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رة علػػػػػػػ   يػػػػػػػ  شػػػػػػػهد العقػػػػػػػداف ا خػػػػػػػااف مػػػػػػػت القػػػػػػػرف العشػػػػػػػر ت العد ػػػػػػػد مػػػػػػػت الت ػػػػػػػاات املتسػػػػػػػارع  كاملسػػػػػػػتم
فاقػػػػػػػا الت ػػػػػػػاات الػػػػػػػ   ػػػػػػػد ا عػػػػػػػ    املعلوماتيػػػػػػػ  كالتكنولوجيػػػػػػػ     االجتماعيػػػػػػػ   االقتصػػػػػػػاداملسػػػػػػػتو ات السياسػػػػػػػي   

 ا لفيػػػػػػ اجملتمػػػػػػ  إُف مسػػػػػػتول   ػػػػػػارم  خػػػػػػر  هػػػػػػر مػػػػػػ  م لػػػػػػ  اؿ نتقػػػػػػالػػػػػػ م نػػػػػػت  عنػػػػػػ  ا ا مػػػػػػر  العصػػػػػػور املا ػػػػػػي 
  مها كتقامسهػػػػػػػااأصػػػػػػػبحا احلاجػػػػػػػ  معهػػػػػػػا إُف  يػػػػػػػازة املعرفػػػػػػػ  كاسػػػػػػػت د  كهػػػػػػػو مػػػػػػػا  عػػػػػػػرؼ   ػػػػػػػارة املعرفػػػػػػػ   الثالثػػػػػػػ 
. اج    أساسي  تتزا د أذنيتها  وما بعد  ـو

العامليػػػػػػ    ا سػػػػػػواؽدة يف  ػػػػػػالر كيف  ػػػػػػر تسػػػػػػتمر املنتيفػػػػػػات كارػػػػػػدمات يف روءػػػػػػا املصػػػػػػادر الر يسػػػػػػي  للثػػػػػػراء كا
املعرفػػػػػ  عػػػػػامال جد ػػػػػدا يف توليػػػػػد الثػػػػػركة ك قيػػػػػق    كالػػػػػ م أ ػػػػػحا فيػػػػػ  هػػػػػر مصػػػػػدر  ػػػػػراء جد ػػػػػد هػػػػػو ق ػػػػػاع املعرفػػػػػ 

 العاملي.الرفاهي  عل  املستول 
 فػػػػػػػػوؽ أذنيػػػػػػػػ  املػػػػػػػػوارد املاد ػػػػػػػػ   اإلنتػػػػػػػػاج للمن مػػػػػػػػاتيف عمليػػػػػػػػات  أساسػػػػػػػػيااملعرفػػػػػػػػ  مػػػػػػػػوردا  أصػػػػػػػػبحا رمػػػػػػػػا

أدل إُف  هػػػػػور مصػػػػػ لن َف  عػػػػػرؼ مػػػػػت قبػػػػػ   عػػػػػ  عػػػػػت  اإلنتػػػػػاجكالت يػػػػػا يف مفهػػػػػـو عناصػػػػػر   هػػػػػ ف القفػػػػػزة ا خػػػػػرل
 دنط اقتصادم جد د للعاَف  عرؼ باقتصاد املعرف .

لػػػػػػػػ  مػػػػػػػػدخالت العػػػػػػػػاملي كالػػػػػػػػ م انعكػػػػػػػػ  ع االقتصػػػػػػػػادعلػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػتول   ػػػػػػػػدثمػػػػػػػ  هػػػػػػػػ ا الت ػػػػػػػػور الػػػػػػػػ م 
فمػػػػػػ    اإلدارماإلدارة كالفكػػػػػػر   صػػػػػػا ب  ت ػػػػػػور وا ػػػػػػ  علػػػػػػ  مسػػػػػػتول أفرػػػػػػاف البػػػػػػد    كخمرجػػػػػػات خمتلػػػػػػ  املن مػػػػػػات

 قػػػػػػـو بتن ػػػػػيم كتسػػػػػػيا اؿ البػػػػػد مػػػػػػت جهػػػػػاز فعػػػػػ  ات كاملعػػػػػارؼ الػػػػػواردة إُف املن مػػػػػػ هػػػػػ ا الػػػػػزخم الكبػػػػػػا مػػػػػت املعلومػػػػػػ
البقػػػػاء بػػػػات يف عصػػػػر  كالتحسػػػػت املسػػػػتمركالتميػػػػز  مػػػػت أجػػػػ  نكينهػػػػا مػػػػت التيفد ػػػػد للمن مػػػػ  ا ساسػػػػيهػػػػ ا املػػػػورد 

 ك  أف  .في  ملت شنلك معارؼ أرثر ك ست لها بش
املعاصػػػػػػػرة  املصػػػػػػػا ب   للػػػػػػػنمط االقتصػػػػػػػادم ا د ػػػػػػػد كالػػػػػػػ  شػػػػػػػاعا يف  اإلدار ػػػػػػػ كمػػػػػػػت هنػػػػػػػا رانػػػػػػػا الثػػػػػػػورة 

عػػػػػ  اكالػػػػػ  تت ػػػػػ  مػػػػػت املعرفػػػػػ  العنصػػػػػر احلقيقػػػػػي ا ػػػػػرؾ للنشػػػػػاط كالف  املعرفػػػػػ   إدارةا اسػػػػػم   ػػػػػ ا خػػػػػاةالسػػػػػنوات 
    أمورها.خمتل  ال م تعتمدف يف اختاذ القرارات كتصر    ا ساسكهي   املن ماتيف 

لقػػػػػد  ولػػػػػا املنافسػػػػػ  بػػػػػر خمتلػػػػػ  املن مػػػػػات يف العػػػػػاَف مػػػػػت منافسػػػػػ  المػػػػػتالؾ املػػػػػوارد املاد ػػػػػ  امللموسػػػػػ  إُف 
إُف منافسػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػتالؾ املعرفػػػػػػػػػ    أك بػػػػػػػػػا  رل  املبػػػػػػػػػدع كارػػػػػػػػػالؽ  الكػػػػػػػػػ ءالبشػػػػػػػػػرم اؿ منافسػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػتالؾ الرأمسػػػػػػػػػ

   دا هػػػػػػاأاملػػػػػورد ا رثػػػػػر تػػػػػػ  اا يف فعاليػػػػػ   اباعتبارهػػػػػػ  سػػػػػتعماؿاملرتارمػػػػػ  يف عقػػػػػوؿ املػػػػػػوارد البشػػػػػر   كاسػػػػػتعما ا أمثػػػػػػ  ا
الػػػػرتارم خػػػػالؿ الػػػػ  تر ػػػػم يف تع ػػػػيم مزا اهػػػػا التنافسػػػػي  مػػػػت  تعػػػػد الرريػػػػزة ا ساسػػػػي  لعمػػػػ  خمتلػػػػ  املن مػػػػاترمػػػػا 

 .املعريف كاالست داـ ال ري للموارد الداخلي 
إدارة  ت ػػػػػػػو رمػػػػػػػ  كمسػػػػػػػتمرة يف كتؤرػػػػػػػد الدراسػػػػػػػات كالبحػػػػػػػوث علػػػػػػػ   ػػػػػػػركرة أف تبػػػػػػػ ؿ املن مػػػػػػػ  جهػػػػػػػودا دا 

 اوارسػػػػػػػاهلتفعيػػػػػػػ  رمػػػػػػػا  نب ػػػػػػػي أف تكػػػػػػػوف هنػػػػػػػاؾ جهػػػػػػػود رافيػػػػػػػ     املعرفػػػػػػػ  بصػػػػػػػورة ال تقػػػػػػػ  عمػػػػػػػا  فعلػػػػػػػ  املنافسػػػػػػػوف



 ة

 

داخػػػػػػػػ  املن مػػػػػػػػ . كهػػػػػػػػ ف ا هػػػػػػػػود  نب ػػػػػػػػي أف تكػػػػػػػػوف مسػػػػػػػػتقاة كمشػػػػػػػػتق  مػػػػػػػػت أسػػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػػ  الراسػػػػػػػػ    اكت بيقاهػػػػػػػػ
العلػػػػػـو لـو املعرفيػػػػػ  يالػػػػػ   كػػػػػوف ا فػػػػػراد  ورهػػػػػا ا ساسػػػػػي  ك كمػػػػػت اجملػػػػػاالت كامليػػػػػاد ت ذات العالقػػػػػ  بػػػػػالع  كالسػػػػػليم 

 .فيها  دكف أف هم  ا رتامها جملتمعها كبيئتها ال  تنشط لتكنولوجيات احلد ث ذات العالق  با

احلد ثػػػػػػػػػ   كمػػػػػػػػػت يف الرفػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػت اؿ إف أ ػػػػػػػػػد الت بيقػػػػػػػػػات العمليػػػػػػػػػ  إلدارة املعرفػػػػػػػػػ  يف من مػػػػػػػػػات ا عمػػػػػػػػػ   
فعلػػػػػ  أسػػػػػاس ا داء تبػػػػػ  عمليػػػػػ    حلػػػػػد الفاصػػػػػ  بػػػػػر النيفػػػػػاح كاإلخفػػػػػاؽ بالنسػػػػػب   ػػػػػامسػػػػػتول أدا هػػػػػا  رونػػػػػ  شنثػػػػػ  ا

ك د ػػػػػػد مػػػػػػدل االقػػػػػػرتاب أك االبتعػػػػػػاد   جتاهػػػػػػات سػػػػػػا نشػػػػػػاط املن مػػػػػػ ت  د ػػػػػػد اك ػػػػػػ  كاختػػػػػػاذ القػػػػػػرارات املهمػػػػػػ  مػػػػػػ
عليػػػػػػ  كالرشػػػػػػد يف اسػػػػػػت داـ املػػػػػػوارد املتا ػػػػػػ  كمسػػػػػػتول رفػػػػػػاءة كفا   قيػػػػػػق ا هػػػػػػداؼ كتنفيػػػػػػ  ار ػػػػػػط كالػػػػػػ ام  مػػػػػػت

 املن م . 
 ـ إشكالية البحث 1

 تو يػ  علػ  قػدرها يف ك اإلدارة يف جد ػػد هػػو مػػا رػػ  مواربػػ  ا عمػػاؿ من مػػات جنػػاح  ت لػم      
إُف  الوصػوؿ  ػا ك  ػمت كدنوهػا  بقا هػا يف تسػهم خمرجػػات علػ  خال ػا مػػت  صػ  نشػاطات مواردهػا يف

 املتعلقػػ  بػردارة أفكارهػػا بلػػورة مػػت املن مػػات تػػتمكت افعنػػدم .كاإلبػػداع كالر ػػادة املنافسػػ  يف متقدمػ  مرارػز
    .ويزة بنتا   الواق  يف ذلك جتسد كأف املبادرة بزماـ اإلمساؾ تست ي  فرءا املعرف 

كلعػػػػػػ  مػػػػػػت أهػػػػػػم الشػػػػػػركط الػػػػػػ  رنػػػػػػم علػػػػػػ  املن مػػػػػػات مراعاهػػػػػػا اليػػػػػػـو إ ػػػػػػاف  إُف التكػػػػػػالي  املاليػػػػػػ   هػػػػػػي  
ر ػػػػػػػػا نفسػػػػػػػػها لتحقيػػػػػػػػق مت لبػػػػػػػػات التنميػػػػػػػػ  املسػػػػػػػػتدام  كالراميػػػػػػػػ  إُف تلبيػػػػػػػػ  التكػػػػػػػػالي  االجتماعيػػػػػػػػ  كالبيئيػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ  ف

ا تياجػػػػػػات ا جيػػػػػػاؿ احلاليػػػػػػ  دكف اال ػػػػػػرار با تياجػػػػػػات االجيػػػػػػاؿ الال قػػػػػػ  مػػػػػػت املػػػػػػوارد النا ػػػػػػب  كالعػػػػػػي  الكػػػػػػرًن. 
 كبناء عل  ما سبق ذررف شنكت صيا   االشكالي  التالي :

ـــــة  مـــــا دور إدارة المعرفـــــة فـــــي الرفـــــع مـــــن كفـــــاءة األداء فـــــي الماسســـــة االقتصـــــاداة فـــــي ظـــــل ضـــــوابط التنمي
 على وجه الخصوص؟ - محل الدراسة – اإلسمنتوفي شركات   ؟بصفة عامة المستدامة

 كهي:  دـ البحثػػػػػػػػػالر يسي؛ أسئل  فرعي  تسمن بالوصوؿ إُف نتا   ختاؿ ك ندرج  ا ه ا السؤ 
 ردارة املعرف  ؟ب دراس مدل اهتماـ شررات اإلمسنا  ػػػػػػ  الػػا ػػػػػػػم 

 ؟    الدراس  اإلمسناشررات عل  مستول  املاِف سر ا داء إدارة املعرف  يف  مساذن ما مدل  

    اإلمسناشررات مستول عل   التش يلي  النشاطات يف الرف  مت رفاءة أداءإدارة املعرف  مساذن  ما مدل  
 ؟ الدراس 

مستول عل  ر اهم   اجات أصحاب املصاٌف كالسعي لتحقيق تلبي إدارة املعرف  يف  مساذن ما مدل  
 ؟    الدراس  اإلمسناشررات 



 ج

 

 اإلمسناشررات مستول عل   املن مي إ داث اإلبداع عل  القدرة ز ادةإدارة املعرف  يف  مساذن ما مدل  
 ؟    الدراس 

 ػػػػػػػػ   مسنػػػػػػػػااإلشػػػػػػػػررات مسػػػػػػػػتول علػػػػػػػػ   شػػػػػػػػرط االسػػػػػػػػتدام   قيػػػػػػػػقإدارة املعرفػػػػػػػػ  يف  مسػػػػػػػػاذن مػػػػػػػػا مػػػػػػػػدل  
 ؟ الدراس 

 ـ فرضيات الدراسة 2  
  اختبارهػػػػػػاالػػػػػػ  سػػػػػػييفرم   الدراسػػػػػػ ؛ ة صػػػػػػيا   فر ػػػػػيات تنسػػػػػػيفم مػػػػػػ  مو ػػػػػػوع البحػػػػػث إشػػػػػػكالي إسػػػػػتنادنا إُف     

 ا: ذن تافر يس تافك  ا  ن لق البحث مت فر ي  النتا   كالتوصيات مت خال ا كاست الص
 .هو مستول عاؿ -   الدراس  –شررات اإلمسنا يف ف  مستول إدارة املعر  األولى:الرئيسة الفرضية 
    –شررات اإلمسنا يف  كا داءتوجد عالق  ذات دالل  إ صا ي  معنو   بر إدارة املعرف   الثانية:الرئيسة الفرضية 
 .α≤0.05يف     وابط  التنمي  املستدام  عند مستول دالل   -الدراس 

 فر يات فرعي  هي: مخ   عت ه ف الفر ي  الر يسي ك تفرع  
 األولى:الفرعية الفرضية 
  اإلمسناشررات عل  مستول  املاِفا داء ك سر  توجد عالق  ذات دالل  إ صا ي  معنو   بر إدارة املعرف 

 ؛α≤0.05عند مستول دالل     الدراس 

    :الفرعية الثانية الفرضية
  اإلمسناشررات يف  الداخلي   سر العملياتك  ة املعرف توجد عالق  ذات دالل  إ صا ي  معنو   بر إدار 

 ؛α≤0.05 عند مستول دالل     الدراس 
 :الثالثة الفرعية الفرضية
  اإلمسناشررات مستول عل  ك سر أداء الزبا ت  توجد عالق  ذات دالل  إ صا ي  معنو   بر إدارة املعرف 

 ؛α≤0.05 عند مستول دالل     الدراس 

 :الرابعة الفرعية رضيةالف

  شررات مستول عل   التعلم كالنموك سر  توجد عالق  ذات دالل  إ صا ي  معنو   بر إدارة املعرف
 ؛α≤0.05 عند مستول دالل     الدراس  اإلمسنا

 :الخامسة الفرعية الفرضية

  مستول عل   االستدام  تمعي يك سر ا داء اجمل توجد عالق  ذات دالل  إ صا ي  معنو   بر إدارة املعرف
 .α≤0.05 عند مستول دالل     الدراس  اإلمسناشررات 



 د

 

 الموضوع: اختيارـ أسباب  3
 األسباب الموضوعية  .1
يف  ػػػػػػ   يف الرفػػػػػػ  مػػػػػػت مسػػػػػػتول أدا هػػػػػػا هػػػػػػادكر ك  املؤسسػػػػػػات االقتصػػػػػػاد  إدارة املعرفػػػػػػ  يف التعمػػػػػػق يف دراسػػػػػػ   

 . وابط التنمي  املستدام 
 .قتصاد الرقمي أك اقتصاد املعرف اليف إطار ما  سم  با إدارة املعرف ب   اليا الدكر ال م تلع 

  تعلػػػػػػققلػػػػػػ  الدراسػػػػػػات كا  ػػػػػػاث الػػػػػػ  تناكلػػػػػػا مثػػػػػػ  هػػػػػػ ا املو ػػػػػػوع بالتحليػػػػػػ  كالت صػػػػػػي ؛ خاصػػػػػػ  فيمػػػػػػا  
 توفر شرط االستدام ؛

عمليػػػػػات  علػػػػػ  تالشػػػػػرراكمعرفػػػػػ  مػػػػػدل ترريػػػػػز هػػػػػ ف   الشػػػػػررات  ػػػػػ  الدراسػػػػػ تشػػػػػ يع كاقػػػػػ  إدارة املعرفػػػػػ  يف  
 .  أدا ها الرف  مت رفاءةاملعرف  يف  إدارة

 األسباب الذاتية .2
ردارة ا عمػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػفهػػػػػػػ ا املو ػػػػػػػوع لػػػػػػػ  عالقػػػػػػػ  متينػػػػػػػ   املػػػػػػػدركس. الت صػػػػػػػع العلمػػػػػػػيك  تناسػػػػػػػم املو ػػػػػػػوع  

   اإلسرتاتييفي  للتنمي  املستدام .
 للبحث كاالست الع يف ه ا املو وع الش صي ي امل 
مػػػػػػػػت خػػػػػػػػالؿ املصػػػػػػػػادر    بػػػػػػػ وع كقػػػػػػػدرة الوصػػػػػػػػوؿ إُف املعلومػػػػػػػػات املتصػػػػػػػػل  مكانيػػػػػػػ  البحػػػػػػػػث يف هػػػػػػػػ ا املو ػػػػػػػػإ 

 .كاملراج  املتوفرة

 ـ أهمية البحث 4  
فلػػػػػػم  عػػػػػػد مػػػػػػت املمكػػػػػػت   إدارة املعرفػػػػػػ  تتزا ػػػػػػد أذنيتػػػػػػ   ومػػػػػػا بعػػػػػػد  ػػػػػػـو مو ػػػػػػوع رػػػػػػوف يفأذنيػػػػػػ  الدراسػػػػػػ   تػػػػػػ ي       

فا صػػػػػػػػوؿ املاد ػػػػػػػػ  َف تعػػػػػػػػد رافيػػػػػػػػ    ي يف ارتسػػػػػػػػاب املزا ػػػػػػػػا التنافسػػػػػػػػ املعرفػػػػػػػػ اذنػػػػػػػػاؿ دكر  علػػػػػػػػ  من مػػػػػػػػات االعمػػػػػػػػاؿ
ليسػػػػػا تلػػػػػك الػػػػػ  نلػػػػػك مػػػػػوارد    اليػػػػػـوالعامليػػػػػ ا سػػػػػواؽالػػػػػ  تسػػػػػي ر علػػػػػ   فاملن مػػػػػات  التميػػػػػز كالنيفػػػػػاحلتحقيػػػػػق 

   تسي ر عل  صناع  املعرف .  نتلك أصوؿ معرفي  ك ال   ب  هي بالدرج  ا كُفماد   كبشر   معت ة 
  علػػػػػػ  املسػػػػػػتول الػػػػػػوط  كالػػػػػػدكِف املن مػػػػػػاتاد شػػػػػػدة املنافسػػػػػػ  بػػػػػػر كمػػػػػػ  انفتػػػػػػاح االقتصػػػػػػاد العػػػػػػاملي كازد ػػػػػػ 

املؤسسػػػػػػ  ا زا ر ػػػػػػ  انػػػػػػ ل عػػػػػػت هػػػػػػ ف التحػػػػػػد ات الػػػػػػ  أف تكػػػػػػوف فػػػػػػرف إدارة املعرفػػػػػػ  شنكػػػػػػت أف تكػػػػػػوف فعالػػػػػػ   جػػػػػػ  
 العاَف. واجهها 
ا زا ر ػػػػػػ   عينػػػػػػ  مػػػػػػت الشػػػػػػررات رمػػػػػػا تػػػػػػ ز أذنيػػػػػػ  هػػػػػػ ف الدراسػػػػػػ  يف تقػػػػػػدًن صػػػػػػورة عػػػػػػت كاقػػػػػػ  إدارة املعرفػػػػػػ  يف        
ك سػػػػػػاعدها علػػػػػػ    ؛ اػػػػػػا زنسػػػػػػت مػػػػػػت أدا هػػػػػػاشنكػػػػػػت أف تسػػػػػػتفيد منهػػػػػػا  اقرتا ػػػػػػاتكتقػػػػػػدًن   اإلمسنػػػػػػاشػػػػػػررات كهػػػػػػي 

 ا.ه قيق أهداف



ٍ 

 

 ـ أهداف البحث 5
 شنكت تل يع أهداؼ الدراس  يف النقاط التالي :    
 :عل  النحو التاِف  هدؼ الدراس  إُف  قيق هدفر ر يسير هدؼ علمي ك خر عملي   

ال ػػػػػػوء علػػػػػ  املفهػػػػػػـو الػػػػػدقيق للمعرفػػػػػػ  بصػػػػػف  عامػػػػػػ  كأذنيتهػػػػػػا  تسػػػػػليطإُف : هػػػػػػدؼ علػػػػػ  املسػػػػػػتول العلمػػػػػي -1
باعتبارهػػػػػػػػا أسػػػػػػػػلوب   كالتعر ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدقيق ااهيػػػػػػػػ  إدارة املعرفػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػ  ارصػػػػػػػػوصاملن مػػػػػػػػ   علػػػػػػػ  مسػػػػػػػػتول 

 . قـو عليهاكبياف اسرتاتييفيات  كدعا م  ال    إدارم جد د َف  لق بعد ا ذني  ال   ستحقها
 ت  ذنيػػػػػ  إدارة املعرفػػػػػ  كقػػػػػدرها علػػػػػ  رفػػػػػ  ا الدراسػػػػػ  إُف لفػػػػػا ن ػػػػػر املسػػػػػ : هػػػػػدؼعلػػػػػ  املسػػػػػتول العملػػػػػي -2

كارتسػػػػػػػػاب املزا ػػػػػػػا التنافسػػػػػػػي  كنكينهػػػػػػػػا مػػػػػػػت التعامػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  املت ػػػػػػػاات البيئيػػػػػػػ  العامليػػػػػػػػ   لشػػػػػػػرراهممسػػػػػػػتول ا داء 
إدارة كاقػػػػػػػ  رمػػػػػػػا هػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػ  إُف تبيػػػػػػػاف    املتسػػػػػػػارع   ػػػػػػػر تسػػػػػػػت ي  االسػػػػػػػتمرار كالصػػػػػػػمود أمػػػػػػػاـ منافسػػػػػػػيها

 ا زا ر   امل تارة رمح  للدراس .   الشرراتاملعرف  يف املؤسس  االقتصاد   كعل  ا خع  
 ـ المنهج المتبع في البحث 6
 لتحقيق أهداؼ الدراس  ة إتباع املناه  التالي :   
 صػػػػػػػػي  املفػػػػػػػػاهيم املتصػػػػػػػػل  او ػػػػػػػػوع إدارة املعرفػػػػػػػػ  لت؛ يف دراسػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػزء الن ػػػػػػػػرم الوصػػػػػػػػفيك  ر التػػػػػػػػارسنيػػػػػػػػػ املنهيفػػػػػػػػ 

 باالعتماد عل  أ دث ا دبيات يف ه ا اجملاؿ.
 ا داء يفيف ا ػػػػػػزء الت بيقػػػػػػي؛ كذلػػػػػػك مػػػػػػت أجػػػػػػ  الوقػػػػػػوؼ علػػػػػػ  كاقػػػػػػ  إدارة املعرفػػػػػػ  ك الوصػػػػػػفي التحليلػػػػػػي نه  املػػػػػػػػػػػػػ  

 كاالسػػػػػػػتبان   املال  ػػػػػػػ   املقابلػػػػػػػ   اإلسػػػػػػػتبان خػػػػػػػالؿ كة ذلػػػػػػػك مػػػػػػػت    ػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػ   اإلمسنػػػػػػػاشػػػػػػػررات  عينػػػػػػػ  مػػػػػػػت
 باملقابل .  

 ـ الدراسات السابقة 7
البحػػػػػث البيبليػػػػػو رايف يف مكتبػػػػػات جامعيػػػػػ  خمتلفػػػػػ   لػػػػػا العد ػػػػػد مػػػػػت املكتبػػػػػات علػػػػػ  مسػػػػػتول خػػػػػالؿ مػػػػػت        

أ ػػػػػ  دراسػػػػػ  تناكلػػػػػا   ػػػػػتم إرنػػػػػادَف   كرػػػػػ ا بعػػػػػع ا امعػػػػػات علػػػػػ  مسػػػػػتول ا هػػػػػ  الوسػػػػػ    ا هػػػػػ  الشػػػػػرقي  للػػػػػوطت
  بػػػػػ م شػػػػػك  مػػػػػت ا شػػػػػكاؿيف  ػػػػػ   ػػػػػوابط التنميػػػػػ  املسػػػػػتدام  ا داء الرفػػػػػ  مػػػػػت رفػػػػػاءة ة املعرفػػػػػ  ك الػػػػػربط بػػػػػر إدار 

  كخصوصنػػػػػا مػػػػػا تعلػػػػػق او ػػػػػوع إدارة املعرفػػػػػ   بعػػػػػع الدراسػػػػػات الػػػػػ  تناكلػػػػػا إ ػػػػػدل املو ػػػػػوعر أنػػػػػ  ة إرنػػػػػاد ػػػػػا 
أ سػػػػػػت مػػػػػػت فقػػػػػػد رانػػػػػػا  صػػػػػػيل  البحػػػػػػث   الشػػػػػػبك  العنكبوتيػػػػػػ خػػػػػػالؿ كػػػػػػرتكين مػػػػػػت البحػػػػػػث اإللخػػػػػػالؿ أمػػػػػػا مػػػػػػت 

ػػػػػا كنوعنػػػػػا   ا سػػػػػلوب ا كؿ  اختلفػػػػػاالػػػػػ  عػػػػػدد ال بػػػػػ س بػػػػػ  مػػػػػت الدراسػػػػػات  ة إرنػػػػػادفمػػػػػت نا يػػػػػ  الكػػػػػم؛ فقػػػػػد   رمن
مػػػػػػػػػداخالت يف   ك اإلدارة كا عمػػػػػػػػػاؿأ ػػػػػػػػػاث قصػػػػػػػػػاة يف  ػػػػػػػػػالت مت صصػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػ كبػػػػػػػػػر أطرك ػػػػػػػػػات درتػػػػػػػػػورافبػػػػػػػػػر 

كمػػػػت بػػػػر هػػػػ ف   جات متفاكتػػػػ أمػػػػا مػػػػت نا يػػػػ  النػػػػوع فقػػػػد رانػػػػا قر بػػػػ  إُف مو ػػػػوع البحػػػػث بػػػػدر   ملتقيػػػػات خمتلفػػػػ 



ّ 

 

هنػػػػا نػػػػورد أهػػػػم كأقػػػػرب الدراسػػػػات   ك ذلػػػػكة الػػػػتمكت مػػػػت اإلطػػػػالع عليهػػػػا كمنهػػػػا مػػػػا تعػػػػ ر الدراسػػػػات هنػػػػاؾ مػػػػت 
 :ة التمكت مت االطالع عليهاال  
 العربية باللغة الدراسات :أوال

ة الشـــــاملة وأ ـــــر  تكامـــــل إدارة المعرفـــــة والجـــــود  توفيػػػػػق سػػػػػر   علػػػػػي  يباسػػػػػردة ، باســـــردة :2006دراســـــة   -1
ـــــة –علـــــى األداء  ـــــة اليمني ـــــة فـــــي شـــــركات الصـــــناعات الغذائي    أطرك ػػػػػ  درتػػػػػوراف  ػػػػػا منشػػػػػورة – دراســـــة تةبيقي
 سور   .  دمشق  جامع  دمشق  رلي  االقتصاد

يف  اهػػػػػػػػدفا هػػػػػػػػ ف الدراسػػػػػػػػ  إُف التعػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػ  التكامػػػػػػػػ  بػػػػػػػػر إداري املعرفػػػػػػػػ  كا ػػػػػػػػودة الشػػػػػػػػامل  كإبػػػػػػػػراز دكرذنػػػػػػػػ   
الصػػػػػػناعات اؿ   شػػػػػػررات خاصػػػػػػ  شننيػػػػػػ  تعمػػػػػػ  يف  ػػػػػػ10ن مػػػػػػات كتعز ػػػػػػزف.  لػػػػػػا الدراسػػػػػػ  عشػػػػػػر ي سػػػػػػر أداء امل

 ال  ا ي  رعين  للدراس .
كأ ػػػػػػػر   توصػػػػػػػلا الدراسػػػػػػػ  إُف: كجػػػػػػػود تكامػػػػػػػ  كعالقػػػػػػػ  ارتبػػػػػػػاط قو ػػػػػػػ  بػػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػػ  كإدارة ا ػػػػػػػودة الشػػػػػػػامل     

 معنوم ل لك التكام  عل  الشررات عين  الدراس .
ـــــاا 2007دراســـــة   -2 ـــــاا ي  :، ن ـــــة وأ رهـــــا علـــــى األداء  ،ن ـــــدرة الجوهرا ـــــة والمق ـــــين ادارة المعرف ـــــة ب العالق

  .االستراتيجي: دراسة استةالعية تحليلية مقارنة لعينة من شركات وزارة الصناعة في مدانة بغداد
 كقد سعا الدراس  إُف  د د  ل  مت ا هداؼ:

 أهداؼ ن ر  : تتمث  يف:   . أ
 اص بردارة املعرف .إعداد إطار ن رم خ 

    ال  نث  مصدرا للميزة التنافسي .ك اال ناء الن رم ملو وع املقدرات ا وهر 

 . التمييز بر املوارد كالقدرات ا وهر   كصوال إُف املقدرة اإلسرتاتييفي 

  .البحث يف االداء االسرتاتييفي مت  يث املداخ  كالقياس 

 :أهداؼ عملي : تتمث  يف . ب

 قػػػػػػػػػ  كنػػػػػػػػػػوع التػػػػػػػػػ  ا بػػػػػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػػػػ  كاملقػػػػػػػػػػدرة ا وهر ػػػػػػػػػ  كا داء االسػػػػػػػػػػرتاتييفي يف تو ػػػػػػػػػين طبيعػػػػػػػػػػ  العال
 الشررات عين  الدراس .

  د ػػػػػد امل ػػػػػامر كالػػػػػدالالت الن ر ػػػػػ  لعمليػػػػػات املعرفػػػػػ  كاملقػػػػػدرات الػػػػػ  تعػػػػػد جوهر ػػػػػ  يف العمػػػػػ  للمػػػػػد ر ت 
 اء أف   لشرراهم.يف الشررات عين  الدراس  ل رض تعز ز قدراهم االبداعي  حنو  قيق أد

 .  د د الفركؽ بر الشررات عين  الدراس  يف مستول إدارة املعرف  كاملقدرة ا وهر  

 . ك   أدنوذج إلدارة املعرف  مت كاق  إجابات عين  الدراس   نسيفم م  مت لبات البيئ  العراقي 



 ز

 

كمعنو ػػػػػ  بػػػػػر  إ صػػػػػا ي   كتوصػػػػػلا الدراسػػػػػ  إُف  موعػػػػػ  مػػػػػت النتػػػػػا   أبرزهػػػػػا كجػػػػػود عالقػػػػػ  ارتبػػػػػاط ذات داللػػػػػ
كجػػػػػػود تػػػػػػ  ا ذم داللػػػػػػ  معنو ػػػػػػ  للعالقػػػػػػ  بػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػ  كاملقػػػػػػدرة ا وهر ػػػػػػ    إدارة املعرفػػػػػػ  كاملقػػػػػػدرة ا وهر ػػػػػػ 

 يف ا داء االسرتاتييفي. كجود ت  ا ذك دالل  معنو   للعالق  بر.
 لعمليات الداخلي .ااملعرف  كرفاءة  إنتاج 

 كاإلبداعاملعرف   إنتاج. 

 م  املعرف  كالر ا.تكا 

 .تكام  املعرف  كالنمو كالتعلم 

 . تكام  املعرف  كالعمليات الداخلي 

   كاإلبداعتكام  املعرف. 

إُف كجػػػػػػود تػػػػػػ  ا ربػػػػػػا كقػػػػػػوم لعمليػػػػػػات إدارة املعرفػػػػػػ  يف ا داء االسػػػػػػرتاتييفي وػػػػػػا رنعػػػػػػ  هػػػػػػ ف العمليػػػػػػات  باإل ػػػػػػاف 
 الدراس .تؤدم دكرا ر يسيا يف  قيق أداء أف   للشررات عين  

ــــــة سػػػػػػليماف الفػػػػػػارس   ، م2010 ســــــليمان الفــــــارس،  دراســــــة .3 ــــــع فــــــي دور إدارة المعرف  أداء كفــــــاءة رف
  .بدمشق الخاصة التحوالية الصناعات الشركات على دراسة ميدانية المنظمات 

 علػػػػػػػػػ  طبقػػػػػػػػػا كتعز ػػػػػػػػػزف  ا داء مسػػػػػػػػػتول  سػػػػػػػػػر يف إدارة املعرفػػػػػػػػػ  دكر علػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػرؼ الدراسػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػدؼ 
 االداء  كمت ػػػػػػػػػاات  املعرفػػػػػػػػػ  إدارة عمليػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػر عالقػػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػػ : كجػػػػػػػػػود  افرت ػػػػػػػػػا    شػػػػػػػػػرر  عشػػػػػػػػػر ا ػػػػػػػػػدل

 كجػػػػػػػود االداء كمت ػػػػػػػاات املعرفػػػػػػػ  تقانػػػػػػػ  بػػػػػػػر عالقػػػػػػػ  كجػػػػػػػود   كالنمػػػػػػػو الػػػػػػػتعلم ك العمػػػػػػػالء  الداخليػػػػػػػ   العمليػػػػػػػاتي
 توصػػػػػػػػػلا . الدراسػػػػػػػػ يف كالتحليلػػػػػػػػػي الوصػػػػػػػػفي املػػػػػػػػنه  اسػػػػػػػػػت داـ ة .االداء كمت ػػػػػػػػاات املعرفػػػػػػػػ  فر ػػػػػػػػػق بػػػػػػػػر عالقػػػػػػػػ 
 ك العمػػػػػػػػػالء  الداخليػػػػػػػػػ   العمليػػػػػػػػػاتي االداء كمت ػػػػػػػػػاات املعرفػػػػػػػػػ  إدارة عمليػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػر عالقػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػود :إُف الدراسػػػػػػػػػ 
 الػػػػػػػتعلم ك العمػػػػػػػالء  الداخليػػػػػػػ   العمليػػػػػػػاتي االداء كمت ػػػػػػػاات املعرفػػػػػػػ  تقانػػػػػػػ  بػػػػػػػر عالقػػػػػػػ  كجػػػػػػػود   كالنمػػػػػػػو الػػػػػػػتعلم
  الػػػػػػػػػتعلم  ك  العمػػػػػػػػػالء   الداخليػػػػػػػػػ    العمليػػػػػػػػػاتي االداء كمت ػػػػػػػػػاات املعرفػػػػػػػػػ  فر ػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػر عالقػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػود   كالنمػػػػػػػػػو
 كفاعليػػػػػػ  رفػػػػػػاءة رفػػػػػػ  يف لتسػػػػػػهم املعرفػػػػػػ  كفر ػػػػػػق  تقانػػػػػػ  بعمليػػػػػػات  االهتمػػػػػػاـ ب ػػػػػػركرة  الدارسػػػػػػ   أكصػػػػػػا  .كالنمػػػػػػو
 .ا داء
دراســـــــة  إدارة المعرفـــــــة وأ رهـــــــا علـــــــى تميـــــــز األداء، ن ػػػػػػػاؿ  مػػػػػػػد الزطمػػػػػػػ (،)م2011 ،نضـــــــالدراســـــــة   .4

 . العاملة في قةاع غزة اهد التقنية المتوسةةتةبيقية على الكليات والمع
 التقنيػػػػػػػػػػ  كاملعاهػػػػػػػػػػد الكليػػػػػػػػػػات يف ا داء بتميػػػػػػػػػػز كعالقتهػػػػػػػػػػا املعرفػػػػػػػػػػ  إدارة دكر بيػػػػػػػػػػاف إُف الدراسػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػدفا 
   . زة ق اع يف العامل  املتوس  



 ح

 

كا داء  إدارة املعرفػػػػػػػػػػ  مت لبػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػر إ صػػػػػػػػػػا ي  داللػػػػػػػػػػ  ذات عالقػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػود :اآلي الدارسػػػػػػػػػػ  افرت ػػػػػػػػػػا
      α=0.05 داللػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػتول عنػػػػػػػػػد  الداخليػػػػػػػػػ  العمليػػػػػػػػػات كرفػػػػػػػػػاءة كالنمػػػػػػػػػو  الػػػػػػػػػتعلم العػػػػػػػػػاملر  ر ػػػػػػػػػاي ياملؤسسػػػػػػػػػ
  ر ػػػػػػػػػاي املؤسسػػػػػػػػػي ا داء كنيػػػػػػػػػز نا يػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػت املعرفػػػػػػػػػ  إدارة عمليػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػر إ صػػػػػػػػػا ي  داللػػػػػػػػػ  ذات عالقػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػود
 .α=0.05  دالل  مستول عند أخرل نا ي  مت  الداخلي  العمليات كرفاءة كالنمو  التعلم العاملر 

  يف رعاإلدار ػػػػػػػ  املتفػػػػػػػر  كرؤسػػػػػػػاء ا قسػػػػػػػاـ التدر سػػػػػػػي  ا يئػػػػػػػ  أع ػػػػػػػاء  يػػػػػػػ  مػػػػػػػت الدراسػػػػػػػ   تمػػػػػػػ  تكػػػػػػػوف  
 كالبػػػػػػػال  .م2010/2011 ا ػػػػػػػامعي للعػػػػػػػاـ كالبكػػػػػػػالور وس كاملاجسػػػػػػػتا الػػػػػػػدرتوراف شػػػػػػػهادة محلػػػػػػػ  مػػػػػػػت رليػػػػػػػات مخػػػػػػػ 

 شػػػػػكلا  يػػػػػث طبقيػػػػػ  عشػػػػػوا ي  قػػػػػ ب ر  اختيػػػػػارهم ة فػػػػػرد   279ي  علػػػػػ  الدراسػػػػػ  عينػػػػػ  كاشػػػػػتملا  455عدددددذدُن
 إتبػػػػػػػاع ة الدراسػػػػػػػ  أهػػػػػػػداؼ لتحقيػػػػػػق .الدراسػػػػػػػ   تمػػػػػػػ   فػػػػػػراد الكلػػػػػػػي اجملمػػػػػػػوع مػػػػػػػت 61.3 نسػػػػػػبت  مػػػػػػػا العينػػػػػػػ  هػػػػػػ ف
 هػػػػػػي  ػػػػػاالت ػػػػػػالث  مػػػػػت مكونػػػػػػ  اسػػػػػتبان  تصػػػػػػميم ة الالزمػػػػػ  البيانػػػػػػات إُف كللوصػػػػػوؿ التحليلػػػػػػي  الوصػػػػػفي املػػػػػنه 

 كملعا ػػػػػػ  .فقػػػػػػرة كمخسػػػػػػر تسػػػػػػ  علػػػػػػ  اشػػػػػػتملا ك ا داء املؤسسػػػػػػي   املعرفػػػػػػ إدارة عمليػػػػػػات املعرفػػػػػػ   إدارة مت لبػػػػػػات
 معامػػػػػػػ  احلسػػػػػػػا   كاملتوسػػػػػػػط كالتكػػػػػػػرارات املئو ػػػػػػػ  النسػػػػػػػم :التاليػػػػػػػ  اإل صػػػػػػػا ي  ا سػػػػػػػاليم اسػػػػػػػت داـ ة البيانػػػػػػػات
 رركسػػػػػػػكاؿ كاختبػػػػػػار كتػػػػػػ   مػػػػػػاف اختبػػػػػػار اإلشػػػػػػارة  اختبػػػػػػار سػػػػػػػباماف  ارتبػػػػػػاط معامػػػػػػ  رػػػػػػرك نبػػػػػػاخ  ألفػػػػػػاالثبػػػػػػات 
 .Wallis test Kruskal The كاالس
 بػػػػػػػر إ صػػػػػػػا ي  داللػػػػػػػ  ذات عالقػػػػػػػ  كجػػػػػػػود : لػػػػػػػي مػػػػػػػا أذنهػػػػػػػا النتػػػػػػػا   مػػػػػػػت  موعػػػػػػػ  إُف الدراسػػػػػػػ  توصػػػػػػػلا .5

  الداخليػػػػػػػ  العمليػػػػػػػات كرفػػػػػػػاءة كالنمػػػػػػػو  الػػػػػػػتعلم العػػػػػػػاملر  ر ػػػػػػػاي املؤسسػػػػػػػي كا داء املعرفػػػػػػػ  إدارة مت لبػػػػػػػات
 مػػػػػػػػت إدارة املعرفػػػػػػػػ  عمليػػػػػػػػات بػػػػػػػػر إ صػػػػػػػػا ي  داللػػػػػػػػ  ذات عالقػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػود   α=0.05 داللػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػتول عنػػػػػػػػد
 نا يػػػػػػ  مػػػػػػت  الداخليػػػػػػ  العمليػػػػػػات كرفػػػػػػاءة كالنمػػػػػػو  الػػػػػػتعلم العػػػػػػاملر  ر ػػػػػػاي املؤسسػػػػػػي ا داء كنيػػػػػػز نا يػػػػػػ 
 لتسػػػػػػهم املعرفػػػػػػ  إدارة ات لبػػػػػػات االهتمػػػػػػاـ ب ػػػػػػركرة الدارسػػػػػػ  أكصػػػػػػاα=0.05 .داللػػػػػػ  مسػػػػػػتول عنػػػػػػد أخػػػػػػرل

 .داءا  رفاءة رف  يف
 فــــــــي عمليــــــــات إدارة المعرفــــــــة أ ــــــــر، ك خػػػػػػػػركف كالياسػػػػػػػػرم سػػػػػػػػت  أرػػػػػػػػـر ، م (2012 ،محســــــــن أكــــــــرم)  .6

 الفــــــرات جامعــــــات فــــــي اإلداراــــــة القيــــــادات مــــــن عينــــــة آلراء اســــــتةالعية األداء االســــــتراتيجي دراســــــة
 . األوسط

 اعتماد ة ذلك   قيق أج  كمت االسرتاتييفي  ا داء يف املعرف  إدارة عمليات أ ر  د د إُف البحث  هدؼ
 ,Mertins et al)استنادا إُف  املعرف  ت بيق املعرف   توز   املعرف   خزف املعرف   توليدي املعرف  إلدارة ا وهر   العمليات

 من ور الداخلي   العمليات من ور الزبوف  من ور املاِف  املن وري االسرتاتييفي ا داء عت التعبا ة فيما .(2001:28
 كجود البحث افرتض ذلك عل  كبناءن  . 28Kaplan& Norton-1996:25ي دراس  إُف استنادا  كالنمو التعلم
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  املعرف  ت بيق املعرف   توز    املعرف   خزف املعرف   توليد املعرف  إدارة عمليات بر معنو   دالل  ذات ارتباط عالق 
 جامعات يف البحث كأجرم .احلال  كدراس  التحليلي الوصفي املنه  الدراس  است دما .االسرتاتييفي كا داءي

 ال رض    ا أعدت ال  االستبان  خالؿ مت الالزم  املعلومات عل  احلصوؿ ة إذ .كالقادسي  الكوف   باب   رربالء 
 ة .ا قساـ كرؤساء العمداء كمعاكين الكليات عمداء يف كاملتمثل  اإلدار   القيادات مت 82  راء است الع جرل  يث

 بر معنو   دالل  ذات ارتباط عالق  كجود النتا   أ هرت .الفركض الختبار اإل صا ي  ا ساليم مت عدد است داـ
 أف  ع  كه ا االسرتاتييفي  كا داءي املعرف  ت بيق املعرف   توز   املعرف   خزف املعرف   توليد  املعرف  إدارة عمليات
 الزبوف  من ور املاِف  املن وري خالؿ مت االسرتاتييفي ا داء  قيق عل  تساعد اعتمادها ة ال  املعرف  إدارة عمليات
 املعرف  إدارة بعمليات االهتماـ ب ركرة الدراس  أكصا.  كالنمو التعلم من ور الداخلي   العمليات من ور
ـــــود محمـــــد داوود،) دراســـــة .7 ـــــات ،الحدددددبج عبػػػػػود  مػػػػػد ،داككد  ، م 2013، الحاااااا  عب ـــــق إدارة  متةلب تةبي

 المـــــواني شــــركة علــــى تةبيقيــــة العامــــة: دراســـــة الماسســــات التميـــــز فــــي تحقيــــق فــــي ودورهــــا المعرفــــة
 . الهندسية

 .ا ندسػػػػػػػػػي  املػػػػػػػػػواين شػػػػػػػػػرر  يف ت بيقهػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػدل املعرفػػػػػػػػػ  كأسػػػػػػػػػاليم إدارة مفهػػػػػػػػـو ابػػػػػػػػػراز الدراسػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػدؼ 
يف  املعرفػػػػػػ  إدارة ت بيػػػػػػق دكف  ػػػػػػوؿ صػػػػػػعوبات هنػػػػػػاؾ ا ندسػػػػػػي   املػػػػػػواين شػػػػػػرر  يف املعرفػػػػػػ  تػػػػػػوافر :افرت ػػػػػػا الدراسػػػػػػ 

 :إُف توصػػػػػػلا مث  كمػػػػػػت احلالػػػػػػ   كدراسػػػػػػ  التحليلػػػػػػي الوصػػػػػػفي املػػػػػػنه  الدراسػػػػػػ  اسػػػػػػت دما .ا ندسػػػػػػي  املػػػػػػواين شػػػػػػرر 
 هنػػػػػػاؾ .املعرفػػػػػػ  إدارة ت بيػػػػػػق دكف  ػػػػػػوؿ صػػػػػػعوبات هنػػػػػػاؾ .ا ندسػػػػػػي  املػػػػػػواين بشػػػػػػرر  متوسػػػػػػ   املعرفػػػػػػ  تػػػػػػوفر درجػػػػػػ 
 كعػػػػػػػػدد لعلمػػػػػػػػيا للمؤهػػػػػػػػ  تعػػػػػػػزل املعرفػػػػػػػػ  مت لبػػػػػػػػات  ػػػػػػػوؿ املبحػػػػػػػػو ر اسػػػػػػػػتيفاب  متوسػػػػػػػ ات بػػػػػػػػر ا صػػػػػػػػا ي  فػػػػػػػرؽ

 املعرف   قاف  نشر ب ركرة الدراس  أكصا .التدر بي  الدكرات
 :األجنبية باللغة  انيا: الدراسات

 An Empirical study of the impact : الػػ  جػػاءت  ػػا عنػػواف (Al-Mashari, 2002)دراسػػ   -1

of knowledge management or organizational performance 

ُف الكشػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػت تػػػػػػػػػػ  ا إدارة املعرفػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػ  ا داء املؤسسػػػػػػػػػػي املسػػػػػػػػػػتند علػػػػػػػػػػ  املسػػػػػػػػػػوح هػػػػػػػػػػدفا الدراسػػػػػػػػػػ  إ       
  مؤسسػػػػػػػػ  37يك   مؤسسػػػػػػػػ   كوميػػػػػػػػ 40الت بيقيػػػػػػػػ  للمؤسسػػػػػػػػات الكو تيػػػػػػػػ . كقػػػػػػػػد تكونػػػػػػػػا عينػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت ي

خاصػػػػػػػ . كة اسػػػػػػػت داـ االسػػػػػػػتبان   مػػػػػػػ  املعلومػػػػػػػات  ػػػػػػػوؿ نتػػػػػػػا   الدراسػػػػػػػ . كقػػػػػػػد توصػػػػػػػلا الدراسػػػػػػػ  إُف أف هنػػػػػػػاؾ 
 ارة املعرف  عل  أداء املؤسسات بشقيها احلكومي  كاراص .ت  ا إلد

 A Framework for linking Management to knowledge :بعنػػواف ,Carrile, et..al) 2002(دراس   -2

business Performance   



 ي

 

اء. كتوصػػػػػػلا هػػػػػػدفا هػػػػػػ ف الدراسػػػػػػ  إُف تقػػػػػػدًن إطػػػػػػار لتقيػػػػػػيم مػػػػػػدل التػػػػػػ  ا ا تمػػػػػػ  إلدارة املعرفػػػػػػ  علػػػػػػ  ا د     
 الدراس  إُف كجود ت  ا معنوم إلدارة املعرف  ات ااها الفرعي  عل  نيز أداء ا عماؿ.

