفة أطاطية تتطيير اتموارد اتبترية ري م اتجة اتيقو ري أداء هر  يطاه  اتتدري  وو  -

اتموارد  وزيادم اتجواي  اإليجابية ريس  مس   ل  عغاء األرراد ررصة تتبادل واتمتاروة ري 
 اتم ار  واتم ارا  اتت  يوتطبوي ا  واتت  تموي   مس خل اتمتو   واإلبتوار واإلبداا. 
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يظا  م لوما  اتموارد اتبترية دورا هاما ري تدري  اتموارد اتبترية  تلم لوما  اتت  ييتج ا  -
ر و يطم  بتورير م لوما  موضوعية ودديقة وري اتود  اتمياط   مما يج ل درار اتتدري  

 أوثر موضوعية ور اتية.
 تموارد يظا  م لوما  اتموارد اتبترية دورا هاما ري تدري  اتموارد اتبترية  راتبرام  وداعدم -

اتبيايا  وتبوا  اإلتصال وخت  اتموارد اتبترية ات املة ريس  تطاه  ري طرعة وددة اتخصول 
عل  اتبيايا  اتمت لقة باتتدري   وم اتجت ا  وورتة تطاه  ري يقل وتبادل اتم لوما   رض  

 عس مطاهمت ا ري تيمية م ارا  اتموارد اتبترية ات املة ريس. 
 اتتاتية  دتراخا يورد اإل تي ا  ياتوصل تتياضوء اتيتائ   ري اإلقتراحات:

تتجي  ثقارة  طت دا  يظا  م لوما  اتموارد اتبترية باتمشططا  واإلطتفادم مس ات دما   -
 اتت  يقدم ا.

ضرورم بياء واإلعتماد عل  داعدم بيايا  اتموارد اتبترية تخفظ جمي  اتبيايا  اتمت لقة ب     -
وما  اتموارد اتبترية اتقيا  باتوثير مس م ا  جم  وم اتجة مما يط ل عل  ات امل بيظا  م ل

 اتبيايا  بيفطس  باإلضارة  ت   طترجاا اتبيايا  ري أدل ود  مموس ودوس ج د.
تماتيا م  اتتغورا  اتت  تت دها تويوتوجيا تغوير وتخديث يظا  م لوما  اتموارد اتبترية  -

 تمطت دمة ريس  مما يزيد مس راعليتس.س   ل تخديث اتبرام  واألج زم ااتم لوما   م
ضرورم زيادم  هتما  اتمشططا  بوظيفة اتتدري   ب عتبارها اتوظيفة اتت  تطم   ببياء دوم  -

تيارطية مس اتموارد اتبترية  تمواج ة اتض وغ ات ارجية  مس   ل تزويد مواردها اتبترية 
 بول اتم ار  واتم ارا  اتت  تموي ا مس رتة.

ديد األطاتب  واتوطائل اتمطت ملة ري تدري  اتموارد اتبترية  بما يتمات  م  تيوي  وتج -
 تغورا  اتمخيغ  مما يطم  تلمشططة باتخصول عل  يتائ  أو برام  تدريبية أوثر ر اتية.

 التهمي :
                                                 

1-Kholladi Mohamed Khireddine, Cours Des Systemes Organisationnels, Bahaeddine 

edit,Alger, 2003-2004, p36. 

مغااب  جام اة اتملاة طا ود  اتمملواة نظدم المعلومدات اإلداريدة )مددخل تحليلدي (، وامل طيد ؤرا   رادية مخمد خجاازي  -2
 .28  و1997ات ربية اتط ودية 

3- Armand Dayan,Manuel de Gestion, 2éme édition,AUF,Paris, 2004,P 224. 

اإلدارة اإلستراتجية للموارد البشرية )مددخل لتحقيدا الميدزة التنافسدية لمنظمدة القدرن الحداد  جمال اتديس مخمد اتمرطي  -4
 .530  و 2003اتدار اتجام ية  اإلطويدرية  والعشرين(، 
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  و 2000دار اتماريخ تليتار  اتريااض     ترجماة طارور علاي اباراهي  طارور نظدم المعلومدات اإلداريدةرايمويد مااوليود   -5

832. 
  مشططااة اتااورات تليتاار )نظددم المعلومددات اإلداريددة نمددا )إدارة المعلومددات فددي  صددر المنظمددات الرقميددة طاالي  اتخطاايية -6

 .292  و2006  3واتتوزي   عماس  غ
 107 و2006  مشططة خورال اتدوتية  اإلطويدرية  هندرة الموارد البشرية مخمد اتصيرري -7
 .287  بدوس طية يتر   و2  دار اتمخمدية ات امة   اتجزائر   اتغب ة إقتصاد المؤسسةياصر دادي عدوس   -8
 و .230-229و و   1996وت تليتر و اتتوزي   عماس    دار اتتر إدارة الموارد البشرية مصغف  يجي  تاو   -9

 .401  اإلطويدرية   بدوس طية يتر   و   اتدار اتجام ية التنظيم اإلدار مصغف  أبو بور مخمود    -10

 .91  و  2001  دار اتفور ات ربي   اتقاهرم    سيكولوجية التدريب و تنمية الموارد البشرية رأر  عبد اتفتا  -11

  دار اتوتاا  اتقايوييااة  مصاار  )دراسددة مقارنددة  (المراقبددة اإللكترونيددة  بددر شددبكة االنترنددات مصااغف  مخمااد موطاا    - 12
 .132  و2005

عبود زرديس  جباري تاودي  اتتادري  اإلتوتروياي  مف او  جدياد تتيمياة اتماوارد اتبتارية  مجلاة اتواخاا  واتدراطاا   ات ادد  -13
 .296  و2009اتطاب   ؤرداية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