      Specific knowledge and performance measurementبعنػػواف:    (Ralth, 2004)دراسػػ   -3
كقػػػػػػػد ة   ؿ نتػػػػػػػا   أعمػػػػػػػا مهػػػػػػػدفا الدراسػػػػػػػ  إُف اختبػػػػػػػار احلػػػػػػػوافز املثاليػػػػػػػ  كقيػػػػػػػاس ا داء عنػػػػػػػد كرػػػػػػػالء املعرفػػػػػػػ   ػػػػػػػو 

كمقيػػػػػػػاس امل رجػػػػػػات. كقػػػػػػػد نوصػػػػػػلا الدراسػػػػػػػ    االعتمػػػػػػاد علػػػػػػ  نػػػػػػػوعر مػػػػػػت مقػػػػػػػا ي  ا داء. مقيػػػػػػاس املػػػػػػدخالت
املقػػػػػػػػارف إُف أف رػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت االختيػػػػػػػػار املثػػػػػػػػاِف ملقػػػػػػػػا ي  ا داء كاحلػػػػػػػػوافز  عتمػػػػػػػػد  اإل صػػػػػػػػا يالتحليػػػػػػػػ  خػػػػػػػػالؿ كمػػػػػػػػت 

 كالتعقيد الو يفي.  عدـ الت رد التكنولوجي   خماطرة البيئ  ا ي   كبشك  ربا عل  معرف  الورالء
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High Performance. 

املتعلقػػػػػػػػػ  اعرفػػػػػػػػػ   عمليػػػػػػػػػاتهػػػػػػػػػدفا الدراسػػػػػػػػػ  إُف  ليػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػع العناصػػػػػػػػػر املتعلقػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػوارد املؤسسػػػػػػػػػ   كال
أداء  تػػػػػػػػػؤ ر علػػػػػػػػػ راسػػػػػػػػػ  أف هنػػػػػػػػػاؾ  ػػػػػػػػػالث مكونػػػػػػػػػات  ن مػػػػػػػػػ  إدارة املعرفػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػ  املؤسسػػػػػػػػػ . كقػػػػػػػػػد اقرت ػػػػػػػػػا الد

ت  كهػػػػػػي قػػػػػػدرة املؤسسػػػػػػ  علػػػػػػ  توليػػػػػػد املعرفػػػػػػ   القػػػػػػدرة علػػػػػػ  بنػػػػػػاء معرفتهػػػػػػا اراصػػػػػػ   كالكفػػػػػػاءة يف ت  يػػػػػػ   ؤسسػػػػػػاامل
معػػػػػػدؿ دنػػػػػػو املؤسسػػػػػػات مػػػػػػرتبط بشػػػػػػك  إرنػػػػػػا  مػػػػػػ  قػػػػػػدرها  أفافرت ػػػػػػا الدارسػػػػػػ  ك رافػػػػػ  النفقػػػػػػات ذات العالقػػػػػػ . 

توليػػػػػػػد املعرفػػػػػػػ   كبنػػػػػػػاء  تمػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػ  ارػػػػػػػاص  ػػػػػػػا. اسػػػػػػػت دما الدارسػػػػػػػ  املػػػػػػػنه  الوصػػػػػػػفي   لػػػػػػػا عينػػػػػػػ   علػػػػػػػ 
  مؤسسػػػػػػ  ة  ليػػػػػػ  البيانػػػػػػات مػػػػػػت سػػػػػػيفالها باسػػػػػػت داـ أسػػػػػػلوب  ليػػػػػػ  اإلحنػػػػػػدار باالعتمػػػػػػاد علػػػػػػ   42الدراسػػػػػػ  ي 

ا   مػػػػػػت أذنهػػػػػػا: إف البيانػػػػػػات املسػػػػػػتقاة مػػػػػػت سػػػػػػيفالت املؤسسػػػػػػات عينػػػػػػ  الدراسػػػػػػ . كقػػػػػػد توصػػػػػػلا الدراسػػػػػػ  إُف نتػػػػػػ
معػػػػػدؿ دنػػػػػو املؤسسػػػػػات مػػػػػرتبط بشػػػػػك  إرنػػػػػا  مػػػػػ  قػػػػػدرها علػػػػػ  توليػػػػػد املعرفػػػػػ   كبنػػػػػاء  تمػػػػػ  املعرفػػػػػ  ارػػػػػاص  ػػػػػا. 

الػػػػػػػثالث يقػػػػػػػدرة املؤسسػػػػػػػ  علػػػػػػػ  توليػػػػػػػد املعرفػػػػػػػ   القػػػػػػػدرة علػػػػػػػ  بنػػػػػػػاء  ب ن مػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػ  أكصػػػػػػػا الدراسػػػػػػػ  باالهتمػػػػػػػاـ
 ت العالق   لتسهم يف معدؿ دنو املؤسسات.معرفتها اراص   كالكفاءة يف ت  ي  راف  النفقات ذا

 ـ ما اميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 8
أف البحػػػػػػػػث هػػػػػػػػو عمليػػػػػػػػ  ترارميػػػػػػػػ ؛ كلكػػػػػػػػي  كػػػػػػػػوف أم  ػػػػػػػػث ذا قيمػػػػػػػػ ؛ رنػػػػػػػػم أف  ن لػػػػػػػػق  اعتبػػػػػػػػارعلػػػػػػػػ     

املو ػػػػػوع  كعلػػػػػ  هػػػػػ ا ا سػػػػػاس  أك مػػػػػت سػػػػػبق  يف البحػػػػػث يف نفػػػػػ   صػػػػػا ب  يف  ثػػػػػ  وػػػػػا توقػػػػػ  عنػػػػػدف اآلخػػػػػركف
 قوؿ أف ه ف الدراس  ختتل  عت الدراسات السابق  يف:شنكت ال

أكؿ دراسػػػػػ  هػػػػػتم بػػػػػردارة إطػػػػػالع ال الػػػػػم  علػػػػػ   ػػػػػد  -ػػػػػػ اجملتمػػػػػ   ػػػػػ  الدراسػػػػػ :  يػػػػػث أف هػػػػػ ف الدراسػػػػػ  تعتػػػػػ  
 يف ا زا ر. اإلمسناعين  مت شررات ا داء عل  مستول  سر  املعرف  ك



 ك

 

ر بعنصػػػػػػػر مهػػػػػػػم بالنسػػػػػػػب  لتحسػػػػػػػ  الػػػػػػػ  حنػػػػػػػت بصػػػػػػػدد القيػػػػػػػاـ  ػػػػػػػاسػػػػػػػ  تتميػػػػػػػز الدراػػػػػػػ عنصػػػػػػػر اإلسػػػػػػػتدام  يف ا داء:  
مػػػػػػػت أهػػػػػػػم مػػػػػػػا  ػػػػػػػؤ ر علػػػػػػػ   قيػػػػػػػق هػػػػػػػديف البقػػػػػػػاء كالر يػػػػػػػ  بالنسػػػػػػػب     الػػػػػػػ م  عتػػػػػػػ هػػػػػػػو عنصػػػػػػػر اإلسػػػػػػػتدام ا داء 

   .احلد ث  للمن مات
 الدراسة صعوبات.9

يػػػػػػػداين مػػػػػػػت كاجهتنػػػػػػا بعػػػػػػػع الصػػػػػػػعوبات البحثيػػػػػػ   كبػػػػػػػا خع يف الشػػػػػػق امل  ثػػػػػػػي   عمػػػػػػػ  أرػػػػػػادشني   رػػػػػػ م    
 : ما  ليالصعوبات شنكت  صرها فيه ف   كأهم الدراس 

 صعوب   صر مفهـو إدارة املعرف  ن را التساع  كت ل ل  يف شر أنواع العلـو االجتماعي  كاالقتصاد  . -
 صعوب   صر أسئل  االستبياف للحصوؿ عل  أر  قدر مت املعلومات  وؿ الشررات    الدراس . -
خاصػػػػػػػ  فػػػػػػػيم  تعلػػػػػػػػق احػػػػػػػاكر االجتماعػػػػػػػػات  أفػػػػػػػراد الفئػػػػػػػػات املسػػػػػػػتهدف  يف الدراسػػػػػػػػ  االسػػػػػػػرب  الػػػػػػػ   لػػػػػػػػ   ػػػػػػػ -

 الدكر  .
صػػػػػػعوب  االنتقػػػػػػاؿ بػػػػػػر مصػػػػػػاٌف كفػػػػػػركع الشػػػػػػررات ن ػػػػػػرا لالن ػػػػػػباط الصػػػػػػاـر مػػػػػػت طػػػػػػرؼ أعػػػػػػواف ا مػػػػػػت داخػػػػػػ   -

 الشررات.
م  لمسػػػػػػؤكلر يف الشػػػػػػررات ك ػػػػػػيق كقػػػػػػتهم خاصػػػػػػ  علػػػػػػ  مسػػػػػػتول اإلدارات العامػػػػػػ  وػػػػػػا صػػػػػػعلااللتػػػػػػزاـ الكبػػػػػػا  -

 رثاا مت عملي  احلصوؿ عل  املعلوم . 

 :الدارسة متغيرات .10
 :اآلي يف الدارس  مت اات تتمث 
 : لي هي رما ت ااتمسا  عن  ك تفرع "املعرف  إدارة" : المستقل المتغير الرئيسي 1-
 تش يع املعرف   -أ 
 ارتساب كتوليد املعرف   -ب 
 خزف املعرف   -ج 
   توز   املعرف  -د 
 ت بيق املعرف   -ق 
 وجيا إدارة املعرف تكنل -ك 

 :هي مت اات مخ  ن وم عل  ك   "ا داء :" المعتمد التابع الرئيسي المتغير 2-
 املاِف ا ور -أ 
 الداخلي  العمليات ور  -ب 



 ل

 

 الزبا ت ر ا ور  -ج 
 النمو ك التعلم ور  -د 
 االستدام   ور  -ق 
 ـ تقسيمات البحث: 11
خانػػػػػػ  عامػػػػػػ   باإل ػػػػػػاف  إُف   فصػػػػػػوؿ 4  عامػػػػػػ  ة ت ػػػػػػمر البحػػػػػػث بػػػػػػػ: مقدمػػػػػػ    ػػػػػػدؼ اإلملػػػػػػاـ ا يػػػػػػد بالبحػػػػػػث   

 كذلك عل  النحو التاِف:
  فر ػػػػػيات   كهػػػػػي تت ػػػػػمت: إشػػػػػكالي  البحػػػػػث   ػػػػػتم فيهػػػػػا اسػػػػػتعراض اإلطػػػػػار العػػػػػاـ للبحػػػػػث  مقدمػػػػػ  عامػػػػػ  •

الدراسػػػػػػات السػػػػػػابق  كمػػػػػػا   املػػػػػػنه  املتبػػػػػػ  يف البحػػػػػػث  أذنيػػػػػػ  كأهػػػػػػداؼ البحػػػػػػث  أسػػػػػػباب اختيػػػػػػار املو ػػػػػػوع
 كأخانا تقسيمات .  ت الدراسات السابق شنيز الدراس  احلالي  ع

 ؛ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفػعػػػػػػػػػدارة املإل اإلطػػػػػػػػػػػػار املفػػػػػػػػػػػػاهيمي ؛الفصػػػػػػػػػػػػ  ا كؿ   تنػػػػػػػػػػػػاكؿ اإلطػػػػػػػػػػػػار املفػػػػػػػػػػػػاهيمي للمعرفػػػػػػػػػػػػ    •
 كعمليات  مداخ  كدناذج إدارة املعرف .

 ػػػػػػػوابط التنميػػػػػػػ  املسػػػػػػػتدام  إدارة املعرفػػػػػػػ  ك سػػػػػػػر ا داء يف  ػػػػػػػ   تنػػػػػػػاكؿ هػػػػػػػ ا الفصػػػػػػػ    الفصػػػػػػػ  الثػػػػػػػاين: •
 سػػػػػػػػػر ا داء    اسػػػػػػػػػقاطات التنميػػػػػػػػػ  املسػػػػػػػػػتدام  علػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػتول املؤسسػػػػػػػػػ ك ت ػػػػػػػػػمت  ػػػػػػػػػالث مبا ػػػػػػػػػث: 

 املستداـ؛ إدارة املعرف  كالرف  مت مستول ا داء املستداـ.

 ػػػػػالث  . ك ت ػػػػػمتكاقػػػػػ  ادارة املعرفػػػػػ  كشػػػػػررات االمسنػػػػػا يف ا زا ػػػػػرالفصػػػػػ  الثالػػػػػث:  تنػػػػػاكؿ هػػػػػ ا الفصػػػػػ   •
صػػػػػػػػناع  اإلمسنػػػػػػػػػا   فػػػػػػػػػػػػي املؤسسػػػػػػػػػػػػ  االقتصػػػػػػػػاد   ا زا ر ػػػػػػػػ   ها ليػػػػػػػػػػػػات تفعيػػػػػػػػػػػػلك دارة املعرفػػػػػػػػػػػػ  إ مبا ػػػػػػػػث:

 .عرض شررات اإلمسنا    الدراس   مثكالتلوث البيئي 
منهيفيػػػػػػػ  : ك شػػػػػػػتم  علػػػػػػػ  اإلمسنػػػػػػػاعينػػػػػػػ  مػػػػػػػت شػػػػػػػررات  ت ػػػػػػػمت دراسػػػػػػػ  ميدانيػػػػػػػ  علػػػػػػػ   :الرابػػػػػػػ الفصػػػػػػػ   •

؛  ليػػػػػػ  املت ػػػػػػا التػػػػػػاب  يا داء ك يانػػػػػػات املت ػػػػػػا املسػػػػػػتق  يإدارة املعرفػػػػػػ   عػػػػػػرض ك ليػػػػػػ  ب  الدراسػػػػػػ  امليدانيػػػػػػ 
االرتبػػػػػػاط كاالحنػػػػػػدار البسػػػػػػيط بػػػػػػر املت ػػػػػػا املسػػػػػػتق  يإدارة املعرفػػػػػػ   ك ػػػػػػاكر املت ػػػػػػا التػػػػػػاب  يا داء  كاختبػػػػػػار 

 .كاالقرتا اتالنتا   العام  للدراس    الفر يات؛
كا سػػػػػػػئل  الفرعيػػػػػػػػ  الػػػػػػػ  ة طر هػػػػػػػػا يف   الر يسػػػػػػػػياؿ لسػػػػػػػؤ انػػػػػػػ  عامػػػػػػػػ : كة مػػػػػػػت خال ػػػػػػػػا اإلجابػػػػػػػ  عػػػػػػػػت اخ •

 باإل اف  إُف ا فاؽ املستقبلي  للبحث.  اإلجاب  عل  الفر يات  املقدم  العام 
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 تمــهيد.
  بدءا مت نش ها ؛مرا لها خمتل املعرف  يف فيها تعاًف   مقارب  متعددة االختصاصاتاثاب  تعد إدارة املعرف  

إُف أن  م  ءا   عقد  . كجتدر اإلشارةالعاملر ا فرادكمشاررتها  مي   كصوال إُف نشرها  است دامها  ت ورها
إال أف فرتة التسعينيات عرفا تنوعا يف   الثمانينيات مت القرف العشر ت برزت أكُف الدراسات املتعلق  بردارة  املعرف 

د د مت البحوث الن ر    وؿ جوانم عد دة مت ه ا املو وع؛  يث ة دراس  الت اات املساذنات جراء إصدار الع
رما نا  اكل  قياس    (Knowledge Worker)املعرف   اؿال  ن   ليات إدارة  املوارد البشر    رنتييف  ل هور عم

إلسهامات ال  استهدفا ك   بعع ا 1996فقد  هرت سن    باإل اف  إُف ذلك  املعريف ك ليات ت و رف اؿرأس امل
كفق  املن م ه ف ا خاة مسحا بتفسا د نامكي   Theory)  (Knowledge-Basedاملعرف قواعد أس  لن ر   

 .املن ماتكتقدًن قراءة منسيفم  مل تل  جوانم املعرف  يف   رؤ   مرتب   أساسا بردارة  املوارد املعرفي 
ك ج  ذلك قسمنا ه ا    ا الفص  إُف دراس  اإلطار الن رم إلدارة املعرف ت رؽ يف هيتم الس  ال رح السابقيف  وء 

 :التاِفالفص  إُف  الث مبا ث عل  النحو 

 
 ة؛ــــــــــــــــــــــــــعرفــــي للمـــمـاهيــــــــــــــــاإلطار المف: المبحث األول

 ؛ةـــــــــرفـعـــــــــة المدار إل يـــمـاهيــــــــــــــــاإلطار المفالمبحث الثاني: 
 عرفة.ــــــعمليات، مداخل ونماذج إدارة الم :الثالث المبحث
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 اإلطار المفاهيمي للمعرفة المبحث األول: 
 رأس :هي أذني  ا رثر اإلنتاج عوام  أفعل  افرتا ات  اقا م ييف العصر الصناعي  راف االقتصاد التقليدم

أما يف االقتصاد ا د د ياقتصاد   عوام  ا ساسي  ال  تنشئ الثركة كتصن  النقودال هيك   العم  كا رض  املاؿ
كا ص  ا رثر   هي عام  اإلنتاج ا رثر أذني  -كب كلو   خاص  عل  عوام  اإلنتاج ا خرل-املستقب   فرف املعرف  

  ات ا ف  .القا م عل  ار ات كا فكار كاملمارس اؿا د د مت رأس امل عكهي النو   قيم 
    ؛؛المةلب األول: مفهوم المعرفة وتةوراتهاالمةلب األول: مفهوم المعرفة وتةوراتها
الل وم كاالص ال ي للمعرف  كر ا مرا   ت ورها مت عصر االنتاج الل وم كاالص ال ي للمعرف  كر ا مرا   ت ورها مت عصر االنتاج   رركسيتم التعرض يف ه ا امل لم إُف املفهومكسيتم التعرض يف ه ا امل لم إُف املفهوم

        كصوال لعصر املعرف .كصوال لعصر املعرف .
  ؛؛المعرفةالمعرفة  مفهوممفهوم: : الفرع األولالفرع األول

البػػػػػػا ثر كالكتػػػػػػاب  هتمػػػػػػاـاعػػػػػػد مثػػػػػػار رمػػػػػػا ت    ذنيػػػػػػ  يف كقتنػػػػػػا احلا ػػػػػػرأعػػػػػػد املعرفػػػػػػ  مػػػػػػت أرثػػػػػػر املو ػػػػػػوعات ت  
 ؛كبػػػػػػؤرة  ػػػػػػػ ب أطػػػػػػػراؼ متعػػػػػػػددة ا تلػػػػػػ  االهتمامػػػػػػػات علػػػػػػػ  الػػػػػػػر م مػػػػػػت االخػػػػػػػتالؼ يف كجهػػػػػػػات الن ػػػػػػػر بيػػػػػػػنهم

 كفيما  لي بعع املفاهيم للمعرف :  اؿإدارة ا عم اؿكعل  كج  ارصوص العاملر يف  
 المعنى اللغوي: 

    1ي هو علي   عل  ما ء قصد باملعرف  ل     إدراؾ كفهم الشي
  2ي  .ت معرف  طبيعكر ا شيء: للددة ا سمات الهم  كمعرف  خصا ع  ف   رما تعك   

 كتسػػػػػػم  الػػػػػػتالـؤ أك زيػػػػػػالتمي علػػػػػػ  القػػػػػػدرة إُف تشػػػػػػاك  " عػػػػػػرؼ الفعػػػػػػ    مشػػػػػػتق مػػػػػػت املعرفػػػػػػ  اسػػػػػػمرػػػػػػ لك 
(3).مفهـو أك معركؼ هو ما ر  هي إذا املعرف ف  البشرم اؿامل رأس ر لك

ؼ ر لك عل  أءا  الفهم الوا ن كاملؤرد لألشياء  فهم كتعلم ر  ما  درر  أك  ستوعب  العق   خ ة عملي   عر  ت  رما 
 .4مهارة  اعتقاد أك تعود  اختصاص كإدراؾ معلومات من م  ت بق عل     مشكل  ما

 :  المعنى االصةالحي
 رأس  الفكػػػػػػرم اؿاملػػػػػػ رأس  بشػػػػػػرمال اؿاملػػػػػػ رأس مسيػػػػػػا فقػػػػػػد كعد ػػػػػػدة خمتلفػػػػػػ  ملعرفػػػػػػ  مسػػػػػػمياتا  ت خػػػػػػ    

علػػػػػػ  الػػػػػػر م مػػػػػػت أف   1املسػػػػػػميات مػػػػػػت ذلػػػػػػك إُف كمػػػػػػا ي قػػػػػػ العال اؿاملػػػػػػ رأس  الثقػػػػػػايف اؿاملػػػػػػ رأس  املسػػػػػػتهلك اؿمػػػػػػ
    :كشنكت تعر فها رما   يهناؾ اختالفات دقيق  بينها كبر ه ف املص لحات امل رورة 

                                                 

  1 .500 ص  باكت  املشرؽ دار  واإلعالم اللغة في المنجد 
2Dictionnaire de français  LAROUSSE 2016, sur le site: 

www.larousse.fr/dictionnaires/francais/connaissance/18273 du 02-02-2017 

-
 .17ص   2000  23العدد  العربي اؿ   مت  عي  إدارة ا عم المدار العربي وعصر المعرفةعت  ل     الشافعي صبحي السيد 3
 .30  ص:2007  دار الوراؽ  عيفماف  اإلمارات العربي  املتحدة  1  طإدارة المعرفة: الممارسة والمفاهيمإبراهيم ارلوؼ امللكاكم   4

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/connaissance/18273
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  ػػػػػػػددة مهمػػػػػػػ  لتحقيػػػػػػػق أداء إُف علومػػػػػػػاتامل تر ػػػػػػػ  علػػػػػػػ  : القػػػػػػػدرةب ءػػػػػػػا  Drucker بيػػػػػػػرت دركرػػػػػػػر عرفهػػػػػػػا 
 .2  ر الفك كاملهارات العقوؿ ذكم البشر عند سول تكوف ال القدرة كه ف   دد يءش إرناد أك

 رفاءةكللرف  مت    نشاط من مات ا عماؿل ك يو   أذني  ا مور أرثرنث   املعرف رما أشار علي السلمي أف 
 مستمر كعم  مستدشن  مهم  الت و ر مت جتع  ال ك   التفاعلي ن ماتملبا خرآأك ب بشك  ترتبط روءا فراد؛ا 
 علي   عتمد ال م ا ساس منها كجتع  املعرف  م موفك  طبيع عل   تررز ن ماتامل ه ف فرف مث كمت  نيفا ها كتفوقهال

 عملها كسالم  املن م  جودة فرفعلي  ك   خمرجاها يف أك تش يلها ن اـ أك مدخالها يف رانا سواء قرار مت   أم
 شنتلك املناسب  كبا ودة املناسم الوقا يف املعرف  شنتلك فمت  ار ورة مت ربا جانم كعل  ا ذني   ا   يف  صبن
 في   ر م ما عل  كاحلصوؿ ق ااملو  ؿكاست ال الفرص النتهاز املناسم الوقا يف املناسم القرار اختاذ عل  القدرة

   3.كسر   فورم كبشك 

 عػػػػػت جتػػػػػ النا ارػػػػػ ة تػػػػػرارم مػػػػػت رػػػػػ  عػػػػػت نػػػػػاجم تفاعػػػػػ  نتػػػػػاج سػػػػػت ار ػػػػػام علػػػػػ  أءػػػػػا أ  ػػػػػا رمػػػػػا عرفهػػػػػا 
   فػػػػػػراغ مػػػػػػت تػػػػػػ ي َف معرفػػػػػػ  أم فرفػػػػػػ مث كمػػػػػػت  كدراسػػػػػػات أ ػػػػػػاث  نتػػػػػػاج أ  ػػػػػػا ذاتػػػػػػ  الوقػػػػػػا كيف  معا شػػػػػػ  جتػػػػػػارب

 .راقيػػػػػػان  إنسػػػػػػانيان  إبػػػػػػداعان  اؿتػػػػػػز  الك  جد ػػػػػػدة اؿأشػػػػػػك يف ذاهػػػػػػا  إخػػػػػػراج كتعيػػػػػػد تشػػػػػػك ك  مػػػػػػورد بشػػػػػػرم مػػػػػػت تتولػػػػػػد بػػػػػػ 
   بػػػػػػ اها دكلػػػػػػ   اتػػػػػػ  أكب ن امػػػػػػا أك شػػػػػػعمأك  مػػػػػػا  مشػػػػػػركع أك لشػػػػػػرر  خالصػػػػػػان  أك ا تكػػػػػػارا  كػػػػػػران  ليسػػػػػػا املعرفػػػػػػ ف

 إليهػػػػػػا الوصػػػػػػوؿ املثػػػػػػابر للميفتهػػػػػػد كشنكػػػػػػت  لليفميػػػػػػ   متا ػػػػػػ هػػػػػػي بػػػػػػ   عنصػػػػػػر   قوميػػػػػػ   تميػػػػػػ   ػػػػػػا لػػػػػػي   أنػػػػػػ رمػػػػػػا
 علػػػػػ  ة الرتريػػػػػزففػػػػػي هػػػػػ ا التعر ػػػػػ   . 4فػػػػػان عار   كػػػػػوف أف علػػػػػ  الػػػػػ اي ك رصػػػػػ  كإرادتػػػػػ  بوعيػػػػػ  كتشػػػػػكيلها ارتسػػػػػا اك 
                                              .عرف إ اف  إُف ا  اث كالدراسات هي أساس امل ر ات كالتيفارباترارم  أف

 ا ف ػػػػػػ  إُف  ت لػػػػػػ  إنسػػػػػػاف رػػػػػػ  طبيعيػػػػػػ  لػػػػػػدل إنسػػػػػػاني  نزعػػػػػػ ب ءػػػػػػا:   يف مو ػػػػػػ  أخػػػػػػردركرػػػػػػر  رمػػػػػػا عرفهػػػػػػا
 الرصػػػػػد إُف طمو ػػػػػ   دفعػػػػػ  مثػػػػػ  كمػػػػػت  كالتميػػػػػز كالتفػػػػػوؽ االرتقػػػػػاء ب ػػػػػركرة باإل سػػػػػاس أكال  بػػػػػدأ يػػػػػث   كا  ػػػػػدث
  يػػػػػػػػث  كاحلكومػػػػػػػػات كاملشػػػػػػػػركعات الػػػػػػػػدكؿ سػػػػػػػػلوؾ ذات كهػػػػػػػػو الت ػػػػػػػػو ر إُف مث  كاالرتشػػػػػػػػاؼ كالدراسػػػػػػػػ  كالبحػػػػػػػػث
 القػػػػػػػوة عناصػػػػػػػر رافػػػػػػػ  امػػػػػػتالؾ أجػػػػػػػ  كمػػػػػػػت كاالرتقػػػػػػاء املعرفػػػػػػػ  إُف الوصػػػػػػػوؿ أجػػػػػػػ  مػػػػػػت كالت ػػػػػػػو ر البحػػػػػػػث  سػػػػػػت دـ

 بشػػػػػك  تػػػػػدؿ  يعػػػػػا كهػػػػػي املنفعػػػػػ  ك ػػػػػوار املصػػػػػاٌف ك ػػػػػد ث للقػػػػػوة إال  سػػػػػتم   عػػػػػد َف عػػػػػاَف يف كت و رهػػػػػا  يازهػػػػػاك 

                                                                                                                                                             

 
 .53 ص  2001  ال بع  ا كُف  القاهرة   موع  الني  العربي   اقتصاد المعرفة  ار رم ست أمحد  1
2
.9  ص 2005كبيسي   إدارة املعرف   املؤسس  العربي  للتنمي  اإلدار    القاهرة  صالح الد ت ال

 .124 ص  1999  القاهرة  النشر كالتوز  ك  دار قباء لل باع   أكراؽ فكر    اإلدارة بالمعرفة  علي السلمي -3
 .61ص  مرجع سبق ذكر   اقتصاد المعرفة  ما  ست ار   -4
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املعرفػػػػػػػػ  كأبػػػػػػػػرز  ارتسػػػػػػػػاب يػػػػػػػػث ررػػػػػػػػز يف هػػػػػػػػ ا التعر ػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  مرا ػػػػػػػػ   ؛1 املعرفػػػػػػػػ  لػػػػػػػػ ع مباشػػػػػػػػر  ػػػػػػػػا أك مباشػػػػػػػػر
                            خصوصي  ر  مر ل .

ارتشػػػػػػػػافها   ػػػػػػػػتم عامػػػػػػػػ  سػػػػػػػػلع  تعتػػػػػػػػ ب ءػػػػػػػػا  اؿاملػػػػػػػػ كرأس للعمػػػػػػػػ  خالفػػػػػػػػا رمػػػػػػػػا شنكػػػػػػػػت تعر ػػػػػػػػ  أخػػػػػػػػر للمعرفػػػػػػػػ     
 انػػػػػ  رنػػػػػد املعرفػػػػػ   نػػػػػت  الػػػػػ م فأ رمػػػػػا    انيػػػػػ  املسػػػػػت دمر مػػػػػت مز ػػػػػد مػػػػػ  مشػػػػػاررتها لتصػػػػػبن كتعميمهػػػػػا كامتالرهػػػػػا

مر كمحا ػػػػػ  منػػػػػت  املعرفػػػػػ   الوسػػػػػا   الػػػػػ  تسػػػػػع  لتػػػػػ لػػػػػ ا جنػػػػػد بعػػػػػع   اسػػػػػت دامها مػػػػػت اآلخػػػػػر ت منػػػػػ  الصػػػػػعم مػػػػػت
 كالعالمػػػػػػػات امللكيػػػػػػػ   قػػػػػػػوؽ  االخػػػػػػػرتاع بػػػػػػػراءة مػػػػػػػت بػػػػػػػر هػػػػػػػ ف الوسػػػػػػػا     عػػػػػػػارؼ ا د ػػػػػػػدة مػػػػػػػت القرصػػػػػػػن كمنػػػػػػػ  امل
 يػػػػػث ة التفر ػػػػػق بػػػػػر املعرفػػػػػ  رمػػػػػورد الملمػػػػػوس كاملػػػػػوارد ا خػػػػػرل املاد ػػػػػ  رػػػػػرأس املػػػػػاؿ كإ بػػػػػات طبيعتهػػػػػا  .التيفار ػػػػػ 

      .2ا اسبي  مت  يث التقييد كامللكي 
 كارػػػػػػػ ات املهػػػػػػػارات الفكػػػػػػػرم  موعػػػػػػػ  اؿاملػػػػػػػ بػػػػػػػرأس عػػػػػػػرؼ  مػػػػػػػا أك ملعرفػػػػػػػ ا تعتػػػػػػػ  قتصـــــــاديإلا ومـــــــن المنظـــــــور

 ر يػػػػػػػ  علػػػػػػػ  ؤ رتػػػػػػػ رمػػػػػػػا؛ ك املن مػػػػػػػ   ػػػػػػػا املاد ػػػػػػػ  يف صػػػػػػػوؿا  مػػػػػػػت البشػػػػػػػرم كهػػػػػػػي أصػػػػػػػ  العنصػػػػػػػر يف املرتارمػػػػػػػ 
 اؿ يػػػػػث أشػػػػػارت ا  ػػػػػاث إُف أف معػػػػػدؿ العا ػػػػػد علػػػػػ  االسػػػػػتثمار يف رأس املػػػػػ  املاد ػػػػػ  أصػػػػػو اكعلػػػػػ   املؤسسػػػػػ 

 يػػػػػث ررػػػػػز هػػػػػ ا التعر ػػػػػ  علػػػػػ  اإلسػػػػػتثمار املعػػػػػريف ريفػػػػػزء  3املػػػػػادم. اؿعػػػػػدؿ العا ػػػػػد يف رأس املػػػػػالبشػػػػػرم  فػػػػػوؽ م
 مت السياس  املالي  ا تل  أبعادف مت عا د كدرج  خماطرة كما شنيزف عت االستثمار املادم التقليدم.

الػػػػػػػ  لالسػػػػػػػت داـ ك  القابػػػػػػػ  املعلػػػػػػػـو الكػػػػػػػم أك املعػػػػػػػريف الرصػػػػػػػيد ب ءػػػػػػػا المعرفـــــــة تعراـــــــ وػػػػػػػا سػػػػػػػبق شنكػػػػػػػت            
كبالتػػػػػػػاِف  .كاردميػػػػػػػ  اإلنتاجيػػػػػػػ  ا نشػػػػػػػ    ػػػػػػػاالت مػػػػػػػت اؿ ػػػػػػػ أم يف ا ف ػػػػػػػ  إُف اؿكاالنتقػػػػػػػ التحسػػػػػػػرهػػػػػػػدؼ اُف 

 كاملعرفػػػػػػ   املعلومػػػػػات نسػػػػػب  رانػػػػػا رلمػػػػػا أنػػػػػ   يػػػػػث  جد ػػػػػػد مشػػػػػركع أم قيػػػػػاـ أررػػػػػاف مػػػػػت أساسػػػػػي ررػػػػػت املعرفػػػػػ ف
 كرػػػػػ ا املعلومػػػػػات اؿيف  ػػػػػ ا ا لػػػػػ  الثػػػػػورة إُف أدلا مػػػػػ كهػػػػػ ا  ربػػػػػاة املشػػػػػركع جنػػػػػاح نسػػػػػب  رانػػػػػا املؤسسػػػػػ  يف ربػػػػػاة

 .    االتصاالت اؿ 
 مت خالؿ التعار   السابق  شنكت إدراج النقاط التالي : 

 ؛ا سواؽ كتفتن اراـ   املواد املاؿ  ختلق القوة  توفر تصن  املعرف  -
 ؛ االرتقاءك  الت ور دا م  تكوف اجملاالت  كسوؼ راف  يف جد دا اقتصادا املعرف  تشك  -
 .ا سواؽ كفتن التنافسي  املزا ا إلرناد متر قاعدم كأساس االقتصادم النمو مفتاح كهي -
الو ػػػػػػوح كنثػػػػػػ   مػػػػػػ  املهػػػػػػارات كالقػػػػػػدرات الػػػػػػ   سػػػػػػتعملها ا فػػػػػػراد يف  شػػػػػػد د متكامػػػػػػ  ريػػػػػػاف املعرفػػػػػػ  -

 .   املشار  ال  تواجههم
                                                 

1
-Peter f. Drucker, the essential Drucker, butterworth–heinemann, usa, 2001, p:23. 

2
 https://www.marefa.org/ consulté le 11/11/2016 

 -
 .244 ص  2000  مصر  الدار ا امعي  لل باع  كالنشر، مدخل استراتيجي لتخةيط وتنمية الموارد البشراة   ست راك  3
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     المعرفة تةور :الفرع الثاني
رمػػػػا ارتب ػػػػػا بعػػػػدة عصػػػػور مػػػػػت عصػػػػر االنتػػػػاج إُف عصػػػػػر املعلومػػػػات كصػػػػوال إُف عصػػػػػر   مػػػػرت املعرفػػػػ  بعػػػػػدة مرا ػػػػ 

                                                         املعرف . 
 .المعلومات عصر:أوال

   را امل مت سبقها عما كمتميزة خمتلف  مر ل  اآلف  عي  العاَف فأ املعاصر ت كالكتاب املفكر ت مت الكثا  تفق
 1:ػب تتميز ال  املر ل  ه ف لوص  " المعلومات عصر" است داـ تعبا  لقك 
 االقتصاد بناء يف ا ساسي  الرريزة باعتبارها املعلومات صناع  كبركز احلياة  االت خمتل  عل  املعلومات سي رة 

 ؛ الوط 
   ؛االقتصادم النشاط يف ا هم ا انم باعتبارها اردمات بركز 
 ؛اجملاالت خمتل  يف كا نش   املن مات عل  الوا ن ت  اهاك  الفكر     ا نش بركز 
 تكلفػػػػػػػػ مػػػػػػػػت ال البػػػػػػػػ  النسػػػػػػػػب  نثػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػبحا  يػػػػػػػػث كارػػػػػػػػدمات السػػػػػػػػل  تكػػػػػػػػو ت يف املعلومػػػػػػػػات جرعػػػػػػػػ  تزا ػػػػػػػػد  

 ؛ اإلنتاج
 اتكاملبتكػػػػػػر  الفكر ػػػػػػ  كالتحلػػػػػػيالت كالدراسػػػػػػات البحػػػػػػوث يف املتمثػػػػػػ  اإلنسػػػػػػاين الفكػػػػػػر لنتػػػػػػاج ا مثػػػػػػ  االسػػػػػػتثمار 

 ؛احلياة مت لبات معا    ليات خمتل  مت املست دم 
 درجػػػػػػ  أعلػػػػػػ  لتحقيػػػػػػق ابينهػػػػػػ كاملػػػػػػزج كرتكنيػػػػػػاتكاإلل كاالتصػػػػػػاالت اآلِف احلاسػػػػػػم لتقنيػػػػػػات املكثػػػػػػ  االسػػػػػػتثمار 

 ؛احلقيقي الوقا يف كالعم  التواص  مت
 ؛االتاجمل ر  يف اآلِف باحلاسم التعام  كتسيا ال  ي  املكونات يف املتسارع الت و ر 
 ذاها يف هي عاملي  كإقليمي   لي  شبكات يف  ا باملست دمر إنتاجها الكبا املتسارع للمعلومات كارتباط اإلنتاج 

 .متشابك 
  ؛؛المعرفةالمعرفة  عصرعصر  إلىإلى  الالاالنتقاالنتق: :  انيا انيا

  اإللكرتكنيػػػػػػػات ؿ ػػػػػػػا يف وا لػػػػػػػ  تقنيػػػػػػػ  طفػػػػػػػرات مػػػػػػػت صػػػػػػػا بها املعلومػػػػػػػات كمػػػػػػػا تقنيػػػػػػػ  يف ا ا ػػػػػػػ  الت ػػػػػػػور دلأ
 بقػػػػػػػػدرات  تمتػػػػػػػػ  كاإلبػػػػػػػػداع للفكػػػػػػػػر رمصػػػػػػػػدر باإلنسػػػػػػػػاف مكثػػػػػػػػ  اهتمػػػػػػػػاـ إُف  احليو ػػػػػػػػ  البيولوجيػػػػػػػػا  التاالتصػػػػػػػػا

  اقتصػػػػػػػادم تقػػػػػػػدـ  رػػػػػػػ    ا ػػػػػػػ   باعتبارهػػػػػػػا  البشػػػػػػػر   كالتنميػػػػػػػ  ا كُف بالدرجػػػػػػػ  فنيػػػػػػػ   دك ػػػػػػػ  كمهػػػػػػػارات  جسػػػػػػػماني 
 كأصػػػػػػبن  ا د ػػػػػػدة امليػػػػػػ الع املن ومػػػػػػ  يف أساسػػػػػػي  العلمػػػػػػي رريػػػػػػزة كالبحػػػػػػث بػػػػػػالعلم االهتمػػػػػػاـ صػػػػػػار مث كمػػػػػػت  كمػػػػػػادم
 عصػػػػػػر ا د ػػػػػػد العصػػػػػػر مسػػػػػػ   المعرفــــــة  بػػػػػػػ  سػػػػػػم  فيمػػػػػػا كالتقػػػػػػ  العلمػػػػػػي اإلبػػػػػػداع كتػػػػػػرارم اإلنسػػػػػػاين العقػػػػػػ  نتػػػػػػاج
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 عصـــــر إلـــــى وانتقـــــاال تـــــدرجاً   املعرفػػػػػ   كسػػػػػي رة بلػػػػػوغ إُف التحػػػػػوالت املررز ػػػػػ  تلػػػػػك عػػػػػت Drucker ك عػػػػػ   ؛املعرفػػػػػ 
 .    المعرفة

  ..المعرفةالمعرفة  مجتمعمجتمععصر عصر : :  الثا الثا
 سػػػػػوؼ   المعرفـــــة بمجتمـــــع   وصػػػػػ  مػػػػػا هػػػػػو  الرأمساليػػػػػ  بعػػػػػد مػػػػػا  تمػػػػػ  فأ  Druckerدركرػػػػػر    ؤرػػػػػد

 كهػػػػػػػ ا  اإلنتػػػػػػاج عناصػػػػػػر مػػػػػػػت ك اهػػػػػػا كارػػػػػػدمات اؿاملػػػػػػػ رأس كلػػػػػػي  املعرفػػػػػػ  هػػػػػػػو فيػػػػػػ  الر يسػػػػػػي بػػػػػػ ف املػػػػػػػورد  تميػػػػػػز
 توجػػػػػد تمػػػػػ اجمل ذلػػػػػك ففػػػػػي  الرأمسػػػػػاِف اجملتمػػػػػ  يف سػػػػػا دان  رػػػػػاف جد ػػػػػدة ختتلػػػػػ  عمػػػػػا طبقػػػػػات م ػػػػػ  ا د ػػػػػد اجملتمػػػػػ 
    :1طبقتاف

 ؛ ا رتفوف املد ركف ا ذني  يف  لهم    كهؤالءي الرأمسالير 
 الصناعي كالتقدـ اإلنتاجي  مستول الرتفاع نتييف  كس   طبق  إُف منهم فئ  كال  ت تتحوؿي  اؿالعم.  
 :  ذنا ا ساسيتر ال بقتر فرف املعرف   تم  يف أما
 ؛املعرف  اؿعم -    
 .ردماتا اؿعم -    

  كاالبتكػػػػػػػػػار اإلنتاجيػػػػػػػػػ  أدكاهػػػػػػػػػا كأهػػػػػػػػػم الثػػػػػػػػػركة إنتػػػػػػػػػاج أسػػػػػػػػػاس هػػػػػػػػػي املعرفيػػػػػػػػػ  ا نشػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػتكوف  تمػػػػػػػػػ  كيف
 فسػػػػػػػيكو   هنػػػػػػػا كمػػػػػػػت مفيػػػػػػػدة اسػػػػػػػت دامات يف املعرفػػػػػػػ  تو يػػػػػػػ  ريفيػػػػػػػ  هػػػػػػػي ا ساسػػػػػػػي  اإلدار ػػػػػػػ  املهػػػػػػػارة كسػػػػػػػتكوف

   :مت  تم 
   ؛املعرف  ذكم املد ر ت -    
 .املعرف  ذكم املهنير -    

 عكػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ   املت صصػػػػػػػػوف شنارسػػػػػػػػها  مت صصػػػػػػػػ  معرفػػػػػػػػ  بكوءػػػػػػػػا ا د ػػػػػػػػد عصػػػػػػػػرها يف املعرفػػػػػػػػ  تميػػػػػػػػزكت
 2. معمم  كدن ي  للمعرف   السابق النمط

  المعرفة        المعرفة          ، مستواات وحلزونية، مستواات وحلزونيةالمةلب الثاني: أنواعالمةلب الثاني: أنواع
 مت بر نوعر Polanyi  كقد ميز  إف للمعرف  مصادر تشتق منها ك ست لها املد ركف يف عملي  اإلنتاج         

  We can Know more than we"3املعرف  عندما قاؿ   أننا نعرؼ أرثر وا شنكت أف نقوؿ

can tell"  
    ك   املعرف  ال مني  يف رلمات من وق بكىف ذلك إشارة صرزن  بال ب  لصعو 
                                                 

 .61ص   مرجع سبق ذكر نعيم ابراهيم ال اهر   - 1

-
 .135ص   مرجع سبق ذكر   علي السلمي 2
2017http://www.khayma.com/madina/m3-files/marefa.htm-08-02ٌخاطلععلٍَبتبرموقع مركز المدانة للعلم والهندسة   3
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 1كاملعرف   الث أنواع كهي:
 الصراحة  المعلنة  المعرفة :الفرع األول
 كا دلػػػػػػػػػ  راملعػػػػػػػػػادالت   التعبػػػػػػػػا الكتابيػػػػػػػػػ  كالكالميػػػػػػػػػ  اؿكأشػػػػػػػػػك عنػػػػػػػػػ  بالل ػػػػػػػػػ  التعبػػػػػػػػا شنكػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػا رػػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػي
 جنػػػػػػدف كبالتػػػػػػاِف علنيػػػػػػ  ب ر قػػػػػػ  ا فػػػػػػراد بػػػػػػر بسػػػػػػهول  اؿلالنتقػػػػػػ قابػػػػػػ  املعػػػػػػريف املصػػػػػػدر كهػػػػػػ ا .امل تلفػػػػػػ  كالكتابػػػػػػات

 .امل تلف  ا مارت بر انتقال  لسهول  متوفرا يف أم مكاف
    الشخصية أو الكامنة، الذاتية   يةالضمن الفرع الثاني: المعرفة

 ذات تكػوف مػا ك البػان   سػابق  خػ ات تػرارمخػالؿ  مػت كاملكتسػب  ا فػراد عقػوؿ يف امل تزنػ  املعرفػ  كهػي
 .املعرف  صا م عق  داخ  توجد لكوءا عليها احلصوؿ  صعم وا  ش صي طاب 

 فرد ر  عق  داخ  املوجودة املهارات إُف كتشا امل في  املعرف  هي ال مني  املعرف  ب ف " Allen" أالف  ك رل
مث  القدرة عل  التحلي    إدراري  أك مرتب   باملهارة فني  هنا املعرف  تكوف كقد  لآلخر ت ك و لها نقلها  صعم كال 

 عم ص املعرف  مت النوع بكلمات. كه ا عنها التعبا أك عملي  أءا عل  فهمها السه  مت كلي  التفسا  الت ي .
 اراص  املمارسات بععخالؿ  مت استثمارها شنكت أن  إال  فقط مالكيها رؤكس يف  ن  موجود في  كالتحكم إدارت 

 كرتيبات كتدك نها بنشرات العملي  املمارسات مال    طر ق عت صرزن  إُف ال مني  املعرف  بعع ب لك ك و  
 م  الفني  اعرفت  الفرد مشارر خالؿ  أخرل مت  مني  عرف م إُف ال مني  املعرف   و   شنكت رما .معلومات لتصبن
 (2).كاملمارسات ا  داث  القدرات  االجتاهات  املواق   ار ات  املهارات كتبادؿ لنق  اآلخر ت

  باملن مات ا فراد عقوؿ داخ  يف امل تزف كالتعلم   Know How  ؟  ري  – معرف   ب ءا  رل مت كهناؾ
 تو يقها مت الصعم  )ش صي  يذاتي  ب ءا: ال مني  املعرف  كتتص  .كار ات  كالبصاة راؾاإلد : شم  كذلك

 )3(.لآلخر ت  ااصإ  أك نقلها الصعم كمت  رمسي  صف  إُف ك و لها
 .التنظيمية الفرع الثالث: المعرفة

 املعرفػػػػػػػ  كمصػػػػػػػدر الصػػػػػػػرزن  املعرفػػػػػػػ  مصػػػػػػػدر بػػػػػػػر أم  السػػػػػػػابقر املصػػػػػػػدر ت بػػػػػػػر اخلي نػػػػػػػ  عتػػػػػػػ  املصػػػػػػػدر هػػػػػػػ ا
 ا ذنيػػػػػ  يف  ا ػػػػػ  الفػػػػػرد كهػػػػػ ا   ن مػػػػػكامل الفػػػػػرد تفاعػػػػػ  كعػػػػػت  املصػػػػػدر ت هػػػػػ  ت تفاعػػػػػ  عػػػػػت نػػػػػات  ك عتػػػػػ   ال ػػػػػمني 

 الثػػػػػركة إلنتػػػػاج احلقيقػػػػي املػػػػورد هػػػػو  كػػػػوف كبػػػػ لك   ن مػػػػاملب املعرفيػػػػ  ا نشػػػػ   رافػػػػ  توجيػػػػ  يف ا سػػػػاس  عتػػػػ   نػػػػ 
 .من مات ا عماؿ يف

                                                 
1  -  Bryan bergeron, essentials of knowledge management, john wiley & sons, canada, 2003, p:111. 

نوفم    ِف للتنمي  االدار   حنو أداء متميز يف الق اع احلكومياملؤنر الدك   "وممارسات أفكار "العالي  التعليم ماسسات في المعرفة إدارة  خ ا أبو سعود إشناف-  2
 .08 ص  2009

3   David J. skyrme, Capitalizing on knowledge, Butterworth–Heinemann, USA, 2003,p:07 
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 التن يميػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػ  توليػػػػػػػد يف النيفػػػػػػػاح كإف  للمعرفػػػػػػػ  مصػػػػػػػدر  ن مػػػػػػػامل يف ردفػػػػػػػ أم  كػػػػػػػوف أف شنكػػػػػػػت ك ػػػػػػػ ا
  و ػػػػ  يف  سػػػػاهم منػػػػاخ كإشػػػػاع  كتعمػػػػيم كإنتػػػػاج  أفرادهػػػػا بػػػػر اؿاالتصػػػػ قنػػػػوات فػػػػتن يف  ن مػػػػامل جنػػػػاح علػػػػ   قػػػػـو

 فيمػػػػػػػا تػػػػػػػداك ا شنكػػػػػػػت معلنػػػػػػػ  اباكتعػػػػػػػ رلمػػػػػػػات إُف بػػػػػػػداخلهم ا فػػػػػػػراد سنتزءػػػػػػػا الػػػػػػػ  كالقػػػػػػػيم كاملػػػػػػػدررات املعتقػػػػػػػدات
عمليػػػػػػات  مػػػػػػت  ػػػػػػتم فيمػػػػػػا لالنػػػػػػدماج طر قهػػػػػػا جتػػػػػػد أف  ػػػػػػا شنكػػػػػػت  ػػػػػػرن مػػػػػػ  امل أرجػػػػػػاء يف نشػػػػػػرها ك اكلػػػػػػ   بيػػػػػػنهم

ن مػػػػػػػات امل إُف املعرفػػػػػػػ  هػػػػػػػ ف تنتقػػػػػػػ  مث  الفػػػػػػػرد لػػػػػػػدل عػػػػػػػادة املعرفػػػػػػػ  تبػػػػػػػدأ  يػػػػػػػث    كخػػػػػػػدمات ن ػػػػػػػم  منتيفػػػػػػػاتي
 كبػػػػرن مػػػػات امل علػػػػ  طر هػػػػا  ر ػػػػد الػػػػ  الفػػػػرد كاجتاهػػػػات كقػػػػيم كمعػػػػارؼخػػػػ ات  بػػػػر التفاعػػػػ خػػػػالؿ  مػػػػت كذلػػػػك
 هػػػػػػػدؼك   ن مػػػػػػاتاملهػػػػػػػ ف   ػػػػػػددها الػػػػػػػ  ياتللسػػػػػػلور املقػػػػػػػررة  سػػػػػػاليماك  كا يارػػػػػػػ  كالسياسػػػػػػات كالقواعػػػػػػػد الػػػػػػن م

  السػػػػػػػػل   عناصػػػػػػػػر يفن مػػػػػػػػات امل قػػػػػػػػوة كتتمررػػػػػػػػز معرفتػػػػػػػػ  يف الفػػػػػػػػرد قػػػػػػػػوة تمررػػػػػػػػزت يػػػػػػػػث    الفػػػػػػػػرد علػػػػػػػػ  فر ػػػػػػػػها إُف
  1ي.املعرف  يف كالقوة السي رة أصبحا آلفأما ا سل  يف ال املا ي يف السي رة راناكبالتاِف  
 أك ا مر كيػػػػػػػػػ  اإلدارة علػػػػػػػػػ  كتفوقهػػػػػػػػػا اليابانيػػػػػػػػػ  اإلدارة جنػػػػػػػػػاح سػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػي التن يميػػػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػػػ  انتػػػػػػػػػاج عمليػػػػػػػػػ  إف     

 2تت مت: ال  العملي  تلك كهي ا كركبي 
 أقراءػػػػػا لػػػػػدل لكامنػػػػػ ا املعرفػػػػػ  بػػػػػر للتفاعػػػػػ  نتييفػػػػػ  جد ػػػػػد معػػػػػريف رصػػػػػيد تكػػػػػو ت علػػػػػ  رلهػػػػػا املن مػػػػػ  قػػػػػدرة -    

   ؛كتعامالها خ اها مت  م املن رصيد نث  ال  كاملعرف 
 ا نشػػػػػػ   توجيػػػػػػ  يف ا سػػػػػػاس هػػػػػػي لتكػػػػػػوف املن مػػػػػػ  ق اعػػػػػػاتك  مسػػػػػػتو ات خمتلػػػػػػ  يف التن يميػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  نشػػػػػػر -   

 ؛املن م  يف اإلنتاجي العم  مث كمت  املعرفي 
   .املن م  فيها تتعام  ال  ا هاتك  املنتيفات   م ا ن  العمليات ر  يف املعرف  ه ف تصني   -    

 تكػػػػػػو ت إُف  ػػػػػػؤدم اػػػػػػا   املسػػػػػػتمر االخػػػػػػرتاع أك االبتكػػػػػػار ؿتعػػػػػػاد  املعرفػػػػػػ  صػػػػػػناع  عمليػػػػػػ   أف هنػػػػػػا ا ور ػػػػػػ  كالفكػػػػػػرة
 .التنافسي  امليزة
  القػػػػػػػػػػػرارات  السياسػػػػػػػػػػػات  ا هػػػػػػػػػػػداؼي للمن مػػػػػػػػػػػ  الرمسيػػػػػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػوعي  بػػػػػػػػػػػر التفاعػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػاف لت ريػػػػػػػػػػػدلك     

 فػػػػػػػتنخػػػػػػػالؿ  مػػػػػػػت كذلػػػػػػػك  أفرادهػػػػػػػا مػػػػػػػت فػػػػػػػرد لكػػػػػػػ  الكامنػػػػػػػ  كاملعرفػػػػػػػ   كاملعػػػػػػػا ا القػػػػػػػراءة  املفػػػػػػػاهيم  االسػػػػػػػرتاجتيات
 مشػػػػػرتر  معرفػػػػػ  تكػػػػػوف إُف  ػػػػػؤدم اػػػػػا املعرفػػػػػ  بػػػػػر املوانػػػػػ  كإزا ػػػػػ  كمسػػػػػتو اها املن مػػػػػ  عناصػػػػػر بػػػػػر اؿاالتصػػػػػ قنػػػػوات
    الث: مستو ات ندع التن يمي  املعرف  تكو ت  تم  يث  كأفرادها املن م  تسود
                           ؛مستول الفرد -
 ؛مستول ا ماع  -

                                                 
 .143ص  مرجع سبق ذكر   علي السلمي-  1
 144ص   لمرجع نفسها - 2
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 .ن م املمستول  -
 : ور ت عل  مستمر تفاع  أءا عل  التن يمي  املعرف  صناع  عملي  تصو ر شنكت بالتاِفك 

 :كتتم كفق نوعر مت التفاع : تفاعل المعرفة . 1
 ؛للمن م   الصرزن ي الرمسي  رف املع م  للفرد الكامن  املعرف  تفاع  -    
  . املن م  خارج املعرف  مصادري ارارجي  كاملعرف  للمن م  الداخلي  املعرف  بر تفاع  -   
 : شنكت إدراجها يف:المعرفة مستواات .2
   ؛ن م امل كمعرف  الفرد معرف  -    
 ؛العم     اعاتي   اع  كمعرف  الفرد معرف  -    
 ؛املن م  كمعرف   ا ماع معرف  -    
 .  أخرل  اعات كمعرف  ا ماع  معرف  -    

   الالإسػػػػػػتقرار  الػػػػػػ  كالشػػػػػػعور  الت رػػػػػػد عػػػػػػد ـهػػػػػػو  التن يميػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  انتػػػػػػاج عمليػػػػػػ  لنمػػػػػػو  املناسػػػػػػم املنػػػػػػاخإف 
  اكلػػػػػ  إُف ن مػػػػػ املب  ؤد ػػػػػاف القادمػػػػػ  بالتحػػػػػد ات كالشػػػػػعور  املوقػػػػػ  علػػػػػ  رة السػػػػػي فقػػػػػد مػػػػػت ارػػػػػوؼ لػػػػػ لك فػػػػػرف

  جد ػػػػػػدة تن يميػػػػػػ  معرفػػػػػ  إبػػػػػػداعخػػػػػالؿ  مػػػػػػت كذلػػػػػػك التفػػػػػوؽ  ػػػػػػا زنقػػػػػق   الػػػػػػ م ا د ػػػػػػد  كارتشػػػػػاؼ الت ػػػػػػا ؽاسػػػػػتبا
Drucker طرؼ مت علي  املتفق النموذج إلدارة  سمل املستمر كالتحسر الت ور ميزة إسناد ة  يث

(1(      
 . التنظيمية المعرفة صناعة نموذج. 3

شنكػػػػػػػػت  التن يميػػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػػ  صػػػػػػػػناع  عمليػػػػػػػػ   و ػػػػػػػػن دنػػػػػػػػوذج لتكػػػػػػػػو ت أساسػػػػػػػػان  املفتػػػػػػػػوح الن ػػػػػػػػاـ مفهػػػػػػػػـو باختػػػػػػػػاذ
      التاِف: تو يح  يف ا دكؿ

 المعرفة التنظيمية صناعةنموذج ( 1-1):جدول رقمال        

  ..145145صص  19991999فكر    دار قباء لل باع  كالنشر كالتوز    القاهرة  فكر    دار قباء لل باع  كالنشر كالتوز    القاهرة    أكراؽأكراؽ  اإلدارة بالمعرفة،اإلدارة بالمعرفة،علي السلمي  علي السلمي    املصدر:املصدر:          

 
                                                 

1-Kazuo ichijo kujiro nonaka, knowledge creation and management new challenges for managers, oxford 

university press, new york, 2007,  p85. 

 اتـــــــــــــــــــمخرج لياتــــــــــــــــعم التــــــــــــــــــــــمدخ

 الماسسة. ألفراد الكامنةالمعرفة  -
 الماسسة.  قافة من الصراحة المعرفة -
 المعرفة. ومشاركة تبادل -
 مصادر خارجية. من واردة معارف -

 معلنة. إلى الكامنة المعرفة تحوال -
 المعرفة. تبادل -
 المعرفة. تراكم -
 المعرفة. وتوزاع نشر -
 .م المعرفةتجراب واستخدا -

 جدادة تنظيمية معرفة -
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ال  تتوزع يف شك  معرف   مت خالؿ ا دكؿ   هر أف صناع  املعرف  التن يمي  نر بثالث مرا   بدء باملدخالت 
ركرا ايفموع  رامن  كمعرف  معلن  إ اف  إُف املعارؼ الواردة مت مصادر خارجي  كصوال إُف معرف  تن يمي  جد دة م

     و    تبادؿ  ترارم ...أٍفمت العمليات ي
 1:مت خالؿاإلدارم  التوج  النموذج ه ا ك فسر 
 طر ػػػػػػػػػػػق يف ا كُف ار ػػػػػػػػػػػوة هػػػػػػػػػػػيك  املنتيفػػػػػػػػػػػات الت ػػػػػػػػػػػا يف أك املنافسػػػػػػػػػػػ   التقنيػػػػػػػػػػػ   ا سػػػػػػػػػػػواؽ يف الت ػػػػػػػػػػػا توقػػػػػػػػػػػ  -   

 ؛االبتكار
النيفػػػػػاح  أسػػػػػباب مػػػػػت املا ػػػػػي يف رػػػػػاف مػػػػػا كتػػػػػرؾ عركفػػػػػ امل كال ػػػػػرؽ اجملربػػػػػ  ا سػػػػػاليم عػػػػػت للت لػػػػػي االسػػػػػتعداد -   

 . االبتكار أم ا د د  عت البحث إُف الدافع  الثاني  هو الرريزة
 خارجيػػػػػػػ  معرفيػػػػػػػ  مصػػػػػػػادر ارنػػػػػػػاد إُف السػػػػػػػعي بػػػػػػػ    املن مػػػػػػػ ب الداخليػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػ  مصػػػػػػػادر يف االحنصػػػػػػػار عػػػػػػػدـ -   

 عمليػػػػػ  دفػػػػػ  يف  سػػػػػهم الػػػػػ م ا مػػػػػر  املنافسػػػػػر  ػػػػػرك  احلكوميػػػػػ  ا هػػػػػات  املػػػػػوزعر  املػػػػػورد ت  العمػػػػػالء يف تتمثػػػػػ 
    .كالتيفد د االبتكار

 .                         خارجي  مصادر مت اآلتي  كاملعرف املن م   داخ  مت النابع  املعرف  بر الربط -    
 ادهػػػػػػػاأفر  بػػػػػػر اؿاالتصػػػػػػ قنػػػػػػوات فػػػػػػػتن يف املن مػػػػػػ  جنػػػػػػاح علػػػػػػ   قػػػػػػػـو التن يميػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  صػػػػػػناع  يف النيفػػػػػػاح إف
 كتعبػػػػػػػاات رلمػػػػػػػات إُف بػػػػػػػداخلهم سنتزنوءػػػػػػػا الػػػػػػػ  كالقػػػػػػػيم املػػػػػػػدررات  املعتقػػػػػػػدات  و ػػػػػػػ ك   إرنػػػػػػػا  منػػػػػػػاخ كإشػػػػػػػاع 
 فيمػػػػػػا لالنػػػػػػدماج طر قهػػػػػػا جتػػػػػػد أف شنكػػػػػػت  ػػػػػػر املن مػػػػػػ  أرجػػػػػػاء رافػػػػػػ  يف كنشػػػػػػرها بيػػػػػػنهم فيمػػػػػػا تػػػػػػداك ا شنكػػػػػػت معلنػػػػػ 
 بينمػػػػػػػا سػػػػػػػل  تتمررػػػػػػػز يف الات ن مػػػػػػػامل يف ال لبػػػػػػػ  رانػػػػػػػا يػػػػػػػث    كخػػػػػػػدمات ن ػػػػػػػم منتيفػػػػػػػات  عمليػػػػػػػات مػػػػػػػت  ػػػػػػػتم
 املن مػػػػػػ  يف ا ميػػػػػػ  فيهػػػػػػا  شػػػػػػارؾ التن يميػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  صػػػػػػناع  عمليػػػػػػ  فػػػػػػاف مث كمػػػػػػت  املعرفػػػػػػ  إُف اآلف القػػػػػػوة اولػػػػػػ 
 قوتػػػػػ   سػػػػػمي معرفتػػػػػ   سػػػػػم  شػػػػػارؾ رػػػػػ  املسػػػػػتو ات خمتلػػػػػ  علػػػػػ   العػػػػػاملوفك  الوسػػػػػ   اإلدارة  العليػػػػػا اإلدارةي

 درارػػػػػػػػػر  سػػػػػػػػػميهم كمػػػػػػػػػت املعرفيػػػػػػػػػ  ا نشػػػػػػػػػ    باشػػػػػػػػػركف الػػػػػػػػػ  ت يوفكا خصػػػػػػػػػا  املهنيػػػػػػػػػوف  تمتػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػث   النسػػػػػػػػػبي 
Drucker  يف تػػػػػػ  اهم فػػػػػػرف  ػػػػػػاهم لػػػػػػ ا مػػػػػػت ك ػػػػػػو ا كأشػػػػػػد كأكسػػػػػػ  أعمػػػػػػق املعرفػػػػػػ  مػػػػػػت بقػػػػػػدر  املعرفػػػػػػ  اؿعمػػػػػػ 

 .املن م  يف العاملر فئات مت  اهم مت كأقول أك ن  كوف التن يمي  املعرف  صناع 
 حلزونية المعرفة : الفرع الرابع

يف ميػػػػػػداف املػػػػػػوارد البشػػػػػػر   تؤرػػػػػػد علػػػػػػ  دكر املعرفػػػػػػ  ال ػػػػػػمني  البػػػػػػال  ت مػػػػػػت الدراسػػػػػػات الػػػػػػ  أعػػػػػػد الكثػػػػػػا
رة يف إنشػػػػػػػاء القيمػػػػػػػ  داخػػػػػػػ  العػػػػػػػاملي املبػػػػػػػ  علػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػ   ػػػػػػػرك  ا ذنيػػػػػػػ    يػػػػػػػث  قت ػػػػػػػي االنػػػػػػػدماج يف االقتصػػػػػػػاد

  كرصػػػػػػػد املعرفػػػػػػػػ  يفي االسػػػػػػػرتاتي كرفاءهػػػػػػػااملؤسسػػػػػػػ  سػػػػػػػعي املؤسسػػػػػػػات االقتصػػػػػػػاد   إُف تثمػػػػػػػر مواردهػػػػػػػا الداخليػػػػػػػ   
                                                 

 .146  صسبق ذكر مرجع علي السلمي   1
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 شنتلكهػػػػػػا الػػػػػػ تلػػػػػك الكامنػػػػػ  لػػػػػػدل املػػػػػوارد البشػػػػػػر   رمػػػػػورد اسػػػػػػرتاتييفي   ػػػػػمت للمؤسسػػػػػػ  إنشػػػػػاء قيمػػػػػػ  أعلػػػػػ  مػػػػػػت 
 مستدام .ة تنافسي   قيق ميز كبالتاِف  وفاملنافس

  فاملعرفػػػػػػ  ا كُف رفػػػػػػ  ال ػػػػػػمني  كاملعرفػػػػػػ  الصػػػػػػرزن بػػػػػػر املعمتبادلػػػػػػ  جتػػػػػػدر اإلشػػػػػػارة إُف أف هنػػػػػػاؾ عالقػػػػػػات ك  
 ا اُف املعرفػػػػػػػ  ال ػػػػػػػمني  الػػػػػػػ  قػػػػػػػاـ أصػػػػػػػحإدنػػػػػػػا تعػػػػػػػود يف أصػػػػػػػو ا إ املعرفػػػػػػػ  الصػػػػػػػرزن  مػػػػػػػا تتػػػػػػػ  ر بالثانيػػػػػػػ   رمػػػػػػػا أف دا

 .ا كذلك عت طر ق  و لها  بالتصر ن
يف  ػػػػػػػػاؿ ا عمػػػػػػػػاؿ نال ػػػػػػػػ  أف املؤسسػػػػػػػػات القا مػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػع  لتحقيػػػػػػػػق تفاعػػػػػػػػ  بػػػػػػػػر 

ي أصػػػػػػ   هػػػػػػور املعرفػػػػػػ  الصػػػػػػرزن   رمػػػػػػا أف نشػػػػػػر املعرفػػػػػػ  الصػػػػػػرزن  املعرفػػػػػػ  ال ػػػػػػمني  كالصػػػػػػرزن   فاملعرفػػػػػػ  ال ػػػػػػمني  هػػػػػػ
لمعرفػػػػػػ  ال ػػػػػػمني  داخػػػػػػ  املؤسسػػػػػػ   ػػػػػػؤدم إُف تنقيحهػػػػػػا كنقػػػػػػدها كمػػػػػػت مث تصػػػػػػحيحها لتصػػػػػػبن هػػػػػػي بػػػػػػدكرها أصػػػػػػال ل

يف رؤكس ا فػػػػػػراد جػػػػػػراء تنقػػػػػػػين املعرفػػػػػػ  الصػػػػػػػرزن   كهػػػػػػ ا الػػػػػػ م  سػػػػػػػاهم بشػػػػػػك  مباشػػػػػػػر يف  تا د ػػػػػػدة الػػػػػػ  نشػػػػػػػ 
التفاعػػػػػػػ  مسػػػػػػػاف  لزكنيػػػػػػػ  بػػػػػػػاقرتاح دنػػػػػػػوذج  ػػػػػػػ ا   NONAKA ؤسسػػػػػػػ   كقػػػػػػػد قػػػػػػػدـ البا ػػػػػػػثإنشػػػػػػػاء القيمػػػػػػػ  داخػػػػػػػ  امل

:1املعرف   كهو مو ن يف الشك  املواِف
حلزونية المعرفة  (1-1):رقم شكلال                                             

 
Source: NONAKA and P. REINMOELLER, dynamic business systems for knowledge creation 

and utilization,2000, p 130.  
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   ل  علـو كوم الجزائرأوراسكوم تيلي OTA تفاعل المعرفة الصراحة والمعرفة الضمنية داخل الماسسة ودور  في إنشاء القيمة دراسة حالة با ن   مد  

2014-30االقتصاد كالتسيا كالتيفارة  العدد:

 المعرفة توضيح
 خالل من يةالضمن

 والتفكير الحوار

 المعرفة وخلق تقاسم
 خالل من الضمنية

 المباشرة الخبرة

 واكتساب التعلم
 الضمنية المعرفة
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 الترابط العولمة
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النمػػػػوذج فػػػػرف املعرفػػػػػ  احلاليػػػػ   مػػػػ  بػػػػ كر الت ػػػػور للمعرفػػػػ  ا خػػػػرل فيمػػػػا بعػػػػد  وػػػػا  عػػػػ  أءػػػػا   سػػػػم هػػػػ ا
ذات إمكانيػػػػػ  أرػػػػػ  لتحقيػػػػػق دكرة التعز ػػػػػز الػػػػػ اي خالفػػػػػا لألشػػػػػياء الػػػػػ  نػػػػػر بػػػػػدكرة التػػػػػدهور الػػػػػ اي  كعليػػػػػ  فاملعرفػػػػػ  

ذج نػػػػػر بػػػػػ رب  مرا ػػػػػ  متعاقبػػػػػ  كمسػػػػػتمرة إُف مػػػػػا ال ءا ػػػػػ  منتيفػػػػػ  يف رػػػػػ  مػػػػػرة معرفػػػػػ  أ سػػػػػت أك  سػػػػػم هػػػػػ ا النمػػػػػو 
 .أجن  يف إنشاء القيم  داخ  املؤسس 

  خصائص المعرفةخصائص المعرفة  ::المةلب الثالثالمةلب الثالث
خصا صػػػػػػػػها تبعػػػػػػػػا الخػػػػػػػػتالؼ  زهػػػػػػػػا عػػػػػػػػت االنشػػػػػػػػ   االخػػػػػػػػرل  كقػػػػػػػػد تعػػػػػػػػددتللمعرفػػػػػػػػ  خصػػػػػػػػا ع كمسػػػػػػػػات ني
 البا ثوف يف ه ا اجملاؿ  كلإلفادة املتوقع  منها.كجهات الن ر ال  زنملها املهتموف ك 

فمػػػػػػػػثال هنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػت أشػػػػػػػػار إُف مخػػػػػػػػ  خصػػػػػػػػا ع تتميػػػػػػػػز  ػػػػػػػػا املعرفػػػػػػػػ  عػػػػػػػػت سػػػػػػػػا ر م ػػػػػػػػاهر النشػػػػػػػػاط الفكػػػػػػػػرم 
     :1كاالنساين كهي

الرتارميػػػػػػ : فاملعرفػػػػػػ  ت ػػػػػػ  صػػػػػػحيح  كتنافسػػػػػػي  يف املر لػػػػػػ  الراهنػػػػػػ    لكػػػػػػت ليسػػػػػػا بال ػػػػػػركرة تبقػػػػػػ  رػػػػػػ لك .1
 رف  ا د دة إُف املعرف  القدشن . ع  أف املعرف  مت اة  كلكت بصي   إ اف  املع يف مر ل  قادم   كه ا

 التن يم: املعرف  املتولدة ترتم ب ر ق  تتين للمستفيد الوصوؿ إليها كانتقاء ا زء املقصود منها..2
ليػػػػػػػػ  بيم كالتعليػػػػػػػػ   هػػػػػػػػدفاف إُف اشػػػػػػػػباع ر بػػػػػػػػ  االنسػػػػػػػػاف إُف البحػػػػػػػػث كالتعالبحػػػػػػػػث عػػػػػػػػت ا سػػػػػػػػباب: التسػػػػػػػػ.3

 لك  شيء  كإُف معرف  أسباب ال واهر  لكت ذلك شنكننا مت أف نتحكم فيها عل  حنو أف  .
الشػػػػػمولي  كاليقػػػػػر:  وليػػػػػ  املعرفػػػػػ  ال تسػػػػػرم علػػػػػ  ال ػػػػػواهر الػػػػػ  تبحثهػػػػػا فحسػػػػػم  بػػػػػ  علػػػػػ  العقػػػػػوؿ الػػػػػ  .4

النػػػػػاس  كاليقينيػػػػػ   تتلقاهػػػػػا  فاحلقيقػػػػػ  تفػػػػػرض نفسػػػػػها علػػػػػ  ا ميػػػػػ  ايفػػػػػرد  هورهػػػػػا  كهػػػػػي قابلػػػػػ   ف تنقػػػػػ  إُف رػػػػػ 
 الت يا. كدام    لكنها ال تع  أءا  فوؽ  ال تع  أف املعرف   ابت   ب  تع  االعتماد عل  أدل  مقنع 

 الدق  كالتيفرد: الدق  تع  التعبا عت احلقا ق ر ا يا..5
لمػػػػػػػوس    يػػػػػػث أف املعرفػػػػػػ  رمنتػػػػػػػوج  ػػػػػػا مكقابليػػػػػػ  القيػػػػػػػاسمػػػػػػػا شنيػػػػػػز املعرفػػػػػػ  هػػػػػػػو الالملموسػػػػػػي  رػػػػػػ لك جنػػػػػػد 

ماد ػػػػا بدرجػػػػ  رافيػػػػ  زنػػػػد مػػػػت املتػػػػاجرة  ػػػػا رسػػػػلع   كلكنهػػػػا قياسػػػػي  بدرجػػػػ  رافيػػػػ  للسػػػػماح بالتنػػػػاف   ػػػػا  لػػػػ ا  ػػػػتم 
هػػػػػي  ػػػػػور اهتمػػػػػاـ املن مػػػػػات املعتمػػػػػدة علػػػػػ  كقابليػػػػػ  القيػػػػػاس املتػػػػػاجرة  ػػػػػا علػػػػػ  ن ػػػػػاؽ كاسػػػػػ   كهػػػػػ ف الالملموسػػػػػي  

 املعرف . 
   :2رنم اإلشارة إُف نق تر مهمتررما 

                                                 
1
 160ص  ا ردف  للنشر كالتوز  , عم اف دار ا رادشنيرشرر    مفاهيم إداراة معاصرة  عناف أبو محور أمحد الشياب 

2
160صاملرج  نفس   
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  هػػػػػػػي فعػػػػػػ  إنسػػػػػػػاين راؽ لػػػػػػػي  فقػػػػػػط  ءػػػػػػػا ميػػػػػػػزت اإلنسػػػػػػاف منػػػػػػػ  بػػػػػػػدء بدرجػػػػػػ  التعقػػػػػػػد الػػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  -
علػػػػػػ   تنتقػػػػػػ  مػػػػػػت جيػػػػػػ  آلخػػػػػػر بشػػػػػػك  زنمػػػػػػ  معػػػػػػ  القػػػػػػدرةك  إدنػػػػػػا أ  ػػػػػػا  ءػػػػػػا تػػػػػػرتارمك   اتسػػػػػػما  ػػػػػػا
 أخرل. اؿالبقاء ب شك

عاليػػػػػ  قػػػػػدرات ك  ننػػػػػا مػػػػػزكد ت باسػػػػػتعداداتأك لعػػػػػ  ا هػػػػػم هػػػػػو أننػػػػػا مػػػػػ  هػػػػػ ف املعرفػػػػػ  رنػػػػػا نكتشػػػػػ  باسػػػػػتمرار 
بتميػػػػػػز عػػػػػػت رػػػػػػ  ك  إدنػػػػػػا نسػػػػػػت ي ك  ارػػػػػػ ة الػػػػػػ  تتولػػػػػػد مػػػػػػت مصػػػػػػادر خارجيػػػػػػ ك  مػػػػػػت أجػػػػػػ  لػػػػػػي  فقػػػػػػط ه ػػػػػػم املعرفػػػػػػ 

 لي  متلقي سليب.ك  مت م ك  الكا نات ا خرل أف نولد املعرف  ا د دة.  ف اإلنساف باختصار را ت مفكر
عػػػػت هػػػػ ف السػػػػم  مػػػػت أءػػػػا ال  إدنػػػػا مػػػػا  نشػػػػ ك  لػػػػي  فقػػػػط  ءػػػػا  ػػػػا ملموسػػػػ   املعرفػػػػ  ب شػػػػكا ا ليسػػػػا أشػػػػياء

إدنػػػػػا تتوالػػػػػد ذاتيػػػػا عنػػػػػد رػػػػػ  عمليػػػػػ  ك  ال ػػػػػتم االسػػػػتحواذ عليهػػػػػا مػػػػػت قبػػػػ  املشػػػػػرتم عنػػػػػد البيػػػػ ك  تسػػػػتهلك باالسػػػػػت داـ
 استشارة أك تبادؿ.  بي  

 املفػػػػػاهيمك  فػػػػػرذا رػػػػػاف الشػػػػػيء هػػػػػو مػػػػػز   مػػػػػت ذرات صػػػػػلب  فػػػػػرف املعرفػػػػػ  هػػػػػي مػػػػػز   نػػػػػاعم أ ػػػػػام مػػػػػت ارػػػػػ ات
رػػػػػ لك صػػػػػعب  ك  سػػػػػم  هػػػػػي الػػػػػ  جتعػػػػػ  مػػػػػت الصػػػػػعم  د ػػػػػد أبعػػػػػاد املعرفػػػػػ  قبػػػػػ  اسػػػػػت دامهامنػػػػػ  هػػػػػ ف الك  ا فكػػػػػار.ك 

 .التنبؤك  قابل  للنم ج ك  اإل صاءك  القياس مقارن  با شياء ال  تكوف قابل  للعد
 بيــــــلو  هوســــــيلأشػػػػػػار إليهػػػػػػا  مػػػػػػا ميػػػػػػزة للمعرفػػػػػػ  شنكػػػػػػت أف نشػػػػػػا إُف امل صػػػػػػا ع للأبعػػػػػػد  ك مػػػػػت أجػػػػػػ  إ هػػػػػػار

 Housel et Bell 1(:هيك( 

ــــــد:  أوال: لػػػػػػد ها خصػػػػػػوب  ذهنيػػػػػػ  عاليػػػػػػ  وػػػػػػا رنعلهػػػػػػا قػػػػػػادرة علػػػػػػ   املن مػػػػػػاتإف بعػػػػػػع المعــــــارف امكــــــن أن تول
الػػػػػ  ت  ػػػػػػتم التعو ػػػػػػ  علػػػػػػيهم يف عمليػػػػػػ   املن مػػػػػػ هػػػػػػ ا مػػػػػػا شنثلػػػػػ  ا فػػػػػػراد املبتكػػػػػػركف داخػػػػػػ  ك  توليػػػػػد املعرفػػػػػػ  ا د ػػػػػػدة.

 توليد املعرف . ك  استدام  االبتكار
رمػػػػػػا تولػػػػػػد املعرفػػػػػػ  شنكػػػػػػت أف نػػػػػػوت رػػػػػػ لك. إف القليػػػػػػ  مػػػػػػت املعػػػػػػارؼ الػػػػػػ  ك  المعرفــــــة امكــــــن أن تمــــــوت:  انيــــــا:

الػػػػػػدكر ات هػػػػػػو القليػػػػػػ  جػػػػػػدا مػػػػػػت ك  إف مػػػػػػا  كتػػػػػػم منهػػػػػػا يف الكتػػػػػػمك  جتاربنػػػػػػا هػػػػػػي الػػػػػػ  تسػػػػػػيف .خػػػػػػالؿ تتكػػػػػػوف 
مػػػػػػػ  ذلػػػػػػػك فػػػػػػػرف فكػػػػػػػرة املػػػػػػػوت ذات ك   البيػػػػػػػ  املعػػػػػػػارؼ نػػػػػػػوت مػػػػػػػ  الشػػػػػػػ ع. ػػػػػػػ ا فػػػػػػػرف   املعرفػػػػػػػ  الػػػػػػػ  دنلكهػػػػػػػا

معػػػػػػػارؼ جد ػػػػػػػدة  ػػػػػػػ   ؿالػػػػػػػبعع اآلخػػػػػػػر شنػػػػػػػوت بػػػػػػػر الك  نػػػػػػػوت اػػػػػػػوت الشػػػػػػػ ع فػػػػػػػبعع املعػػػػػػػارؼ. خصوصػػػػػػػي 
هػػػػػ ا مػػػػػا زنػػػػػدث مػػػػػ  االبتكػػػػػار ا ػػػػػ رم أك عنػػػػػد ت يػػػػػا املعتقػػػػػدات يف ك  املعػػػػػارؼ القدشنػػػػػ  لتتقاعػػػػػد عػػػػػت االسػػػػػت داـ.

ف إدنػػػػػػا  ك  دكف اسػػػػػػت داـياملػػػػػػوت النسػػػػػػيب . لػػػػػػي   ءػػػػػػا  اؿدكف قيمػػػػػػ  يف ا عمػػػػػػ ػػػػػػر أف الػػػػػػبعع اآلخػػػػػػر  صػػػػػػبن 
 إُف خارجها يا يط . املن م مت داخ  ك  ولا مت معرف  خاص  إُف معرف  عام املعرف   

                                                 

.15ص  ،2005 ،اإلدار   للتنمي  ربي الع  القاهر  املن م .المعرفة إدارة الد ت  صالح الكبيسي 1
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ز ػػػػػػادة  يفبفعػػػػػػ  معػػػػػػدالت التعلػػػػػػيم العػػػػػػاِف فػػػػػػرف أ لػػػػػػم املعػػػػػػارؼ ذات القيمػػػػػػ  المعرفــــــة امكــــــن أن تمتلــــــ :  الثا:
بػػػػػػػراءات نػػػػػػػارس دكرا ربػػػػػػػاا يف  و ػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػ  الػػػػػػػ  نتلكهػػػػػػػا إُف  كاملن مػػػػػػػات  ػػػػػػػتم اإلمسػػػػػػػاؾ  ػػػػػػػا. املن مػػػػػػػات ػػػػػػػركة 

 االخرتاع أك أسرار جتار   تتمت  باحلما   القانوني  ش ءا شاف امللكي  املاد  .
منهػػػػا زنػػػػتف   ػػػػا يف  لػػػػي  رػػػػ  املعرفػػػػ  هػػػػي معرفػػػػ  من ػػػػورة فػػػػالكثا األفــــراد: أذهــــان المعرفــــة متجــــذرة فــــي رابعــــا:

بلػػػػػ  للتحػػػػػوؿ إُف معرفػػػػػ  هػػػػػي قاك  فهنػػػػػاؾ معرفػػػػػ  ف ر ػػػػػ  متيفػػػػػ رة حنػػػػػت مػػػػػزكدكف  ػػػػػا ررمكانػػػػػات ذهنيػػػػػ   رؤكس ا فػػػػػراد
 .با هازفهي تشب  ال اق  ال  توجد يف الب ار   شنكت است دامها ايفرد توصيلها  من ورة.ك  صرزن 

العشػػػػػر ت خػػػػػالؿ مػػػػػا ة ختز نػػػػػ  ك   الكثػػػػػا مػػػػػت املعػػػػػارؼ  ػػػػػتم ختز نػػػػػ  خارجيػػػػػاالمعرفـــــة امكـــــن أن تخـــــزن: خامســـــا: 
عمليػػػػػ  الت ػػػػػز ت هػػػػػ ف تكػػػػػوف ك   تارسنهػػػػػا السػػػػػابقؿ خػػػػػالسػػػػػن  املا ػػػػػي  هػػػػػو أرثػػػػػر وػػػػػا اسػػػػػت اعا البشػػػػػر   أف ختزنػػػػػ  

لكرتكنيػػػػػ  يف أصػػػػػبن الت ػػػػػز ت علػػػػػ  الوسػػػػػا   اإل ياآلف مػػػػػ  الت ػػػػػور التكنولػػػػػوج...ك  ا شػػػػػرط  ـا قػػػػػال  علػػػػػ  الػػػػػورؽ
 جد د ر  أسبوع.  إلكرتكينأل  موق   12كقا أصبن هناؾ ما  قرب مت 

   الصػػػػػػػرزن ياملعرفػػػػػػػ  ارارجيػػػػػػػ ك   ال ػػػػػػػمني يإُف جانػػػػػػػم املعرفػػػػػػػ  املتيفػػػػػػػ رةالمعرفـــــــة امكـــــــن أن تصـــــــن :  سادســـــــا:
العمليػػػػػ  تتعلػػػػػق بكيفيػػػػػ    كمعرفػػػػػ  يف معرفػػػػػ  ا دلػػػػػ احلػػػػػاؿ هنػػػػػاؾ أدنػػػػػاط أخػػػػػرل مػػػػػت التصػػػػػنيفات للمعرفػػػػػ  رمػػػػػا هػػػػػو 

هػػػػػػي  ك  معرفػػػػػػ  ا فػػػػػػرادك   تتعلػػػػػػق اعرفػػػػػػ  عمػػػػػػ  ا شػػػػػػياء ب ر قػػػػػػ  ذات قيمػػػػػػ  للشػػػػػػرر ك  معرفػػػػػػ  املهػػػػػػارةك  عمػػػػػػ  ا شػػػػػػياء
   ال  تست دـ يف العم . تالعالقا  ساحلد  ر  املعرف  املتعلق  بالرؤ  

 1 :السابق  للمعرف  ما  ليعل  ارصا ع  مصةفى عليانك  ي   
 ؛كعك  ذلك نوت  املعرف  ال تستهلك باالست داـ ب  عل  العك  فهي تت ور كتولد 

 عبػػػػػػػر العػػػػػػػاَف  انتقا ػػػػػػ  ػػػػػػا إُف إمكانيػػػػػػ  نشػػػػػػر املعرفػػػػػػ  كاإمكانيػػػػػػ  تقاسػػػػػػم املعرفػػػػػػ  كارػػػػػػ ات العمليػػػػػػ  كتشػػػػػػا أ
 .إذا توافرت الوسا   كالسب  الالزم  ل لك

 2 :باإل اف  إُف ذلك تتميز املعرف  ب ءا

  ؛ ا ماد   أم  ا ملموس 

  ؛الواردةتتعرض للت ا املستمر أم إءا  ا  ابت  كتت ا بت ا املعلومات 

 ؛املعرف  هي نتاج العلم  كالتعلم  كار ة 

  ؛للن وب أم أءا تتيفدد كتزداد كترتارم باإل اف  إليها املعرف  ترارمي  ك ا قابل 

 ؛املعرف  قدرة إدراري  شنكت أف تكوف معرف  تفاعلي  تتحقق عت طر ق احلوار 

                                                 
. 93،94:ص ص،2008،  دار صفاء   عماف ، إدارة المعرفةر ي مص ف  علياف  1
2
. 8ص،2009،  جدارا للكتاب العر   عاَف الكتم احلد ث   ا ردف إدارة المعرفة ونظم المعلوماتأمحد ار يم  خالد ز  اف  
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 املعرف  شنكت أف تتولد نتييف  القدرة عل  اإلدراؾ كالتعلم. 

 1 :للمعرف  خصا ع استثنا ي  دنيزها يفر لك 

  تت لم املعرف  تفاعال م  الواق. 

 د بعد ش صي للمعرف   كم طبيعتها ال اتي  وج.  

  املعرف  هي جزء مت ن اـ ي أك نسق   املعتقدات  القيم كالعقالني.  

 شنكت تو ين املز د مت خصا ع املعرف  مت خالؿ مقارنتها بالسلع  كاردم :رما   
 التمييز بين المعرفة والسلعة: .أ 

ر اف املعرفػػػػػػ  هػػػػػػي الرمػػػػػػز االسػػػػػػتهالري الػػػػػػ م زنػػػػػػرؾ  ػػػػػػالصػػػػػػناعي يف  دلالقتصػػػػػػاالسػػػػػػلع  هػػػػػػي الرمػػػػػػز االسػػػػػػتهالري 
ال لػػػػػم بشػػػػػك  أساسػػػػػي يف االقتصػػػػػاد القػػػػػا م علػػػػػ  املعرفػػػػػ . كاآللػػػػػ  هػػػػػي قاعػػػػػدة الثػػػػػركة كرمػػػػػز االنتػػػػػاج يف االقتصػػػػػاد 
القػػػػػا م علػػػػػ  املعرفػػػػػ . خػػػػػالؿ العقػػػػػود القليلػػػػػ  املا ػػػػػي  رػػػػػاف االقتصػػػػػاد الصػػػػػناعي  تحػػػػػوؿ تػػػػػدررنيا مػػػػػت اقتصػػػػػاد قػػػػػا م 

صػػػػ  عرفػػػػ  هػػػػي ا صػػػػوؿ الفكر ػػػػ . كمػػػػ  هػػػػ ا التحػػػػوؿ أصػػػػبحا امليعيػػػػ  إُف اقتصػػػػاد قػػػػا م علػػػػ  ا ال بعلػػػػ  املػػػػوارد 
مػػػػػت الصػػػػػعم أف تقػػػػػاس باملعػػػػػا ا التقليد ػػػػػ   فاملعرفػػػػػ  لكػػػػػت خالفػػػػػا للسػػػػػلع  املاد ػػػػػ  كمصػػػػػدر الثػػػػػركة كالقيمػػػػػ . ا د ػػػػػد 

كمػػػػت املمكػػػػت الفصػػػػ   فمػػػػت النا يػػػػ  االقتصػػػػاد   كرمػػػػا هػػػػو معػػػػركؼ أف السػػػػلع   ػػػػا قيمػػػػ  اسػػػػتعماؿ كقيمػػػػ  تبػػػػادؿ 
خمتلػػػػػػ   ف املعرفػػػػػػ  ليسػػػػػػا  ػػػػػػا قيمػػػػػػ  اقتصػػػػػػاد   إال عنػػػػػػد اسػػػػػػتعما ا.  فػػػػػػا مربػػػػػػر القيمتػػػػػػر  كلكػػػػػػت مػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  

عوا ػػػػد خارجيػػػػ  أرثػػػػر كلعػػػػ  هػػػػ ا هػػػػو مػػػػا رنعػػػػ  القيػػػػاس املعػػػػريف سػػػػواء رعمليػػػػات داخليػػػػ   اك مػػػػا  ػػػػنيفم عنهػػػػا مػػػػت 
يرمػػػػػػا هػػػػػػو احلػػػػػػاؿ يف ا ػػػػػػواء الػػػػػػ م لػػػػػػ  قيمػػػػػػ  عاليػػػػػػ  يف م ال ػػػػػػ  جد ػػػػػػدة  ػػػػػػا امل ال ػػػػػػات التقليد ػػػػػػ    وجػػػػػػدصػػػػػعوب  

 االستعماؿ كقيم  تبادؿ صفر    كيف مقاب  ا ملاس ل  قيم  استعماؿ من ف   كقيم  تبادؿ عالي  جدا  .
كت هػػػػػػػػر امل ال ػػػػػػػػ  ا د ػػػػػػػػدة يف أف املعرفػػػػػػػػ  ذات التكلفػػػػػػػػ  العاليػػػػػػػػ  ال تسػػػػػػػػاكم شػػػػػػػػيئا مػػػػػػػػا َف تو ػػػػػػػػ  يف االسػػػػػػػػتعماؿ 

 عنػػػػػػد عػػػػػػدـ اسػػػػػػتعما ا  ػػػػػػا قيمػػػػػػ  تبػػػػػػادؿ  كا ػػػػػػدكؿ التػػػػػػاِف  بػػػػػػر املقارنػػػػػػ  بػػػػػػر السػػػػػػلع  كهػػػػػػ ا خػػػػػػالؼ السػػػػػػلع  الػػػػػػ 
 املاد   كاملعرف  اال ا  :

 
 
 
 

                                                 
1
216،217ص ص،2009،دار اليازكرم  عماف  ا ردف مات اإلداراة،نظم المعلو سعد  اسر  الم  
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 المقارنة بين السلعة الماداة والمعرفة األ يراة.  (2-1)الجدول رقم

 .33  مرج  سابق  ص تراتيجيات والعملياتإدارة المعرفة، المفاهيم، اإلس: جنم عبود جنم  المصدر 

لنػػػػػدرة املػػػػػػوارد  يف  ػػػػػر أف ق ػػػػػػاع املعرفػػػػػػ  سن ػػػػػػ  الزاؿ سػػػػػل  انتػػػػػػاج الأف  ت ػػػػػػن جليػػػػػا مػػػػػت خػػػػػػالؿ ا ػػػػػدكؿ        
أخػػػػػػر  ءة قػػػػػػد أدت إُف مشػػػػػػكل  النػػػػػػدرة يف شػػػػػػيهػػػػػػ ف الػػػػػػوفر وفرة املعلومػػػػػػات كاملعرفػػػػػػ . كلكػػػػػػت باملقابػػػػػػ  فػػػػػػرف بػػػػػػ  تميػػػػػػز
  املتلقػػػػػر. رمػػػػا اف الق ػػػػاع السػػػػػلعي  تسػػػػم بػػػػالنمو ار ػػػػػي يف  ػػػػر أف ق ػػػػاع املعرفػػػػػ  مػػػػت قبػػػػاالنتبػػػػاف كالرتريػػػػػز  هػػػػو

  تسم بالنمو ا سي.  housel and Bill  رما  قوؿ هوس  كبي 
 سلعة والخدمة؛الالمعرفة المرتبةة بالتمييز بين  .ب 

القياسػػػػػػػي   لسػػػػػػلع ع  القياسػػػػػػي  كالسػػػػػػلع  الزبونيػػػػػػ   فايف  ػػػػػػ  االقتصػػػػػػاد الصػػػػػػناعي رػػػػػػاف التمييػػػػػػز بػػػػػػر السػػػػػػل
تتمثػػػػػػ  بسػػػػػػلع  دن يػػػػػػ  كا ػػػػػػدة تنػػػػػػت  منهػػػػػػا رميػػػػػػات ربػػػػػػاة جػػػػػػدا لالسػػػػػػتفادة مػػػػػػت اقتصػػػػػػاد ات احليفػػػػػػم. كمثػػػػػػ  هػػػػػػ ف 

 املعرف  السلع   البيانات
 من ورة  ارصا ع

 قابل  للقياس 

 الندرة 

 تناقع العوا د 

 متالشي   

عاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم االنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج ت 
 كاالستهالؾ

  ا من ورةيأ ا    

  ا  ددة 

  ا قابل  للقياس 

 الوفرة 

 تزا د العوا د أك الرافع  

 متولدة ذاتيا 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزامت االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت داـ  
 كاالنتاج

 قيم  االستعماؿ  القيم 

 قيم  التبادؿ 
 قيم  تبادؿ عند االستعماؿ

 عماؿ كمهنيو املعرف  العماؿ اليدك وف  العماؿ
النتاجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ملقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي  ا  

 التقليد  

 ا اسب  التقليد   

 املؤشرات املالي  

 مقا ي  انتاجي  العم  املعريف

 يف االنتباف كالرتريز يف املوارد  دنط الندرة
 دكرة توليد كتعز ز ذاييقوة  دكرة تقادـ ي ع    ال ع  كالقوة

 أسي خ ي النمو 
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سػػػػػػػواء يف رتاتييفي  قيػػػػػػػادة التكلفػػػػػػػ . يف  ػػػػػػػر أف السػػػػػػػلع  الزبونيػػػػػػػ  السػػػػػػػلع  البػػػػػػػد مػػػػػػػت أف  كػػػػػػػوف انتاجهػػػػػػػا كفػػػػػػػق اسػػػػػػػ
يف انتػػػػػػاج الو ػػػػػػدة الوا ػػػػػػدة القا مػػػػػػ  علػػػػػػ  الزبونيػػػػػػ  الواسػػػػػػع  القا مػػػػػػ  علػػػػػػ  االسػػػػػػتفادة مػػػػػػت اقتصػػػػػػاد ات الن ػػػػػػاؽ أك 

يػػػػػث السػػػػػلع  اف التمييػػػػػز بػػػػػر السػػػػػلع  كاردمػػػػػ .  رتاتييفي  التميػػػػػز  مث رػػػػػنػػػػػوع االقصػػػػػ    كػػػػػوف انتاجهػػػػػا كفػػػػػق اسػػػػػالت
تقػػػػػدـ باالتصػػػػػاؿ بػػػػػالزبوف الػػػػػ م رنػػػػػم نػػػػػا قياسػػػػػي  يف  ػػػػػر أف اردمػػػػػ  عػػػػػادة مػػػػػا رانػػػػػا زبونيػػػػػ   ءػػػػػا اعػػػػػادة مػػػػػا ر

ا  إُف اف اردمػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػت دم باإل ػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػ  يف ال الػػػػػػػػػم. هػػػػػػػػػ ا  دمػػػػػػػػػ ف  كػػػػػػػػػوف  ا ػػػػػػػػػرا مػػػػػػػػػت أجػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػدًن ارأ
دلػػػػػ  املسػػػػػت دـ كخػػػػػدمات مػػػػػا بعػػػػػد البيػػػػػ  كال ػػػػػمانات الػػػػػ  تع ػػػػػ  للزبػػػػػوف ر صػػػػػا ع ا ػػػػػافي  للسػػػػػلع  يرمػػػػػا يف أ
 .كنيزها باملقارن  م  املنافسرعند شرا   بعع السل   ترفق بالسلع  

 ررػػػػػز بشػػػػػك  ربػػػػػا علػػػػػ  املرتب ػػػػػ  بالسػػػػػلع  كاردمػػػػػ   املعرفػػػػػ  يػػػػػث أف هػػػػػ ا التوجػػػػػ  املػػػػػرتبط بالتفرقػػػػػ  بػػػػػر 
ـ قابليػػػػػػ  الفصػػػػػػ   كت ػػػػػػا ر ارػػػػػػواص . دـ امللموسػػػػػػي   قابليػػػػػػ  التالشػػػػػػي  عػػػػػػديمثػػػػػػ  عػػػػػػارصػػػػػػا ع املتميػػػػػػزة لل دمػػػػػػ  

 كال  تؤدم إُف اختالفات مهم  بر اردم  كالسلع . 
  رفةرفةوفجوة المعوفجوة المع، ، المعرفةالمعرفةو و المعلومات المعلومات ، ، العالقة بين البياناتالعالقة بين البيانات  ::الرابعالرابعالمةلب المةلب 

است داـ املعلومات    رل كمنهم مت  البيانات كاملعرف    ثر أف هناؾ فرؽ بر املعلومات رل بعع البا
كالرتريز عل  ما رنم أف تعرف  املن م  كمقارنت  اا تعرف  كال م  عك    ربد   كمرادؼ للمص لحات ا خرل

 الفيفوة املعرفي  ملن مات ا عماؿ. 
 ؛ البيانات :الفرع األول  

القياسػػػػػػات كتكػػػػػػوف يف صػػػػػػورة أك املال  ػػػػػػات  املشػػػػػػاهدات   ا فكػػػػػػار   موعػػػػػػ  مػػػػػػت احلقػػػػػػا قثػػػػػػ  البيانػػػػػػات ن
بصػػػػػػػف  عامػػػػػػػ  البيانػػػػػػػات    ػػػػػػػد ا أك أم  قػػػػػػػا ق أخػػػػػػػرل  مو ػػػػػػػوعا  كهػػػػػػػي تصػػػػػػػ  فكػػػػػػػرة  رمػػػػػػػوز أك أعػػػػػػػداد خاصػػػػػػػ 

   (1)مواد خاـ ك قا ق  ردة  ا من م  كمستقل  عت بع ها البعع عل  شك  أرقاـ أك رلمات. 
كشنكػػػػػػػت تر ػػػػػػػ  هػػػػػػػ ف ا عػػػػػػػداد أك الرمػػػػػػػوز كمعا تهػػػػػػػا مػػػػػػػت قبػػػػػػػ  اإلنسػػػػػػػاف أك ا جهػػػػػػػزة االلكرتكنيػػػػػػػ  لتتحػػػػػػػوؿ إُف 

(2)مت بينها جند أرقاـ املبيعات السنو   أك الشهر  .   نتا   شنكت االستفادة منها
        

شنها دكف أ كػػػػػػػاـ أكليػػػػػػػػ  برازهػػػػػػػا كتقػػػػػػػػدإرتاب ػػػػػػػػ   ػػػػػػػتم امل ػػػػػػػا  ػػػػػػػػوع  كبالتػػػػػػػاِف البيانػػػػػػػات  موعػػػػػػػػ  مػػػػػػػت احلقػػػػػػػا ق املو   
    .مسبق 

 
   

                                                 
1 -  Joseph m. Firestone, ph.d.Enterprise, formation portals and knowledge Management, butterworth-

heinemann, usa, p 111. 
   . 53ص  1997  افعم  دار ميسر للنشر كال باع   نظراة القرارات اإلداراة   سر علي مشرقي - 2
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 .المعلومات :الفرع الثاني
املعلومػػػػػػات هػػػػػػي بيانػػػػػػات نػػػػػػا معا تهػػػػػػا بوسػػػػػػا   مػػػػػػاهرة لتصػػػػػػبن يف :  سػػػػػػم تعر ػػػػػػ  عبػػػػػػد الرمحػػػػػػاف الصػػػػػػباح

رمػػػػػا شنكػػػػػت التعبػػػػػا    (1)  شػػػػػك  أرثػػػػػر نفعػػػػػا ملسػػػػػت دميها  اليػػػػػا كمسػػػػػتقبال كذلػػػػػك بعػػػػػد أف ة إزالػػػػػ  ال مػػػػػوض عليهػػػػػا
ت هػػػػر بشػػػػك  عػػػػاـ قبػػػػ  معا تهػػػػا  ػػػػا أءػػػػا  ػػػػا مفيػػػػدة يف اختػػػػاذ   ا عبػػػػارة عػػػػت  قػػػػا ق  معػػػػ عػػػػت املعلومػػػػات ب ءػػػػ

لكػػػػػػت بعػػػػػػد عمليػػػػػػات املعا ػػػػػػ  تصػػػػػػبن ذات معػػػػػػ  رامػػػػػػ  شنكػػػػػػت اسػػػػػػت دامها  يػػػػػػث تػػػػػػتم املعا ػػػػػػ  عػػػػػػ    القػػػػػػرارات 
خػػػػػػالؿ مػػػػػػت ف. (2)التبو ػػػػػػم كالتل ػػػػػػيع...اٍف.  التحليػػػػػػ    موعػػػػػػ  مػػػػػػت املرا ػػػػػػ  كب ر قػػػػػػ   ػػػػػػددة تتمثػػػػػػ  يف القػػػػػػرار

التعػػػػػػار   السػػػػػػابق   ت ػػػػػػن جليػػػػػػا أف العالقػػػػػػ  بػػػػػػر البيانػػػػػػات كاملعلومػػػػػػات شػػػػػػبيه  بالعالقػػػػػػ  بػػػػػػر املػػػػػػادة ارػػػػػػاـ كاملنػػػػػػت  
   :كمن  شنكت استنتاج أف يث  تم تصني  البيانات كترتيبها كتن يمها للحصوؿ عل  املعلومات   النها ي

 ؛ك  املعلومات ال  نث  أرقاما أك أعداد مفسرةع أرقاما كأعدادا  ا مفسرة يمبهم  نث  البيانات  -  
  ت؛مدخالت الن اـ أما خمرجاها فتسم  املعلومانث  البيانات 
 االعتماد عليها؛ البيانات تعت  أرقاما مبهم  ال شنكت اختاذ القرار بناءا عليها أما املعلومات فيمكت 
 ـ تام  املعا   بواس   الن اـ.البيانات أرقاـ  ا تام  املعا   أما املعلومات فهي أرقا  
 ؛المعرفة:الفرع الثالث 

كهػػػػػػي خالصػػػػػػ  جتميػػػػػػ  كترتيػػػػػػم املعلومػػػػػػات بشػػػػػػاف مو ػػػػػػوع   املعرفػػػػػػ  عبػػػػػػارة عػػػػػػت معلومػػػػػػات نػػػػػػا معا تهػػػػػػا       
 ػػػػػا  ػػػػػتم اختػػػػػاذ ك إلنسػػػػػاف كهػػػػػي أرثػػػػػر قيمػػػػػ  كفا ػػػػػدة لمعػػػػػر يف مر لػػػػػ  معينػػػػػ  كنثػػػػػ  رصػػػػػيد خػػػػػ ة مػػػػػت جتػػػػػارب طو لػػػػػ  

 ) 3(القرار.
بػػػػػػػر  زجفهػػػػػػي  صػػػػػػػيل  املػػػػػػػ  علػػػػػػ  مػػػػػػػت مفهػػػػػػػـو املعلومػػػػػػػات مػػػػػػت  يػػػػػػػث التعقيػػػػػػػدأ مسػػػػػػػتولاملعرفػػػػػػ  هػػػػػػػي  أم أف

تدررػػػػػػ   اػػػػػػا ازجهػػػػػػ قػػػػػػـو ا املعلومػػػػػػات يتلقفػػػػػػامل  اختػػػػػػاذ القػػػػػػراراملعلومػػػػػػات كارػػػػػػ ة كاملػػػػػػدررات احلسػػػػػػي  كالقػػػػػػدرة علػػػػػػ  
مػػػػػػت   ز   مػػػػػػا  وزتػػػػػػ بػػػػػػق علػػػػػػ  هػػػػػػ ا املػػػػػػ مث   مػػػػػػت كاقػػػػػػ  ارػػػػػػ ة السػػػػػػابق لػػػػػػ  عقتزنػػػػػػ  سناػػػػػػا ذلػػػػػػك  قػػػػػػارف ك    واسػػػػػػ

 (4) ملفاهيم جد دة.  النتا   كالقرارات أك است الصأساليم احلكم عل  ا شياء كصوال إُف
 يػػػػػث تعتػػػػػػ  املعلومػػػػػات هػػػػػي نػػػػػػات     ت ػػػػػن الفػػػػػرؽ بػػػػػر البيانػػػػػػات كاملعلومػػػػػات كاملعرفػػػػػ  مػػػػػا سػػػػػػبقخػػػػػالؿ مػػػػػت 

ملعلومػػػػػات مػػػػػ   صػػػػػيل  مػػػػػا شنتلكػػػػػ  تصػػػػػني  البيانػػػػػات كاملعرفػػػػػ  هػػػػػي نػػػػػات  تصػػػػػني  املعلومػػػػػات  كذلػػػػػك نتييفػػػػػ  امتػػػػػزاج ا

                                                 
 .187ص   1998  عماف  دار زهراف للنشر كالتوز    المعلومات نظم  عبد الرمحاف الصباح -1
  .40ص   1999  عماف  مكتب  الثقاف  كالنشر كالتوز    لمنظمةلنظم المعلومات المحاسبية    كما امحد الراكم -2

3 - Todd. R Groff and Thomas. P jones, Introduction to Knowledge Management: KM in Business, Library of 

Congress Cataloging-in-Publication Data,2003, p:03. 
 .16ص   1998  عماف  مكتب  دار الثقاف  للنشر كالتوز    نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبية، عبد الرزاؽ  مد قاسم - 4



  
  إلدارة المعرفة إلدارة المعرفة   اإلطار النظرياإلطار النظري                                                                                                                                                                                      األولاألولالفصل الفصل 

32 

 

كشنكػػػػػت تو ػػػػػين ذلػػػػػك يف الشػػػػػك    معػػػػػر ككقػػػػػا معػػػػػر اؿأك اجملتمػػػػػ  مػػػػػت علػػػػػم أك  قافػػػػػ  يف  ػػػػػاملن مػػػػػ  الفػػػػػرد أك 
  :املواِف

  المعلومات والمعرفة.المعلومات والمعرفة.، ،   العالقة بين البيانات  العالقة بين البيانات22--11شكل رقم: شكل رقم: 


















  2002القػػػػػػػػاهرة   دار  ر ػػػػػػػػم لل باعػػػػػػػػ  كالنشػػػػػػػػر كالتوز ػػػػػػػػ   السياسػػػػػػػػ  املعلوماتيػػػػػػػػ  كإسػػػػػػػػرتاتييفي  التنميػػػػػػػػ   محػػػػػػػػد بػػػػػػػػدرأ المصــــــــدر:
 .12ص

مػػػػػت خػػػػػالؿ الشػػػػػك  السػػػػػابق كخمتلػػػػػ  املرا ػػػػػ  مػػػػػت معا ػػػػػ  البيانػػػػػات ا كليػػػػػ  كالرتريػػػػػز علػػػػػ  عنصػػػػػر العالقػػػػػ  
كالفعػػػػػػػ  للحصػػػػػػػوؿ علػػػػػػػ  معػػػػػػػارؼ كابتكػػػػػػػارات  كمػػػػػػػت جهػػػػػػػ  اخػػػػػػػرل االسػػػػػػػتفادة املباشػػػػػػػرة مػػػػػػػت البيانػػػػػػػات كتو يفهػػػػػػػا  

  بيعػػػػػ بكإدنػػػػػا د العالقػػػػػ  بػػػػػر املعلومػػػػػات كاملعرفػػػػػ  ال تػػػػػرتبط ب بيعػػػػػ  رػػػػػ  مػػػػػور أف  شنكػػػػػت القػػػػػوؿ رمعػػػػػارؼ كوارسػػػػػات
ف املعرفػػػػػػ  قػػػػػػد تكػػػػػػوف بيانػػػػػػات رمػػػػػػا قػػػػػػد تكػػػػػػوف معلومػػػػػػات يف مرا ػػػػػػ  ال قػػػػػػ .   ؛العالقػػػػػػ  كالتفاعػػػػػػ  بػػػػػػر اال نػػػػػػر

كرػػػػػػ لك تعتمػػػػػػد علػػػػػػ  ال بيعػػػػػػ  الو يفيػػػػػػ  لكػػػػػػ  منهمػػػػػػا كمنهػػػػػػا للحصػػػػػػوؿ علػػػػػػ  معػػػػػػارؼ نقػػػػػػـو اكال باحلصػػػػػػوؿ علػػػػػػ  
  جتميػػػػػػػ   نػػػػػػػات مػػػػػػػت مصػػػػػػػادر داخليػػػػػػػ  كخارجيػػػػػػػ  مث اجػػػػػػػراء عػػػػػػػدة عمليػػػػػػػات ملعا ػػػػػػػ  هػػػػػػػ ف البيانػػػػػػػات مػػػػػػػت تنقػػػػػػػينبيا

كيف االخػػػػػػػا تصػػػػػػػبن لػػػػػػػد نا معلومػػػػػػػات كرػػػػػػػ لك نقػػػػػػػـو بتوجيػػػػػػػ  هػػػػػػػ ف املعلومػػػػػػػات ل ػػػػػػػرض   تقيػػػػػػػيم كتثمػػػػػػػر  تصػػػػػػػفي 
 كم  التيفارب كاملمارسات كاحلكم  البشر   حنص  عل  معارؼ قابل  للتعميم.   دد

 .المعرفة ةفجو  لرابع:الفرع ا
ال تعمػػػػػ  إال بػػػػػا زء ا صػػػػػ ر  الػػػػػ  نتلكهػػػػػا فقػػػػػط فهػػػػػ ا  عػػػػػ  أءػػػػػباملعرفػػػػػ  الصػػػػػرزن  ا املن مػػػػػ عنػػػػػدما تعمػػػػػ  
مػػػػػػت اجػػػػػػ  إنشػػػػػػاء القيمػػػػػػ  لزبا نهػػػػػػا يف  املن مػػػػػػ عنػػػػػػدما تعمػػػػػػ  ك  ال ػػػػػػمني  .ك  ياملعرفػػػػػػ  الصػػػػػػرزن  مػػػػػػت معرفتهػػػػػػا الكليػػػػػػ 

لكػػػػػت ت ػػػػػ  مػػػػػرة أخػػػػػرل تعمػػػػػ  ك    اعرفػػػػػ  ارػػػػػ  مػػػػػت ذلػػػػػكءػػػػػا قػػػػػد تعمػػػػػرعلػػػػػ  منافسػػػػػيها فسػػػػػبق  قػػػػػق الك  السػػػػػوؽ
الػػػػػػػ  شنكػػػػػػػت إ ا ػػػػػػػا يف فيفػػػػػػػوتر ك  يف رػػػػػػػال احلػػػػػػػالتر هنػػػػػػػاؾ فيفػػػػػػػوات معرفيػػػػػػػ ك  اعرفػػػػػػػ  أقػػػػػػػ  مػػػػػػػت معرفتهػػػػػػػا الكليػػػػػػػ .

 ) 1(أساسيتر ذنا:

                                                 
1
 Nicholas Bahra, COMPETITIVE KNOWLEDGE MANAGEMENT, PALGRAVE, First published, 2001, p: 

100. 



 ات ػػػػػالبيان
 



  ػػػػػػرفػػػاملع
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 إف املعرفػػػػػػػ  الصػػػػػػػرزن  الػػػػػػػ  تتمثػػػػػػػ  يف  موعػػػػػػػ  إجػػػػػػػراءات المعرفـــــــة الضـــــــمنية:و  فجـــــــوة المعرفـــــــة الصـــــــراحة أواًل:
الػػػػ اررة التن يميػػػػ  ك  فػػػػرؽ العمػػػػ ك  ا هػػػػو متػػػػاح مػػػػت معرفػػػػ  لػػػػدل ا فػػػػرادوػػػػ كثػػػػابأن مػػػػ  الشػػػػرر  هػػػػي أقػػػػ  ك  قواعػػػػدك 

 ه ا ما شنكت نثيل  جبب  ا ليد املعريف فال م سنتفي من  ار  مت ال م   هر من  بكثا.ك   املن م يف 
العم  -فرف فيفوة املعرف   أق  وا نعرؼ وؿقإذا رانا املعرف  ال مني  تشا إُف أننا ن العمل:-فجوة المعرفة انياً:

 Pfeffer بيفيفر كسيتوف  دخ  ر  متألقد ك  تعم  بقدر مت املعرف  هو أق  وا تعرؼ. املن م ر لك ك  هي أف الفرد

& Sutton  :ملاذا الشررات ال  قق أرثر إذا رانا نلك  )1(ه ف الفيفوة يف إدارة املعرف  لإلشارة إُف التساؤؿ
  عيد طرح السؤاؿ القدًن: إذا رنا هك ا ذريا فلماذا أنا لسا  نيا ؟  اكه ؟ ات رباة جداخك  معلومات

  )2(الشررات ال  تعاين مت ه ف الفيفوة البد أف تع  مشكل  ذات بعد ت:ك 
 رػ لك عػدـ امػتالؾ خػرا طك  .املن مػ ق التقاسػم الفعػاؿ ملعرفػ  يػ ق مػت خػالؿ عػدـ ع  الكفاءة يف إدارة املعرفػ : أ.

   )3(املن مػػػ إ صػػػاؿ املعرفػػػ  مػػػت الػػػ  ت شنلكوءػػػا إُف الػػػ  ت ال شنلكوءػػػا يف قصػػػد  ؛جػػػد املعرفػػػ اتو  اكػػػافكا ػػػح  تتعلػػػق 
ال تعمػ   املن مػ كػ  هػ ف امل ػاهر جتعػ  ف .احلػوار بػر العػاملر فيهػاك   ع  ا اد ػ ك  عدـ توفر اآللياتباال اف  اُف 

 ؛ للمن م املنفصل  عت  رل النشاط العاـ ك  رةيأم كجود املعرف  املبعث اعرفتها الكامل 
هػػػ ا  عػػػ  مػػػرة أخػػػرل أف إدارة املعرفػػػ  َف ت ػػػور وارسػػػات أف ػػػ  رافيػػػ  لإلرشػػػاد يف ك   ػػػع  الكفػػػاءة يف الت بيػػػق:ب. 
سػلبيا . وػا  ػنعك  املعرفػ ك  أك أف عالقاهػا مػ  ا قسػاـ امل تلفػ  ال تتسػم بالتقاسػم املتبػادؿ لل ػ ات  الت بيػقك  العم 
 ؟ املن ماتكلكت ملاذا ه ف الفيفوات يف  .ا اعمأك  تهايف أنش ملعرفتها  املن م ت بيق عل  

 كشنكت تفسا ذلك مت خالؿ نوعر مت ا سباب:
 :؛ ومنهاالمنظمةاألسباب المتعلقة ب  -1
   ؛التن يمي يار  ا  ع 
  ؛نقع ار ة يف إدارة املعرف 

 ؛نقع احلوافز 
 م العم  الو يفي .  عوا ق تقاس التن يمي ركن امل 

 األسباب المتعلقة باألفراد: -2

  ؛نقع ار ة ال اتي 

                                                 
1
 Cliff Figallo Nancy Rhine, Building the Knowledge Management Network Best Practices, Tools, and 

Techniques for Putting Conversation to Work, Wiley Technology Publishing, 2002, p: 296. 
2
 Karl wiig, People-Focused Knowledge Management, ELSEVIE, P: 298.  

3
Nicolai J. Foss and Snejina Michailova, Knowledge Governance Processes and Perspectives, Oxford University 

Press, New York,2009. 
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 . الدكاف  ال يق 

 .ة للمعرفةالفرع الخامس: السلسلة المتصل    
بالتاِف فال  تول معريف منفص  عت ا شياء. إال أف ك  قد  رل البعع أف املعرف  ليسا رينون  مستقل  عت ا شياء 

يف ه ا  قوؿ ك  ُف  خر  كش  عت كجود  تول مستق  عت ا شياء.إتنا مت  اؿ معرفك  عل  نق  خ تنا القدرة
أف تنوع املو وعات ر م أف املعرف  كا دة  ع  أف املعرف  املت من  يف ه ف ك   ستي  فولر أف املعرف  هي ا تول

 م  ال ه  الفكرم  فراد املعرف .. إف ا تول املعريف شنث  ذلك القدر مت الرتريز يف الع)1(املو وعات  ا  تول معريف
ن   ت اءؿ يف منت  رامللن مث  تزا د ه ا ر  ا ف  أك اردمات أك العمليات ه ا ا تول لي  كا دا يف املنتيفاتك 

االلكرتكني  رما هو احلاؿ  ا تول يف منت  مث  قلم الرصاص مث  ل  التصو ر العاد   لتص  املعرف  ذركها يف املنتيفات
 التصو ر الرقمي .يف  ل  
ليتزا د يف التش يع ال يب مث يف العالج   يف املقاب  جند يف اردمات أف ه ا ا تول  كوف  دكدا يف التلقينك 

 ال يب لتص  ذركها يف العمليات ا را ي  املعقدة رما هو احلاؿ يف عملي  القلم املفتوح.
 املن م ك   مث  ه ف السلسل   فرادها عل  مستول  شنكت أف تستفيد مت من م ك البد مت الت ريد عل  أف ر  

   معرف  مث عماؿ املعرف  ا دكدةكت أف  و عوا  مت فئ  عماؿ الاللتميز بر ا فراد ال  ت شن
 إسرتاتييفيو املعرف .ك  ليتدرجوا عل  أفراد املعرف  ال  ت تق  عل  ذركة تدرجهم أفراد املعرف  املهنيوف ا رتفوف

 سػػػػػػػػاعد علػػػػػػػ  الكشػػػػػػػػ  عػػػػػػػت اجملػػػػػػػػاالت ا رثػػػػػػػر أذنيػػػػػػػػ   املن مػػػػػػػ   هػػػػػػػ ا التصػػػػػػػػني  املتػػػػػػػدرج  فػػػػػػػػراد كلعػػػػػػػ  مثػػػػػػػػ     
الػػػػػػ  ت شنثلػػػػػػوف رأس ما ػػػػػػا الفكػػػػػػػرم  املن مػػػػػػ دارة املعرفػػػػػػ  ب فرادهػػػػػػا مػػػػػػت أصػػػػػػحاب املعرفػػػػػػػ  ا وهر ػػػػػػ  يف إالهتمامػػػػػػات 

 عرف .   صن  املالك  اردمي  رثيف  املعرف  املن ماتخاص  يف ك  بوصف  املكوف ا ساسي لقيمتها السوقي 

 الفرع السادس: جودة المعرفة  
مػػػػػػػ  ذلػػػػػػػك فػػػػػػػرف جػػػػػػػودة ك  .)2(القيػػػػػػػاس مػػػػػػػت جػػػػػػػودة املعلومػػػػػػػاتك  التحد ػػػػػػػدك  جػػػػػػػودة املعرفػػػػػػػ  أصػػػػػػػعم يف التعبػػػػػػػا      

أف جػػػػرت  ػػػػاكالت مػػػػت أجػػػػ   د ػػػػدها عػػػػت طر ػػػػق مسػػػػات قابلػػػػ  للتحد ػػػػد بقػػػػػدر ك  املعلومػػػػات ليسػػػػا أقػػػػ  صػػػػعوب 
 )3(رالتاِف:هي  ك  أبعاد ثال  علومات مت خالؿ السمات املرتب   بشنكت  د د جودة املك  مت الدق .

  تحدد بالسمات التالي :ك  أوال: البعد الزمني:
 . التوقيا: املعلومات رنم أف تقدـ عندما تكوف م لوب 

                                                 
1
Helen N. Rothberg and G. Scott Erickson, From Knowledge to Intelligence, Elsevier Butterworth–Heinemann, 

USA, 2005, p: 135. 
2
Murray E. Jennex, Case studies in knowledge management, Idea Group Publishing, United States of America 

,2005. 
3
 Michael Stankosky, Creating the Discipline of Knowledge Management, Elsevier Butterworth–Heinemann, 

United States of America, 2005, p: 142. 
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 .اآلني : املعلومات رنم أف تكوف ا  دث عندما تقدـ 

 . التكرار: املعلومات رنم أف تقدـ رلما تكوف م لوب 

 املستقب .ك  احلا ر  شنكت أف تقدـ  وؿ املا ي رتة الزمني : املعلوماتالف 

  انيا: البعد المتعلق بالمضمون: 
 .الدق : أف تكوف خالي  مت ا خ اء 
 مت قب  ش ع معر يف  ال  معين .يها رنم أف تكوف مرتب   باحلاج  إل ذات صل : املعلومات 

  ا. رتماؿ: ر  املعلومات امل لوب  رنم تقدشنهاإل 

 .الوعي: فقط املعلومات امل لوب  رنم أف تقدـ 

 .الن اؽ: املعلومات شنكت أف  كوف  ا ن اؽ كاس  أك  يق أك ذات ترريز داخلي أك خارجي 

 التقدـ املتحقق أك املوارد املرتارم .  ا نش   املنيفزة أداء يف ا داء: املعلومات رنم أف ت هر 

  الثا: البعد الشكلي:
 ات رنم أف تقدـ بشك  سه  الفهم.الو وح: املعلوم 
 .التفصي : املعلومات شنكت أف تكوف بشك  مفص  أك مل ع 

 .ال لبي : املعلومات شنكت ترتيبها بتعاقم  دد مسبقا 

 بياين أك أم شك   خر.  رقمي  التقدًن: املعلومات شنكت أف تقدـ بشك  سردم 

 الوسا ط املتعددة يmultimédiaأك أ   كسا ط أخرل.   دك    م بوع   : املعلومات شنكت أف تقدـ 

 )1(كت جودة املعرف  عادة ما تنصرؼ إ اف  إُف ما تشا إلي  جودة املعلومات السابق  إُف ما   ي:ل

  جودهاك  الدكرات التدر بي   التحصي ك  ه ا ما  ع  عن  مت خالؿ: جودة اإلعدادك  جودة صا م املعرف : .1
أخاا نوعي  ك   ا ع اء ال  عم  معهاك  جودة الفرؽ  ؾ فيهااملشركعات املشار ك  ار ات السابق 

 االهتمامات املعرفي  ذات العالق  بعم  شررت .
جودة ا ماعات املشرتر  ال   شارؾ فيها: ا ماعات املشرتر  سواء أرانا علمي  أـ مهني  أك ذات  .2

 تعميقها.ك  ملعرف أصبحا مت أهم الف اءات ال   تم فيها تقاسم ا  اهتمامات معرفي  عام 

                                                 
1
Petter Gottschalk, Strategic, Knowledge Management, Technology, IDEA GROUP PUBLISHING, USA, 2005, 

p: 120. 
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إف املؤشر ا رثر دالل  عت جودة املعرف  ك   االجنازات املعرفي : إف أف   مؤشر عت ا ودة هو ا ودة نفسها .3
  نيفزها  ال  العالي ا ودةهو اجنازات صا م املعرف  سواء يف ا وا ز العلمي  ال  زنرزها أك البحوث ذات 

 ملعرف  يف املا ي.أك املشركعات الناجح  ال   ققتها ه ف ا

التحفيز املعريف: إف املعرف  ذات ا ودة هي ال  تكوف  فزة للبيئ  ال  تعم  فيها يجع  اإلدارة العليا أرثر  .4
ا فراد املرتب ر  ا سواء يف التعلم االستثنا ي يال م زندث يف فرتات ك  مشركعاها ك  دعما للمعرف ك  اهتماما

  أك يف إ ارة االهتماـ اشركعات جد دة يرما هو احلاؿ يف املعارؼ م املن الت ا املعريف العميق يف 
ب كر ت ورها املستقبلي إُف  م  ا د دة ذات السم  الرشيمي    يث أف املعرف  جراء خصا صها الثر   

 معرف  جد دة.

 

 ةـــــــــرفـعـــــــــدارة المإل يـــمـاهيــــــــــــــــاإلطار المف الثاني:المبحث 
كقد شهدت السنوات   تعد إدارة املعرف  مت أ دث املفاهيم اإلدار   كال  دنا ا دبيات املتعلق   ا رمنا كنوعان 

ال   اؿ ات ا عمن ممل لك أصبحا   لتب  مفهـو إدارة املعرف  اؿعماملا ي  اهتماما متزا دان مت جانم ق اع ا 
تسع  جبد   عالي  إُف  قيق   ا شياءك  مت العمليات التحو لي  للمواد  قق ميزة تنافسي ك  رانا  قق القيم  امل اف 

  مرا   تنفي ها  كفيما لي سيتم التعرض ملفهـو إدارة املعرف   ملعرف أنش   اك  القيم  امل اف  ا عل  مت عمليات
  كعملياها كالعوام  املؤ رة يف ت ورها.  أبعادها  أذنيتها

  المعرفة المعرفة المةلب األول: مفهوم إدارة المةلب األول: مفهوم إدارة 
أف ذلك   اتن معل  إدارة املعرف  يف املتنعك  كتؤ ر املعرف  البد مت أف إف ارصا ع ال  نيز 

  ا   ر   حنو أف تكوف اقتصاد ات معرف التحوؿ بشك  سك  أصبحا تعتمد عل  املعرف   ات دكؿ العاَفاقتصاد
ريد عل  أن  لي  هناؾ تعر فا كا دا متفقا البد مت الت ك  قا م  عل  املعرف . اؿأعم اتن مأخ ت تتحوؿ إُف م

 ا  عدـ اإلتفاؽب  أف رثرة التعر فات املقدم  إلدارة املعرف  أكجدت نوع مت   لي  بر امل تصر إلدارة املعرف ع
تعر فات   الث  اكل  ذررفيما   ي   سيتم   جتنم مث  ه ف احلال  فرنمت أجك  جراء التبا ت الكبا بينها. املقصود

      التعر فات رلها يف ه ا اجملاؿ: جملموع كوف شامل  دارة املعرف  تإل
. فهي تشا   ا املع  املن م  قيق رافعتها يف ك    إف إدارة املعرف  هي العملي  املنهيفي  لتوجي  رصيد املعرف  .1

يدها أك ا خرل تقل املن ماتة ال تست ي  ؤ ب ر ق  رفك  إُف املعرف  اراص  بعم  ا شياء بفعالي 
استنساخها لتكوف املصدر الر يسي للربن.  ه ا التعر   هو املستول ا دىن يف إدارة املعرف   ن   عم  
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 قيق رافعت  املتمثل  يف تعدد  االت أك  االت ك  عل  است داـ الرصيد املعريف يقاعدة املعرف  الصرزن  
 )1(ف  جد دة.است داـ املعرف  املتا   بدال مت است دامها يف توليد معر 

املزج أك الرتريم أك التداؤب بر عناصر خالؿ   إف إدارة املعرف  هي مدخ  إل اف  أك إنشاء القيم  مت  .2
إف . )2(املعرف  مت أج  إرناد توليفات معرفي  أف   وا هي علي  ربيانات أك معلومات أك معارؼ منفردة 

براءة  455ال م اعت  ب ال ابتكار ا ي Adisonه ا التعر   هو أقرب إُف عملي  التحسر أك إُف أسلوب 
كا شياء القدشن  ب رؽ   املواد   سنوات   يث رانا ابتكارات  تع  باست داـ ا فكار 6اخرتاع يف 
 جد دة.

فرءا ال تكتفي اا    ف إدارة املعرف  تقـو عل  أساس أف املعرف  هي املورد ا رثر أذني  يف املؤسسات احلد ث  .3
ب  تسع  إُف إ نا   برنشاء املعرف  ا د دة. ككفق ه ا السياؽ فرف  إدارة   مت رصيدها املعريفهو لد ها 

 . )3(إنشا ها ك  املعرف  هي العملي  املنهيفي  املن م  لالست داـ ارالؽ للمعرف 
دنوذج ك   1991 فيما أمساف  لزكني  املعرف  يف I.Nonakaه ا التعر   شني  بشك  ربا إُف املفهـو ال م  دعو إلي  

 )4(الت ك م.  الرتابط  الت ر    العمليات ا ربع : التنشئ 
ا هم ك  بالدرج  ا كُفك  إدنا أ  اك    سمك  ه ا التعر   شنكت التعو   علي  لي  يف است داـ املعرف  بفاعلي ك      

رف  ال شنكت أف  تم إال عت طر ق  ف إنشاء املعك  يف الت ريد عل  أف هدؼ إدارة املعرف  هو إنشاء املعرف  ا د دة.
 .إدارة أفرادفرف ه ا قد  شا لدل البعع عل  ا ق  إُف أف إدارة املعرف  ليسا أرثر مت   ا فراد

ا كس  لتعر فات إدارة املعرف  ال  ت هر يف  الفئ ت  ي شنكت أف  ة عر هاأخاا فرف ه ف التعر فات ال  ك    
د رلها باملع  ال م زنقق ار لك البد أف ت  ي إدارة املعرف  ه ف ا بعك  ملو وع.املصادر الكثاة ال  تتناكؿ ا

بر تكنولوجيا ك   التقاسم يف عالقاهم املباشرةك  التعلمك  هم قلم اإلنشاء املتيفدد للمعرف ك  التكام  بر ا فراد
 ت طر ق شبكات ا عماؿ. قيق رافعتها عك  توز عهاك  تو يقهاك  املعلومات ال  تعم  عل  املعرف  الصرزن 

 المعرفة إدارة نشأة وتةورأكال: 
كجتسد . الت يا الكبا ال م َف  شهد مت قب  مت  ال  املعرف  عصر إُف الصناعي العصر مت أكجد االنتقاؿ  

 عماؿ  مص لن أشار إُف عندما يف السبعينات مت القرف العشر ت P.Druker درارر مت خالؿ مساذنات بيرت

                                                 
1
ABC of Knowledge Management, Freely extracted from the NHS National Library for Health, July 2005, p: 03. 

2
 Petter Gottschalk, Knowledge Management Systems Value Shop Creation, IDEA GROUP PUBLISHING, 

USA, 2005, p: 73-74. 

 
3
Péter Fehér, Combining Knowledge and Change Management at Consultancies, Electronic Journal of 

Knowledge Management, Volume 2, Issue 1, 2004, p: 29. 
4
Dominique Foray, Economics of Knowledge, Editions La DECOUVERTE, Paris, 2000, p: 167. 
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كقد أخ ت  .التش يلي  مهاراهم مت للمن م  أذني  أرد ب ءا أرثرك  العقوؿ كار ات مذك  العماؿ عتكلم كت  املعرف 
  هرت جتاكزها الزمت تن يمي  استيفاب   دناط هو -من  جزء يف -الت يا ه ا؛ املعرف  عصرحنو  تتسارع الت يا كتاة
 املاؿ رأس ك د د ا دكد  املاؿ رأس لت صيع أساسا عت ت التيفار   القرارات رانا عندما الصناعي   الفرتة خالؿ

 .للحصوؿ عل  نتا    ددة
البقاء كإال فستيفد  مت أج  التكي  تعلم املن مات فقد راف لزاما عل  الت يا كدكافع   كأ ا راف شك  ه ا  

يف  سهول  أرثر هو املاؿ  عت  احلصوؿ عل  رأسل ا . امل اؼ باإلفالس يف ءا    مت  مت ا كـو عليهم نفسها
 .الصناعي العصر يف علي  راف وااملعرف   عصر

 
   إدارة المعرفة : األفراد، العمليات والتكنولوجيا في إطار الثقافة التنظيمية3-1الشكل رقم  

 
 
 

               
 
 

 
Source:  CAROL GORELICK, NICK MILTON, KURT APRIL, PERFORMANCE 

THROUGH LEARNING KNOWLEDGE MANAGEMENT IN PRACTICE, Elsevier 

Butterworth–Heinemann, USA, 2004, p: 8.  

بالتاِف َف  عد رأس املاؿ . تنمو كتت ور لكي للمن مات جد دة كقدرات مصادر  د د يف احلاِف التحدم بينما  تمث 
 ر يسي  عوام  كالتكنولوجيا العمليات كر لك ب  ب  املرت كاملعرف  االنساف املادم املصدر الو يد للثركة فقط كإدنا أصبن

 . قيق الفعالي   يف
 ا ودة مبادرات كفق اإلنتاجي  لتحسر برام  كالتسعينات الثمانينيات رما تبنا من مات االعماؿ خالؿ  
بعدها . ''six sigma''كدنوذج ا ودة  التيفار    العمليات هندس  إعادة الشامل   ا ودة إدارة املثاؿ: سبي  عل  -

لقدرها عل   املفتاح هي املن مات ملع م امللموس   ا ا صوؿ أف االسرتاتييفي يف املن م   درؾ أصبن املد ر
  ا ا صوؿ ه ف التقاط  تم عندما املعرف  كعندها تبدأ إدارة .متسارع  بوتاة كالنمو تنافسي  ميزة احلصوؿ عل 

 مت رما أف العد د  1990 يف التيفار   احلياة يف املعرف  إدارة مكان ت زاد كتقامسها   يث كختز نها امللموس 

الثقاف              
 التن يمي 

 

 
 إدارة   
 المعرفة 

 العمليات                  







 لوجياو االتكن

 فرادا 
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 مت خالؿ دكرها ال م لعبت  يف مصداقي  ارتسبا  ر  رد عملي  دكف أذني ؛ يف اعت كها يف بيئ  ا عماؿ املمارسر
 . للمن م  تنافسي  ميزة خلق
 متعددة  ختصصات مت ا رادشنير مساذنات خالؿ تم املا ي العقد مدل عل  املعرف  إدارة  اؿ ت ور كقد     

الصيا    رممارس  راف قب  املعرف '' ال  دلا ب ف ''إدارة الرا دة املمارسات مت زنص  ال كعدد كاالستشار ر 
  .1املص لن   ا الن ر  

 ردة وا  ؤدم إُف  كقد اختلفا اآلراء  وؿ القيم  احلقيقي  إلدارة املعرف    فالعد د مت النقاشات تقوؿ أءا
تنافسي   كقد استمرت  ميزة خلق يف رباا إسهاما سوء فهم قيم   معرف  ما تعرف   كبالتاِف الشك يف روءا تسهم

 كنف ت كجهات الن ر ه ف عقودا مت الزمت  شهدت فيها املن مات العد د مت احلاالت الناجح  كك عا
يف خمتل  فركع املن م   املعلومات كتكنولوجيا مليات إدارة املعرف ع دم  املعارؼ  يث ة إلدارة فعال  اسرتاتييفي 
كر مثل  عل  النيفا ات ال   ققتها بعع املن مات بسبم . ا عماؿ ك ا    ي  مت  تيفزأ ال جزءا ف صبحا
 British برتكليـو بر تي  كالتعلم هناؾ: شرر  ا داء كالوصوؿ إُف  سر املعرف  أصوؿ إلدارة املت افرة ا هود

Petroleum (BP)   رالر كا  Clarica   بارارد هيوليا Hewlett-Packard   موتورز جنراؿ General 

Motors  سيمنز  Siemens    املتحدة الوال ات جي the United States Army   مارينزم  McKinsey   دم 
 وارسات مست دمي أكا   بر كمت ك اها  Laboratories  Buckmanبكماف  كخمت ات   De Beers  باز

  ك ون  إرنسا  Company McKinsey شرر  مارينزم مث ي املهني  اردمات جند من مات املعرف  إدارة كأدكات
Ernst & Young    روبرز ككترهاكس برا PricewaterhouseCoopers   خ ة عل  ا ساسي  أعما ا تعتمد ال 

املعريف كاستثمارف يف     املاؿ رأس إُف كالوصوؿ كختز ت ارتساب ؿخال مت الشررات ه ف  يث بدأت  مو فيها
 أن م  بتنفي    Xerox’s service techniciansز ركر   ردم  قاـ العماؿ الفنيوفاملشار  ال  تواجهها فمثال 

 التكالي  خفع إُف أدل وا الوقا  مركر م  املمارسوف طورها ال  "  tricks of the trade التيفار   احلي   لتبادؿ
 . 2العمالء ر ا كز ادة
 متعلقة بإدارة المعرفةال المصةلحات بعض انيا: 

 ــــــر إدارة  قيػػػػػػادة أ  ػػػػػػا تسػػػػػػم  رمػػػػػػا الت ػػػػػػا لتنفيػػػػػػ  املسػػػػػػت دم  التقنيػػػػػػات علػػػػػػ  تعتمػػػػػػد الػػػػػػ  اآلليػػػػػػ  هػػػػػػي :التغيي
 .تد ر أف مت بدالن  تقود أف رنم العمليات ه ف مث  أف عل  هالرتريز   الت يا

 املعرف  كختز ت تن يم طرؽ عل   ررز املعرف  إلدارة مدخ  هو : التنظيم. 

                                                 
1
 CAROL GORELICK, NICK MILTON, KURT APRIL, PERFORMANCE THROUGH LEARNING 

KNOWLEDGE MANAGEMENT in practice, Elsevier Butterworth–Heinemann, USA, 2004, p: 9. 
2
 IBID, p: 10. 
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 مثػػػػػػػ  اإللكرتكنيػػػػػػ  الصػػػػػػور يف املعتمػػػػػػػدة املعلومػػػػػػات إُف السػػػػػػياؽ هػػػػػػ ا يف تشػػػػػػػا  تػػػػػػول رلمػػػػػػ  :المحتــــــوى إدارة 
 باملو ػػػػػػػوع الصػػػػػػػل  ك يػػػػػػػق أنػػػػػػػ  علػػػػػػػ  ت ريػػػػػػػد هػػػػػػػي ا تػػػػػػػول فػػػػػػػردارة  البيانػػػػػػػات قاعػػػػػػػدة االنرتنػػػػػػػا أك موقػػػػػػػ   تػػػػػػػول

 بػػػػػا ودة تتسػػػػػم الػػػػػ  املعلومػػػػػات اؿإ صػػػػػ شنكػػػػػت  ػػػػػر كذلػػػػػك كالتن ػػػػػيم بالدقػػػػػ  ك تميػػػػػز لبيانػػػػػاتا أ ػػػػػدث ك ت ػػػػػمت
 .للمست دمر

 1 .كالكفاءة التحسر أك اإلبداع  قيق أج  مت تقدـ ال  ا رقاـ أك احلقا ق هي  :البيانات  
 البيانػػػػػػػات اعاسػػػػػػػرتج اوجبهػػػػػػػا ك ػػػػػػػتم  للمعلومػػػػػػػات متكاملػػػػػػػ  مررز ػػػػػػػ  منفصػػػػػػػل  خمػػػػػػػازف هػػػػػػػي  :البيانـــــــات مخـــــــازن 

 .التقار ر إعداد يف منها كاالستفادة
 قبػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػت منهػػػػػػػػػا االسػػػػػػػػػتفادة  ػػػػػػػػػتم  ػػػػػػػػػر معػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػياؽخػػػػػػػػػالؿ  مػػػػػػػػػت املقدمػػػػػػػػػ  البيانػػػػػػػػػات هػػػػػػػػػي: المعلومـــــــــات 

   املست دمر.
 تكػػػػػو ت علػػػػػ  تعمػػػػػ  أف املمكػػػػػت مػػػػػت املسػػػػػتفادة كالػػػػػدركس املهػػػػػاراتك  ارػػػػػ ات  ا فكػػػػػار تكامػػػػػ  هػػػػػي: المعرفـــــة 

 عػػػػػت كذلػػػػػك  ػػػػػا للمسػػػػػاذنر كبالتػػػػػاِف لعمال هػػػػػا تقػػػػػدمها الػػػػػ  كلل ػػػػػدمات نتيفاهػػػػػامل  ملو فيهػػػػػا  لمن مػػػػػ ل قيمػػػػػ 
 . ا داء كت و ر بالقرارات إخ ارهم طر ق

 (2) معين . من م  أك  دد مو وع  وؿ مررز   معلومات قاعدة هي: المعرفة قواعد 
  أهدافها وأبعادها.أهدافها وأبعادها.، ، أهميتهاأهميتها، ، المةلب الثاني: مراحل تنفيذ إدارة المعرفةالمةلب الثاني: مراحل تنفيذ إدارة المعرفة

 التنفيذ.                    األول: مراحل الفرع
 ؛البني  التحتي  تقييم -
 ؛املعرف  إدارة ن اـ كت و ر كتصميم  لي  -
 ؛البشر   الكوادر تدر م -
 ؛الن اـ نشر -
   االستثمار. مت العا د  ساب -

 لتػػػػػػػدعيم  كمسػػػػػػػتمرة  متكاملػػػػػػػ عمليػػػػػػػ  ب ءػػػػػػػا ا فػػػػػػػراد لػػػػػػػدل ا تملػػػػػػػ  املعرفيػػػػػػػ  اإلمكانيػػػػػػػات إدارة تعر ػػػػػػػ  شنكػػػػػػػت    
ا ز ػػػػػػي  املسػػػػػػتول علػػػػػػ  ا تملػػػػػػ  إمكانيػػػػػػاهم كتػػػػػدفق ارتشػػػػػػاؼ علػػػػػػ  كمسػػػػػػاعدهم  البشػػػػػػر   كال اقػػػػػػات اإلمكانيػػػػػات

                                                 
1
James J. Stapleton, EXECUTIVE’S GUIDE TO KNOWLEDGE MANAGEMENT THE LAST 

COMPETITIVE ADVANTAGE, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, 2003, p: 67. 
 .73ص  1996 سن   العربي  كباكت اإلسكندر   جامع  التيفارة رلي    مجال األعمال في التنافسية الميزة  خلي  مرسي نبي  - 2
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 كاإلبقػػػػػػاء رلػػػػػػق كالسياسػػػػػػات ا ن مػػػػػػ  تػػػػػدخالتخػػػػػػالؿ  مػػػػػػت الكلػػػػػػي املسػػػػػتول كعلػػػػػػ   البشػػػػػػر   التنميػػػػػػ  بتػػػػػدخالت
 (1).ا تمل  قاهمكطا إمكانياهم است داـ لألفراد تسه   ال  البيئ  عل 
 :كهي ر يسي  مسات أرب  عل  ا فراد لدل ا تمل  املعرفي  اإلمكانيات إدارة تعر   ك ن وم    
 املػػػػػوارد إدارة تعر ػػػػػ  عكػػػػػ  كهػػػػػ ا. لألفػػػػػراد ال اتيػػػػػ  اإلدارة علػػػػػ  ا فػػػػػراد لػػػػػدل ا تملػػػػػ  اإلمكانيػػػػػات إدارة ترريػػػػػز 

 ؛ادا فر  ؿكاست ال است داـ عل   ن وم ال  البشر  
 مػػػػػػدخ  تتبػػػػػػ  أءػػػػػػا أم كمسػػػػػػتمرة متكاملػػػػػ  عمليػػػػػػ  روءػػػػػػا علػػػػػػ  لألفػػػػػراد ا تملػػػػػػ  املعرفيػػػػػػ  اإلمكانيػػػػػػات إدارة تررػػػػػز 

 ؛املستمر بالنمو موج 
  ا فػػػػػػراد كاسػػػػػػتعدادات إمكانيػػػػػػات  و ػػػػػػ  علػػػػػػ  أرػػػػػػ  بدرجػػػػػػ  لألفػػػػػػراد ا تملػػػػػػ  املعرفيػػػػػػ  اإلمكانيػػػػػػات إدارة تررػػػػػػز 

 بتنميػػػػػػػػ  املن مػػػػػػػػ  اهتمػػػػػػػػا إذا  نػػػػػػػػ   املن مػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػاٌف  قيػػػػػػػػق إُف   ليػػػػػػػػ ب ر قػػػػػػػػ  تػػػػػػػػؤدم كالػػػػػػػػ  ا فػػػػػػػػراد لصػػػػػػػػاٌف
كتنمػػػػػػي  املن مػػػػػػ  جتػػػػػػاف لي ؤك باملسػػػػػػ ا فػػػػػػراد إ سػػػػػػاس بػػػػػػ لك سػػػػػػتدعم فرءػػػػػػا لألفػػػػػػراد ا تملػػػػػػ  املعرفيػػػػػػ  إلمكانيػػػػػػاتا

 ؛التن يمي  ا هداؼ  قيق إُف النها   يف سيؤدم كال م التن يمي  باملشارر  اإل ساس
 يف  احلاليػػػػػػػػػ  الد نامكيػػػػػػػػػ  البيئػػػػػػػػػ   اعتبػػػػػػػػػارات أخػػػػػػػػػ ت مػػػػػػػػػا إذا لألفػػػػػػػػػراد ا تملػػػػػػػػػ  املعرفيػػػػػػػػػ  اإلمكانيػػػػػػػػػات إدارة تررػػػػػػػػػز

 ا فػػػػػراد تسػػػػػاعد ب ر قػػػػػ  التن يميػػػػػ  كا ن مػػػػػ  كا يارػػػػػ  للسياسػػػػػات املسػػػػػتمر كالت ػػػػػو ر التحػػػػػد ث علػػػػػ  احلسػػػػػباف
 .              املن م  يف الفعال  كاملساذن  ا تمل  طاقاهم   قيق عل 

 المعرفة إدارة أهمية: الفرع الثاني
 مػػػػػت تنافسػػػػػي تقػػػػػدـ لتحقيػػػػػق املتقدمػػػػػ  اجملتمعػػػػػات يف اتن مػػػػػللم الفػػػػػرص مػػػػػت الكثػػػػػا املعرفػػػػػ  إدارة كفػػػػػرت لقػػػػػد
 التكػػػػػػػالي  ختفػػػػػػػيع يف سػػػػػػػاذنا جد ػػػػػػػدة عمػػػػػػػ  كأسػػػػػػػاليم إنتػػػػػػػاج ككسػػػػػػػا   جد ػػػػػػػدة تكنولوجيػػػػػػػا ابتكارهػػػػػػػاخػػػػػػػالؿ 
 .املعرف  بصناع   سم  ما خلق إُف دف  ذلك كر  ا رباح ز ادة كبالتاِف
 كهػػػػػ ف اإلدار ػػػػػ  الو ػػػػػا   مػػػػػت  الناجتػػػػػ  اإل ػػػػػرادات لتيفميػػػػػ  املعرفػػػػػ  علػػػػػ  تررػػػػػز إدار ػػػػػ  بػػػػػرام  تنميػػػػػ  مػػػػػت بػػػػػد ال

 إلعػػػػػػػادة تسػػػػػػع  أف رنػػػػػػم  املعلومػػػػػػػات كأن مػػػػػػ  البشػػػػػػر   كاملػػػػػػػوارد التمو ليػػػػػػ  القانونيػػػػػػ  مثػػػػػػػ  اؿا عمػػػػػػ مػػػػػػت اجملػػػػػػاالت
 مػػػػت تنافسػػػػي  ميػػػػزة لتحقيػػػػق طر قػػػػ  إرنػػػػاد يف هنػػػػا حػػػػدمالت ك تمثػػػػ  امل ػػػػاف  القيمػػػػ  مػػػػت تز ػػػػد ذاهػػػػا رمقدمػػػػ  تعر ػػػػ 
 (2)أذني  إدارة املعرف  يف النقاط اآلتي :  اؿشنكت إ 

  للمن مػػػػػػات لت فػػػػػػػيع التكػػػػػػالي  كرفػػػػػػ  موجػػػػػػػداها الداخليػػػػػػ  لتوليػػػػػػد اإل ػػػػػػػرادات  ةتعػػػػػػد إدارة املعرفػػػػػػ  فرصػػػػػػػ  ربػػػػػػا
 ؛ا د دة

                                                 
 .53ص  مرجع سبق ذكر   مالكي محيدة كبوعيس  نعيم   - 1
 .43 – 42 :ص ص  2005  مصر: املن م  العربي  للتنمي  اإلدار    إدارة المعرفة  صالح الد ت الكبيسي - 2
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  ؛يف اجتاف  قيق أهدافها تعد عملي  ن امي  تكاملي  لتنسيق أنش   املن م  امل تلف 
  ؛تعزز قدرة املن م  لال تفاظ با داء املؤسسي املعتمد عل  ار ة كاملعرف  ك سين 
  تتػػػػػػين إدارة املعرفػػػػػػ  للمن مػػػػػػ   د ػػػػػػد املعرفػػػػػػ  امل لوبػػػػػػ  كتو يػػػػػػق املتػػػػػػوافر منهػػػػػػا كت و رهػػػػػػا كاملشػػػػػػارر   ػػػػػػا كت بيقهػػػػػػا

 ؛كتقييمها
 جعػػػػػ  الوصػػػػػوؿ إُف املعرفػػػػػ  خػػػػػالؿ   السػػػػػتثمار رأس ما ػػػػػا الفكػػػػػرم مػػػػػت تعػػػػػد إدارة املعرفػػػػػ  أداة املن مػػػػػات الفاعلػػػػػ

 ؛املتولدة عنها بالنسب  لألش اص اآلخر ت ا تاجر إليها عملي  سهل  كوكن 
 معرفػػػػػػػ  جيػػػػػػػدة كالكشػػػػػػػ   توليػػػػػػػداإلبداعيػػػػػػػ  ملواردهػػػػػػػا البشػػػػػػػر   ل تعػػػػػػػد أداة  فيػػػػػػػز للمن مػػػػػػػات لتشػػػػػػػيفي  القػػػػػػػدرات

 ؛الفيفوات يف توقعاهماملسبق عت العالقات  ا املعركف  ك 
 عػػػػػ  مسػػػػػاذنتها يف نكػػػػػر املن مػػػػػ  مػػػػػت تبػػػػػ    تػػػػػوفر الفرصػػػػػ  للحصػػػػػوؿ علػػػػػ  امليػػػػػزة التنافسػػػػػي  الدا مػػػػػ  للمن مػػػػػات

 ا ساسي . كمعرفتها مقدرهاخالؿ مت  ملتمثل  يف طرح سل  كخدمات جد دةاملز د مت اإلبداعات ا
املؤسسػػػػػػػات يف اجملتمعػػػػػػػػات املتقدمػػػػػػػ  لتحقيػػػػػػػػق ت ك عرفػػػػػػػػ  الكثػػػػػػػا مػػػػػػػت الفػػػػػػػػرص للمن مػػػػػػػاكفػػػػػػػرت إدارة امل ك يػػػػػػػث    

ذنا يف اككسػػػػػا   إنتػػػػػاج كأسػػػػػاليم عمػػػػػ  جد ػػػػػدة سػػػػػ  ابتكػػػػػارف  لتكنولوجيػػػػػات جد ػػػػػدةخػػػػػالؿ تقػػػػػدـ تنافسػػػػػي مػػػػػت 
ختفػػػػػيع التكػػػػػالي  كبالتػػػػػاِف ز ػػػػػادة ا ربػػػػػاح  كرػػػػػ  ذلػػػػػك دفػػػػػ  إُف خلػػػػػق مػػػػػا  سػػػػػم  بصػػػػػناع  املعرفػػػػػ  الػػػػػ  أصػػػػػبحا 

 يػػػػػػث أصػػػػػػبن يف الوقػػػػػػا الػػػػػػراهت أرثػػػػػػر  (1). اجملتمعػػػػػػات ا رثػػػػػػر تقػػػػػػدمايف اؿاليػػػػػػـو مو ػػػػػػوع السػػػػػػاع  لق ػػػػػػاع ا عمػػػػػػ
 اؿفحػػػػػػر الصػػػػػػناعات التقليد ػػػػػػ  أصػػػػػػبن عػػػػػػدد عمػػػػػػ  مػػػػػػت العمػػػػػػ  يف  ػػػػػػاالت تتعلػػػػػػق باملعلومػػػػػػات كاملعرفػػػػػػ  %70مػػػػػػت 

فقيمػػػػػػػ  العد ػػػػػػػد مػػػػػػػت   الػػػػػػػ  ت  سػػػػػػػت دموف أ ػػػػػػػاد هم اؿاملعرفػػػػػػػ  فيهػػػػػػػا يأصػػػػػػػحاب العمػػػػػػػ  الػػػػػػػ ه   أرثػػػػػػػر مػػػػػػػت العمػػػػػػػ
كالفػػػػركؽ تعػػػػود   مػػػػت أسػػػػعار أسػػػػهمها هػػػػي عػػػػادة عشػػػػر مػػػػرات بقػػػػدر قيمػػػػ  وتلكاهػػػػا الدفرت ػػػػ  مػػػػات رمػػػػا ت هػػػػر املن

كبػػػػػػػػراءة االخػػػػػػػرتاع ك قػػػػػػػوؽ النشػػػػػػػر كاملعرفػػػػػػػػ    مثػػػػػػػ  االسػػػػػػػم التيفػػػػػػػارم  يف ا سػػػػػػػاس إُف املمتلكػػػػػػػات  ػػػػػػػا امللموسػػػػػػػػ 
 :خالؿكشنكت جملتمعاتنا املعرف  أف تستفيد مت إدارة املعرف  مت   الفني 

 ؛لمعرف التقاسم ا ف   ل -

 .معرف  جد دة ك و لها إُف منتيفات كخدمات كأساليم ذات قيم  توليد -
رما   هر أف ا سلوباف  عتمداف بشك   كاد  كوف تاما عل  تكنولوجيات املعلومات ال  ستتم االستفادة من  

  .بشك  مكث  يف اجملتم 
 
 

                                                 
1  - http///www.aljazirah.com..sa/ digimag/ogtes 50.htm  
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   المعرفة إدارة أهداف الفرع الثالث:
 أهػم كمػت  متعػددة أهػداؼ  قيػق إُف هػدؼ الػ  كا هػود الفعاليػات مػت  موعػ  تت مت ف املعر  إدارة وارسات إف    
 (1) : لي ما ا هداؼ ه ف
 الػتعلم عمليػات ك قيػق املعرفيػ  التحو   بعمليات كالقياـ كالكافي  الالزم  املعرف  توليد "Learning" نشػر كعمليػات 

 ؛العالق  ذات ا طراؼ ر  إُف املعرف 
  ؛ ا امل صص  با مارت كخزءا ف املعر   ف 
 ؛إليها احلاج   سم العالق  ذات ا هات عل  كتوز عها املعرف  نشر 
  ؛املعرف  تقاسم عملي  تسهي 
  بتحقيػػق املن مػػ  أهػػداؼ سنػػدـ عملػػي سػػلوؾ إُف كتر تهػػا مسػػتمرة بصػػورة املعرفػػ  كت ػػو ر جتد ػػد تػػوفا علػػ  العمػػ 

 اإلسػػػػرتاتييفي  ا هػػػػداؼ  قيػػػػق إُف تػػػػؤدم بصػػػػورة كتن يمهػػػػا املعرفػػػػ  جهػػػػود خت ػػػػيطخػػػػالؿ  مػػػػت كالفعاليػػػػ  الكفػػػػاءة
 ؛للمن م  كالتش يلي 

 ؛املعرف  إدارة مدخ  كت بيق بناء عل  القادرة القيادة إرناد إُف السعي 
 ؛كإدامت  ت و رف ريفي  ك د د  للمن م   لـز ال م الفكرم اؿامل رأس كنوع طبيع   د د 
 ؛املعرف  بردارة العالق  ذات اتالعملي عل  كالسي رة التحكم 
 ؛املعرف  إدارة مدخ  كت بيق بناء عل  قادرة فاعل  قيادة إرناد إُف السعي 

   المعرفة إدارة أبعاد: الفرع الرابع
 (2):كهي للمعرف  أساسي  أبعاد  ال   يف املعرف  إدارة أبعاد تتمث     
 الكياف كمنتيفات البحث  ررات البعد ه ا ثل أم كمت: ) Technological Dimension ( التكنولوجي البعد .1

 معا   عل   يعها تعم  كال   املتميزة كالتكنولوجيات الفكرم اؿامل رأس إدارة بيانات كقواعد ال  ي ا ماعي
 البعد امتالؾخالؿ  مت التمي ز إُف تسع  املن م  فرف كل لك  تكنولوجي  بصورة املعرف  إدارة مشكالت
 .عرف للم التكنولوجي

 عت  ع    البعد ه ا: )  ( Organizational & Logistical Dimensionللمعرفة واللوجستي التنظيمي البعد .2
 . است دامها كإعادة كم اعفتها كتعز زها كنشرها كختز نها كإدارها  ا كالتحكم املعرف  عل  احلصوؿ ريفي 

                                                 
1  - Holsapple, C. and M. Singh, The Knowledge Value Chain Model: Activities for Competitiveness, (Arlington: 

Schema Press), 2001 , pp.77-98. 
2 - Dueck, G.,Views of Knowledge are Human Views, IBM Systems Journal, vol. 40, no. 4, 2001, pp. 885-888. 
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 كالعمليػػػػػػػػات املسػػػػػػػػاعدة كالوسػػػػػػػػا   تكالتسػػػػػػػػهيال كاإلجػػػػػػػػراءات ال را ػػػػػػػػق بتيفد ػػػػػػػػد البعػػػػػػػػد هػػػػػػػػ ا  تعلػػػػػػػػق يػػػػػػػػث 
 .    د   اقتصاد   قيم  رسم أج  مت فاعل  بصورة املعرف  إلدارة الالزم 

 مت  اعات كبناء  ا فراد بر املعرف  تقاسم عل   رر ز البعد ه ا: ) Social Dimension ( االجتماعي البعد .3
 كبناء الش صي  ار ات يف كاملشارر  كالتقاسم  رف املع صناع ابتكارات أساس عل  اجملتم  كت سي   املعرف  صناع

 .داعم  تن يمي   قاف  كت سي   ا فراد بر العالقات مت فاعل  شبكات
  ػػػػػػػػدد  ػػػػػػػػور علػػػػػػػػ  بػػػػػػػػالرتريز منهػػػػػػػػا رػػػػػػػػ   تعلػػػػػػػػق أساسػػػػػػػػي  أبعػػػػػػػػاد أربعػػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػػ  إلدارة أف إُف الػػػػػػػػبعع ك شػػػػػػػػا

 (1)كهي:
 كتوسػػػػػػػػػي   املتا ػػػػػػػػػ  باملعرفػػػػػػػػػ  ا فػػػػػػػػػراد بػػػػػػػػػر املشػػػػػػػػػارر   قيػػػػػػػػػق علػػػػػػػػػ  الرتريػػػػػػػػػز رنػػػػػػػػػرم: األفـــــــــراد علـــــــــى التركيـــــــــز  .1

 ؛كمتميزة كاسع  معرفي  قدرات كبناء
 املعرفػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػ  الرتريػػػػػػػػػػػػػز هنػػػػػػػػػػػػػا رنػػػػػػػػػػػػػرم :المعلومـــــــــــــات وتكنولوجيـــــــــــــا المعلومـــــــــــــات إدارة علـــــــــــــى التركيـــــــــــــز .2

 املرتب ػػػػػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػ  كالرتريػػػػػػػػػػػز الت ريػػػػػػػػػػػد كرنػػػػػػػػػػػرم  املعلومػػػػػػػػػػػات كتكنولوجيػػػػػػػػػػػا املعلومػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػردارة املتعلقػػػػػػػػػػػ 
 ؛كاست داماها كنولوجيابالت

 اسػػػػػػت داـ علػػػػػػ  الرتريػػػػػػز رنػػػػػػرم ا ػػػػػػور هػػػػػػ ا  ػػػػػػمت: الفكــــــري الالمــــــ ورأس الفكراــــــة األصــــــول علــــــى التركيــــــز .3
 الػػػػػػ م الفكػػػػػػرم اؿاملػػػػػػ رأس تػػػػػػوفا ك ػػػػػػماف  ن مػػػػػػ للم االقتصػػػػػػاد   القيمػػػػػػ  كتعز ػػػػػػز دعػػػػػػم إُف  ػػػػػػؤدم اػػػػػػا املعرفػػػػػػ 
      ؛ا مد طو   جنا ا تكف  دا م  تنافسي  ميزة زنقق

 الفعاليػػػػػ  ك سػػػػػر ت ػػػػػو ر إُف  قػػػػػود اػػػػػا املعرفػػػػػ  اسػػػػػت داـ علػػػػػ  الرتريػػػػػز هنػػػػػا رنػػػػػرم: املن مػػػػػ  فعاليػػػػػ  علػػػػػ  ريػػػػػزالرت  .4
 .التن يمي  كالفعالي  التش يلي 

 قياس ادارة المعرفة:: الفرع الخامس
 هػػػػػػرت يف السػػػػػػنوات ا خػػػػػػاة  ػػػػػػاكالت جػػػػػػادة لو ػػػػػػ  مقػػػػػػا ي  إلدارة املعرفػػػػػػ   أسػػػػػػهما بشػػػػػػك  ربػػػػػػا يف 

ر اإلدارم حنػػػػػو هػػػػػ ا املو ػػػػػوع  وػػػػػا  ػػػػػ ا بالعد ػػػػػدة مػػػػػت املن مػػػػػات إُف ت بيػػػػػق إدارة املعرفػػػػػ  يف اعما ػػػػػا  توجيػػػػػ  الفكػػػػػ
 كك   مقا ي  تتالءـ م  طبيع  عملها ك قيق الفوا د املرجوة.

   مسػػػػػػاك ا ركػػػػػػموعػػػػػػات كاملن مػػػػػػ     معػػػػػػدؿ تعلػػػػػػم ا فػػػػػػراد كاجملCIBCالبنػػػػػػك الكنػػػػػػدمي  هػػػػػػ ا السػػػػػػياؽ   ك ػػػػػػ كيف
  ا يف البيئ  ارارجي   رمعيار  قي  مت خالل   دارة املعرف  يف البنك.أك  فوؽ معدؿ الت

                                                 
1  - Grover, V., and Davenport, T., General Perspectives on Knowledge Management, Journal of Management 

Information System, vol. 18, no. 1, 2001, pp. 5-21. 



  
  إلدارة المعرفة إلدارة المعرفة   اإلطار النظرياإلطار النظري                                                                                                                                                                                      األولاألولالفصل الفصل 

45 

 

  كهػػػػػػػػػو اختصػػػػػػػػػػار  داة  KMATكاسػػػػػػػػػتنب ا شػػػػػػػػػرر   ر ػػػػػػػػػر اندرسػػػػػػػػػوف مقياسػػػػػػػػػػا إلدارة املعرفػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػم  ي
تقػػػػػػد ر إدارة املعرفػػػػػػ   ك شػػػػػػم  العد ػػػػػػد مػػػػػػت االستفسػػػػػػارات للمػػػػػػد ر ت يف شػػػػػػك  اسػػػػػػتبياف  كتسػػػػػػت دـ االجابػػػػػػات يف 

ة   الثقافػػػػػػ   التقانػػػػػػ   التقػػػػػػوًن.. دن مػػػػػػ   يػػػػػػاؿ العد ػػػػػػد مػػػػػػت الق ػػػػػػا ا يف إدارة املعرفػػػػػػ  كهػػػػػػي: القيػػػػػػا د ػػػػػػد موقػػػػػػ  امل
 ال  تشم  ر  كا دة منها استفسارات عد دة.

  أداة لقيػػػػػػػاس ك د ػػػػػػػد اسػػػػػػػتعداد املن مػػػػػػػ  ASTDرمػػػػػػػا طػػػػػػػورت ا معيػػػػػػػ  ا مر كيػػػػػػػ  للتػػػػػػػدر م كالت ػػػػػػػو ر ي
: 1الفكػػػػػػػػرم ياملوجػػػػػػػػودات  ػػػػػػػػا امللموسػػػػػػػػ    كمسيػػػػػػػػا هػػػػػػػػ ف ا داة بػػػػػػػػػػإلدارة املعرفػػػػػػػػ   إ ػػػػػػػػاف  إُف  د ػػػػػػػػد رأس املػػػػػػػػاؿ 

 ي  موعػػػػػػػ  أسػػػػػػػئل    لػػػػػػػم مػػػػػػػت املسػػػػػػػتيفيم اختيػػػػػػػار أ ػػػػػػػد  ال ػػػػػػػ  خيػػػػػػػارات الػػػػػػػ م  قابػػػػػػػ  رقمػػػػػػػافهػػػػػػػ  infoLineي
 ك سم نقاط التسيفي  لتحد د درج  استيفاب  املن م .

بنػػػػػػػدا منهػػػػػػػا:  97علػػػػػػػ   مقياسػػػػػػػا إلدارة املعرفػػػػػػػ   تمثػػػػػػػ  يف اسػػػػػػػتمارة اسػػػػػػػتبياف  ػػػػػػػوم (Darroch)ك ػػػػػػػددت 
 بندا  تعلق باالستيفاب  للمعرف . 31بند متصال بنشر املعرف   ك  29بندا متصال بارتساب املعرف   ك  37

  مػػػػػػػػػت جػػػػػػػػػولتر  Delphi  مقياسػػػػػػػػػا ملسػػػػػػػػػتقب  إدارة املعرفػػػػػػػػػ  باسػػػػػػػػػت داـ اسػػػػػػػػػلوب دلفػػػػػػػػػي ي,.scholl,etalكك ػػػػػػػػػ  ي
خبػػػػػػػاا  254ا يف إدارة املعرفػػػػػػػ   ككزعػػػػػػػا علػػػػػػػ  خبػػػػػػػاا دكليػػػػػػػ 54أسػػػػػػػئل   كمػػػػػػػ  مػػػػػػػت  6 تكػػػػػػػوف هػػػػػػػ ا املقيػػػػػػػاس مػػػػػػػت 

 متصلر فعليا او وع االستبياف  يف امر كا كاكركبا كأمر كا الشمالي .
كبنػػػػػػاء علػػػػػػػ  ذلػػػػػػػك  شنكػػػػػػػت القػػػػػػػوؿ اف  يػػػػػػػ  هػػػػػػ ف ا هػػػػػػػود يف ك ػػػػػػػ  مقػػػػػػػا ي  إدارة املعرفػػػػػػػ   أسػػػػػػػهما يف 

رارجيػػػػػػ   ك ققػػػػػا بع ػػػػػػها نتػػػػػا   فا قػػػػػػ  ز ػػػػػادة هافػػػػػا املن مػػػػػػات علػػػػػ  ت بيػػػػػػق إدارة املعرفػػػػػ  يف بيئتهػػػػػػا الداخليػػػػػ  كا
   يف ت و ر أدا ها كتعز زف.  

    المةلب الثالث: عمليات إدارة المعرفةالمةلب الثالث: عمليات إدارة المعرفة
كقػػػػػػد أشػػػػػػار ا لػػػػػػم البػػػػػػا ثر يف  قػػػػػػ    اتهيم إدارة املعرفػػػػػػ  علػػػػػػ  أءػػػػػػا عمليػػػػػػتناكلػػػػػػا  البيػػػػػػ  املػػػػػػداخ  كاملفػػػػػػا

الداخليػػػػػ  كارارجيػػػػػ  ال تعػػػػػ  شػػػػػيئا بػػػػػدكف فاملعرفػػػػػ  املشػػػػػتق  مػػػػػت املعلومػػػػػات كمػػػػػت مصػػػػػادرها   إدارة املعرفػػػػػ  إُف ذلػػػػػك
تلػػػػػػػػك العمليػػػػػػػػات الػػػػػػػػ  ت نيهػػػػػػػػا كنكػػػػػػػػت مػػػػػػػػت الوصػػػػػػػػوؿ إليهػػػػػػػػا كاملشػػػػػػػػارر  فيهػػػػػػػػا كخزءػػػػػػػػا كتوز عهػػػػػػػػا كا اف ػػػػػػػػ  عليهػػػػػػػػا 

 كاسرتجاعها بقصد الت بيق أك إعادة االست داـ.
مػػػػػػػت مصػػػػػػػادرها رمػػػػػػػا  شػػػػػػػا أرثػػػػػػػر البػػػػػػػا ثر يف  قػػػػػػػ  إدارة املعرفػػػػػػػ  إُف أف املعرفػػػػػػػ  املشػػػػػػػتق  مػػػػػػػت املعلومػػػػػػػات ك 

الداخليػػػػػػ  كارارجيػػػػػػ  ال تعػػػػػػ  شػػػػػػيئا دكف تلػػػػػػك العمليػػػػػػات الػػػػػػ  تعنيهػػػػػػا كنكػػػػػػت مػػػػػػت الوصػػػػػػوؿ إليهػػػػػػا كاملشػػػػػػارر  فيهػػػػػػا 
إُف أف  Kingكخزءػػػػػػػا كتوز عهػػػػػػػا كا اف ػػػػػػػ  عليهػػػػػػػا كاسػػػػػػػرتجاعها بقصػػػػػػػد الت بيػػػػػػػق أك إعػػػػػػػادة االسػػػػػػػت داـ رمػػػػػػػا  شػػػػػػػا 

                                                 
1
أطرك   درتوراف  ا  – ة اليمنيةدراسة تةبيقية في شركات الصناعات الغذائي –تكامل إدارة المعرفة والجودة الشاملة وأ ر  على األداء باسردة  توفيق سر   علي  

 .53ص:   2006 ا  منشورة  رلي  االقتصاد  جامع  دمشق  دمشق  سور 
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فرءػػػػػا  تػػػػػاج إُف إعػػػػػادة إ نا هػػػػػا رػػػػػي تصػػػػػبن قابلػػػػػ   املعرفػػػػػ  إذا مػػػػػا أخػػػػػ ت رمػػػػػا هػػػػػي تكػػػػػوف  ػػػػػردة مػػػػػت القيمػػػػػ  لػػػػػ ا
. كشنكػػػػػت االشػػػػػارة  لػػػػػ  أربػػػػػ  مقاربػػػػػات فيمػػػػػا سنػػػػػع إدارة 1قيمػػػػػ للت بيػػػػػق يف ميػػػػػداف جد ػػػػػد قبػػػػػ  ت بيقهػػػػػا لتوليػػػػػد ال

 :2املعرف 
إُف أربػػػػػػػ  عمليػػػػػػػات معرفيػػػػػػػ   تكػػػػػػػوف دكرة املعرفػػػػػػػ  يف هػػػػػػػ ف املقاربػػػػػػػ  دكر ػػػػػػػ  اعػػػػػػػ   Aleeاملقاربػػػػػػػ  االكُف:  شػػػػػػػا 

 ف  بعد جتد دها  عاد توليدها مت جد د كهك ا  دكاليك.أف املعر 
املعرف   دد  إلدارةلالستشارة يف االعماؿ ال  قدما تقييما  Arther Andersonاملقارب  الثاني : هي ملن م   -

ت بيقها عل  املعرف  كهي:  د دها كجتميعها كتكييفها كت بيقها كتقامسها فيها سب  عمليات دكر    نب ي 
ها كتت لم ر  عملي  يف ه ا النموذج إلُف دعم  قاف  املن م  كقيادها كر لك إُف دعم تكنولوجي كقياس كتوليد
 النتا  .

ال  تؤرد أف اذني  دراس  عمليات املعرف  العام  ك سينها  يث ال شنكت أف  Davenportاملقارب  الثالث : قدمتها  -
مق  مت عمليات العم . كتت مت ساكرات العم   نس  أف املعرف  تتولد كتست دـ كرنرم تقامسها بع

كالعمليات كساكرات املعرف  يف توليد املعرف  كنشرها كتن يمها كت بيقها  كختتل  العمليات ا ددة ال  شنكت اف 
تقـو  ا من م  ما مت من م  إُف أخرل كمت ق اع آلخر  كشنكت اف تتعلق ب  اث السوؽ كتصميم املنت  

بعمليات التفاع  التبادِف مث  تشكيل  ال لبات كالتسعا  كالبد للتقدـ يف إدارة املعرف  مت  كت و رف أك  ر
 التدخ  لتعز ز مث  ه ف العمليات االساسي  يف أداء املن م .

د رة بال رر  يث أرد أف توليد ا  Nonaka and  Takeuchi املقارب  الرابع : كهي مقارب  نونارا كتاروشي  -
 رها زند اف نتييف  التآل  بر املعرف  الصرزن  كاملعرف  ال مني .عرف  كت و امل

 كهدؼ ه ف املقارب  إُف إرناد بني  مناسب  كموا م  ت مت التشارؾ ا ماعي للمعرف  كت و رها.
 كرما هو كا ن أف عمليات إدارة املعرف  ختتل  مت من م   خرل كمت كجه  ن ر با ث آلخر. 

ن ػػػػػػركف يف  قػػػػػػ  إدارة املعرفػػػػػػ  يف عػػػػػػدد كترتيػػػػػػم كمسػػػػػػميات هػػػػػػ ف العمليػػػػػػات كإف  كلقػػػػػػد اختلػػػػػػ  البػػػػػػا ثوف كامل
  توليػػػػػد املعرفػػػػػ    د ػػػػػد أهػػػػػداؼ املعرفػػػػػ   رػػػػػاف أ لػػػػػبهم قػػػػػد أشػػػػػار إُف العمليػػػػػات ا وهر ػػػػػ  كهػػػػػي تشػػػػػ يع املعرفػػػػػ 

 توز   املعرف  مث ت بيق املعرف .  خزف املعرف 
 

                                                 

دراس  است العي  مقارن  لعين  مت شررات الق اع الصناعي امل تلط  أطرك   درتوراة منشورة  ، إدارة المعرفة وأ رها في االبداع التنظيمي، الكبيسي  صالح الد ت 1
 .67  ص:2002ر    العراؽ  جامع  املستنص
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  27 -26  ص ص 2008؛ عماف: إ راء للنشر كالتوز    1ط ، استراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات األعمال،  سر عيفالف  ست
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 ةالمعرف تشخيص .1

كعلػػػػػػ   ػػػػػػوء هػػػػػػ ا التشػػػػػػ يع  ػػػػػػتم   مػػػػػػ  يف أم برنػػػػػػام  إلدارة املعرفػػػػػػ  عػػػػػػد تشػػػػػػ يع املعرفػػػػػػ  مػػػػػػت ا مػػػػػػور امله
 ف مػػػػػػػت نتػػػػػػػا   عمليػػػػػػػ  التشػػػػػػػ يع  د ػػػػػػػد نػػػػػػػوع املعرفػػػػػػػ  املتػػػػػػػوافرة   ك ػػػػػػػ  سياسػػػػػػػات كبػػػػػػػرام  العمليػػػػػػػات ا خػػػػػػػرل

كمقارنتهػػػػػا اػػػػػا هػػػػػو م لػػػػػوب معرفتػػػػػ  لتحد ػػػػػد الفيفػػػػػوة املعرفيػػػػػ  كا هػػػػػد الػػػػػ م  تاجػػػػػ  املن مػػػػػ  لالسػػػػػتمرار يف عمليػػػػػ  
كرػػػػػػ لك مػػػػػػت نتػػػػػػا   عمليػػػػػػ  التشػػػػػػ يع ارتشػػػػػػاؼ معرفػػػػػػ  املن مػػػػػػ  ك د ػػػػػػد ا شػػػػػػ اص   املعػػػػػػريف ا د ػػػػػػداالسػػػػػػتثمار 

  احلاملر  ا كمواقعهم.
 (1) ل لك إذا أرادت املن م  أف ترصد قدراها املعرفي  عليها أف تتحرؾ يف  ور ت كذنا أف تعرؼ:    

مػػت امكانػػات كمػػا لػػدل أفرادهػػا كخ ا هػػا مػػت معلومػػات  مصػػادر املعرفػػ  الداخليػػ  الػػ  تتمثػػ  يف مػػا لػػدل املن مػػ  أوال:
 كخ ات ذات فا دة للمن م  كمستقبلها.

البيئػ  املعرفيػ  ا ي ػ  باملن مػ  كالػ  رنػم رصػدها بدقػ  التعرؼ عل  املعرفػ  مػت مصػادرها ارارجيػ  الػ  تتمثػ  يف   انيا:
 كفقا الهتمامات املن م  كالسعي الرتباط املن م  معها.

مػػت هنػػا توجػػم علػػ  املن مػػ  انشػػاء هػػ ف املهمػػ  مػػت خػػالؿ تكليػػ  االفػػراد أصػػحاب ارػػ ة كإع ػػا هم مسػػؤكلي  ك      
ن مػ  انشػاء دليػ  للعػاملر رصد ك د د املوارد املعرفي  الداخلي  كارارجي  عل  السواء كيف هػ ا الن ػاؽ  توجػم علػ  امل

املعرفيػ  للمن مػ   لألصػوؿا الػدلي  اثابػ  الرسػم ال وبػو رايف  ا ها لنعرؼ ما لد هم مت معرفػ  كخػ ات. ك عػد هػ  ا كخ
كشنكػػت التعبػػا عنػػ  يف شػػك  جػػدكؿ  ػػورف الرأسػػي بػػ  أمسػػاء العػػاملر كمػػواقعهم باملن مػػ   كا ػػور ا فقػػي  شػػم  نػػوا ي 

عالمػات معػ ة يف  املعرف  ال  تر د املن مات رصدها مث  الشؤكف املالي   كنق  التكنلوجيػا  تسػو ق...أٍف كمػت مث ك ػ 
نقػػاط التقػػاط  بػػر ا ػػور ت الرأسػػي كا فقػػي تعػػ  عػػت مسػػتول ارػػ ة كاالهتمػػاـ الػػ  شنتلكهػػا االفػػراد  يػػاؿ  ػػاؿ املعرفػػ  

   ا دد.
 2أما يف  اؿ رصد املعرف  ارارجي  للمن م  فييفم مراعاة االعتبارات التالي :     

ؤسسػات تتكػوف مػت علمػاء كخػ اء كبػا ثر تت صػع يف متابعػ  كهػي ماإلتصاؿ ارارز ار ة كبيػوت الفكػر:  .1
 ررػػ  البحػػث العلميػػ  علػػ  املسػػتول العػػاملي كزنقػػق هػػ ا االتصػػاؿ مصػػلح  مزدكجػػ  تسػػتفيد املن مػػ  برملامهػػا 
بػػالت ورات العلميػػ  يف  ػػاؿ ختصصػػها ك سػػتفيد مػػت ارػػ ة برع ا ػػ  أ ا ػػ  فرصػػ  الت بيػػق العملػػي مػػت خػػالؿ 

 م .التعاكف م  املن 

                                                 

 27 -26  ص ص مرج  سابق ،استراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات األعمال،  سر عيفالف  ست 1
2
 27 -26  ص ص املرج  نفس 
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االستكشػاؼ التكنولػوجي علػ  الشػبك : فمػت خػالؿ البحػث علػ  االنرتنػا تسػت ي  املن مػات التعػرؼ علػ   .2
 مت لد   احللوؿ للمشار  ال  تتعرض  ا كمسي ذلك با والت االستكشافي  عل  االنرتنا.

 املػػد ر ت مرارػػز االسػػتماع: كهػػي شػػبيه  بػػاملؤنرات عػػ  الشػػبك  عػػت بعػػد فهػػي عبػػارة عػػت لقػػاءات تكػػوف بػػر .3
   كخ اء املن مات الرناد  لوؿ للمشار  املشرتر .

برام  البحث ال ري  علػ  االنرتنػا: كهػي بػرام   اسػم  ِف  صصػ  للبحػث يف مصػادر املعلومػات العد ػدة  .4
عل  مواق  االنرتنا ك د د ما  فيد املن م  منها كسط اال يفاـ ا ا ل  مت املعلومػات املعرك ػ   كيف النها ػ  

ف  كػػوف علػػ  املن مػػ  تصػػور لتحد ػػد املعرفػػ  الػػ  تفيػػدها كعيهػػا اف  ػػدد املعرفػػ  الػػ  رنػػم أف تتواجػػد رنػػم أ
 ػػا يف حل ػػ  انشػػا ها كمػػا املعرفػػ  الػػ  عليهػػا اقتناؤهػػا مػػت مصػػادرها ارارجيػػ  كالداخليػػ  كمػػا املعرفػػ  الػػ  رنػػم 

   عليها أف ت ورها بسبم عدـ كجودها داخليا كخارجيا.
علػػ   علػػ  املعرفػػ  كتنػػدرج مػػا بػػر املعرفػػ  ال ػػمني  كاملعرفػػ  الصػػرزن تعتمػػد مصػػادر احلصػػوؿ ف ػػال عػػت ذلػػك 

 النحو ال م  و ح  الشك  التاِف:
 مصادر المعرفة التنظيمية  (1-4)شكل رقم 

 ضمنية              
 ار اء كامل تصوف 
   املعرف  التن يمي  احلالي 
 املنافسوف 
  رؤ   عمالء املن م 
 ارجي معلومات خ 
 قواعد البيانات 
  أرشي  املن م 

 .316العلواين   ست  مرج  سابق  ص: المصدر:صراحة              
كعمليػ  جوهر ػ  ر يسػي  تسػاهم مسػاذن  مباشػرة   ك  ا تعد عملي  تش يع املعرف  مفتا ا  م برنام  إلدارة املعرفػ    

 يف إطالؽ ك د د شك  العمليات ا خرل كعمقها.
أف املعرفػ  كإدارهػػا ليسػػا هػي ا ػػدؼ بػػ   -ال سػػيما الصػناعي  منهػػا  –تػدرؾ املن مػػات : اف المعرفــةتحداـد أهــد .2

دكف  د ػد تلػك ا هػداؼ تصػبن ك   أف   ف الوسيل  أهدافا معين كتدرؾ أ  ا   هي كسيل  لتحقيق أهداؼ املن م 
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م للعمليػات املعرفيػ  ا خػرل مثػ  التوليػد  رد تكلف  كعملي  مربك  كيف  ػوء أهػداؼ املعرفػ  ا ػددة تعتمػد ا سػالي
  .(1)كارزف كالتوز   كالت بيق

 توليد المعرفة .3
  ارتسػػػاب  ارتشػػػاؼ  ابتكػػػار  اسػػػر  امتصػػػاص  تشػػػا عمليػػػ  توليػػػد املعرفػػػ  إُف تلػػػك العمليػػػات الػػػ  تعػػػ  شػػػراء

ك عػػػت طر ػػػق عقػػػود االسػػػت داـ فالشػػػراء  شػػػا إُف احلصػػػوؿ علػػػ  املعرفػػػ  عػػػت طر ػػػق الشػػػراء املباشػػػر أ  كاسػػػتحواذ املعرفػػػ 
كا سػػػر  شػػػا إُف احلصػػػوؿ علػػػ    كاالمتصػػػاص  شػػػا إُف القػػػدرة علػػػ  الفهػػػم كاالسػػػتيعاب للمعرفػػػ  ال ػػػاهرة  كالتو يػػػ 

كاالرتشػاؼ  شػا إُف   كاالبتكار  شا إُف توليد معرف  جد دة  ػا مكتشػف   املعرف  الكامن  يف أذهاف كعقوؿ املبدعر
كخاصػػ  الكشػػ  عػػت املعرفػػ  ال ػػمني  املوجػػودة   لكفػػاءات املفيػػدة كالػػ   تػػاج املن مػػ  إلدارهػػاالتعػػرؼ علػػ  املعػػارؼ كا

 (2) لدل الكفاءات العامل  باملن م .
 خزن المعرفة .4

باتػػا عمليػػ  خػػزف املعرفػػ  كاال تفػػاظ  ػػا مهمػػ  جػػدا ال سػػيما للمن مػػات الػػ  تعػػاين مػػت معػػدالت عاليػػ  لػػدكراف 
 ف هػؤالء   خػ كف    ي  كاالست داـ بصي   العقود املؤقت  كاالستشار   لتوليد املعرف  فيهاالعم  كال  تعتمد عل  التو 

رالػ اررة التن يميػ  الػ   تػوم علػ     أما الصرزن  فتبقػ  خمزكنػ  كمو قػ  يف قواعػدها  معرفتهم ال مني   ا املو ق  معهم
كاملعلومػػات امل زنػػ  يف قواعػػد البيانػػات االلكرتكنيػػ  كاملعرفػػ   خمتلفػػ  اػػا فيهػػا الو ػػا ق املكتوبػػ  اؿاملعرفػػ  املوجػػودة يف أشػػك

ك عتػ  التو يػق يف الػ اررة   اإلنساني  امل زن  يف الن م ارباة كاملعرف  املوجودة يف اإلجراءات كالعمليات التن يمي  املوقعػ 
م اال تفػػػاظ  ػػػا كخزءػػػا عػػػت طر ػػػق أمػػػا املعرفػػػ  ال ػػػمني  فيػػػت  التن يميػػػ  طر قػػػ  مال مػػػ  للمحاف ػػػ  علػػػ  املعرفػػػ  ال ػػػاهرة

   .(3)التدر م كاحلوار
 :توزاع المعرفة .5
ارػػػ ات كاملهػػػارات بػػػر ا شػػػ اص تنمػػػو   كبتبػػػادؿ ا فكػػػار  زداد باالسػػػت داـ كاملشػػػارر  ػػػاملعرفػػػ  بوصػػػفها موجػػػودا    

لػػػ  العمليػػػات كتشػػػم  عمليػػػ  توز ػػػ  املعرفػػػ  ع  لػػػ ا سػػػعا املن مػػػات إُف تشػػػيفي  املشػػػارر   كتتعػػػا م لػػػدل رػػػ  مػػػنهم
 (4): كمت أساليم توز   املعرف  ما  لي  النق  كالتحر ك  التدفق  املشارر   النشر  التالي :التوز  

 ؛فرؽ املشركع املتنوع  معرفيا للتوز   الداخلي -

                                                 
 .68ص   مرجع سبق ذكر   صالح الد ت الكبيسي - 1

2  - Claire Beyou , Manager Les Connaissances , France , 2003 , p 39 
 .28 ص  مرجع سبق ذكر    ست عيفالف  سر - 3

 .76 ص  مرجع سبق ذكر   الكبيسي الد ت صالح - 4
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 ؛شبك  املعلومات الداخلي  ي االنرتانا  -

 ؛التدر م مت قب  الزمالء القدام  ذكم ار ة -

 ؛كرالء املعرف  -

 ؛داخلي  ع  الو ا ق تمعات  -

 ؛فرؽ ار ة ك لقات املعرف  ك لقات التعلم -

 كاملؤنرات.  امللتقيات  الندكات -
أما املعرف  ال اهرة فيمكت نشرها   كوا سبق  ت ن أف أساليم التدر م كاحلوار تال م توز   املعرف  ال مني 

كصوؿ املعرف  املال م  إُف الش ع البا ث عنها يف كاملهم يف التوز   هو  ماف   بالو ا ق كالنشرات الداخلي  كالتعلم
 .الوقا املناسم

 تةبيق المعرفة .6
كتشػا هػ ف   إف ا دؼ كال ا   مت إدارة املعرف  هو ت بيػق املعرفػ  املتا ػ  للمن مػ  كهػ ا الت بيػق هػو ابػرز عملياهػا

ت بيػق املعرفػ   سػمن بعمليػات الػتعلم إف  كالت بيػق.  االسػتفادة  إعادة االستعماؿ  العملي  إُف مص لحات االستعماؿ
كمػت هنػا جػاءت تسػمي  عمليػات إدارة املعرفػ  باحللقػ    الفردم ا مػاعي ا د ػدة كالػ  تػؤدم إُف ابتكػار معرفػ  جد ػدة

 (1) كقد است دما عدة أساليم لت بيق املعرف  منها:  (Closed cycle)امل لق  
 ؛الفرؽ متعددة ار ات الداخلي  -

 ؛مبادرات العم  -

 ؛مقرت ات اربا الداخلي -

 ؛اعتماد مقا ي  للسي رة عل  املعرف  -

 التدر م الفرقي مت قب  خ اء متمرسر. -
  : العوامل الما رة في تةور إدارة المعرفة: العوامل الما رة في تةور إدارة المعرفةالمةلب الرابعالمةلب الرابع

 هػػػ ف كتنقسػػػم  املعرفػػػ  إدارة ت ػػػور كراء تقػػػ  الػػػ  العوامػػػ  مػػػت  موعػػػ  هنػػػاؾ أف علػػػ  كالبحػػػوث الدراسػػػات تؤرػػػد   
 (2) إُف: م العوا

                                                 
 .79 - 78 ص ص  المرجع نفسه  - 1

2  - Wiig,karl, knowledge management foundations , arlington: schema press, 2003.p 11. 
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   الخارجية العواملالفرع األول: 
 هػػ ف عناصػػر علػػ  السػػي رة نلػػك ال كهػػي  ا ي ػػ  ارارجيػػ  البيئػػ  إطػػار يف كأنشػػ تها أعما ػػا نػػارس من مػػ  أ ػػ  إف    
 تػرتؾ الػ  ارارجيػ  العوام  كأهم. كملت لباها  ا كاالستيفاب   البيئ  ه ف م  التكي  عل  بقدرها جنا ها ك رتبط  البيئ 
 :املعرف  إدارة يف ملموسا أ را
  جعػػػ  البقػػػاء  املن مػػػات بػػػر شػػػد دة منافسػػػ   قػػػق ا د ػػػد الواقػػػ  كهػػػ ا: كالعامليػػػ  الدكليػػػ  كاملنافسػػػ  اؿا عمػػػ عوملػػػ

 ؛املعرف  إدارة أذني  ت ز كهنا  فعالي  ا رثر املن مات  قتصر عل  فقط عل 
 اجػػات تعػػددت العػػاَف  شػػهدها الػػ  الكبػػاة الت ػػورات مػػ : سػػتهلكامل كر بػػات  اجػػات يف كالتعقيػػد الت ػػور ز ػػادة  

 ؛احلال  ه ف ملواجه  املعرف  إدارة أذني  مت  عزز كه ا  تعقيدا كتزداد املستهلك كر بات
 كت و رهػػػا  كخػػػدمات سػػػل ي املنتيفػػػات طػػػرح يف املن مػػػات بػػػر شػػػد د تنافسػػػي سػػػباؽ هنػػػاؾ: املنافسػػػ   ػػػدة ز ػػػادة 

 علػ  قػادرة تنافسي  خ ة لبناء كسر ع  مستمرة تعلم عمليات بناء إُف زنتاج كه ا  لوجياتالتكنو  أ دث كاست داـ
 ؛املواجه 

 كر بػات  اجػات يف الت ػور عمليػات  ػاراة إُف املػوردكف  سػع : التور ػد عمليػات يف كالتعقيػد الت ور مستول ز ادة 
 كإمكاناهػػػا قػػػدراها ت ػػػور فرءػػػا كلػػػ لك  ا عمػػػاؿ عوملػػػ   ػػػاراة ُفإك   املن مػػػات بػػػر املتزا ػػػدة كاملنافسػػػ   املسػػػتهلك
 املػورد ت إشػراؾ يف املن مػ  دكر  ػ ي كهنا  املنتيفات أف   لتقدًن كاإلبداع االبتكار عمليات يف كتساهم  باستمرار

 . املعرف  يف املشارر  ك قيق كمنتيفاها أعما ا ت و ر عمليات يف
  الداخلية العواملالفرع الثاني:

 :  العوام  ه ف كمت  املعرف  إدارة ت و ر يف تساهم املن م  داخ  متعددة عوام  هناؾ    
 ك يفم كتدفق العم  تدفق منها رثاة بعوام  تتحدد املن م  فاعلي  إف: املن م  فاعلي  يف اختناقات  دكث 

 املتقدم  لوجياتالتكنو  است داـ طر ق عت فاعليتها يف االختناقات عل  الت لم مت املن م  كتتمكت. املعلومات
 العاكف كا حا تبنيا  ت لم كه ا  ك اها العم  كتدفق املهاـ تن يم  أف   عم  طاقم  املت ورة اللوجستي  كالن م
 ؛املعرف  إلدارة

 املعرف  إدارة يف متعددة جد دة مداخ  توليد يف املت ورة التكنولوجي  القدرات ساذنا: التكنولوجي  القدرات تزا د  
 ؛أساسيا دكرا IM املعلومات كإدارة IT املعلومات نولوجياتك لعبا كقد

 املن م  فاعلي   قيق يف مهم دكر املعرف  مذك  ألفرادل: املعرفي  الو ا   فهم. 
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   إدارة المعرفة: ونماذج مداخلالمبحث الثالث : 
 ػػػػػػػػػ  يف انشػػػػػػػػػاء إف االهتمػػػػػػػػػاـ املتزا ػػػػػػػػػد باملعرفػػػػػػػػػ  بوصػػػػػػػػػفها مػػػػػػػػػت أهػػػػػػػػػم أصػػػػػػػػػوؿ الشػػػػػػػػػرر  كاملصػػػػػػػػػدر االرثػػػػػػػػػر  يو        

إدارة املعرفػػػػػػػػ     كدنػػػػػػػػاذجكاسػػػػػػػػتمرار امليػػػػػػػػزة التنافسػػػػػػػػي  يف الشػػػػػػػػررات القا مػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػػ    أدل إُف تنػػػػػػػػوع مػػػػػػػػداخ  
كمػػػػػػ  أف لكػػػػػػ  شػػػػػػرر  ن رهػػػػػػا اراصػػػػػػ  إُف املعرفػػػػػػ  إال أف هػػػػػػ ا التنػػػػػػوع كالتميػػػػػػز يف الن ػػػػػػرة اراصػػػػػػ  إُف املعرفػػػػػػ  شنكػػػػػػت 

عػػػػػػػت بع ػػػػػػػها إال أننػػػػػػػا شنكػػػػػػػت أف جنػػػػػػػد مل تلفػػػػػػػ . كر ػػػػػػػم نيزهػػػػػػػا كالنمػػػػػػػاذج ا داخ  أساسػػػػػػػي املػػػػػػػك ػػػػػػػع  يف إطػػػػػػػار مػػػػػػػت 
إلدارة املعرفػػػػػػ  اػػػػػػا  قػػػػػػدـ صػػػػػػورة كا ػػػػػػح  عػػػػػػت  كالنمػػػػػػاذجالػػػػػػرتابط فيمػػػػػػا بينهػػػػػػا. كنعػػػػػػرض فيمػػػػػػا  ػػػػػػ ي بعػػػػػػع املػػػػػػداخ  

 1:كيف ر  دنوذجا بعاد ال  تررز عليها إدارة املعرف  كالو ا   ال  تنبثق عنها يف ر  مدخ  
  دارة المعرفة دارة المعرفة المةلب األول: مداخل إالمةلب األول: مداخل إ

   مدخل المركزاة أو المركزاة المعرفة: الفرع األول:
أسػػػػػف   يػػػػػث أف الشػػػػػررات القا مػػػػػ  علػػػػػ  املعرفػػػػػ  القياسػػػػػي   -إف مػػػػػدخ  مررز ػػػػػ  املعرفػػػػػ  هػػػػػو مػػػػػدخ  أعلػػػػػ 

ا ػػػػػػددة يف إجػػػػػػراءات كقواعػػػػػػد كوارسػػػػػػات قياسػػػػػػي   هػػػػػػي شػػػػػػررات قا مػػػػػػ  علػػػػػػ  ا رميػػػػػػ  يف إدارة املعرفػػػػػػ . كإذا رانػػػػػػا 
ا  ػػػػػػرل كا هػػػػػػم ك ػػػػػػا الركتينيػػػػػػ  يف القمػػػػػػ  كاملعلومػػػػػػات ا رثػػػػػػر فقػػػػػػرا كسػػػػػػ حي   املعلومػػػػػػات رميػػػػػػ  تررػػػػػػز الشػػػػػػررات ا

كأقػػػػػػ  أذنيػػػػػػ  كأرثػػػػػػر ركتينيػػػػػػ  يف االدىن  فػػػػػػرف مػػػػػػدخ  املررز ػػػػػػ  يف إدارة املعرفػػػػػػ  رنعػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  تبػػػػػػ  كتعمػػػػػػ  كتػػػػػػدار يف 
املسػػػػػتو ات ا دىن.  ػػػػػ ا  كػػػػػوف الرتريػػػػػز القمػػػػػ  ليػػػػػتم  و لهػػػػػا علػػػػػ  قواعػػػػػد كاجػػػػػراءات قياسػػػػػب  لتعمػػػػػ  علػػػػػ  أساسػػػػػها 

يف هػػػػػػ ا املػػػػػػدخ  علػػػػػػ  الػػػػػػدكر الفػػػػػػا ق لػػػػػػإلدارة العليػػػػػػا كعلػػػػػػ   و ػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  باسػػػػػػتمرار إُف أشػػػػػػكاؿ قياسػػػػػػي  أبسػػػػػػط 
فهمػػػػػػا كاسػػػػػػت داما مػػػػػػت قبػػػػػػ  ا دىن إلجنػػػػػػاز ا عماؿ.كهػػػػػػ ا مػػػػػػا  ع ػػػػػػي ا كلو ػػػػػػ  للقواعػػػػػػد كاإلجػػػػػػراءات القياسػػػػػػي  يف 

 ف  عل   ساب ا فراد.إدارة كتن يم كاست داـ املعر 
أعلػػػػػػػ  ك كػػػػػػػوف التعو ػػػػػػػ  يف هػػػػػػػ ا املػػػػػػػدخ  علػػػػػػػ   –كخالفػػػػػػػ  مػػػػػػػدخ  المررز ػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػ  كهػػػػػػػو مػػػػػػػدخ  أدىن  

ا فػػػػػػراد كخػػػػػػ اهم كجتػػػػػػار م الػػػػػػ   و فوءػػػػػػا يف مشػػػػػػركعاهم كك ػػػػػػا فهم كمهػػػػػػامهم يف سػػػػػػياؽ فر ػػػػػػد خػػػػػػاص ب ػػػػػػركؼ  
علػػػػػ  املعرفػػػػػ  الػػػػػ  تررػػػػػز علػػػػػ  العمليػػػػػػ   ك ػػػػػتم اعتمػػػػػاد هػػػػػ ا املػػػػػدخ  يف الشػػػػػررات القا مػػػػػ رػػػػػ   الػػػػػ  كرػػػػػ  مهمػػػػػ . 

يم ا  ػػػػم أرثػػػػر وػػػػا تررػػػػز علػػػػ  التن ػػػػ املػػػػرف كالنػػػػاعم كاملشػػػػركع التن ػػػػيمأرثػػػػر وػػػػا تررػػػػز علػػػػ  املنػػػػت  القياسػػػػي  كعلػػػػ  
 لالسػػػػػػت داـكفيػػػػػػ  أ  ػػػػػػا ال  ػػػػػػتم  و ػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  ا د ػػػػػػدة كارػػػػػػ ة املكتسػػػػػػب  إُف صػػػػػػي  قياسػػػػػػي   كالصػػػػػػلم كالقياسػػػػػػي.
رر   كإدنػػػػا  ػػػػتم تقامسهػػػػا مػػػػ  االفػػػػراد الػػػػ  ت زنتاجوءػػػػا عنػػػػد ال ػػػػركرة كتو ػػػػ  مػػػػت قبػػػػ  ا فػػػػراد العػػػػاـ كالواسػػػػ  يف الشػػػػ

 ال  ت توصلوا إليها يف مهاـ كك ا   كمشركعات جد دة مت قبلهم.
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   استراتيجية المعرفة. –: مدخل البيانات الفرع الثاني
ات كاملعرفػػػػػػ ...إٍف  كلقػػػػػػد قػػػػػػدـ امل تصػػػػػػوف يف عرفػػػػػػ  مثػػػػػػ  هرميػػػػػػ  مهمػػػػػػ  تتمثػػػػػػ  يف تػػػػػػدرج البيانػػػػػػات  املعلومػػػػػػإدارة امليف  -

الػػػػػ  تعتػػػػػ  املػػػػػادة  إدارة املعرفػػػػػ  هػػػػػ ف ا رميػػػػػ  ب شػػػػػكاؿ متعػػػػػددة  إال أءػػػػػا تشػػػػػرتؾ  يعهػػػػػا يف أءػػػػػا تبػػػػػدأ مػػػػػت البيانػػػػػات
 Baraba Haeckelارػػػػاـ لتتػػػػدرج إُف املسػػػػتول االعلػػػػ  ا رثػػػػر تن يمػػػػا كقيمػػػػ . كمػػػػت ذلػػػػك إطػػػػار بارابػػػػا هيكػػػػ  

Frame  1انات إُف احلكم  هي:ي د دها مخس  مستو ات متصاعدة تتدرج مت الب ال م  ت مت 
 البيانات: كهي املادة اراـ للمعرف . .1
 املعلومات: كهي البيانات املعا   أك يالبيانات + السياؽ . .2
 املعرف : كهي ال راء + الصدقي . .3
 احلكم : كهي املعرف + التولي  أك الرتريم. .4

 .املعلومػػػػػػات كاملعرفػػػػػػ ف هػػػػػػـر القيمػػػػػػ   قػػػػػػـو علػػػػػػ  البيانػػػػػػات  خػػػػػػر أمسػػػػػػارمػػػػػػا  قػػػػػػدـ رػػػػػػيفت كمػػػػػػارؾ تػػػػػػدرجا  
 .تعم  عل   سر عملي  صن  القرار كمت مث التحوؿ إُف أنش   تؤدم إُف  سر نتا   ا عماؿ

   هرم القيمة القائم على المعرفة   5-1 رقم:  الشكل                 
 االسلوب التيفر يب                    

 
 
 
 
 ترارم قيم  االعماؿ                                                                     

 اروارزمي 
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 األًشطـــــــت

 القـــــــــــراراث

 ـرفـــــــــــــتالوــــــعــــــ

 الوعـــــــــــــلــــــــــــــــىهاث

 البـــٍــــــــــــــاًـــــــــــاث

ًخائج 

 االعوال
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ُف املعلومػات مث إُف املعرفػ   لتنتهػي يف ل  السلسل  املمتػدة مػت البيانػات إكالنموذج الدم  قدم  جنم عبود جنم  قـو ع
 اسرتاتييفي  املعرف  كال  تتمحور  وؿ انشاء املعرف  ا د دة أك االبتكار.

 المعرفة ةاستراتيجي – البيانات نموذج  5-1ي الشكل
 

 القيم  أك                                                                                                                           
                                                                     الت  ا                                                  تصاعد القيم                                                                   

 عل  الشرر                                                   كالت  ا عل                                                                        
 الشرر                                                                                         

     
    
 
 

  2007  مؤسسػػػػػػػػ  الػػػػػػػػوراؽ  عمػػػػػػػػاف  ادارة المعرفــــــــة، المفــــــــاهيم واالســــــــتراتيجيات والعمليــــــــات، : جنػػػػػػػػم عبػػػػػػػػود جنػػػػػػػػمالمصــــــــدر
 .112ص:
املتعلقػػػػػ  باسػػػػػت دامها كت بيقهػػػػػا مػػػػػت  : إف امػػػػػتالؾ املػػػػػوارد عمومػػػػػا كمنهػػػػػا مػػػػػورد املعرفػػػػػ   ت لػػػػػم ار ػػػػػوة الال قػػػػػ اوال

أجػػػػػػ   قيػػػػػػق ميػػػػػػػزة للشػػػػػػك  يف أعما ػػػػػػػا  كإف املسػػػػػػتول اإلدارم ا رقػػػػػػػ  يف اسػػػػػػت الؿ املعرفػػػػػػػ   تمثػػػػػػ  يف اسػػػػػػػرتاتييفي  
 املعرف .
إف اسػػػػػػرتاتييفي  املعرفػػػػػػ  تعمػػػػػػ  علػػػػػػ   قيػػػػػػق رافعػػػػػػ  معرفػػػػػػ  الشػػػػػػرر  مػػػػػػت خػػػػػػالؿ الػػػػػػتعلم كالتقاسػػػػػػم رمػػػػػػا تعمػػػػػػ   انيــــــا: 

تنافسػػػػػػػػػي يف املعرفػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػت خػػػػػػػػػالؿ االبتكػػػػػػػػػار أك انشػػػػػػػػػاء املعرفػػػػػػػػػ  ا د ػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػ  ال شنلكهػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػ   قيػػػػػػػػػق التميػػػػػػػػػز ال
 .املنافسوف
ا ػػػػػػادؼ كطو ػػػػػػ  املػػػػػػدل يف سلسػػػػػػل  التحػػػػػػوؿ مػػػػػػت  -إف اسػػػػػػرتاتييفي  املعرفػػػػػػ  هػػػػػػي الػػػػػػ  تع ػػػػػػي البعػػػػػػد الػػػػػػواعي الثــــــا: 

التحػػػػػػػػوؿ يف مرا لهػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػت   سلسػػػػػػػػل البيانػػػػػػػػات إُف اسػػػػػػػػرتاتييفي  املعرفػػػػػػػػ . كالواقػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػ  دكف هػػػػػػػػ ف االسػػػػػػػػرتاتييفي  
املتعػػػػػػػػددة  ػػػػػػػػرد عمليػػػػػػػػ  فنيػػػػػػػػ  ذات اذنيػػػػػػػػ  تشػػػػػػػػ يلي  يف ا سػػػػػػػػت اال ػػػػػػػػواؿ شنكػػػػػػػػت  قيقهػػػػػػػػا كوارسػػػػػػػػتها مػػػػػػػػت خػػػػػػػػالؿ 
تكنلوجيػػػػػػا املعلومػػػػػػات. ك ف تكنولوجيػػػػػػا املعلومػػػػػػات شنكػػػػػػت أف توجػػػػػػد لػػػػػػدل  يػػػػػػ  الشػػػػػػررات كال نيػػػػػػز بع ػػػػػػها عػػػػػػت 

 سرتاتييفي القا م عل  املعرف .بعع   ا فنها تكوف  دكدة ا  ر بالعالق  م  التميز اال
إف اسػػػػػػػرتاتييفي  املعرفػػػػػػػ  هػػػػػػػي الػػػػػػػ  توجػػػػػػػ  السلسػػػػػػػل  رلهػػػػػػػا حنػػػػػػػو تنػػػػػػػامي القيمػػػػػػػ  كإنشػػػػػػػا ها يف الشػػػػػػػرر  الػػػػػػػ  رابعـــــــا: 

 ستتحوؿ حنو أعماؿ قا م  عل  املعرف  كخالق   ا. 

 

 البيانات

 المعلومات

 رفةـــــــــــالمع

استراتيجية 
 ةـــــــــالمعرف

اسخراحٍجٍت 

 الوعرفت

 املعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرف 

 املعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومات

 اتػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبيػػػػػػ
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 اإلبتكار –: مداخل سلسلة الرافعة الفرع الثالث
 إلدارة املعرف  كهي: كفق ه ا املدخ  شنكت  د د  ال   مداخ  

 المدخل األول: مدخل الرافعة
كهػػػػػػو املػػػػػػدخ  القياسػػػػػػي الػػػػػػ م  قػػػػػػـو علػػػػػػ  أسػػػػػػاس املعرفػػػػػػ  املرمػػػػػػزة القياسػػػػػػي  ك سػػػػػػاكم بػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػ  كتكنلوجيػػػػػػا 

 املعلومات  ا ت  ا اإلمكانات الع يم  لتكنلوجيا املعلومات املتمثل  باآلي:
 المداخل األساسية إلدارة المعرفة    6-1 شكل رقم ال                                 

 
مدخ  االبتكار                                                                                                           الفاعلي 

 مدخ  التوليف                 
 

 مدخ  الرافع                
                                                                                                     الكفاءة

 
 .113:  مرج  سابق  ص، ادارة المعرفة، المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات: جنم عبود جنمالمصدر  

القػػػػػدرة الفا قػػػػػ  لتكنلوجيػػػػػا املعلومػػػػػات علػػػػػ   ػػػػػ  كتصػػػػػني  كمعا ػػػػػ  كخػػػػػزف كاسػػػػػرتجاع املعلومػػػػػات بسػػػػػرع .  -أ 
كمفػػػػادف أف  Moore' s Law خػػػػ ة بالتزا ػػػػد باسػػػػتمرار كقانوءػػػػا ا ساسػػػػي هػػػػو قػػػػانوف مػػػػور  كهػػػػ ف القػػػػدرة

 شهرا. 18أداء املوصالت تت اع  ر  
عل  احلاسوب كالتشارؾ الشبكي.  يث اف التشبيك هو السم  االساسي  لعم   التشبيك الفا ق: القا م -ب 

ل  احلاسوب عواسيم كا جهزة القا م  الشبكات داخ  الشرر  أك خارجها  كهو املقياس لكيفي  عم  احل
كقانون  ا ساسي هو قانوف متكال   كالتقاسم للمعلومات بر أطرافها دكف تدخ  إنساينيف االتصاؿ 

Metcalf's Law  تتزا د بالتناسم املباشر فادف اف قيم  الشبك  مف تزا د ال ل  ك كهو النس   ا د دة مت قانو
   م  مرب  االجهزة العامل  علبها.

دـ يف املن مػػػػػات التقليد ػػػػػ  لنم جػػػػػ  املهػػػػػاـ التشػػػػػ يلي  يف االنتػػػػػاج  الػػػػػ  مػػػػػا تػػػػػزاؿ تسػػػػػت : بر يػػػػػات الت بيػػػػػق -ج 
كا عمػػػػػػػاؿ االدار ػػػػػػػ  كاملاليػػػػػػػ  كا اسػػػػػػػبي ...اٍف  كيف املن مػػػػػػػات الػػػػػػػ  تقػػػػػػػـو بتسػػػػػػػو ق خػػػػػػػدماها افرتا ػػػػػػػياف يف 

 ل لبات ك اجات الزبوف. تداكؿ النقد الرقمي  كادارة سلسل  القيم  أك يف دن ج  االستيفاب  
 

 إنشاء املعرف  ا د دة                                                                         
 توليفات كاست دامات جد دة للمعرف  - 

 ز ادة قدرة معا   املعلومات -
 التشبيك الواس  داخ  الشرر  كخارجها -
 ملتعددة للمعرف  احلالي  ا االست دامات -
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 المدخل الثاني: مدخل التوليفة
 عمػػػػػ  هػػػػػ ا املػػػػػدخ  علػػػػػ  تو يػػػػػ  املعرفػػػػػ  املتا ػػػػػ  يف بعػػػػػدها الصػػػػػر ن كال ػػػػػم  مػػػػػت أجػػػػػ  ارنػػػػػاد توليفػػػػػات 
كخػػػػػػػػدمات كاستشػػػػػػػػارات جد ػػػػػػػػدة يف خمتلػػػػػػػػ  اجملػػػػػػػػاالت  ك عػػػػػػػػد هػػػػػػػػ ا املػػػػػػػػدخ  احلالػػػػػػػػ  الوسػػػػػػػػ ي  بػػػػػػػػر ادارة املعرفػػػػػػػػ   

قا مػػػػػ   رػػػػػردارةكقواعػػػػػد كمسػػػػػتودعات البيانػػػػػات كفػػػػػق مػػػػػدخ  الرافعػػػػػ  كبػػػػػر ادارة املعرفػػػػػ   قا مػػػػػ  علػػػػػ  الو ػػػػػا ق  رػػػػػردارة
  االبتكػػػػػارم  كبالتػػػػػاِف  عػػػػػد مػػػػػدخ  التوليفػػػػػ  هػػػػػو خاملعرفػػػػػ  ا د ػػػػػدة كفػػػػػق املػػػػػد إلنشػػػػػاءعلػػػػػ  الكفػػػػػاءات كمبػػػػػادراهم 

احلاجػػػػػػات ا قػػػػػػرب اُف مػػػػػػدخ  التحسػػػػػػر لقدرتػػػػػػ  علػػػػػػ  ادخػػػػػػاؿ التعػػػػػػد الت يف رصػػػػػػيد املعرفػػػػػػ  لالسػػػػػػتيفاب  لػػػػػػبعع 
 ال  تتسم بالقدر العاِف مت النم ي  كالقدر ا دكد مت التنوع. 

كفػػػػػػق هػػػػػػ ا املػػػػػػدخ   ػػػػػػتم تو يػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  الصػػػػػػرزن  يف املن مػػػػػػ  يف اسػػػػػػت دامات م ػػػػػػا رة اك اسػػػػػػت دامها يف  ػػػػػػاالت 
خػػػػػػارج صػػػػػػناعتها  اذ أف هػػػػػػ ا املػػػػػػدخ   رتكػػػػػػز علػػػػػػ  نفػػػػػػ  املعرفػػػػػػ   اال أنػػػػػػ   عػػػػػػدؿ فيهػػػػػػا  ػػػػػػدؼ اسػػػػػػت دامها مػػػػػػت 

د ػػػػػػد أك  كيفهػػػػػػا مػػػػػػت أجػػػػػػ  اسػػػػػػت دامها يف  ػػػػػػاؿ  خػػػػػػر  فهػػػػػػو  عمػػػػػػ  علػػػػػػ  نقػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  احلاليػػػػػػ  اُف  ػػػػػػاؿ  خػػػػػػر ج
 .1خارج املن م  اك است داـ املعرف  مت مصادر خارج املن م 

 المدخل االبتكاري :المدخل الثالث: 
تسػػػػػيا املعرفػػػػػ  أرثػػػػػر مػػػػػت   قػػػػػـو هػػػػػ ا املػػػػػدخ  علػػػػػ  انشػػػػػاء املعرفػػػػػ  فهػػػػػو  سػػػػػم  لزكنيػػػػػ  املعرفػػػػػ   لػػػػػػ  نونارػػػػػا   عتػػػػػ 

 لػػػػػػ  ملعا ػػػػػػ  املعلومػػػػػػات كفػػػػػػق  ليػػػػػػات ماد ػػػػػػ  كركتينيػػػػػػات العمليػػػػػػات املعرفيػػػػػػ   بػػػػػػ  هػػػػػػو نشػػػػػػاط لبنػػػػػػاء كانشػػػػػػاء املعرفػػػػػػ  
ا د ػػػػػدة/ كبالتػػػػػاِف فػػػػػاف املعرفػػػػػ  ليسػػػػػا عامليػػػػػ  بػػػػػ  هػػػػػي ش صػػػػػي  كفرد ػػػػػ  بدرجػػػػػ  عاليػػػػػ   كليسػػػػػا سػػػػػهل  التقاسػػػػػم 

هػػػػػػو أف انشػػػػػػاء املعرفػػػػػػ  ا د ػػػػػػدة هػػػػػػو التحػػػػػػدم ا ساسػػػػػػي بػػػػػػدؿ كدنػػػػػػوذج التعبػػػػػػا عػػػػػػت هػػػػػػ ا املػػػػػػدخ   مػػػػػػ  اآلخػػػػػػر ت.
 ا اف   عليها. 

  : نماذج إدارة المعرفة : نماذج إدارة المعرفة الثانيالثانيالمةلب المةلب 
يػػػػػػػػػ  جهػػػػػػػػػود كأنشػػػػػػػػػ   إدارة املعرفػػػػػػػػػ  يف ارة املعرفػػػػػػػػػ  يف  اكلػػػػػػػػػ  لفهػػػػػػػػػم كتوجلقػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػدما عػػػػػػػػػدة دنػػػػػػػػػاذج إلد

   2:ف النماذجاملؤسسات يف بناء إسرتاتييفيتها كافرتا اها ا ساسي . كفيما  لي بعع ه 
 إلدارة المعرفة  (L.Barton) الفرع األول: نموذج ليونارد بارتون 

 قػػػػػػـو هػػػػػػ ا النمػػػػػػوذج علػػػػػػ  أسػػػػػػاس أف املعرفػػػػػػ  يف املؤسسػػػػػػات نثػػػػػػ  مقػػػػػػدرة جوهر ػػػػػػ   كإف هػػػػػػ ف املعرفػػػػػػػ  توجػػػػػػػد يف  
  :أربع  أشكاؿ هي

                                                 

1
 .116  ص:مرج  سابق  ، ادارة المعرفة، المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات: جنم عبود جنمالمصدر

2
 .117،118  ص:مرج  سابق  ، ادارة المعرفة، المفاهيم واالستراتيجيات والعملياتجنم عبود جنم
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 املعرف  قد تكوف يف شك  مادم: كتكوف متمثل  يف براءات اخرتاع. .1
قػػػػػد تكػػػػػوف  سػػػػػدة أ  ػػػػػا يف ا ن مػػػػػ  اإلدار ػػػػػػ  : كتكػػػػػوف  سػػػػػدة يف طػػػػػرؽ الػػػػػتعلم  كهػػػػػ ا  سػػػػػػاعد املعرفػػػػػ   .2

 .يف عم  ا شياء ب رثر فاعلي 
املعرفػػػػػػػػ  قػػػػػػػػد تكػػػػػػػػوف  سػػػػػػػػدة يف املعػػػػػػػػارؼ الصػػػػػػػػرزن  كالكامنػػػػػػػػ  للعػػػػػػػػاملر : أم يف القػػػػػػػػػدرات الفرد ػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػي  .3

 .جتلم إُف املؤسس   أك ت ور  منها مت خالؿ التيفرب  أك ار ة
املعرفػػػػػ  قػػػػػد تكػػػػػوف موجػػػػػودة يف القػػػػػيم الصػػػػػ اة للعمػػػػػ  مػػػػػ  معػػػػػا ا السػػػػػلوؾ يف موقػػػػػ  العمػػػػػ  أك مػػػػػػا  ػػػػػػدعوف  .4

  :كيف ما  لي تو ين ه ا النموذج يف الشك  التاِف . خركف بالثقاف  التن يمي 
 : نموذج ليونارد بارتون إلدارة المعرفة  7-1ي الشكل رقم                               

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ا ردف –  دار الػػػػػػوراؽ للنشػػػػػػر كالتوز ػػػػػػ   عمػػػػػػػاف 2ط -المفــــــاهيم واالســــــتراتيجيات والعمليــــــات-إدارة المعرفــــــة : جنػػػػػػم عبػػػػػػود جنػػػػػػم  المصــــــدر 

 118ص  2008

ها دنوذجػػػػػػا إلدارة املعرفػػػػػػ  اعتػػػػػػ  أف املعرفػػػػػػ  نثػػػػػػػ  ميػػػػػػػزة تنافػػػػػػػسي  إذا مػػػػػػػا اسػػػػػػػت لت  7-1ي رقػػػػػػمكشنثػػػػػػ  الشػػػػػػك  
املؤسسػػػػات سػػػػتكوف ا ف ػػػػ   كلقػػػػد اعتػػػػ  هػػػػ ا النمػػػػوذج املعرفػػػػ  أءػػػػا توجػػػػد يف أربعػػػػ  أشػػػػكاؿ  فاملعرفػػػػػ  قػػػػػد تكػػػػوف 
لػػػػػػدل الفػػػػػػرد إمػػػػػػا  ػػػػػػاهرة أك باطنػػػػػػ   كقػػػػػػد توجػػػػػػد يف العالقػػػػػػات بػػػػػػر العػػػػػػاملر باملؤسػػػػػػػس ؛ فػػػػػػػرذا رػػػػػػػاف فػػػػػػػي املؤسسػػػػػػ  

لتحػػػػػػػاكر بيػػػػػػػنهم كتبػػػػػػػادؿ املعػػػػػػػارؼ كمػػػػػػػت مثػػػػػػػ   قافػػػػػػػ  اال تكػػػػػػػاؾ بػػػػػػػر العػػػػػػػاملر كالتواصػػػػػػػ  فػػػػػػػرف ذلػػػػػػػك سػػػػػػػيؤدم إُف ا
ز ادهػػػػػػػا  رمػػػػػػػا توجػػػػػػػد املعرفػػػػػػػ  أ  ػػػػػػػا  سػػػػػػػم هػػػػػػػ ا النمػػػػػػػوذج يف طػػػػػػػرؽ الػػػػػػػتعلم فػػػػػػػرذا اسػػػػػػػت اعا املؤسسػػػػػػػ  أف تولػػػػػػػد 

 

 القٍن

 ا ن م  اإلدار  

البشر  ا ن م    

 االن م  املاد  

    املشكالت

التنفي  كالتكام 
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معػػػػػػػارؼ جد ػػػػػػػدة فيهػػػػػػػا فرنػػػػػػػ  رنػػػػػػػم الرتريػػػػػػػز علػػػػػػػ  إرنػػػػػػػاد ال ػػػػػػػرؽ ا يػػػػػػػدة لتعلػػػػػػػيم العػػػػػػػاملر  كهػػػػػػػ ا ليمكػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػت 
ا عمػػػػػاؿ املورلػػػػػ   ػػػػػم  كأخػػػػػاا تكػػػػػوف معرفػػػػػ  املؤسػػػػػػس  رامنػػػػػػ  يف ارتسػػػػػاب معػػػػػارؼ جد ػػػػػدة  سػػػػػت يعوف  ػػػػػا إجنػػػػػاز 

بػػػػػػراءات االخػػػػػػرتاع  كهػػػػػػ ا  سػػػػػػاعدها علػػػػػػػ  ا تكػػػػػػار املعرفػػػػػػ  كعػػػػػػدـ نكػػػػػػت املنافسػػػػػػػر مػػػػػػت التقليػػػػػػد  رمػػػػػػا أف هػػػػػػػػ ف 
ا شػػػػػػكاؿ للمعرفػػػػػػ  الػػػػػػ  نلكهػػػػػػا املؤسسػػػػػػ  نثػػػػػػ   ػػػػػػا قػػػػػػدرة تسػػػػػػت ي  أف ت نػػػػػػاف   ػػػػػػا كالبقػػػػػػػاء فػػػػػػػي  ػػػػػػػيط رثيػػػػػػػر 

 .سر   الت وراتالت اات 
   :إلدارة المعرفةالفرع الثاني: نموذج موئل 

يف الشػػػػػػػػػػػػػرر  لالسػػػػػػػػػػػػػتيفاب  حلاجػػػػػػػػػػػػػات  (Winnosky.E.D) د نػػػػػػػػػػػػػي  ك نوسػػػػػػػػػػػػػكام  كهػػػػػػػػػػػػػ ا النمػػػػػػػػػػػػػوذج قدمػػػػػػػػػػػػػ
ك قػػػػـو هػػػػ ا النمػػػػوذج علػػػػ  أف املعرفػػػػ  هػػػػي خػػػػ ة  كهػػػػو ذا سلسػػػػل  دا ر ػػػػ   تكػػػػوف مػػػػت أربعػػػػ  مكونػػػػات املسػػػػتفيد ت  

اعتمػػػػػػػاد متبػػػػػػػادؿ. كهػػػػػػػ ف      إال أءػػػػػػػا يف نفػػػػػػػػ  الوقػػػػػػػػا ذاتشػػػػػػػك  مسػػػػػػػتقمتفاعلػػػػػػػ   رػػػػػػػ  كا ػػػػػػػد منهػػػػػػػا تعمػػػػػػػ  ب
 1:املكونات هي

: كتتمثػػػػػػػ  يف ا دكات كالتكنولوجيػػػػػػػات الػػػػػػػ  تعمػػػػػػػ  علػػػػػػػ  جتسػػػػػػػيد عمليػػػػػػػات القاعػػػػػػػدة ا ساسػػػػػػػي  إلدارة املعرفػػػػػػػ  .1
 .إدارة املعرف 

 .ملعرف  قاف  إدارة املعرف : كه ف الثقاف   دد االجتاف كالقيم كالتف يالت يف إدارة ا .2
: كهػػػػػػػػػ ف ا هػػػػػػػػػداؼ تتمثػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػادة يف  سػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػدرات املؤسسػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػواء يف  سػػػػػػػػػر أهػػػػػػػػػداؼ إدارة املعرفػػػػػػػػػ  .3

اسػػػػػػػػػت الؿ املؤسسػػػػػػػػ  ملواردهػػػػػػػػا أك  سػػػػػػػػر قػػػػػػػػدراها كرفاءاهػػػػػػػػا يف اسػػػػػػػػت الؿ مواردهػػػػػػػػا يف منتيفػػػػػػػػػات كخػػػػػػػػػدمات 
 .كعمليػات املؤسس 

العالقػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  املػػػػػػػػػورد ت   دمها املؤسسػػػػػػػ  با ف ػػػػػػػ  الػػػػػػػ  تسػػػػػػػت : كتشػػػػػػػا إُف املمارسػػػػػػػاتمعػػػػػػػا ا إدارة املعرفػػػػػػػ  .4
  .املوزعر  الزبا ت  كر لك م  التكنولوجيات كالقدرات املتحقق  باملقارن  م  املنافسر

 :كشنكت نثي  ه ا النموذج يف الشك  التاِف
 
 
 
 
 

                                                 
1
  .119مرج  سبق ذررف  ص - ليات، االستراتيجيات، العمهيمالمفا–إدارة المعرفة جنم عبود جنم  
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 إلدارة المعرفةنموذج موئل   8-1شكل  

 
  .119مرج  سبق ذررف  ص - ستراتيجيات، العمليات، االهيمالمفا–إدارة المعرفة جنم عبود جنم   :المصدر

كشنكػػػػت القػػػػوؿ ان القػػػػا وػػػػا سػػػػبق كمػػػػت الشػػػػك  الػػػػوارد أعػػػػالف أف هػػػػ ا النمػػػػوذج  عتػػػػ  أف املعرفػػػػ  خػػػػ ة بفعػػػػ  مػػػػػا 
 نػػػػػػت  مػػػػػػت خػػػػػػالؿ تلػػػػػػك الػػػػػػدا رة املسػػػػػػتمرة كالػػػػػػ  تتبػػػػػػ  فيهػػػػػػا املؤسسػػػػػػ  املمارسػػػػػػات ا ف ػػػػػػ  ك ػػػػػػا أهػػػػػػػداؼ  ػػػػػػػددة 

العتمػػػػػاد علػػػػػ  تكنولوجيػػػػػا املعلومػػػػػات مػػػػػت جهػػػػػ  كمػػػػػت جهػػػػػ  أخػػػػػرل الثقافػػػػػػ  الػػػػػػسا دة فػػػػػػي تسػػػػػع  للوصػػػػػوؿ إليهػػػػػا با
املؤسسػػػػ  الػػػػ  تسػػػػاعد علػػػػ  ت بيػػػػق إدارة املعرفػػػػ   رػػػػ  هػػػػ ا مػػػػت اجػػػػ  تلبيػػػػ   اجيػػػػات املػػػػػستهلك أفػػػػػ   وػػػػػا  تلقػػػػاف 

تلبيتهػػػػػا   مػػػػػت املنافسػػػػػر  ك  سػػػػػم رأ ػػػػػي فػػػػػرف املعػػػػػرؼ ة هنػػػػػا هػػػػػي أف تعػػػػػرؼ املؤسسػػػػػ   اجػػػػػات الزبػػػػػػوف مػػػػػػت أجػػػػػػ 
كبالتػػػػاِف  قيػػػػق أرػػػػ  شػػػػرزن  مػػػػت السػػػػوؽ   كعليػػػػ  فاملؤسسػػػػ   سػػػػم هػػػػ ا النمػػػػوذج تسػػػػع  إلػػػػػ  إرنػػػػػاد ال ػػػػرؽ الػػػػ  
تعػػػػػػرؼ  ػػػػػػا  اجػػػػػػات الزبػػػػػػوف مػػػػػػت جهػػػػػػ  كمػػػػػػت جهػػػػػػ  أخػػػػػػرل توجيػػػػػػ  قػػػػػػدرات كجهػػػػػػود العػػػػػػاملر إلنتػػػػػػاج أك لتقػػػػػػدًن 

 أف   ما  توقع  يالزبوف .
 (D.Skyrme) الفرع الثالث: نموذج دافيد سكــــــاارم:

ك قػػػػػػػـو هػػػػػػػ ا النمػػػػػػػوذج علػػػػػػػ  أسػػػػػػػاس قػػػػػػػوتر كسػػػػػػػب  رافعػػػػػػػات إسػػػػػػػرتاتييفي   تتمثػػػػػػػ  القػػػػػػػوة ا ررػػػػػػػػ  ا كلػػػػػػػػ  فػػػػػػػػي 
اسػػػػػػت داـ أف ػػػػػػ  للمعرفػػػػػػ  الػػػػػػ  توجػػػػػػد يف املؤسسػػػػػػ  كال ػػػػػػرؽ الػػػػػػ   قػػػػػػق ذلػػػػػػك هػػػػػػي تقاسػػػػػػم املمارسػػػػػػات ا فػػػػػػػ   

 عػػػػػ  عنهػػػػػا ب يأف نعػػػػػرؼ مػػػػػا حنػػػػػػت  كت ػػػػػو ر قواعػػػػػد البيانػػػػػات   ػػػػػ  املشػػػػػكالت كالػػػػػدركس املتعلمػػػػػ  . كهػػػػػ ف القػػػػػوة
نعػػػػػػرؼ  لتيفنػػػػػػم إعػػػػػػػادة ابتكػػػػػػار العيفلػػػػػػػ  أك اإلخفػػػػػػاؽ يف  ػػػػػػػ  مشػػػػػػكل  ة  لهػػػػػػػا فػػػػػػػي املا ػػػػػػػػي بنيفػػػػػػػاح . كالقػػػػػػػػوة 
ا ررػػػػػػ  الثانيػػػػػػػ  هػػػػػػػي االبتكػػػػػػػار كإنشػػػػػػاء املعرفػػػػػػػ  ا د ػػػػػػػدة ك ػػػػػػػو  لهػػػػػػا إُف منتيفػػػػػػػات كخػػػػػػػدمات كعمليػػػػػػػػات جد ػػػػػػػػدة  

املهػػػػػم؟ القاعػػػػػدة ا ساسػػػػػي  هػػػػػو مػػػػػا  .تشػػػػػيفي  كتعز ػػػػػز كإ ػػػػػراء االبتكػػػػػار ك كػػػػػوف الرتريػػػػػز هنػػػػػا علػػػػػ  ال ػػػػػرؽ الفعالػػػػػ  يف
إسػػػػػػػػػػرتاتييفي  إدارة املعرفػػػػػػػػػػ    قافػػػػػػػػػػ  إدارة املعرفػػػػػػػػػػ   املوزعػػػػػػػػػػوف  البػػػػػػػػػػا عوف     إلدارة املعرفػػػػػػػػػػ يماذا  ػػػػػػػػػػتم ك تػػػػػػػػػػاب  اآلف؟



  
  إلدارة المعرفة إلدارة المعرفة   اإلطار النظرياإلطار النظري                                                                                                                                                                                      األولاألولالفصل الفصل 

60 

 

 دـ  ػػػػػاف  وكػػػػػت؟ ابػػػػػ  أنشػػػػػئ اسػػػػػت هػػػػػوالنمػػػػػاذج كاملمارسػػػػػات ا ف ػػػػػ  معػػػػػا ا إدارة املعرفػػػػػ  الشػػػػػرراء مػػػػػا  .الزبػػػػػا ت
 :أما الرافعات السب  فهي رما  لي

معرفػػػػػ  الزبػػػػػوف : ت ػػػػػو ر املعرفػػػػػ  العميقػػػػػ  مػػػػػت خػػػػػالؿ عالقػػػػػات الزبػػػػػوف كاسػػػػػت دامها إل ػػػػػراء ر ػػػػػػا الزبػػػػػػوف مػػػػػت  .1
 خالؿ منتيفات كخدمات  سن ؛ 

: أم املعرفػػػػػػػ  اجملسػػػػػػػدة يف املنتيفػػػػػػػات كمػػػػػػػا  ػػػػػػػرتبط  ػػػػػػػا كارػػػػػػػدمات رثيفػػػػػػػػ  تيفػػػػػػػات كارػػػػػػػدماتاملعرفػػػػػػػ  يف املن .2
 رف ؛ املع

املعرفػػػػػػػػ  يف ا فػػػػػػػػراد : ت ػػػػػػػػو ر ا ػػػػػػػػدارات البشػػػػػػػػر   كتنميػػػػػػػػ  الثقافػػػػػػػػ  اإلبتكار ػػػػػػػػ   يػػػػػػػػث أف الػػػػػػػػتعلم كتقاسػػػػػػػػم  .3
 املعرف   ا قيم  عالي ؛ 

 املعرف  يف العمليات: جتسيد املعرف  يف عمليات ا عماؿ كإمكاني  الوصوؿ إُف ار ة ارباة؛  .4
ل  مػػػػػػػػػت أجػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػت داـ املسػػػػػػػػػتقبلي سػػػػػػػػػواء فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػ اررة التن يميػػػػػػػػػ  : كهػػػػػػػػػي ارػػػػػػػػػ ة احلاليػػػػػػػػػ  املسػػػػػػػػػيف .5

 مػستودعات املعرف  الصرزن  أك ت و ر مؤشرات ار ة؛ 
املعرفػػػػػػ  يف العالقػػػػػػات :  سػػػػػػر تػػػػػػدفقات املعرفػػػػػػ  عػػػػػػ  احلػػػػػػدكد داخػػػػػػ  كخػػػػػػارج املؤسسػػػػػػ  إلػػػػػػػ  اؿ مػػػػػػػورد ت   .6

 الزبا ت كالعاملر؛ 
 سػػػػػػػم هػػػػػػػ ا  كت ػػػػػػػو رف كاسػػػػػػػت الل  ا صػػػػػػػوؿ املعرفيػػػػػػػ : ك تمثػػػػػػػ  هػػػػػػػ ا العامػػػػػػػ  يف قيػػػػػػػاس رأمسػػػػػػػاؿ الفكػػػػػػػرم .7

النمػػػػوذج فػػػػرف املعرفػػػػ  الػػػػ  رنػػػػم أف تػػػػد رها هػػػػي تلػػػػك املعرفػػػػ  املوجػػػػودة أصػػػػػال فػػػػػي املؤسػػػػػس  كأ  ػػػػا املعرفػػػػ  
الػػػػػػ  تولػػػػػػد فيهػػػػػػا؛ فاملعرفػػػػػػ  املوجػػػػػػودة رنػػػػػػم أف تػػػػػػوفر اؿ طػػػػػػرؽ لتحد ػػػػػػدها  لػػػػػػ  مشػػػػػػارر   ػػػػػػػا  أمػػػػػػػا املعرفػػػػػػ  

  املتيفسػػػػػػدة يف منتيفػػػػػػات أك عمليػػػػػػات جد ػػػػػػػدة  لكػػػػػػػت ا خػػػػػػرل هػػػػػػي تلػػػػػػك املعرفػػػػػػ  الػػػػػػ  تولػػػػػػد يف املؤسسػػػػػػ
لتنفيػػػػػػ  هػػػػػػ ا املشػػػػػػركع يمشػػػػػػركع إدارة املعرفػػػػػػ    رنػػػػػػم مػػػػػػت عوامػػػػػػ  مسػػػػػػاعدة هػػػػػػي معرفػػػػػػ  أ ػػػػػػت جنػػػػػػد تلػػػػػػك 
املعرفػػػػػػ   كالػػػػػ  هػػػػػي موجػػػػػودة  سػػػػػم هػػػػػ ا النمػػػػػوذج يف العالقػػػػػ  مػػػػػ  الزبػػػػػوف  املعرفػػػػػ  موجػػػػػودة يف الفػػػػػرد مػػػػػت 

لػػػػػػػػػػػػ اررة التن يميػػػػػػػػػػػػ   يف العمليػػػػػػػػػػػػات  يف املنتيفػػػػػػػػػػػػات خػػػػػػػػػػػػالؿ تكو نػػػػػػػػػػػػ  كت ػػػػػػػػػػػػو ر قدراتػػػػػػػػػػػػ   موجػػػػػػػػػػػػودة يف ا
كعليػػػػػػػػ  فػػػػػػػػرف إدارة املعرفػػػػػػػ  مشػػػػػػػػركع لتنفيػػػػػػػػ ف رنػػػػػػػم علػػػػػػػػ  املؤسسػػػػػػػػ  أف ترصػػػػػػػد رػػػػػػػػ  املعػػػػػػػػارؼ ... ا د ػػػػػػػدة

  .املوجودة  ػا كأف تبتكر معارؼ جد دة
 الفرع الرابع: نموذج جبتا وجاسون 

ا مػػػػػت رؤ تهمػػػػػا أف إدارة املعرفػػػػػ  إلدارة املعرفػػػ  ان القػػػػ دنوذجػػػػا  (Jason et Gupta )ك قػػػدـ رػػػػ  مػػػػت
عمليػػػػػػػ  إسػػػػػػػرتاتييفي  تت ػػػػػػػمت  قيػػػػػػػق هػػػػػػػدؼ التميػػػػػػػز  ك فػػػػػػػرتض هػػػػػػػ ا النمػػػػػػػوذج كجػػػػػػػود مخػػػػػػػػس  مكونػػػػػػػػات 

 أساسػي  إلنتاج إدارة معرف  فعال   كهي رما  لي:
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احلصػػػػػاد: ك عػػػػػ  هػػػػػ ا ك جػػػػػوب احلصػػػػػوؿ علػػػػػ  املعرفػػػػػ  مػػػػػت داخػػػػػ  املؤسسػػػػػ  أك ارتسػػػػػا ا مػػػػػت ارػػػػػػارج   ف  .1
 ؛ 1نشاط  ؤدم إُف توليد ميزة تنافسي مث  ه ا ال

التنقيػػػػػ : ك عػػػػػ  هػػػػػ ا كجػػػػػوب  د ػػػػػد أم املعلومػػػػػات كأم املعرفػػػػػ  هػػػػػي ذات فا ػػػػػدة بالنسػػػػػب  إلػػػػػػ  املؤسػػػػػػس ؛  .2
كمػػػػػت مث تنقيتهػػػػػا . كبنػػػػػاء عليػػػػػ  فرنػػػػػ  رنػػػػػم علػػػػػ  املؤسسػػػػػ  أف تبتػػػػػ  د عػػػػػت جتميػػػػػ  كترميػػػػػز رػػػػػ  املعرفػػػػػػ  التػػػػػػي 

م أف تػػػػػػتم هػػػػػػ ف ار ػػػػػػ  بالت ػػػػػػابق مػػػػػػػ  رؤ ػػػػػػػ  املؤسػػػػػػػس    صػػػػػػلا عليهػػػػػػا جملػػػػػػرد أءػػػػػػا  صػػػػػػلا عليهػػػػػػا  كرنػػػػػػ
 .رسالتها كأهدافها

الرتتيػػػػػم: بعػػػػػػد أف  كػػػػػػوف قػػػػػػد ة فحػػػػػػع ن ػػػػػػاـ إدارة املعرفػػػػػ  لتحد ػػػػػػد الفا ػػػػػػدة اإلسػػػػػػرتاتييفي  املتوخػػػػػػػاة منػػػػػػػ ؛  .3
تكػػػػػوف املؤسسػػػػػػ  قػػػػػػد كصػػػػػػلا إُف مر لػػػػػػ  االسػػػػػػتفادة مػػػػػػت ت ػػػػػػو ر  ليػػػػػػات هػػػػػػدؼ إلػػػػػػػ  خػػػػػػػزف هػػػػػػػ ف املعرفػػػػػػػ  

 .ك فرتض أف تساعد عمليات نشاط الرتتيم عل  توليد ميزة تنافسي كتنميتها  
النشػػػػػػػر: تعتػػػػػػػ  عمليػػػػػػػ  تسػػػػػػػهي  االتصػػػػػػػاؿ كعمليػػػػػػػ  ت ػػػػػػػو ر الثقافػػػػػػػ  التن يميػػػػػػػ  العػػػػػػػاملر ا ساسػػػػػػػير الػػػػػػػ  ت  .4

 . ؤ راف بشك  جيد يف عملي  نشر املعرف  عل  حنو مناسم
  ت بػػػػػػق إدارة املعرفػػػػػػ  ب فػػػػػػ   صػػػػػورة الت بيػػػػػق: إف  قيػػػػػق ميػػػػػزة تنافسػػػػػي   كػػػػػوف مػػػػػت نصػػػػػيم املؤسسػػػػػات الػػػػػ .5

إف هػػػػػ ا النمػػػػػوذج  صػػػػػر إدارة املعرفػػػػػ  يف  .مػػػػػت الصػػػػػور   ف ذلػػػػػك سػػػػػيؤدم إُف  قيػػػػػق امليػػػػػزة التنافسػػػػػي 
عملياهػػػػػا إذ  ػػػػػرل أءػػػػػا تتكػػػػػوف مػػػػػت مخػػػػػ  عمليػػػػػػات ر يػػػػػػسي ؛ لػػػػػػو طبقػػػػػا هػػػػػ ف العمليػػػػػات فػػػػػر ف املؤسسػػػػػ  

قيػػػػػق هػػػػػ ف العمليػػػػػػات ال بػػػػػد مػػػػػت تػػػػػوافر بعػػػػػع تػػػػػتمكت مػػػػػت ارتسػػػػػاب ميػػػػػزة تنافسػػػػػي   ك ػػػػػرل أ  ػػػػػا أف لتح
العناصػػػػػر رالتكنولوجيػػػػػات الػػػػػ  تسػػػػػاعد مػػػػػثال علػػػػػ  خػػػػػزف املعرفػػػػػ  كرػػػػػ ا الثقافػػػػػ  التن يميػػػػػ  الػػػػػ   ػػػػػا دكر يف 

  .عملي  نشر املعرف 
 الفرع الخامس: نموذج البن  الكندي التجاري

  كك ػػػػػػػ  هػػػػػػػػ ف املعرفػػػػػػػػ  فػػػػػػػػي خدمػػػػػػػ  علػػػػػػػ  مفهػػػػػػػـو الثقافػػػػػػػ  املعرفيػػػػػػػ  كنشػػػػػػػر قػػػػػػػيم املعرفػػػػػػػ  ) Darling 1996ي ررػػػػػػػز 
الزبػػػػػػػػوف  كجعلهػػػػػػػػا أرثػػػػػػػػر دشنقراطيػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت خػػػػػػػػالؿ إشػػػػػػػػاع  اسػػػػػػػػت دامها كتنػػػػػػػػوع القػػػػػػػػيم كالتػػػػػػػػ  ا علػػػػػػػػ  هػػػػػػػػـر القيػػػػػػػػػادة 
التقليد ػػػػػػػ   فيصػػػػػػػبن املػػػػػػػد ركف مػػػػػػػدربر كمستشػػػػػػػار ت كرؤسػػػػػػػاء فػػػػػػػرؽ  كتػػػػػػػوافر شػػػػػػػبك  املعرفػػػػػػػ  الػػػػػػػ  تعػػػػػػػد أداة فحػػػػػػػع 

 :  عناصر أساسي  ال  نكت املؤسس  مت إدارة املعرفػ   كهيمعرف  املؤسس   ك ن لق ه ا النموذج مت أربع
 التعلم الفردم:  يث ك عا مسؤكلي  التعلم املستمر عل  ا فراد أنفسهم؛  .1
 تعلم الفر ق:  مي  اجملموع  املكلف  بردارة املعرف  مسؤكلي  التعلم ال اي؛  .2

                                                 
 كالفعالي  املعرف  إدارة  وؿ الدكِف امللتق   المنظمات تنافسية تحسين في المنظمية الثقافة دور لتعزاز كمدخل المعرفة إدارة فا زة  بوراس هاركف  العشي 1

 .6 ص 2008-ا زا ر-باتن  االقتصاد   
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 خالؿ شبك  التعلم؛  تعلم املؤسس : عت طر ق نشر املعرف  املتولدة يف التن يم مت .3
تعلػػػػػػم الزبػػػػػػوف : أدرؾ البنػػػػػػك أف الزبػػػػػػوف  اجػػػػػػ  إُف املعرفػػػػػػ   كخاصػػػػػػ  املتعلقػػػػػػ  بالعمػػػػػػ  املصػػػػػػريف؛ فليفػػػػػػ  إُف  .4

  .زبوف يف دكرات عام  3400إدخاؿ أرثر مت 
مػػػػت خػػػػالؿ مػػػػا سػػػػبق شنكػػػػت القػػػػوؿ أف إدارة املعرفػػػػ  تن لػػػػػق مػػػػػت الػػػػػتعلم الػػػػػ م  ػػػػػشم  املؤسػػػػػس  رن ػػػػاـ مفتػػػػوح  أم 

 ) .ر  عناصر املؤسس  البشر   عليها التعلم ليتم تنفي  مشركع إدارة املعرف أف  
هػػػػػػػ ا النمػػػػػػػوذج  تكػػػػػػػوف مػػػػػػػت أربػػػػػػػ  خ ػػػػػػػوات؛ تتمثػػػػػػػ    Eisenbrook)1996يالفػػػػػػػرع السػػػػػػػادس: دنػػػػػػػوذج أ ػػػػػػػزف بػػػػػػػركؾ 

 :فيما  لي
  تو ػػػػػػػين هػػػػػػػدؼ ابتكػػػػػػػار املعرفػػػػػػػ  التن يمػػػػػػػي  كريػػػػػػػ  تت ػػػػػػػابق املعرفػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  إسػػػػػػػػرتاتييفي  ا عمػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػامل .1

 للمؤسس   م  إدراؾ  ركرة تكو ت ا يك  ال م  دعم ابتكار املعرف ؛ 
ت ػػػػػػػو ر املعرفػػػػػػػ  ال ػػػػػػػاهرة باعتمػػػػػػػاد هيارػػػػػػػ  متقدمػػػػػػػ  تسػػػػػػػهم يف ت ػػػػػػػو ر اسػػػػػػػرتاتييفيات املعرفػػػػػػػػ  مثػػػػػػػػ  الػػػػػػػتعلم  .2

 التن يمي؛ 
بنػػػػػػاء هيارػػػػػػ  الػػػػػػتعلم التن يمػػػػػػي كمسػػػػػػتول ا ملعرفػػػػػػ  لتنفيػػػػػػ  االسػػػػػػرتاتييفيات لتكػػػػػػو ت خ ػػػػػػط لسػػػػػػد فيفػػػػػػػوات  .3

 داء بر رؤ   معرف  املؤسس  كبر أدا ها احلاِف؛ ا 
 االسػػػػػػػػػرتاتييفياتتكػػػػػػػػو ت ن ػػػػػػػػػاـ الت   ػػػػػػػػػ  العكسػػػػػػػػػي  لقيػػػػػػػػػاس النيفػػػػػػػػػاح يف ا هػػػػػػػػػود  كتػػػػػػػػػامر البيانػػػػػػػػػات لتعػػػػػػػػػد    .4

أف إدارة املعرفػػػػػ  عبػػػػػارة عػػػػػت نشػػػػػاط تقػػػػػـو بػػػػػ  املؤسػػػػػػس  مػػػػػػت أ جػػػػػػ    Eisenbrook  لقػػػػػد بػػػػػر .بشػػػػػك  مسػػػػػتمر
 .مت مث رسم ار ط لسد ه ف الفيفواتمعرفػ  فيفوات ا داء احلاصل  ك 

  
ختلفػػػػػػػػا مػػػػػػػػت با ػػػػػػػػث آلخػػػػػػػػر  فمػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػت ررػػػػػػػػز علػػػػػػػػ  القػػػػػػػػوؿ أف دنػػػػػػػػاذج إدارة املعرفػػػػػػػػ  ا كخالصػػػػػػػػ 

دارة عملياهػػػػػػػا كمػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػت ررػػػػػػػز علػػػػػػػ  العناصػػػػػػػر الػػػػػػػ  رنػػػػػػػم أف تتػػػػػػػوفر لت بيقهػػػػػػػا ... لكػػػػػػػت يف العمػػػػػػػـو فػػػػػػػر
ت هيئػػػػػ  القاعػػػػػدة ا ساسػػػػػي  لػػػػػ لك تسػػػػػت ي  املؤسسػػػػػ  أف ت بقػػػػػ  البػػػػػد مػػػػػرػػػػػي املعرفػػػػػ  عبػػػػػػارة عػػػػػػت مػػػػػػشركع  

 .مت تكنولوجيا  أفراد   قاف  تن يمي  مت أج  بلوغ ا هداؼ املنشودة
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   خالصة الفصل األول

 صػػػػػػػفات  ػػػػػػػا فأ رمػػػػػػػا   كارػػػػػػػ ات املواهػػػػػػػم  القػػػػػػػدرات  املهػػػػػػػارات  ا فػػػػػػػراد صػػػػػػػفات مػػػػػػػت املعرفػػػػػػػ  تتكػػػػػػػوف 
 املصػػػػػلح  لتحقيػػػػػق كاالنػػػػػدفاع ال ػػػػػا ا ػػػػػرتاـ  التعػػػػػاكف رحػػػػػم جيػػػػػدة بصػػػػػف  العمػػػػػ  أداء جػػػػػ أ مػػػػػت  ػػػػػركر   أخػػػػػرل
 نلػػػػػك الػػػػ  كاملتدربػػػػ  املثقفػػػػ  العاملػػػػ  ال بقػػػػ  بػػػػاف االقتصػػػػاد وف أعلػػػػت فقػػػػد اإلنسػػػػاين العنصػػػػر  ذنيػػػػ  كن ػػػػرا   العامػػػػ 
 جاهػػػػػدة تسػػػػػع  فأ الواعيػػػػػ  اإلدارة علػػػػػ  احلقػػػػػا ق هػػػػػ ف كتوجػػػػػم   لمن مػػػػػل اؿرأمسػػػػػ أهػػػػػم تعتػػػػػ  جيػػػػػد بشػػػػػك  املعرفػػػػػ 

 فػػػػػػػتن يف املن مػػػػػػ  جنػػػػػػاح علػػػػػػػ   قػػػػػػـو التن يميػػػػػػ  املعرفػػػػػػػ  صػػػػػػناع  يف النيفػػػػػػاح إف؛ البشػػػػػػػر    اقػػػػػػاتال مػػػػػػت لالسػػػػػػتفادة
 بػػػػػداخلهم سنتزنوءػػػػػا الػػػػػ  كالقػػػػػيم كاملػػػػػدررات املعتقػػػػػدات  و ػػػػػ   إرنػػػػػا  منػػػػػاخ كإشػػػػػاع  أفرادهػػػػػا بػػػػػر اؿاالتصػػػػػ قنػػػػػوات

 جتػػػػػػد أف شنكػػػػػػت  ػػػػػػر ن مػػػػػػ امل أرجػػػػػػاء رافػػػػػػ  يف كنشػػػػػػرها بيػػػػػػنهم فيمػػػػػػا تػػػػػػداك ا شنكػػػػػػت معلنػػػػػػ  كتعبػػػػػػاات رلمػػػػػػات إُف
 .املؤسس  يف  كخدمات ن م منتيفات  عمليات مت  تم فيما لالندماج طر قها

 كتن يمهػػػػػػػػػا  كاختيارهػػػػػػػػػا املعرفػػػػػػػػػ  توليػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػ  املن مػػػػػػػػػات تسػػػػػػػػػاعد الػػػػػػػػػ  العمليػػػػػػػػػات هػػػػػػػػػي املعرفػػػػػػػػػ  كإدارة     
  ػػػػػػػركر   تعتػػػػػػػ  كالػػػػػػػ   املن مػػػػػػػ  نتلكهػػػػػػػا الػػػػػػػ  كارػػػػػػػ ات ا امػػػػػػػ  املعلومػػػػػػػات  و ػػػػػػػ  كأخػػػػػػػاا كنشػػػػػػػرها كاسػػػػػػػت دامها

 اإلسرتاتييفي. الت  يط  التعلم  املشار      القرارات راختاذ امل تلف  اإلدار   لألنش  
 تقػػػػػػػػػدـ لتحقيػػػػػػػػػق املتقدمػػػػػػػػػ  اجملتمعػػػػػػػػػات يف ن مػػػػػػػػػاتللم الفػػػػػػػػػرص مػػػػػػػػػت الكثػػػػػػػػػا املعرفػػػػػػػػػ  إدارة كفػػػػػػػػػرت كلقػػػػػػػػػد 
خاصػػػػػػ  بعػػػػػػد  هػػػػػػور  ةجد ػػػػػػد عمػػػػػػ  كأسػػػػػػاليم إنتػػػػػػاج ككسػػػػػػا   جد ػػػػػػدة تكنولوجيػػػػػػا ابتكارهػػػػػػاخػػػػػػالؿ  مػػػػػػت تنافسػػػػػػي

 ذلػػػػػػك كرػػػػػػ   ا ربػػػػػػاح ز ػػػػػػادة مػػػػػػا جنػػػػػػم عنػػػػػػ  التكػػػػػػالي  ختفػػػػػػيع يف سػػػػػػاذنا مسػػػػػتيفدات التنميػػػػػػ  املسػػػػػػتدام  كبالتػػػػػػاِف
 اجملتمعػػػػػات يف اؿا عمػػػػػ لق ػػػػػاع السػػػػػاع  مو ػػػػػوع اليػػػػػـو أصػػػػػبحا الػػػػػ ك  املعرفػػػػػ  بصػػػػػناع   سػػػػػم  مػػػػػا خلػػػػػق إُف دفػػػػػ 

 ميػػػػػػػزة علػػػػػػػ  احلصػػػػػػػوؿ مػػػػػػػتهػػػػػػػا نكين طر ػػػػػػػق عػػػػػػػت كذلػػػػػػػك املن مػػػػػػػات قػػػػػػػوة  د ػػػػػػػد يف دكر  ػػػػػػػا كالػػػػػػػ  تقػػػػػػػدما ا رثػػػػػػػر
 .كه ا ما سيتم الت رؽ إلي  يف الفص  الثاين إلدامت كالسعي االداء ك سر   تنافسي 
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 تمــهيد:
ءػػػػػػا أداة أساسػػػػػػي  فاعلػػػػػػ  هيػػػػػػئ املن مػػػػػػات رو أذنيػػػػػػ  إدارة املعرفػػػػػػ  تتيفلػػػػػػ  يف  رأ نػػػػػا يف الفصػػػػػػ  السػػػػػػابق أف 

ؿ إُف عصػػػػػر االقتصػػػػػاد الرقمػػػػػي بنيفػػػػػاح  فقػػػػػد أصػػػػػبحا املن مػػػػػات تواجػػػػػ  منافسػػػػػ  تػػػػػزداد  ومػػػػػا بعػػػػػد  ػػػػػـو للػػػػػدخو 
 .كخباص  م   هور أبعاد التنمي  املستدام انفتاح ا سواؽ     عاَف  تيف  حنو العومل  ك يف

ريػػػػػز إف طبيعػػػػػ  اختيػػػػػار املن مػػػػػ  احلد ثػػػػػ  ملػػػػػدخالها املعرفيػػػػػ   كطبيعػػػػػ  كنوعيػػػػػ  املػػػػػدخالت الػػػػػ  جػػػػػرل الرت 
   عليها هي عوام  مهم  يف بناء دنوذج متكام  إلدارة املعرف .

جنػػػػػػػػاح املن مػػػػػػػػ  احلد ثػػػػػػػػ  يف اختيػػػػػػػػار املػػػػػػػػدخالت املعرفيػػػػػػػػ  كتنفيػػػػػػػػ  العمليػػػػػػػػات املعرفيػػػػػػػػ  بصػػػػػػػػورة فاعلػػػػػػػػ  ك 
  كتلعػػػػػم الت   ػػػػػػ  م ػػػػػاف ك قيػػػػػق قيمػػػػػ   ذات جػػػػػودة عاليػػػػػ يف صػػػػػورة خمرجػػػػػات  متميػػػػػزكرفػػػػػؤة سػػػػػيؤدم إُف أداء 
ـ للمػػػػػػدخالت املعرفيػػػػػػ   كهػػػػػػ ا داسػػػػػػتيا كجوهر ػػػػػػا يف  قيػػػػػػق التحسػػػػػػر املسػػػػػػتمر كالت ػػػػػػو ر املالعكسػػػػػػي  دكرا أساسػػػػػػ

 .االقتصاد    االجتماعي  كالبيئي  :  تلف امل  يف أشكال الشام   نعك  بصورة تلقا ي  عل  ا داء
لقػػػػػػػػػد أك ػػػػػػػػػػحا الدراسػػػػػػػػػات اراصػػػػػػػػػػ  أف قمػػػػػػػػػ  ا داء تتمثػػػػػػػػػػ  يف الشػػػػػػػػػررات الػػػػػػػػػػ   قػػػػػػػػػق اإلجنػػػػػػػػػػازات 

النتػػػػػػػا   اإلرنابيػػػػػػػ  الػػػػػػػ  تعتمػػػػػػػد الت ػػػػػػػو ر املسػػػػػػػتمر لػػػػػػػألداء ك القػػػػػػػدرة علػػػػػػػ  التعامػػػػػػػ  مػػػػػػػ  املت ػػػػػػػاات  الع يمػػػػػػػ  ك
 املتواصل .
املسػػػػػػػػتمر   التحسػػػػػػػػرك   ػػػػػػػػو رالتذات ا داء العػػػػػػػػاِف ك املتميػػػػػػػػز طر قهػػػػػػػػا حنػػػػػػػػو  املن مػػػػػػػػاتلقػػػػػػػػد عرفػػػػػػػػا ك 

يف العمػػػػػػػػ   فلقػػػػػػػػد ك الر ػػػػػػػػادة  التفػػػػػػػػوؽللوصػػػػػػػػوؿ إُف  إسػػػػػػػػرتاتييفيتهاريفػػػػػػػػزء أساسػػػػػػػػي ال  تيفػػػػػػػػزأ مػػػػػػػػت سياسػػػػػػػػتها ك 
تبنػػػػا هػػػػ ف الشػػػػررات منهيفػػػػػا شػػػػامال  عتمػػػػد علػػػػػ  إر ػػػػاء العميػػػػ  ك اسػػػػت الؿ مهػػػػػارات كمواهػػػػم أفػػػػراد الشػػػػػرر  

ك مػػػػػػػت مث مػػػػػػػ  مراعػػػػػػػاة مسػػػػػػػؤكليتها االجتماعيػػػػػػػ  كالبيئيػػػػػػػ   كت ػػػػػػػو ر أسػػػػػػػاليم كطػػػػػػػرؽ اإلنتػػػػػػػاج   ب ر قػػػػػػػ  إبداعيػػػػػػػ  
 .كا هداؼ املنت رة تتحقق املكاسم

   تقسيم الفص  الثاين إُف  ال   مبا ث أساسي :ت سيسان عل  ما تقدـ  شنكت 
 ؛ اسقاطات التنمية المستدامة على مستوى الماسسةالمبحث األول: 
 ؛تحسين األداء المستدام  :المبحث الثاني

 .إدارة المعرفة والرفع من مستوى األداء المستدام  :المبحث الثالث     
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 ؛مستوى الماسسة مية المستدامة علىاسقاطات التن: األولالمبحث 
شنكػػػػػػػػت تل ػػػػػػػػيع اسػػػػػػػػقاطات التنميػػػػػػػػ  املسػػػػػػػػػتدام  علػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػتول املؤسسػػػػػػػػ  يف االدكار االساسػػػػػػػػي  االقتصػػػػػػػػػاد    

 االجتماعي  كالبيئي :
  الدور االقتصادي للماسسة في ظل مفهوم التنمية  المستدامة:الدور االقتصادي للماسسة في ظل مفهوم التنمية  المستدامة:المةلب األول: المةلب األول: 

اهنػػػػػػػػ  كاملسػػػػػػػػتقبلي  لالقتصػػػػػػػػاد إف البعػػػػػػػػد االقتصػػػػػػػػادم للتنميػػػػػػػػ  املسػػػػػػػػتدام   تمحػػػػػػػػور  ػػػػػػػػوؿ االنعكاسػػػػػػػػات الر 
 قيػػػػػػػػػق التنميػػػػػػػػػ  االقتصػػػػػػػػػاد   مػػػػػػػػػ  ا خػػػػػػػػػ  يف احلسػػػػػػػػػباف  اُفعلػػػػػػػػػ  البيئػػػػػػػػػ    يػػػػػػػػػث هػػػػػػػػػدؼ التنميػػػػػػػػػ  املسػػػػػػػػػتدام  

التوازنػػػػػات البيئيػػػػػ   كهػػػػػو مػػػػػا  سػػػػػتدعي تػػػػػدعيم كتفعيػػػػػ  أدكات اقتصػػػػػاد   تسػػػػػاعد علػػػػػ  اسػػػػػتهالؾ مػػػػػوارد احلا ػػػػػر 
قتصػػػػػػادم للمؤسسػػػػػػات يف  ػػػػػػ  مفهػػػػػػـو التنميػػػػػػ  ب سػػػػػػلوب  راعػػػػػػي مصػػػػػػاٌف املسػػػػػػتقب   كشنكػػػػػػت تو ػػػػػػين الػػػػػػدكر اال

 املستدام  فيما  لي:
 قيػػػػػػػق النمػػػػػػػو االقتصػػػػػػػػادم املسػػػػػػػتداـ  كالػػػػػػػػ م  تحقػػػػػػػق برفػػػػػػػػ  االنتاجيػػػػػػػ  الزراعيػػػػػػػػ  كالصػػػػػػػناعي   كز ػػػػػػػػادة   -

 رفاءة رأس املاؿ ك اشباع احلاجات االساسي  كتوفا فرص العم  لرف  املداخي ؛
زنفػػػػػز العمػػػػػاؿ علػػػػػ   وػػػػػامػػػػػت التفػػػػػاكت يف توز ػػػػػ  املػػػػػداخي   العدالػػػػػ  يف توز ػػػػػ  املػػػػػوارد االقتصػػػػػاد   كاحلػػػػػد -

 العم  كز ادة االنتاجي ؛
 اق  كاملوارد ال بيعي ؛ ختفيع التكالي  مت خالؿ االقتصاد يف استهالؾ ال -
كهػػػػو مػػػػا  ػػػػؤدم إُف انتػػػػاج ارثػػػػر اػػػػوارد أقػػػػ  مػػػػ  احلفػػػػاظ علػػػػ    لفػػػػات الصػػػػناعي إعػػػػادة تػػػػدك ر امليػػػػاف كامل -

 البيئ .
  1إُف املهاـ التالي : ه ا باإل اف    

 ؛االست داـ الرشيد للموارد النا ب  -
 املتيفددة اا ال  تيفاكز قدرها عل  التيفدد؛ است داـ املوارد -

 احلد مت انتاج النفا ات  يث ال  تعدل قدرة البيئ  عل  استيعا ا؛
 تشيفي  است داـ ال اقات الن يف    راست داـ البنز ت اراِف مت الرصاص؛ -
 د املوارد ال بيعي ؛ا قاؼ تبد  -
  و   ا مواؿ مت اإلنفاؽ عل  اال راض العسكر   إُف االنفاؽ عل  ا تياجات التنمي . -
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رف دمػػػػػػػ  البعػػػػػػػد االقتصػػػػػػػادم للتنميػػػػػػػ  املسػػػػػػػتدام   ػػػػػػػمت نشػػػػػػػاط املن مػػػػػػػ   كػػػػػػػوف مػػػػػػػت خػػػػػػػالؿ كمنػػػػػػػ  فػػػػػػػ
اكرف البحػػػػػػث التنميػػػػػػ  املسػػػػػػتدام  علػػػػػػ   أرض الواقػػػػػػ   كمػػػػػػت أهػػػػػػم  ػػػػػػ مبػػػػػػادئالتسػػػػػػيا املسػػػػػػتداـ الػػػػػػ م  ػػػػػػرتجم 

عػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػب  جد ػػػػػػػػػدة يف االنتػػػػػػػػػاج  اإلنتػػػػػػػػػاج ا خ ػػػػػػػػػر  تسػػػػػػػػػيا النفا ػػػػػػػػػات  كاالقتصػػػػػػػػػاد يف ال اقػػػػػػػػػ  كاملػػػػػػػػػوارد 
 البشر  .

 1:  منهاكللتسيا املستداـ   ار عل  عدة مستو ات
 التوفيق بر ا داء االقتصادم كتلبي  ر بات كت لعات اجملتم  كا داء البيئي كاالجتماعي. -
سػػػػػػػ   الفعاليػػػػػػػػ  البيئيػػػػػػػ : إف الفعاليػػػػػػػػ  البيئيػػػػػػػ  هػػػػػػػػي طر قػػػػػػػ  يف التسػػػػػػػػيا تشػػػػػػػػيف  أف االنتػػػػػػػاج ا ف ػػػػػػػػ  بوا -

تكػػػػػػػػوف أرثػػػػػػػػر تنافسػػػػػػػػي  كأرثػػػػػػػػر ابتكػػػػػػػػارا كمسػػػػػػػػؤكلي  علػػػػػػػػ  املسػػػػػػػػتول البيئػػػػػػػػي  فالفعاليػػػػػػػػ  البيئيػػػػػػػػ  جتعػػػػػػػػ  
املؤسسػػػػ  تنػػػػت  أرثػػػػر اػػػػوارد أقػػػػ  ك كػػػػوف ذلػػػػك بردمػػػػاج عنصػػػػر  سػػػػم   تػػػػدك ر النفا ػػػػات  كالتقليػػػػ  مػػػػت 

هػػػػػػدر املػػػػػػوارد مػػػػػػت القيمػػػػػػ  االقتصػػػػػػاد   كرأس املػػػػػػاؿ االجتمػػػػػػاعي علػػػػػػ  مسػػػػػػػتول  التلػػػػػػوث كرػػػػػػ ا تفػػػػػػادم
 من مات ا عماؿ؛

 احلث عل  الت ور التق  خاص  يف  اؿ االقتصاد يف ال اق ؛ -
 دم  التكالي  البيئي  كاالجتماعي  يف سعر التكلف ؛ -
  سر مكان  املن م  يف ا سواؽ املالي  يالبورص  ؛ -
 يف املن م . ز ادة كفاء املساذنر -

  الدور االجتماعي للماسسة في ظل مفهوم التنمية المستدامة  المساولية االجتماعية :الدور االجتماعي للماسسة في ظل مفهوم التنمية المستدامة  المساولية االجتماعية :  المةلب الثاني:المةلب الثاني:
ال تقتصػػػػػػر ك يفػػػػػػ  املؤسسػػػػػػ  يف القيػػػػػػاـ اهمتهػػػػػػا االقتصػػػػػػاد   فقػػػػػػط  بػػػػػػ  تشػػػػػػم  املهػػػػػػاـ االجتماعيػػػػػػ  كالػػػػػػ  

 تتيفسد يف مسؤكلي  املؤسس  جتاف  ي  االطراؼ ال  ت تتعام  معهم.
ـــــــــة: .1 ـــــــــ  المســـــــــاولية االجتماعي كا ػػػػػػػػػد رمسػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػدد كمتفػػػػػػػػػق عليػػػػػػػػػ  للمسػػػػػػػػػؤكلي   تعر ػػػػػػػػػ  ال  وجػػػػػػػػػد تعرا

بػػػػػػ  إف هنػػػػػػاؾ تعر فػػػػػػات عػػػػػػدة  كمػػػػػػ  تعػػػػػػدد هػػػػػػ ف التعر فػػػػػػات تتعػػػػػػدد  االقتصػػػػػػاد  للمؤسسػػػػػػات  االجتماعيػػػػػػ 
 املبػػػػػػػادرات كالفعاليػػػػػػػات  سػػػػػػػم طبيعػػػػػػػ  بيئػػػػػػػ  العمػػػػػػػ  ا ي ػػػػػػػ   كن ػػػػػػػاؽ العمػػػػػػػ  املؤسسػػػػػػػي  كمػػػػػػػا تتمتػػػػػػػ  بػػػػػػػ 

لػػػػػي   ابتػػػػػان بػػػػػ   للمؤسسػػػػػ  االجتماعيػػػػػ مػػػػػت قػػػػػدرات ماليػػػػػ  كبشػػػػػر   كبالتػػػػػاِف فػػػػػرف تعر ػػػػػ  املسػػػػػؤكلي   املؤسسػػػػػ 
 ػػػػػر ك  .كاالجتماعيػػػػػ  االقتصػػػػػاد  هػػػػػو تعر ػػػػػ  د نػػػػػاميكي  كاقعػػػػػي كمت ػػػػػور  تػػػػػواءـ مػػػػػ  املت ػػػػػاات السياسػػػػػي   

م كقتنػػػػػػػا احلػػػػػػػاِف َف  ػػػػػػػتم  د ػػػػػػػد تعر ػػػػػػػ  للمسػػػػػػػؤكلي  االجتماعيػػػػػػػ  للمؤسسػػػػػػػ  بشػػػػػػػك   ػػػػػػػدد كقػػػػػػػاط   كتسػػػػػػػ

                                                 
1
 Beat Burgenmier, économie du développement durable, Edition de Boeck université, Belgique, 2007,p 246. 
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اوجبػػػػػػ  قػػػػػػوة إلػػػػػػزاـ قانونيػػػػػػ  كطنيػػػػػػ  كدكليػػػػػػ    يػػػػػػث مازالػػػػػػا هػػػػػػ ف املسػػػػػػؤكلي  تسػػػػػػتمد قبو ػػػػػػا كانتشػػػػػػارها مػػػػػػت 
 :طبيعتها ال وعي  كمت هنا تعددت التعار   كال   ن رر منها ما  لي

 ب ءػػػػػا:    اماملسػػػػػتديف إطػػػػػار التنميػػػػػ   االجتماعيػػػػػ كلي  ؤ مصػػػػػ لن املسػػػػػ عػػػػػرؼ  اماملعهػػػػػد الػػػػػدكِف للتنميػػػػػ  املسػػػػػتد
يف تعز ػػػػػػز الررػػػػػػا ز  االجتماعيػػػػػػ كلي  ؤ  إُف اجملتمػػػػػػ  كأنػػػػػػ  مػػػػػػت املتوقػػػػػػ  أف تسػػػػػػهم معػػػػػػا ا أك مقػػػػػػا ي  املسػػػػػػتشػػػػػػا

 ؛1كاحلما   البيئي   االجتماعي   االقتصاد  كهي التنمي    اماملستدالثال   لتحقيق التنمي  
  زاـ هػػػػػػ ف ا خػػػػػػاة علػػػػػػ  أءػػػػػػا التػػػػػػ االجتماعيػػػػػػ كالتنميػػػػػػ  املسػػػػػػؤكلي   االقتصػػػػػػادمرمػػػػػػا تعػػػػػػرؼ من مػػػػػػ  التعػػػػػػاكف

باملسػػػػػاذن  يف التنميػػػػػ  االقتصػػػػػاد    مػػػػػ  احلفػػػػػاظ علػػػػػ  البيئػػػػػ  كالعمػػػػػ  مػػػػػ  العمػػػػػاؿ كعػػػػػا الهم  كاجملتمػػػػػ  ا لػػػػػي 
 ؛2ؼكاجملتم  بشك  عاـ  دؼ  سر جودة احلياة  مي  ا طرا

 عرفها(John Ireland)   3النشاطاتبدرج  جتسيد القيادة يف تنفي   ترتبطاملسؤكلي  اإلجتماعي  للمؤسس. 

 أما (Barnard)    ؛4فقد عرفها    لي  إقتصادم  قانوين  أخالقي  إجتماعي كلليفوانم البيئي 
  كأ ػػػػػػاؼ(Strier)  اجملتمػػػػػػ  كاػػػػػػاب ءػػػػػػا:  نثػػػػػػ  توقعػػػػػػات اجملتمػػػػػػ  ملبػػػػػػادرات املنشػػػػػػ ة يف  ػػػػػػاؿ مسػػػػػػئوليتها جتػػػػػػاف 

شػػػػػ ة بو ا فهػػػػػا ا ساسػػػػػي  للحصػػػػػػوؿ  تيفػػػػػاكز احلػػػػػد ا دىن مػػػػػت اإلذعػػػػػاف القػػػػػانوين كبصػػػػػػورة ال ت ػػػػػر بقيػػػػػاـ املن
 ؛5عل  عا د مناسم مت استثماراها 

  اجمللػػػػػػػ  ا علػػػػػػػ  العػػػػػػػاملي للتنميػػػػػػػ  املسػػػػػػػتدشن عػػػػػػػرؼ (WBCSD)   ب ءػػػػػػػا: مؤسسػػػػػػػاتلل االجتماعيػػػػػػػ املسػػػػػػػؤكلي 
كاجملتمػػػػػ    تعهػػػػػد مػػػػػت ق ػػػػػاع ا عمػػػػػاؿ باملشػػػػػارر  يف التنميػػػػػ  املسػػػػػتدام  مػػػػػت خػػػػػالؿ عمػػػػػ  العػػػػػاملر كعػػػػػا الهم

 ؛6ليمي ب رض  سر جودة  ياهم ا لي كاإلق
 ت ػػػػػوع  الػػػػػ  تسػػػػػاهم يف.   يػػػػػ  ا ػػػػػاكالت :أمػػػػػا ال رفػػػػػ  التيفار ػػػػػ  العامليػػػػػ  املسػػػػػؤكلي  االجتماعيػػػػػ  فعرفتهػػػػػا ب ءػػػػػا

 االجتماعيػػػػػػػ املؤسسػػػػػػػات لتحقيػػػػػػػق تنميػػػػػػػ  بسػػػػػػػبم اعتبػػػػػػػارات أخالقيػػػػػػػ  كاجتماعيػػػػػػػ . كبالتػػػػػػػاِف فػػػػػػػرف املسػػػػػػػؤكلي  
كجػػػػػػود إجػػػػػػراءات ملزمػػػػػػ  قانونيػػػػػػا. كلػػػػػػ لك فػػػػػػرف  ا عمػػػػػػاؿ دكفتعتمػػػػػػد علػػػػػػ  املبػػػػػػادرات احلسػػػػػػن  مػػػػػػت رجػػػػػػاؿ 

 ؛7اإلقناع كالتعلم  املسؤكلي  االجتماعي  تتحقق مت خالؿ
                                                 

1
 Dilek Cetindamara, Kristopher Husoy, Corporate Social Responsibility Practices and Environmentally 

Responsible Behavior: The Case of The United Nations Global Compact,  Journal of Business Ethics, 2007, 

p: 163-176. 
2
 Maire-Française Guyonnaud et Frédérique Willard, du management environnemental au developpement 

durable des entreprises, France, ADEME, mars 2004, p 05. 
3
Alessia D’Amato, Sybil Henderson, Sue Florence, corporate social responsibility and sustainable business a 

guide to leadership tasks and functions, center for creative lerdership, Greensboro, North Carolina, 2009, p 43. 
4
 David Crowther, Güler Aras, Corporate Social Responsibility, VENTUS Publishing APS, 2008,p 10. 

5
 مت لعين  ت بيقي  دراس  :المعلومات وشفافية نظام األعمال لمنظمات االجتماعية المساولية العامرم   ست مهدم صاٌف ال اليب  منصور  ست طاهر

.57  ص ا ردني  التيفار   املصارؼ
6
Alessia D’Amato, Sybil Henderson, Sue Florence. Op.cit, p43. 

7
.57  مرج  سابق  ص العامرم  ست مهدم صاٌف ال اليب  منصور  ست طاهر
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  كالػػػػػ  هػػػػػدؼ إُف  قيػػػػػق شػػػػػرؼ عليهػػػػػا إدارة املػػػػػوارد البشػػػػػر  ا نشػػػػػ   الػػػػػ  تالػػػػػ ام  ك كهػػػػػي رػػػػػ  ا عمػػػػػاؿ ك  
اصػػػػػػاٌف العػػػػػػػاملر  االهتمػػػػػػاـكرة ب ػػػػػػر  التػػػػػػزاـفهػػػػػػي   االقتصػػػػػػػاد   تتكامػػػػػػ  مػػػػػػ  ا هػػػػػػداؼ اجتماعيػػػػػػ أهػػػػػػداؼ 

1 قيق الر ا الو يفي لد همك 
.
 

 ػػػػػػػر كقتنػػػػػػػا الػػػػػػػراهت  ال تػػػػػػػزاؿ املسػػػػػػػؤكلي  االجتماعيػػػػػػػ  يف جوهرهػػػػػػػا أدبيػػػػػػػ  كمعنو ػػػػػػػ   أم أءػػػػػػػا تسػػػػػػػتمد قوهػػػػػػػا 
  للمؤسسػػػػػػ االجتماعيػػػػػػ كوػػػػػػا سػػػػػػبق  ت ػػػػػػن أف املسػػػػػػئولي    ختيار ػػػػػػ اإلنتشػػػػػػارها مػػػػػػت طبيعتهػػػػػػا ال وعيػػػػػػ  إكقبو ػػػػػػا ك 

َف   خػػػػػػ   االلتػػػػػػزاـالتزامهػػػػػػا جتػػػػػػاف عما ػػػػػػا  دعػػػػػػم اجملتمػػػػػػ  كمسػػػػػػاندت  مػػػػػػ  محا ػػػػػػ  البيئػػػػػػ   إال أف هػػػػػػ ا  عمومػػػػػػا تعػػػػػػ 
 الصف  اإلجبار   بعد.

 مت أكؿ"ك للشررات االجتماعي  للمسؤكلي  شامال تعر فا أع   مت أكؿ Carroll راركؿ البا ث ك عت 
 نت رهػا  الػ  كالت وعي  كا خالقي  كالقانوني  قتصاد  اال التوقعات أءا تشم   رل رما  " 2.الن ر   أسسها  ا ك  

  رػاركؿ ك ػرل .للمن مػ  الكليػ  االجتماعيػ  املسػؤكلي  مسػتو ات كت خػ  زمنيػ   فػرتة يف املن مػات مػتاجملتمػ  
Caroll  كاملسػؤكلي   القانونيػ  كاملسػؤكلي  االقتصػاد   املسػؤكلي  كهػي املسػؤكليات مػت أنػواع أربعػ  للمؤسسػ  أف 

 كهي مبين  يف ا دكؿ التاِف:  "3.ارا   كاملسؤكلي   خالقي ا

                                                 
1
.42  ص دار الوراؽ  عماف ال بع  ا كُف  كالعلـو اإلدار    االقتصاد رلي  ألعمال في شركات األعمالأخالقيات اإلدارة و مساولية ا  جنم عبود جنم
 العاملر املد ر ت آلراء  ليلي  دراس  :ايهعل املرتتب  كا نش   االجتماعي  املسؤكلي  ـوفهمل املدراء إدراؾ مدل جعب   مب وت ماجد  ست  مد فؤاد 2
 للشررات  االجتماعي  للمسؤكلي  ا كؿ املؤنر إُف مقدم  عم  كرق  الصناعي   املن مات مت عين  يف
 4 .ص   2008 أرتوبر اليمت  صنعاء   املستهلك ك السوؽ ك وث دراسات مررز .
 

3
Laurent CAPPELLETTI, contribution à l’audit et au contrôle de la RSE, 8eme université de 

l’audit social, Dakar – Sénégal, mai 2006, p.72. 
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 أبعاد المساولية االجتماعية وعناصرها الرئيسية والفرعية   1-2جدول رقم  

  دار كا   للنشر  واخالق األعمالالمساولية االجتماعية : طاهر  ست منصور ال اليب  صاٌف مهدم  ست العامرم  المصدر
 .82:ص،205،ال بع  ا كُف

 البعد العناصر الرئيسية العناصر الفرعية
 من  اال تكار كعدـ اال رار باملستهلكر •

 املنافس  العادل  ا رتاـ قواعد املنافس  كعدـ إحلاؽ ا ذل باملنافسر •

دمات ال  استفادة اجملتم  مت التقدـ التكنلوجي كار • االقتصادي
 شنكت أف  وفرها

است داـ التكنولوجيا يف معا   ا  رار ال  تلحق  •
 باجملتم  كالبيئ 

 التكنولوجيا

 عدـ اإلجتار باملواد ال ارة عل  اختالؼ انواعها •
 محا   ا طفاؿ صحيا ك قافيا •

 املزكرة كاملز ف محا   املستهلك مت املوارد  •
 قوانر محا   املستهلك

 القانوني

 تلوث املياف كا واء كالرتب من   •
 بعد استهالرهاالت لع مت املنتيفات  •

 من  االست داـ التعسفي للمواد •
 صيان  املوارد كتثمينها •

 

 محا   البيئ 

 من  التمييز عل  أساس العرؼ أك ا ن  اك الد ت •
  ركؼ العم  كمن  عم  ا  داث ك ار الست •

 إصابات العم  •
  ط ال ماف االجتماعيخالتقاعد ك  •

 م  املرأة ك ركفها اراص ع •
  ا القانونيراملهاجر ت كتش ي   •

 عم  املعوقر •

 السالم  كالعدال 

 مراعاة ا وانم االخالقي  يف االستهالؾ •
 مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص يف التو ي  •

 مراعاة  قوؽ االنساف •
 خالقي ا  املعا ا

 األخالقي
 ا رتاـ العادات كالتقاليد •

 مارسات الالأخالقي مكافح  امل درات كامل •
ا عراؼ كالقيم 
 االجتماعي 

 املالب  •
 اردمات •
 النق  العاـ •
 ال كؽ العاـ •

 الخيري نوعي  احلياة



  إدارة المعرفة وتحسين األداء في ظل ضوابط التنمية المستدامة إدارة المعرفة وتحسين األداء في ظل ضوابط التنمية المستدامة                                                                               الثانيالثانيالفصل الفصل 

  

                                     

71 

 

" carroll "رػػػػػػػػاركؿ   كل ػػػػػػػػرض فهػػػػػػػػم هػػػػػػػػ ف املكونػػػػػػػػات ا ربعػػػػػػػػ  للمسػػػػػػػػؤكلي  االجتماعيػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ  قػػػػػػػػدمها

ننػػػػػػا جنػػػػػػد عالقػػػػػػػ   ك يقػػػػػػ  بػػػػػػػر مت لبػػػػػػات النيفػػػػػػػاح يف العمػػػػػػ  كمت لبػػػػػػػات تلبيػػػػػػ   اجػػػػػػػات اجملتمػػػػػػ  كخاصػػػػػػػ  يف رف
قانونيػػػػػ    يػػػػػث نثػػػػػ  هػػػػػ ف ا بعػػػػػاد م الػػػػػم أساسػػػػػي  للميفتمػػػػػ  رنػػػػػم تلبيتهػػػػػا مػػػػػت إطػػػػػار ا بعػػػػػاد االقتصػػػػػاد   كال

قبػػػػػػػ  من مػػػػػػػات ا عمػػػػػػػاؿ  يف  ػػػػػػػر  توقػػػػػػػ  اجملتمػػػػػػػ  مػػػػػػػت هػػػػػػػ ف املن مػػػػػػػات أف تػػػػػػػوِف أذنيػػػػػػػ  أرػػػػػػػ  فيمػػػػػػػا سنػػػػػػػع 
ك ػػػػػػػػ  " carroll "العناصػػػػػػػػر االخالقيػػػػػػػػ  كارا ػػػػػػػػ  علمػػػػػػػػا ب ءػػػػػػػػا ر بػػػػػػػػات مشػػػػػػػػركع  للميفتمػػػػػػػػ  . كاملال ػػػػػػػػ  أف 

هرمػػػػػي متسلسػػػػػ  لتو ػػػػػين الػػػػػرتابط بينهػػػػػا مػػػػػت جانػػػػػم كمػػػػػت جانػػػػػم  خػػػػػر فػػػػػرف اسػػػػػتناد أم هػػػػػ ف ا بعػػػػػاد بشػػػػػك  
كل  بعػػػػد علػػػػ  بعػػػػد  خػػػػر شنثػػػػ   الػػػػ  كاقعيػػػػ  فػػػػال شنكػػػػت أف نتوقػػػػ  مػػػػت من مػػػػات ا عمػػػػاؿ مبػػػػادرات خا ػػػػ  كمسػػػػؤ 

كا خالقيػػػػػػ  جتػػػػػػاف اجملتمػػػػػػ   القانونيػػػػػػ  ر  ملهػػػػػػا ملسػػػػػػؤكليتها االقتصػػػػػػاد   طػػػػػػاإإذا َف تكػػػػػػت قػػػػػػد ق عػػػػػػا شػػػػػػوطا يف 
 .1ل م تعم  في ا

 للمسػػؤكليات أساسػػي  مفػػاهيم  ال ػػ   ػػمت االجتماعيػػ  املسػػؤكلي  Caroll رػػاركؿ   ػػدد رمػػا
 2 لي: ما يف نثلا  سالفا امل رورة
 متمثلػ  رانػا االقتصػاد   املؤسسػ  مسػؤكلي  أف إُف كتشػا :األربـاح تحقيـق تجـا  المسـاولية 

 بػ  جػاء مػػا تؤ ػد القاصػرة املسػػؤكلي   فكهػ .ا سػهم كحلملػػ  للمػالكر ا ربػاح  قيػق يف فقػط
 .فر دماف االقتصادم

 رمسػؤكلي  الر يػػ   هػػداؼ املوجهػػ  االنتقػػادات نتييفػ  :المصـال  أصـحاب تجـا  المسـاولية 
 كالػ  املصػاٌف أصػحاب جتػاف باملسػؤكلي   سػم  مػا  هػر االقتصػاد    املؤسسػ  تررػز عليهػا ك يػدة
مػػت مسػػتهلكر  عػػاملر   هػػز ت   املصػػاٌف أصػػحاب أهػػداؼ االهتمػػاـ بتلبيػػ   ػػركرة علػػ  تررػػز

 .موزعر ك اهم
 التػزاـ  ػركرة إُف ك شػا ا خػاة  ا عػواـ يف املفهػـو هػ ا انتشػر كقػد :المجتمـع تجـا  المسـاولية 

 ذات ا ماعػات ت ر ػ  اػا االهتمػاـ خػالؿ مػت كذلػك عػاـ بشػك  كاجملتمػ  البيئػ  املؤسسػ  جتػاف
 .البيئ  جتاف اإلرنابي  السلوريات بتعز ز تنادم كال  العالق 

 بالنسػػب  أكلو ػػات ن ػػاـ يف ا ربعػػ  املسػػؤكليات هػ ف ك ػ   أنػػ  ػػرل رػػاركؿ أ ػاث يف املػػتمعت إف
 تسػتمر لكػي االقتصػاد    رػ لك كالعوا ػد ا ربػاح بتحقيػق ملزمػ  ا عمػاؿ فمن مػ  ملن مػات ا عمػاؿ 

                                                 
1
Archie B CAROLL, a three dimensional conceptuel model of corporate social responsability, 

Business and horizon, USA, July – august 1991, p. 40-42 
2
 يف العلػـو علػـو مقدمػ  لنيػ  شػهادة درتػوراف أطرك ػ   التنمية المستدامة للماسسة االقتصاداة في ظل تحداات لالتحكم في األداء الشام  العا م عبد الرمحت
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 خػالؿ مػت م نبػ  سػتكوف كإال القانونيػ  ملسػا التا عػت نفسػها كتبعػد القػوانر  ػرـت  أف رنػم العمػ  يف
  .القوانر ه ف خرؽ
 Academy of management  ل  يف نشر مقاؿ يف 1985 أ  ا عاـ  Sundra HOLMS البا ثر كمت

journalعٌْاى تحت Corporate Social Performance and present area of commitment  أبدل كال م 
 في  تعم  ال م اجملتم  ا عماؿ جتاف من م  عل  التزاما اعت ها"ك االجتماعي  ملسؤكلي ا بش ف أخرل ن ر كجه 
 الصحي  اردمات ك سر "الفقر  ارب  مث  االجتماعي  ا نش   مت رباة  موع  يف املساذن  طر ق عت كذلك

 . 1ك اها كاملواصالت اإلسكاف مشكل  ك   عم  فرص خلق أك كمكافح 
ـ تبنيها مت قب  من مات ا عماؿ  قـو يف جوهرف دي  كدرج  تبنيها أك عسؤكلي  االجتماعإف مس ل  امل

عل  مي  املن م  للرتريز عل  ا انم االقتصادم كا انم االجتماعي بعناصرف امل تلف  كاملو ح  يف ا دكؿ 
 2أدناف:

   المساولية االجتماعية والنموذج االقتصادي واالجتماعي 2-2 جدول 

 
مؤنر البيئ    المساولية االجتماعية وأخالقيات االعمال العامرم   ست مهدم صاٌف ك ال اليب منصور  ست طاهر  مصدر :ال

 54 .:ص 2006ا ردف    كالتنمي   عماف
  المةلب الثالث: الدور البيئي للماسسة في ظل مفهوم التنمية المستدامة  المساولية البيئية :المةلب الثالث: الدور البيئي للماسسة في ظل مفهوم التنمية المستدامة  المساولية البيئية :

عمػػػػػاؿ مػػػػػ  البيئػػػػػ  رمع ػػػػػ   ػػػػػاين  كذلػػػػػك  نػػػػػا منهػػػػػا أف البيئػػػػػ  نثػػػػػ  مػػػػػواردا لقػػػػػد تعاملػػػػػا من مػػػػػات ا   
المتناهيػػػػػػػ  كبالتػػػػػػػاِف فالزالػػػػػػػا وارسػػػػػػػاها السػػػػػػػلبي  كالعدا يػػػػػػػ   ػػػػػػػدها  فهػػػػػػػي ت خػػػػػػػ  ا ػػػػػػػواء النقػػػػػػػي كاملػػػػػػػاء كالرتبػػػػػػػ  
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 54 .:ص     مرج  سابقاولية االجتماعية وأخالقيات االعمالالمس العامرم   ست مهدم صاٌف ك ال اليب منصور  ست هر طا. 
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الو يػػػػػد  الزراعيػػػػػ  لتحو ػػػػػا إُف هػػػػػواء قػػػػػاة  ػػػػػار كإُف مػػػػػاء مثقػػػػػ  بػػػػػاملواد السػػػػػام  كتربػػػػػ  ريميا يػػػػػ  ملو ػػػػػ  كتفسػػػػػاها
 : 1يف ذلك هو تع يم اربا ها كرأمسا ا  ك تيفل  ذلك فيما  لي

االقتصػػػػػػػاد   علػػػػػػػ  ا وانػػػػػػػم ا خالقيػػػػػػػ  كالبيئيػػػػػػػ   يػػػػػػػث أف الشػػػػػػػررات ك ػػػػػػػا تػػػػػػػ  ا  ت ليػػػػػػػم ا وانػػػػػػػم -
تبنػػػػػػػػا اقتصػػػػػػػػاد ات احليفػػػػػػػػم سػػػػػػػػعيا كراء مزا ػػػػػػػػا  -افهومهػػػػػػػػا املػػػػػػػػادم الصػػػػػػػػرؼ  -السػػػػػػػػعي إُف الكفػػػػػػػػاءة 

 ػػػػػػػدة ك قيػػػػػػق ز ػػػػػػادة التكلفػػػػػػ  يف السػػػػػػػوؽ فكػػػػػػاف هػػػػػػ ا إ ػػػػػػ انا قو ػػػػػػػا احليفػػػػػػم الكبػػػػػػا رفػػػػػػع تكلفػػػػػػ  الو 
 باالستهالؾ الكبا للموارد كالتلوث الواس  يف البيئ ؛

من مػػػػػػػات ا عمػػػػػػػاؿ رانػػػػػػػا همػػػػػػػ  التكلفػػػػػػػ  املتعلقػػػػػػػ  بالبيئػػػػػػػ   فػػػػػػػاملوارد البيئيػػػػػػػ  راملػػػػػػػاء كا ػػػػػػػواء ك اهػػػػػػػا   -
 ػػػػػر أءػػػػػا مػػػػػوارد تسػػػػػتهلك يف  رانػػػػػا تعتػػػػػ  تكػػػػػالي  خارجيػػػػػ   تحملهػػػػػا اجملتمػػػػػ  أك البيئػػػػػ  عمومػػػػػا يف

عمليػػػػػػات الشػػػػػػرر  االنتاجيػػػػػػ  كرنػػػػػػم  ملهػػػػػػا رتكػػػػػػالي  داخليػػػػػػ   كلقػػػػػػد  لػػػػػػا الشػػػػػػررات تقػػػػػػاـك هػػػػػػ ف 
الفكػػػػػرة مؤرػػػػػدة أف عوامػػػػػ  البيئػػػػػ  هػػػػػي عوامػػػػػ   انيػػػػػ  كأف اجملتمػػػػػ  هػػػػػو مػػػػػت  ػػػػػدف  هػػػػػ ف التكلفػػػػػ   كلكػػػػػت 

اجملتمػػػػػ   ػػػػػدف  إُف سػػػػػرعاف مػػػػػا أصػػػػػبحا القيػػػػػود تتزا ػػػػػد علػػػػػ  الشػػػػػررات مػػػػػت أجػػػػػ  االنتقػػػػػاؿ مػػػػػت مبػػػػػدأ 
مبػػػػػدأ امللػػػػػوث  ػػػػػدف   كمػػػػػ  أف هػػػػػ ا املبػػػػػدأ زنقػػػػػق العدالػػػػػ  يف  مػػػػػ  ا عبػػػػػاء إال انػػػػػ    ػػػػػ  مػػػػػت النا يػػػػػ  

 البيئي  ال  ليب إال احلد ا دىن  يث أف تكلف  التلوث ستحد مت ز ادت .
 : اإلطار النظري لألداء الثانيالمبحث 

ن مػػػػػػات ا عمػػػػػاؿ. كعلػػػػػ  الػػػػػػر م مػػػػػت رثػػػػػرة البحػػػػػػوث  عػػػػػد ا داء مفهومػػػػػا  وليػػػػػا كهامػػػػػػا بالنسػػػػػب   ميػػػػػ  م
  لػػػػػ إال أنػػػػػ  َف  ػػػػػتم التوصػػػػػ  إُف إ ػػػػػاع  ػػػػػوؿ مفهػػػػػـو  ػػػػػدد   كالدراسػػػػػات الػػػػػ  تناكلػػػػػا ا داء كتقييمػػػػػ  كأبعػػػػػادف

املسػػػػػػتو ات الػػػػػػ  زنلػػػػػػ  عنػػػػػػدها كالقواعػػػػػػد   ررػػػػػػزكف علػػػػػػ ثوف  ناقشػػػػػػوف ا داء رمصػػػػػػ لن فػػػػػػ  ك البػػػػػػا  اؿفػػػػػػال  ػػػػػػز 
ا كاملقػػػػػػػا ي  ف أف ارػػػػػػػالؼ  ػػػػػػػوؿ مفهػػػػػػػـو ا داء  نبػػػػػػػ  مػػػػػػػت اخػػػػػػػتالؼ املعػػػػػػػا رمػػػػػػػا  عتقػػػػػػػدك    ا ساسػػػػػػػي  لقياسػػػػػػػ 
إدنػػػػػػا  يف  قيقػػػػػػ  ا مػػػػػػر مػػػػػػ  أف هػػػػػػ ا االخػػػػػػتالؼ  كقياسػػػػػػ  ت الػػػػػػ  تعتمػػػػػػد يف دراسػػػػػػك  البػػػػػػا ثوف الػػػػػػ   سػػػػػػت دمها

كسػػػػػػػيتم يف    عػػػػػػػود لتنػػػػػػػوع أهػػػػػػػداؼ كاجتاهػػػػػػػات البػػػػػػػا ثر يف دراسػػػػػػػتهم خاصػػػػػػػ  بعػػػػػػػد إ ػػػػػػػاف  شػػػػػػػرط ااالسػػػػػػػتمرار  
 تعرض ملفهـو االداء كالعوام  املؤ رة في  مث الن رة احلد ث  لالداء ال  ترب   باالستدام .ه ا املبحث ال
  ول: األداء والمصةلحـات القـرابة منـهول: األداء والمصةلحـات القـرابة منـهالمةلب األالمةلب األ

ػػػػػػػا   عكػػػػػػ  مصػػػػػػ لن ا داء أبعػػػػػػػادان خمتلفػػػػػػػ  لتعػػػػػػػدد  راء كاجتػاهػػػػػػػات املفكػػػػػػػر ت كالػػػػػػ  كإف بػػػػػػدت متقػػػػػػػارب  فرء 
هنػػػػػػػاؾ العد ػػػػػػد مػػػػػػت املص لحػػػػػػػات تتقػػػػػػػارب يف معنػاهػػػػػػػا رمػػػػػػا أف ك ، 1ء مػػػػػػت التفصػػػػػػي تسػػػػػػتحق أف نتناك ػػػػػػػا بشػػػػػػي
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ت ػػػػػػرؽ إُف  د ػػػػػػد أهػػػػػم  يتم ال ػػػػػ ا سػػػػػ  التبػػػػػػاس يف هػػػػػ ا املصػػػػػ لن كهػػػػػ ا مػػػػػا أد ل إُف كجػػػػػػود  فهػػػػػـومػػػػػ  هػػػػػ ا امل
 هػػػػػػػػػ فالتفرقػػػػػػػػػػ  بينػػػػػػػػػ  كبػػػػػػػػػر رػػػػػػػػػ لك ك بدقػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ ف املصػػػػػػػػػ لحات مػػػػػػػػػت أجػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػاكل  تو ػػػػػػػػػين مفهػػػػػػػػػـو ا داء 

 حػات.املص ل
 مفهـوم األداءالفرع األول: 

 اللغوي مفهومال .1
الل ػػػػػػ  الػػػػػػ م اشػػػػػػتق بػػػػػػدكرف مػػػػػػت ك  perform » « toمسػػػػػػتمد  مػػػػػػت الل ػػػػػػ  اإلجنليز ػػػػػػ  ل و ػػػػػػػان مصػػػػػػ لن ا داء 

ػػػػػػ  أك تػػػػػػػ د   عمػػػػػػ  ،« parformer »الفرنسػػػػػي    لقػػػػػد اهػػػػػػتم  العد ػػػػػد مػػػػػػت البػػػػػػا ثر ك  .2كالػػػػػػ م  عػػػػػ  تنفيػػػػػػ  مهم 

Lorrino.Ph) (Drucker.P, دراسػػػػػػػػػػاهم افهػػػػػػػػػػـو ا داء إال  أن ػػػػػػػػػػ  َف  توص ػػػػػػػػػػ  إُف إ ػػػػػػػػػػػاع  ػػػػػػػػػػوؿ خػػػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػػػت
تعػػػػػػػػد د سػػػػػػػػم كذلػػػػػػػػك باإلهتمامػػػػػػػػػات قػا مػػػػػػػػػ  يف منػػػػػػػػػاقش  ا داء رمصػػػػػػػػ لن فػػػػػػػػ    اؿكال تػػػػػػػػز   لػػػػػػػػ مفهػػػػػػػػـو  ػػػػػػػػػد د 

  املسػػػػػػػػ رةأهػػػػػػػػػداؼ كاجتػػػػػػػػػاهات البػػػػػػػػا ثر يف دراسػػػػػػػػاهم ن ػػػػػػػػران الخػػػػػػػػتالؼ إ ػػػػػػػػد ولوجيات البػػػػػػػػا ثر كا هػػػػػػػػداؼ 
ػػػػػي فمػػػػػنهم مػػػػػت كمػػػػػنهم مػػػػػت شنيػػػػػ  إُف   كبالتػػػػػاِف كسا ػػػػػػ   ليلػػػػػػ  تكػػػػػوف يف أ لبهػػػػػا تقنيػػػػػ   شنيػػػػػ  إُف ا ػػػػػػانم الكم 

 أرقاـ.ك  ا ػانم التن يمي فال  كتفي بالتعبا عت ا داء ايفر د نسم
 المفهوم االصةالحي .2

علػػػػػػػ   ػػػػػػػوؿ كجػػػػػػػود اتفػػػػػػػاؽ  اؿإدارة االعمػػػػػػػ اؿ وجػػػػػػػد اتفػػػػػػػاؽ بػػػػػػػر البػػػػػػػا ثر كاملمارسػػػػػػػر يف  ػػػػػػػ ال        
مػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػت  ررػػػػػػػػز علػػػػػػػػ  النا يػػػػػػػػ  السػػػػػػػػلوري  كمػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػت  ررػػػػػػػػز علػػػػػػػػ  النا يػػػػػػػػ  ف  تعر ػػػػػػػػ  مو ػػػػػػػػد لػػػػػػػػألداء

 كمنهم مت  ررز عل  النا ي  االسرتاتييفي .  التن يمي 
  3 قصد افهـو ا داء   امل رجات أك ا هداؼ ال   سع  الن اـ إُف  قيقهػا. 
  رمػػػػػػػػا  ػػػػػػػػرل(Hamady.H.M)  هػػػػػػػػو   هورهػػػػػػػػارػػػػػػػػاف سػػػػػػػػبم   أك أهػػػػػػػػداؼ أف  ا داء هػػػػػػػػو تصػػػػػػػػور خمرجػػػػػػػػات

ننػػػػػػػوم  ػػػػػػػا تفيفػػػػػػػا كجتنيػػػػػػػد ال اقػػػػػػػات املوجػػػػػػػودة داخػػػػػػػ   املػػػػػػػدخالتلكػػػػػػػت هػػػػػػػ ف  ؛نتػػػػػػػاج ملػػػػػػػدخالت مع ػػػػػػػاة
 4إلي   املن م املن م  بتسليط ال وء عليها مت أج  إ راز ه ا التصور ال م تسع  

  ي ػػػػػػػرل كLorrino.Ph  مػػػػػػػػ  للسػػػػػػػوؽ أف  ا داء هػػػػػػػو مػػػػػػػوع القػػػػػػػيم املسػػػػػػػتهلك  ك  (V) الفرؽ بػػػػػػػر القيمػػػػػػػ  املقد 
(Ci)   فػػػػػػػػبعع الو ػػػػػػػػدات يمرارػػػػػػػػز تكلفػػػػػػػػ   تعتػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػتهلك  للمػػػػػػػػوارد   هػػػػػػػػي تكػػػػػػػػالي  خمتلػػػػػػػػ  ا نشػػػػػػػػ  ك

                                                                                                                                                         

 
1
 81ص  2000  االردف.مؤسس  الوراؽ للنشر كالتوز    التحليل المالي تقييم االداء والتنبا بالفشل  محزة  مود الزبيدم - 

2- Ecosip, Dialogues autour de la performance en entreprise, Editions Harmattan, Paris, 1999, p18. 
3  - Lorrino Phillipe, Comptes et récits de la performance, Editions d’Organisations, Paris, 1996, p 47-48. 

4- H.M Hamady, Administrative reform in developing countries with special reference to Egypte and lybia, 

PH.S this is University of strathclyde-Glasgow, 1975, P215-216. 
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كا خػػػػػرل تعتػػػػػ  مرارػػػػػز ربػػػػػن كهػػػػػي يف نفػػػػػ  الوقػػػػػا   كتسػػػػػاهم سػػػػػلبيا يف ا داء الكلػػػػػي عػػػػػت طر ػػػػػق تكاليفهػػػػػا
 . من مللمستهلك  للموارد كمصدر عوا د تساهم  ام  يف ا داء الكلي 

 داء الكلي:املعادل  التالي  تو ن مع  ا ك 
 تكالي  مرارز التكلف . –= هوام  مرارز الربن   من مللا داء الكلي         إذف: 

   خر هو عا  Max[V- somme (ci)]ا داء هو تع يم الدال   املعادل  السابق  ال  تبر أفخالؿ مت 
عل  اختالؼ انواعها كالبيئ  ال  تعم  يف  لها كنوعي    ن ماملامل تلف  ال  تقـو  ا  مدل مساذن  ا نش  

 يث   ن ماملمت  قرف ا داء برسرتاتييفي   (Castelnau.J )مت البػا ثر ر لك مث ك  .1يف خلق القيم   نشاطها
  ياراهػا اإلسرتاتييفي كفقػان الخت  أداءن متمي زان عليها أف تكوف أكال تنػافسي  يف السوؽ  ن مامل عتبػركف أن    ر   قق 

خدمػات أك ملنتيفػات   ن ماململتمث   يف عػرض ااء ب ن     التفوؽ اإلسرتاتييفي ك كبعبارة أخرل فهم  عػر فوف ا د
  .كجػود منػافسر أساسير يف السوؽ اؿدكف إذنػ  موافقػ  لر بػات الزبا ت

 :2الي فا داء  سم هؤالء املفكر ت هو القػدرة عل   سر النسب  الت
 ال ركر   رلق القيم  الوسا  القيم  مت كجه  ن ر الزبوف / تكلف        
مػػػػػػػػػا  تفقػػػػػػػػػػاف يف رػػػػػػػػػوف ك  ا داء هػػػػػػػػػو تع ػػػػػػػػػيم قيمػػػػػػػػػ  املنتيفػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػػ  ت التعػػػػػػػػػر فر شنكػػػػػػػػػت استنتػػػػػػػػػػاج أء 

 اردمات.ك 
  أم ػػػػػػػػا(Drucker.P)  التػػػػػػػوازف بػػػػػػػر علػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػتمرار   كالبقػػػػػػػػاء  ققػػػػػػػػ  ن مػػػػػػػاملفيعػػػػػػػر ؼ ا داء ب ن ػػػػػػػ    قػػػػػػػدرة  

ػػػػػػاؿ املسػػػػػػاذنر ك ر ػػػػػػا   يػػػػػػث  Robbins & Wiersemanيك تفػػػػػػق معػػػػػػ  يف هػػػػػػ ا التعر ػػػػػػ  رػػػػػػ  مػػػػػػت   3العم 
ك سػػػػػتمد  مػػػػػت هػػػػػ ا التعر ػػػػػ  أن ػػػػػ    4علػػػػػ   قيػػػػػق أهػػػػػػدافها طو لػػػػػػ  ا جػػػػػ    ن مػػػػػاملقػػػػػػدرة  هػػػػػو ا داء : عتػػػػػ اف
 يف البقػاء كالنمو. - م البػا ثرباتفػاؽ مع –ال  تتمث   ريز عل  ا هػداؼ طو لػ  ا مد ك تػم  الرت 

  قسم  خر مت املفكر ت ك(Miller & Bromily, 1990)  رل أف   ا داء هو انعكػاس لكيفي  است ػداـ 
 .5فعػالي  بالصورة ال  جتعلها قػادرة عل   قيػق أهػدافهػا ك  كاست ال ػا بكفػاءة  للموارد املػاد   كالبشر ػ   ن مامل

قيػػػػػػػػاس ا داء مل تلػػػػػػػػ  أشػػػػػػػػكال  ك   اإلنتاجيػػػػػػػػ     رػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت  املردكد ػػػػػػػػ ردالػػػػػػػػ  تشػػػػػػػػم  كشنكػػػػػػػػت نثيػػػػػػػػ  ا داء
 : 6كبالتاِف العالق  هي  يف ا داء رعوام  مت اة تؤ ر    ن ماملداخ  

                                                 
1-  H.M Hamady, op.cit, p217. 

2-  Castelnau Jacques et autres, Le pilotage stratégique, Editions d’Organisations, Paris, 1999, p73. 
3
- Drucker Peter, L’avenir du management selon Drucker , Editions Village Mondial, Paris, 1999, p 73.  

 .231ص   2000  ال بع  ا كُف  عماف  دار كا   للنشر  اإلدارة اإلستراتيجية  عدام احلسي  فالح  ست -4
 .231ص    املرج  نفس  - 5

6
 Lamia Berrah.op.cit,  p21 
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 ... قياس ا داء . اإلنتاجي   ا داء = ع ياملردكد  
كرلمػػػػػػػػػا    ن مػػػػػػػػاملخػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػت هػػػػػػػػ ا املن لػػػػػػػػػق رلمػػػػػػػػا ارتفعػػػػػػػػا املردكد ػػػػػػػػػ  أك اإلنتاجيػػػػػػػػ  زاد  سػػػػػػػػت ا داء دا

ختصػػػػػػػيع مصػػػػػػػلح  أك قسػػػػػػػم خػػػػػػػالؿ كدأبػػػػػػػا باسػػػػػػػتمرار علػػػػػػػ  قيػػػػػػػاس كمراقبػػػػػػػ  نشػػػػػػػاطها مػػػػػػػت   ن مػػػػػػػاملاهتمػػػػػػػا 
الػػػػػػػ م ك   رلمػػػػػػػا سػػػػػػاعد ذلػػػػػػػك يف الرفػػػػػػ  كالز ػػػػػػادة يف  سػػػػػػػر النشػػػػػػاط كبالتػػػػػػػاِف  سػػػػػػر ا داء   خمػػػػػػتع يف ذلػػػػػػك

هػػػػػداؼ كاإلسػػػػػرتاتييفي  كا   ن مػػػػػاملتكامػػػػػ  كتناسػػػػػق السياسػػػػػات العامػػػػػ  املتبعػػػػػ  مػػػػػت طػػػػػرؼ   شنثػػػػػ  مؤشػػػػػر لنيفاعػػػػػ 
كخمتلػػػػػػ  ا عػػػػػػواف   ن مػػػػػػاملبػػػػػػر  وسػػػػػػيطمكت اعتبػػػػػػار مؤشػػػػػػر ا داء رفػػػػػػي  املو ػػػػػػوع  أمػػػػػػاـ رػػػػػػ  املتعػػػػػػاملر معهػػػػػػا

 املوجود ت با يط.
  ماشر األداء ودور  المزدوجماشر األداء ودور  المزدوج  ))  11--22  ((الشكل رقمالشكل رقم

 
 

Source:  Lamia Berrah, L’indicateur de performance , France, 2002,  p 21. 

سػػػػػرد تعػػػػػػار   املفكػػػػػر ت لػػػػػألداء شنكػػػػػت أف نسػػػػػتنت  أن ػػػػػ  مهمػػػػػا اختلفػػػػػا ا لفػػػػػاظ كاإلجتػػػػػػاهات خػػػػػالؿ مػػػػػت 
 يػػػػػث اتفػػػػػػق مع ػػػػػم البػػػػػػا ثر   فهػػػػػي يف الواقػػػػػػ  تصػػػػػم  يف اجتػػػػػػاف كا ػػػػػد  إلع ػػػػػاء مفهػػػػػـو  ػػػػػدد ملصػػػػػ لن ا داء

وؽ اإلسػػػػػػرتاتييفي فتحقيػػػػػػق التفػػػػػػ  علػػػػػػ  أف  مصػػػػػػ لن ا داء هػػػػػػو مػػػػػػرادؼ للنيفػػػػػػاح -علػػػػػػ  اخػػػػػػتالؼ اجتاهػػػػػػاهم –
هػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػنع  عليػػػػػػػػػ  ك  املن مػػػػػػػػػ   لبقػػػػػػػػػػاء كدنػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػو إال  سػػػػػػػػػبيكأتباعػػػػػػػػػ   Castelnau)يتعر ػػػػػػػػػ    سػػػػػػػػم

(Drucker.P)   الكػػػػػ ء  ؿتع ػػػػػيم قيمػػػػػ  املنتيفػػػػػات الػػػػػ م  ت ػػػػػم ت اإلست ػػػػػػالخػػػػػالؿ كالػػػػػ م بػػػػػدكرف  تػػػػػ ت   مػػػػػت
إذف فػػػػػػا داء   مكمل ػػػػػػػ  لبع ػػػػػػهافهػػػػػػ ف التعػػػػػػار   هػػػػػػي يف ا صػػػػػػ    ك قيػػػػػػق ا هػػػػػػػداؼ بفعػػػػػػػالي  املن مػػػػػػ ملػػػػػػػوارد 

كاسػػػػتمرار تها كقػػػػدرها علػػػػ  التكي ػػػػ  مػػػػ  البيئػػػػ  كفػػػػػق أسػػػػ   املن مػػػػ  عكػػػػ  جنػػػػػاح  شنث ػػػػػ  نشػػػػػاط  ػػػػوِف مسػػػػتمر
 ككفقػان ملت لبػات نشاطها عل   وء ا هػداؼ طو لػ  ا مد.    ن ماملكمعػا ا  ػد دة ت عها 

 اءالمفـاهيـم القـرابـة من األدالفرع الثاني:  
كهػػػػػػ ا مػػػػػػػػا أد ل إُف   تػػػػػػػرتبط افهػػػػػػـو ا داء مص لحػػػػػػػػات رثيػػػػػػػرة تقػػػػػػػرتب يف م موءػػػػػػػا مػػػػػػت مصػػػػػػػ لن ا داء

 (1) كمت ه ف املص لحػات جند:  بر مص لن ا داءك  كجود التبػاس بينهػا
 الكفـاءة  .1

ميػػػػػػ  بػػػػػػر ررمػػػػػػدخالت ك    ن مػػػػػػاملاملسػػػػػػت دم  يف   إف  مفهػػػػػػـو الكفػػػػػػاءة  تصػػػػػػ   بػػػػػػالتوازف بػػػػػػر رميػػػػػػ  املػػػػػػوارد
فكل مػػػػػػػا رانػػػػػػػا املػػػػػػػدخالت أقػػػػػػػ   كرانػػػػػػػا   أم أن ػػػػػػػ   ػػػػػػػػرتبط باقتصاد ػػػػػػػػ  العمػػػػػػػ   ققػػػػػػػ  يف امل رجػػػػػػػاتالنتػػػػػػػػا   ا 

                                                 
1
 .88ص:   ا زا ر  جامع  بسكرة  2001  كؿ  العدد ا مت  ل  العلـو االنساني   االداء بين الكفاءة والفعالية عبد املليك مزهودة: - 

 ا يط  مؤشر ا داء   املن م 
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(1) امل رجػػػػػػات أرثػػػػػػػر رػػػػػػاف ذلػػػػػػػك معب ػػػػػػػران عػػػػػػػت عنصػػػػػػر الكفػػػػػػػػاءة يف ا داء 
كهػػػػػػ ا  ػػػػػػػػدؿ  علػػػػػػ  أف  الكفػػػػػػػػاءة هػػػػػػػي 

 عنصػر مت ا داء.
نيػػػػػا ن رمػػػػا أف  الكفػػػػاءة تعػػػػ   احلصػػػػوؿ علػػػػ  مػػػػا هػػػػو رثػػػػا  ػػػػا مػػػػا هػػػػو أقػػػػ   أم إبقػػػػػاء التكلفػػػػ  يف  ػػػػػدكدها الػد 

كهػػػػػػػػػي مفهػػػػػػػػػـو  قتصػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػط علػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػت داـ املػػػػػػػػػوارد اإلنتاجيػػػػػػػػػ  املتا ػػػػػػػػػ    كا ربػػػػػػػػاح يف  ػػػػػػػػػدكدها القصػػػػػػػػػول
بالتػػػػػػػاِف ك  أم أن ػػػػػػػ   ػػػػػػػرتبط بالدرجػػػػػػػ  ا كُف بعنصػػػػػػػر التكلفػػػػػػػػ  كالعالقػػػػػػػػ  بػػػػػػػر امل رجػػػػػػػػات كاملػػػػػػػػدخالت.   من مػػػػػػػلل

 : (2)فرف  
   
 Administrative"يف رتاب  (Mintzberg.H)لتعػر   ال م قػد م  م  ا قػاربته ا التعر   هو م  يث أفك 

Behaviour"  ا  القدرة عل  اختيػار السبي  ال م زنقق أ ست نتييفػ بت بيق   يث  عػر ؼ الكفػاءة عل  أء 
   ن مامليف أم  هػدؼ تسع  إلي  كبعبارات أخرل فرف  الكفاءة تع  الوصوؿ إُف ا ع مي    اإلمكانيات املتوفرة

 .(3)رما  قصد  ا ر لك  قيق أر  ربن مقػاب  تكلفػ  مع ػاة 
   الفعـاليـة .2

 & Kalika.M Katz, Kahn):املفكػػػػػػػػػػػػػػر ت أمثػػػػػػػػػػػػػػاؿك  هنػػػػػػػػػػػػػػػاؾ شػػػػػػػػػػػػػػب  إ ػػػػػػػػػػػػػػػاع مػػػػػػػػػػػػػػت طػػػػػػػػػػػػػػػرؼ البػػػػػػػػػػػػػػػا ثر

Etzioni.A


)  
 :ل لك سنقتصر فقط عل  تقد ػم التعػار   التػاليػ    وؿ مفهـو الفعػالي 

  ػػػػػػرل البا ػػػػػػث أمحػػػػػػد نػػػػػػور أف   الفعاليػػػػػػ  تسػػػػػػت دـ لقيػػػػػػاس قػػػػػػدرة الو ػػػػػػدة اإلقتصػػػػػػاد   علػػػػػػ   قيػػػػػػػق أهػػػػػػػدافها 
كعلػػػػػ  هػػػػػ ا ا سػػػػػاس  ػػػػػتم  قيػػػػػاس فعاليػػػػػ  الو ػػػػػدة اإلقتصػػػػػاد   بنسػػػػػب  مػػػػػا  ققػػػػػ  مػػػػػت نتػػػػػػا   فعليػػػػػػ    امل   ػػػػػ 

رتبط بكميػػػػػػػػ  امل رجػػػػػػػػػات طبقػػػػػػػػػان لل   ػػػػػػػػ . كالفعػػػػػػػػػالي   ػػػػػػػػػ ا املفهػػػػػػػػػـو تػػػػػػػػ  إُف مػػػػػػػػا رػػػػػػػػػانا تر ػػػػػػػػم يف  قيقػػػػػػػػػ 
 .4النهػا ي  دكف الن ػر إُف رمي  املػوارد املستنفػ ة يف سبي  احلصوؿ عليهػا 

                                                 
 .15ص   1992  دمشق  ال بع  ا كُف  النشرك  الرت  ك  دار طالس للدراسات  وظائ  القائد اإلداري  نور اهلل رماؿ -1
  علـو التسياجامع  ا زا رك  رلي  العلـو اإلقتصاد     أطرك    درتوراف   - ال  ا زا ر -يئة على أداء الماسسات العمومية اإلقتصاداةأ ر الب  علي عبد اهلل -2

 .06ص   2001
3  - Mintzberg Henry,  Le management au cœur des organisations , Editions d’Organisations, Paris, 1998, 

p480. 

  Etzioni Amatai  اليا هو أستاذ جبامع  جورج كاشن ت  ك مارس التدر   بالعد د مت ا امعات ا مر كي   با ث يف علم اإلجتماع  1929مت مواليد   
 Modern Organisation, A new approch to international relations (94)ل  أ  ا رصيد هاـ مت املؤلفات منها: ك 
4
 .59ص   1999  اإلسكندر  ػ مصر  الدار ا امعي    التكالي  الصناعية مبادئ محاسبة   نور أمحد


 الكفـاءة = قيمـة المخرجـات / قيمـة المـدخـالت
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  أم ػػػػػا(Kalika.M) هػػػػػي درجػػػػػػ   ق ػػػػػػق ا هػػػػػػداؼ املس  ػػػػػػرة مػػػػػت طػػػػػػرؼ    لػػػػػي:  الفعػػػػػػالي  عػػػػػػر ؼ الفعػػػػػػالي  رمػػػػػا
ا تت م ت الكفػاءة ب  إء    ك  ا املفهػـو فرف  الفعػالي  أكس  مت الكفػاءة  املن م 

1 
لكػػػػػت قػػػػػػد تتمي ػػػػػػز   هنػػػػػاؾ ارتباطػػػػػػػان ك يقػػػػػػػان بػػػػػر الكفػػػػػػػاءة كالفعػػػػػػػالي  هػػػػػ ف التعػػػػػػار   نسػػػػػػتنت  أف  خػػػػػػالؿ مػػػػػت ف

لكنهػػػػػػػػا ال تتسػػػػػػػػم بالكفػػػػػػػػػاءة يف است ػػػػػػػػػداـ املػػػػػػػػػوارد رمػػػػػػػػا قػػػػػػػػد  كػػػػػػػػوف   بالفعػػػػػػػػػالي  يف  قيػػػػػػػػق ا هػػػػػػػػػداؼ املن مػػػػػػػػ 
كهػػػػػػ ا   ام ػػػػػػػ  كال ركر ػػػػػػػ  لبلػػػػػػوغ الفعػػػػػػػالي  يف  قيػػػػػػق ا هػػػػػػػداؼإال  أف  الكفػػػػػػػاءة تعتبػػػػػػػر مػػػػػػت العنػػػػػػػاصر ا   العكػػػػػػ 

أ بتػػػػػػػا الدراسػػػػػػػػات أ  ػػػػػػػان أف  الفعػػػػػػػػالي  شنكػػػػػػػت  يف تعػػػػػػػػر ف   يػػػػػػػث قػػػػػػػػاؿ:  (Kalika.M) مػػػػػػػت طػػػػػػػرؼ ة ت ريػػػػػػػدف
ات املسػػػػػتقل  ان تابعػػػػػػان  تحػػػػػد د بفعػػػػػ  عػػػػػدد مػػػػػت املت ػػػػػا  ات هػػػػػي    الن ػػػػػر إليهػػػػػا باعتبارهػػػػػا مت ػػػػػا  كإ ػػػػػدل هػػػػػ ف املت ػػػػػا 

علػػػػػ  هػػػػػ ا ا سػػػػػاس  ت ػػػػػن جلي ػػػػػػان أن ػػػػػ   سػػػػػتلـز علػػػػػ  ك   (3) ة اسػػػػػت داـ املػػػػػوارد لتحقيػػػػػق ا هػػػػػػداؼ ا ػػػػػػد دة رفػػػػػاء
 النمو. ر  تتمك ت مت البقػاء ك   معػان املؤسس  أف  ق ق مستول معر  مت الكفاءة كالفعالي  

 اإلنتـاجيـة .3
ا اإلست ال (Richman & Famer) عر فهػا   مواد خػاـ  معد ات  مت قول بشر  الك ء للموارد  ؿب ء 

ػا  (Malé)كهي تت م ت احلصوؿ عل  أع م كأف   خمرجات مت ه ف املدخالت . رما  عر فها   رأس ماؿك  ب ء 
كهي تسع  للوصوؿ إُف   كاست ال ػا لتحقيق  موعػ  مت النتػا  ات ن مامل قيػاس مدل جػودة جتمي  املوارد يف 

ه  ػت التعػر فر نستنت  أف  تعػر   اإلنتػاجي  خالؿ مت ف ػدٍر مت إنفػاؽ املػوارد .أعل  مستول لألداء ب قػ   ق
املت م ػت أع ػم قػدر مت امل رجػات مقػاب  أدىن  ػد  مت املدخػالت  تقػارب رثيػران مت مفهػـو الكفػاءة املػ رور 

 هػـو اإلنتاجيػ  تع  الكفػاءة.إذف فبه ا املف  احلصوؿ عل  ما هو رثيػر ن يػر ما هو أقػ    أم سابقػان 
   ا مؤشػػػػػػػر اقتصػػػػػػػادم  ست ػػػػػػػػدـ لقيػػػػػػػػاس فعػػػػػػػػالي يف إدارة النشػػػػػػػاط   ن مػػػػػػػاملبينمػػػػػػػػا  عر فهػػػػػػػػا راسػػػػػػػر املنصػػػػػػػور ب ء 

 عب ػػػػػػػر عنهػػػػػػا بنسػػػػػػب  مئو ػػػػػػ  كهػػػػػػي تشػػػػػػا إُف العالقػػػػػػػ  مػػػػػػا بػػػػػػر اإلنتػػػػػػػاج يامل رجػػػػػػػات  املتحص ػػػػػػ  يف ك اإلنتػػػػػػاجي 
ك سػػػػػػػػػت دـ يف   ج املت ػػػػػػػػػػ ة للحصػػػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػػ  اإلنتػػػػػػػػػػاج ياملدخػػػػػػػػػػالت عنػػػػػػػػػػاصر اإلنتػػػػػػػػػػا ك النشػػػػػػػػػػاط اإلنتػػػػػػػػػػاجي 

 :(1 ) ػ خ  املقيػاس الصي ػ  التػالي ك   قيػاس ذلك ك ػدات العم  أك ك ػدات رأس املػاؿ...اٍف
 اإلنتػاجي = 

 مت ه ا التعػر   نستنتػ  أف  اإلنتػاجي   نب ي أف تتص  بالفعػالي  يف  قيػق ا هػداؼ.
 ةالمـردوداـ .4

                                                 
1
Kalika. Michel, « Structures d’entreprises: Réalités, déterminants, performances », Editions economica, 

Paris, 1995, p328. 
3
 .08ص  مرجع سبق ذكر   علي عبد اهلل - 

1
 .20 ص  2000  عماف  دار  اصد للنشر  العمليات ك  رة اإلنتاج إدا  ناصر املنصور راسر  

 .املػوارد املست دمػ  ياملدخػالت اإلنتػاج يامل رجػات  / 
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  كتعتػػػػػ  مػػػػػت القيػػػػػػود ا سػػػػػػاسي  لكػػػػػػ  مؤسسػػػػػ   تػػػػػػاج   علػػػػػ   قيػػػػػق النتػػػػػػا    ن مػػػػػامل قصػػػػػد باملػردكد ػػػػػػ  قػػػػػػدرة
إ افػػػػػػػػػ  إُف أف  املسػػػػػػػػػاذنر  كالنمػػػػػػػػو يف إطػػػػػػػػػار  ػػػػػػػػيط تنػػػػػػػػػافسي يف ت ي ػػػػػػػػػر دا ػػػػػػػػػم.  كالتكي ػػػػػػػػ   إُف اإلستمػػػػػػػػػرار

لػػػػػػ  اسػػػػػػػتثمركا  أك  نػػػػػػوكف اإلستثمػػػػػػػار فيهػػػػػػػا. ا  ن مػػػػػػاملاحلػػػػػػػالير أك ا تمليػػػػػػػت  هتمػػػػػػوف بارصػػػػػػػوص اػردكد ػػػػػػػ  
 (2) . ن ماملف ربػا هم تتػوق   عل  مستول املػردكد ػ  ال   ق قهػا 

 التنـافسيـة .5
  كهػػػػي تقػػػػػػاس بالفػػػػػرؽ بػػػػػر القيمػػػػػ  كالتكلفػػػػػ   علػػػػػ  دخػػػػػوؿ املنػػػػػػافس  يف ا سػػػػػواؽ  ن مػػػػاملك قصػػػػد  ػػػػا: قػػػػػػدرة 

ر خمتلفيػػػػػػػػػػت للتسػػػػػػػػػيا: املسػػػػػػػػػػتول اإلسػػػػػػػػػرتاتييفي الػػػػػػػػػ م سنلػػػػػػػػػػػق ك تت ل ػػػػػػػػػم التنافسػػػػػػػػػي  اجتمػػػػػػػػػػاع مسػػػػػػػػػػتو   (3)
ػػػػػػػت   قواعػػػػػػػد اللعػػػػػػػمك  موعػػػػػػػ  مػػػػػػػت ال اقػػػػػػػػات  ل العملػػػػػػػي كاملسػػػػػػػتو   مػػػػػػػت رسػػػػػػػم أهػػػػػػػػدافها املرجػػػػػػػو ة  ن مػػػػػػػاملنك 
 .(4)"ة ه ف ال اقػات  ر زنقق تلك ا هػداؼ  مت قواعد اللعمؤ ال م  ست    ب ر قػ  رف

مفهػػػػػػػػػػـو شػػػػػػػػػػػام   ت ػػػػػػػػػػم ت التفػػػػػػػػػػو ؽ كالتمي ػػػػػػػػػػز علػػػػػػػػػػ  رػػػػػػػػػػ     مفهػػػػػػػػػػـو ا داء هػػػػػػػػػػو رفكمنػػػػػػػػػػ  كوػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػبق فػػػػػػػػػػ
فاملػردكد ػػػػػػػػػػػػػػػػ    ختػػػػػػػػػػػػػػػع  جػػػػػػػػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػػػػػػػت ا داء نػػػػػػػػػػػػػػػ ا خػػػػػػػػػػػػػػػرل القػػػػػػػػػػػػػػػػر ب  م بينمػػػػػػػػػػػػػػػا املصػػػػػػػػػػػػػػػ لحات  املستو ػػػػػػػػػػػػػػػػات

  التيفػػػػػػػػػػػػػػارم اؿكالتنػػػػػػػػػػػػػػػافسي  تسػػػػػػػػػػػػػػع  إُف التفػػػػػػػػػػػػػػو ؽ يف اجملػػػػػػػػػػػػػػػ  املػػػػػػػػػػػػػػػاِف اؿتت ػػػػػػػػػػػػػػم ت  قيػػػػػػػػػػػػػػق التفػػػػػػػػػػػػػػوؽ يف اجملػػػػػػػػػػػػػػػ
   .اإلنتاجي بينما اإلنتػاجي  تت م ت التفوؽ يف النشاط

كالتنافسػػػػػػػػػػػػػػي    املردكد ػػػػػػػػػػػػػػ   اإلنتاجيػػػػػػػػػػػػػػ   الفعػػػػػػػػػػػػػػػالي   لػػػػػػػػػػػػػػ لك رانػػػػػػػػػػػػػػا املصػػػػػػػػػػػػػػ لحات التاليػػػػػػػػػػػػػػ : الكفػػػػػػػػػػػػػػػاءة
اسػػػػػػػػػػػػػتول أداء متمي ػػػػػػػػػػػػػز كشػػػػػػػػػػػػػػام  لكػػػػػػػػػػػػػ    ن مػػػػػػػػػػػػػاملاثابػػػػػػػػػػػػػػ  أبعػػػػػػػػػػػػػػاد لػػػػػػػػػػػػػألداء رنػػػػػػػػػػػػػم توفرهػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػػػػػ  

 ك ػا فها.
  المةلب الثاني: جـوانب األداء والعوامل الما رة فيهالمةلب الثاني: جـوانب األداء والعوامل الما رة فيه  

اف إُف   فهػػػػػػػـو شػػػػػػػام  فرن ػػػػػػ  ال  نحصػػػػػػػر يف ا ػػػػػػػانم اإلقتصػػػػػػادم فقػػػػػػطاػػػػػػا أف  ا داء هػػػػػػو م عػػػػػػدة بػػػػػػ   تعػػػػػػػد 
   جوانم.

 جوانب األداءالفرع األول: 
 األداء التنظيـمـيأواًل:  

كال ر قػػػػػػ  املعتمػػػػػػدة لبلػػػػػػوغ تلػػػػػػػك   لبلػػػػػػوغ أهػػػػػػػدافها  ن مػػػػػػاملا داء التن يمػػػػػػي هػػػػػػو الصػػػػػػف  الػػػػػػ  تػػػػػػػن  م  ػػػػػػا  
ا يكلػػػػػ   اؿفيقػػػػػ   يػػػػػث رػػػػػاف  نسػػػػػم ا داء للهيكلػػػػػ   لػػػػػ  با يكلػػػػػ  التن يميػػػػػ ارتػػػػػبط ا داء لفػػػػػرتة طو  ا هػػػػػداؼ

                                                 
2- Kalika.Michel, Comptabilité générale & analyse financière , Collection Management. 
3- Barraux.jacques, Entreprise et performance globale , Editions economica, Paris, 1997, p34. 

4- Berrah Lamia, L’indicateur de performance: Concepts & Applications , Cepadues Editions, Toulouse, 2002, 

p135. 
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فػػػػػػػػال  وجػػػػػػػػد أداء إال  كمػػػػػػػػرتبط با يكلػػػػػػػػ .  ػػػػػػػػا أف  هػػػػػػػػ ا التقػػػػػػػػد ر املبػػػػػػػػال  فيػػػػػػػػ   "ع"أ سػػػػػػػػت مػػػػػػػػت ا يكلػػػػػػػػ   "س"
ات الالمتنػػػػػػػػاهي   ي هػػػػػػػا  ن مػػػػػػػاملللهيكلػػػػػػػ  َف سنػػػػػػػدـ رثػػػػػػػاان  ػادة و ػػػػػػػػا  ػػػػػػػنيفم عنػػػػػػػ  يف رػػػػػػػ   مػػػػػػػر ة إعػػػػػػػ  بفعػػػػػػػ  الت ػػػػػػػا 

لكػػػػػت ، "أحســـــن تنظـــــيم"هيكلػػػػػػ  جد ػػػػػػدة  ػػػػػر أصػػػػػبن ا داء ال  توقػػػػػ  عػػػػػت اإلنت ػػػػػار يف سػػػػػبي  البحػػػػػث عػػػػػت 
 تمث ػػػػػػ  يف القػػػػػػػدرة ك   يف  ػػػػػػ   القيػػػػػػػادة اإلسػػػػػػرتاتييفي  أصػػػػػػبن ا داء   قي ػػػػػػػم بالنسػػػػػػب  للمنػػػػػػػافس  يف ا سػػػػػػواؽك   اليػػػػػػػان 

 (1) لػ  التن يمي .عل  اإلستيفاب  لإلنت ػارات ارػارجي  مستقػالن ب لك عت ا يك
بػػػػػ  علػػػػػ  العكػػػػػ  فػػػػػرف  التن ػػػػػيم ا ي ػػػػػػد هػػػػػو    من مػػػػػلللكػػػػػت هػػػػػ ا ال  نفػػػػػي  ػػػػػركرة كجػػػػػػود تن ػػػػػيم داخػػػػػػ  

عػػػػػػػػوام   ركر ػػػػػػػػ   (04) ػػػػػػنع علػػػػػػػ  كجػػػػػػػػود أربعػػػػػػػػ   (Kalika.M)كعليػػػػػػػ  فػػػػػػػرف     ن مػػػػػػػاملكسػػػػػػيل  يف خػػػػػػػػدم  أداء 
 (2) تتمث ػ  يف:  لتحقيق الفعػالي  التن يمي 

ـــــــرام الهيكلـــــــة  .1 إف  عػػػػػػػػدـ ا ػػػػػػػرتاـ ا يكلػػػػػػػػ  الػػػػػػػػرمسي   نيفػػػػػػػػر  عنػػػػػػػ   ػػػػػػػدكث اختػػػػػػػػالالت داخػػػػػػػػ   الرســـــــمية:احت
 . ن مامل

ـــــين المصـــــال : .2 ــــــات ب إف  هػػػػػػم  اإلدارة هػػػػػو احلػػػػػػد  أك علػػػػػ  ا قػػػػػػ   التقلػػػػػيع مػػػػػت النػػػػػػزاعات الػػػػػ  شنكػػػػػت  العالق
 التنسيق.ٌف  دؼ خلق جػو  مت اإلنسيفػاـ ك أف  ػدث بر املصا

ا ي ػػػػػػػد للمعلومػػػػػػات مػػػػػػا هػػػػػػو إال  جتسػػػػػػيد لعالقػػػػػػػات اإلنسػػػػػػيفاـ  اؿإف  اإلنتقػػػػػػػ للمعلـومـــــــات:الجّيـــــــد  الاإلنتقـــــــ .3
ا فقػػػػػػػػي للمعلومػػػػػػػػات ال  ؤ  ػػػػػػػػػر ك ػػػػػػػػدف علػػػػػػػػ  الفعػػػػػػػػػالي   اؿكالتنسػػػػػػػػيق بػػػػػػػػر املصػػػػػػػػاٌف املػػػػػػػػ رورة  نفػػػػػػػػػان. فاإلنتقػػػػػػػػػ

  ن مػػػػػاملإدارة  ؿ املعلومػػػػػات بػػػػػركهػػػػػو شنث ػػػػػ  تبػػػػػاد  العمػػػػػودم اؿبػػػػػ  البػػػػػد رػػػػػ لك مػػػػػت إدراج اإلنتقػػػػػػ  التن يميػػػػػ 
 مستو ػاها امل تلف .ك 

 كهي مقدرة ا يكل  التن يمي  عل  الت ا  للتكي   م  قيود ا يط. مرونـة الهيكـلة: .4
 األداء اإلجتمـاعي: اً  اني

 ف  اإلقتصػػػػػػار علػػػػػػ   قيػػػػػػق ا ػػػػػػػانم    ن مػػػػػػامل تمث ػػػػػػ  ا داء اإلجتمػػػػػػػاعي يف  قيػػػػػػق الر ػػػػػػػا مل تلػػػػػػ  أفػػػػػػػراد 
ا انػػػػػػم اإلجتمػػػػػػاعي لألفػػػػػػػراد قػػػػػػد  ػػػػػػؤدم إُف التسػػػػػػبم يف نتػػػػػػػا   كخيمػػػػػػػ  علػػػػػػ  املػػػػػػدل  اؿػاإلقتصػػػػػػادم مػػػػػػ  إذنػػػػػػ

 (3) كمت النقػاط ال   ستحست اإلهتماـ  ا ن رر ما لي: ال و  .
 ؛طبيع  العالقػات اإلجتماعي  ال  تػؤ ر عل  جودة القػرارات ا ماعي  املت ػ ة 

                                                 
1 - Castelnau et autres, Op.cit, p76. 
2 - Marmuse. Christian (1), Politique générale: Languages, modèles et choix stratégique , Editions economica, 

Paris, 1992, p105. 
3 - Marmuse. Christian (2) ,la  performance, « Encyclopédie de gestion », Tome 2, Editions economica, Paris, 

1997, p 2202. 
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 ؛املدة...   ار ورة  ث العددأذنيػ  النزاعات كا زمػات اإلجتماعي  يمت  ي 
  ؛مستول ر ا العاملر يكال م شنكت تقييمػ  باإلستعان  باستيفوابػات داخػلي  لألفػراد 
 ػ  ؛  من مال م  عتبػر مؤشرا عل  مدل كفػاء ا فػراد لل اؿمعد ؿ دكراف العم 
  أك طبيعػػػػػػػ  العمػػػػػػ    ن مػػػػػػاملال يابػػػػػػػات كالت خػػػػػػػرات كالػػػػػػ  تعكػػػػػػ  طبيعػػػػػػػ  ن ػػػػػػػاـ احلػػػػػػوافز املعتمػػػػػػد مػػػػػػت طػػػػػػرؼ

 ؛خ ا أك متعم   املؤدل يعم  و   
   ن ماملاملنػاخ اإلجتمػاعي السا د داخػ . 

ك ول ػػػػػػد   كزنػػػػػث هم علػػػػػ  بػػػػػ ؿ  هػػػػػػود أربػػػػػػر   ن مػػػػػاملاإلهتمػػػػػاـ  ػػػػػ ف النقػػػػػاط  هػػػػػدؼ إُف  سػػػػػر عالقػػػػػػ  ا فػػػػػػراد ب
 . ن ماملكفػاءهم جتػاف 

 داءى األفالعـوامـل المـا ـرة الفرع الثاني:  
ػػػػػدكف مػػػػػت خال ػػػػػػا   هػػػػػي قبػػػػػ  رػػػػػ   شػػػػػيء  موعػػػػػػ  مػػػػػت ا فػػػػػػراد شنػػػػػػارسوف نشػػػػػاطات خمتلفػػػػػػ   ن مػػػػػاملإف   رنس 

. كهػػػػػػػي ليسػػػػػػػا اعػػػػػػػزؿ عػػػػػػػت ا ػػػػػػػيط املتواجػػػػػػػػدة فيػػػػػػػ  يمػػػػػػػت بيئػػػػػػػػ   ن مػػػػػػػاملا ػػػػػػػػدؼ الػػػػػػػ م أ نشػػػػػػػئا  جلػػػػػػػػ  تلػػػػػػػك 
فكػػػػػػ   هػػػػػػػ ف   ػرات الالمتنػػػػػػػاهي  كالسر عػػػػػػػ منػافسػػػػػػػ ...  كاملتمي ػػػػػػػز بالد نػػػػػػػاميكي  كالت ي ػػػػػػ  بيئػػػػػػػ  اجتمػػػػػػػاعي   قػػػػػػػانوني 

. لػػػػػ لك سنحػػػػػػاكؿ أف جنمػػػػػ   ن مػػػػػاملالعػػػػػػوام  داخليػػػػػ  رانػػػػػا أـ خػػػػػػارجي   ػػػػػا تػػػػػػ  ا سػػػػػليب أك إرنػػػػػػا  علػػػػػ  أداء 
 اإلبػداع كتكنولوجيات اإلعالـ كاإلتصػاؿ.  الرؤ ػ    ن ماملالعػوام  يف العنػاصر التالي :  قػافػ  

 ةظمنمال قـافـة  .1
 ػػػػػػػ ا   أم نتييفػػػػػػػ  لثقػػػػػػػػافتهم  مػػػػػػػت أذهػػػػػػػػاءم  ن مػػػػػػػامللػػػػػػػم نشػػػػػػػاطات كتصر فػػػػػػػػات ا فػػػػػػػػراد داخػػػػػػػػ  تنبػػػػػػػ  أ 

 .1عل  ا داء  ن ماملسنحاكؿ  مت ه ا العنصر دراسػ  ريفيػ  تػ  ا  قػافػ  
 ةمنظمالمفهـوم  قـافـة 1.1.

ثػػػػػػػوف عػػػػػػػت  بح اتن مػػػػػػاملفمنػػػػػػػ  زمػػػػػػت طو ػػػػػػػ  كرؤسػػػػػػػاء   لػػػػػػػي   ػػػػػػػد ث النشػػػػػػ ة  ن مػػػػػػاملإف  مفهػػػػػػـو  قػافػػػػػػػػ  
هػػػػػػي يف الواقػػػػػػ  من قػػػػػػ    ن مػػػػػػاملات ا خػػػػػػرل. ك ن مػػػػػػاملشني زهػػػػػػا عػػػػػػت بػػػػػػاقي    ن مػػػػػػاملخلػػػػػػق  جػػػػػػو  املنػػػػػػزؿ  داخػػػػػػ  

كهػػػػػػ ا التيفمػػػػػػ   اجػػػػػػ  إُف تنسػػػػػػيق   ك ػػػػػػر كطنيػػػػػػ   جهو ػػػػػػ   نػػػػػػػزاعات كا ػػػػػػ رابات بػػػػػػر عػػػػػػد ة  قافػػػػػػات مهنيػػػػػػ 
 .هااف  أفػرادهي ال  تساهم يف ك   رؤ   مو دة لك  ن ماملك قاف     ر  عم  بصف  مثل 

                                                 
ماف العربي  للدراسات العليا    جامع  عأ ر الثقافة التنظيمية على أداء الموظفين في الشركات الصناعية الكواتية، رسالة ماجستير في إدارة األعمالفهد  وس  الدك ل    - 1

,12  ص:2007
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ػػػػػر قواعػػػػػد العمػػػػػ  كاإلختيػػػػػارات   ن مػػػػػاملكشنكػػػػػت تعر ػػػػػ   قافػػػػػػ   ػػػػػا    موعػػػػػ  مػػػػػت العناصػػػػػر الػػػػػ  تفس  علػػػػػ  أء 
كالػػػػػدال   الثقافيػػػػػ  الػػػػػ   تقامسهػػػػػا    ن مػػػػػاملتػػػػػػار     التقاليػػػػػد  كتتكػػػػػػو ف مػػػػػت: القػػػػػيم  اإلسػػػػػرتاتييفي  لو ػػػػػدة معي نػػػػػ 
 . ن ماملا فػراد املنتموف إُف نف  

كهػػػػػػي  ػػػػػػد د التصرفػػػػػػػات   الد انػػػػػػػات  ا خػػػػػػػالؽ  ف  عام ػػػػػػػ  نثػػػػػػ  ا فكػػػػػػار كاملعتقػػػػػػػدات الر يسػػػػػػي بصػػػػػػالقيـــــــم:  . أ
كهػػػػػػي الدسػػػػػػتور الػػػػػػ م   ن مػػػػػػاملكبصفػػػػػػػ  أدؽ  فػػػػػػرف  القػػػػػػيم هػػػػػػي الػػػػػػ  تكػػػػػػو ف فلسػػػػػػف    املسػػػػػػموح  ػػػػػػاك  املقبولػػػػػػػ 
 ك بر  التيفػاكزات كاحلر ات املسموح  ػا.   ن مامل سي ػر 

  كمػػػػػػػػػت أمثلػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػك التو يػػػػػػػػػ   الت بيقػػػػػػػػػػات املسػػػػػػػػػتمدة مػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػيم املشػػػػػػػػػرتر كهػػػػػػػػػي تلػػػػػػػػػك  التقــــــــــاليد:ب.
تسػػػػع  جػػػػػاهدة القتنػػػػاء كالبحػػػػػث   ن مػػػػاملفػػػػرذا أخ نػػػػػا التو يػػػػػ  مػػػػثالن فػػػػرف    تقيػػػػيم ا فػػػػػرادك اجتماعػػػػات العمػػػػ  

 . ن ماملب   ر  قػافتهم م   قافػ    تناسم مؤهالهم كاملنصم فحسمل لي عت ا فػراد 
الػزاخػػػػػػػػر باإلجنػػػػػػػػازات كالنيفاجػػػػػػػػات كهػػػػػػػي   ن مػػػػػػػاملكهػػػػػػػي تلػػػػػػػك الركا ػػػػػػػػات عػػػػػػػت مػػػػػػػػا ي  :ةمـــــــمنظالتــــــــارا  ج. 

ك ػالبػػػػػػػان مػػػػػػا تػػػػػػرتبط هػػػػػػ ف الركا ػػػػػػات بش صػػػػػػي  معي نػػػػػػ  تتمث ػػػػػػ  يف ارصػػػػػػوص يف   تقػػػػػػو م كتدع ػػػػػػػم القػػػػػػيم املشػػػػػػرتر 
 & BMW)ات أنشػػػػػػ ت لػػػػػػ لك متا فػػػػػػػان ن مػػػػػػاملكمػػػػػػا  ق قػػػػػػ  مػػػػػػت إجنػػػػػػػازات.  ػػػػػػر  أف  بعػػػػػػع    ن مػػػػػػاملمؤسػػػػػػ  

Phillips) لتحاف  عل  سيفل هػا احلافػ  بالتفوقػات.  
   ن مػػػػػػاملأم ػػػػػػا عػػػػػػت الػػػػػػدال   فيقصػػػػػػد  ػػػػػػا اإلشػػػػػػارات الػػػػػػ   ستشػػػػػػ  مػػػػػػت خال ػػػػػػا عػػػػػػت الثقافػػػػػػػ  السػػػػػػا دة يف 

ػػػػػػت مػػػػػػت التمييػػػػػػز كبدقػػػػػػ  أع ػػػػػػاء    الب اقػػػػػػ  املهنيػػػػػػ   عػػػػػػت بػػػػػػاقي ا فػػػػػػراد اآلخػػػػػػر ت منهػػػػػػا: البدلػػػػػػ   ن مػػػػػػامل ػػػػػػر  نك 
ا ي ػػػػػػػد للمعلومػػػػػػػات  اؿإذ أف  تو يػػػػػػػد الل ػػػػػػػ   سػػػػػػػمن باإلنتقػػػػػػػ  رثػػػػػػػر تعبػػػػػػػاان عػػػػػػػت الثقافػػػػػػػ كت هػػػػػػػر الل ػػػػػػػ  الرمػػػػػػػز ا 

  .1كاختػاذ القرار اؿكاإلتص
 على األداء ةمنظمالتـأ يـر  قـافـة  2.1.

عل  املدل ال و  .   يث    من مللأف تؤ  ر ت  اان فع االن عل  النتا   اإلقتصاد     ن ماملشنكت لثقاف  
ات ال   ا  قافػ  ن ماملأ د عشرة سن  أف  خالؿ  (J.P. Kotter  & L.Hesket James)ال   ر  مت 

ات ال  أذنلا هػ ا ن ماملمقارنػ  عم اؿ   قق أف   النتػا   ك   مساذنر  االهتماـ بالعنصر البشرم يزبا ت
،282كعدد عم ػا ا   28ات الصن  ا ك ؿ است اعا أف تػرف  مت مػداخيلها إُف ن مامل يث أف    العنصر

ت اجملموعػ  امن معل  عك    756رما  سنا أربػا ها الصافي  ب  .901كارتفػ  سعػر سهمها إُف 
 ك س نا  74سعػر سهمها ب ك    36كعدد عم ػا ا ب ،166الثػانيػ  ال  َف تػرف  مت مداخيلها إال  بنسب  

 ر اف أف  الثقافػ  القو ػ   (Brilman Jean & Octave Gélinier).  ا أف  فقط 1الصافيػ  بنسب  أربػا ها 
                                                 

1
Durand.Chritophe, www.Culture-entreprise.fr. 

http://www.culture-entreprise.fr/
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ا ترفع   ن ماملفقد  تدف  ب  ليسا دا مان دافعػان لتحقيق أف   النتا    ن ماملالسا دة يف  أ يانان إُف ا ػاك    ء 
كف بص  دد الرتصد الػدا م بالسوؽ دكمػان الت يا عل  عك  ا ن م  الثقػافي  القابلػ  للت يا ال   كوف فيها املسا 

  كلد هم القدرة عل  ك   التعد الت  ات  ف    اقتناء ا فراد ال  ت سنلقوف الت يان مامل. ه ا الصن  مت (1)
ك  ا   لكنها ت ع  م  الوقا  فتكوف يف البدا ػ  قو  ػ   ات الص اةن ماملف ػالبان ما تسود   أم ا الثقافػ  القو  ػ 
: أن    ر ختػدـ (Vlasselaer.M) كيف ه ا الصدد  قوؿ  لقو   عا قػان أماـ م    ػاكالت التيفد دتصبن الثقافػ  ا

رما أن   عليها    ا داء عليها أف تقب  ر  ا فكػار املتعػار   لألفػراد ال  مت ش ءػا أف ختلق التيفد د  ن مامل قافػ  
ات ن مملثقافتها م   قافػات   ن مامل ف  مقارن    ها اآلراءات املنافس  كتتبادؿ معن ماملأف تنفتن عل   قػافػات 

هي  مهد   ن ماملإذف فثقاف    باملعلومات مت مقارن  اإلسرتاتييفيات م  بع ها ااملصدر ا رثر  ن أخرل هو
 (2) ا داء .

 (La vision)الـرؤاـة  .2
م  ػػػػػا رنػػػػػم أف تكػػػػػو ن مػػػػػاملهنػػػػػاؾ العد ػػػػػد مػػػػػت مسػػػػػا  خػػػػػالؿ   ن مػػػػػاملف عليػػػػػ  ات لػػػػػد هم صػػػػػورة كا ػػػػػح  عم 

لكػػػػػػػنهم َف  تمكنػػػػػػػوا مػػػػػػػت   رمػػػػػػػا أف  العد ػػػػػػػد مػػػػػػػنهم  ػػػػػػػو ؿ إُف مهنػػػػػػػدس  قيقػػػػػػػي للمسػػػػػػػتقب    السػػػػػػػنوات املقبلػػػػػػػ 
كاقتصػػػػػركا علػػػػػ  اإلهتمػػػػػػاـ  ػػػػػػ   املشػػػػػار  العمليػػػػػ  علػػػػػ  املػػػػػدل القصػػػػػا كهػػػػػ ا   جعػػػػػػ  هػػػػػ ف الصػػػػػورة  ػػػػػ   تنفيػػػػػ 

 (3)  رج  لعػد ة أسباب منها:
  ؛ز قيػودفجتػاك ر يف مستقب   يػر أريػد ك التفكيػصعوبػ  ارػوض يف 
 ؛الفهػم النػاقع للمهنػ  ك ر ا داء 
 ؛ك ػ  االسرتاتييفيػ  لفتػرة زمنيػ  قصيػرة 
 ارػوؼ مت الت ييػر. 

ػػػػػػػت املسػػػػػػاكف مػػػػػػت جعػػػػػػػ  الػرؤ ػػػػػػػ  قيػػػػػػػد التنفيػػػػػػػ   ػاكز تلػػػػػػك العقبػػػػػػػاتاستلػػػػػػػـز علػػػػػػيهم جتػػػػػػ  لػػػػػػ لك ك ػػػػػػر  تمك 
 .       ن مامل جتسيػد كرسػم مستقب  ك اكل 

ػػػػػػا تلػػػػػػك الػػػػػػ   ق ػػػػػػق ا ػػػػػػدؼ الر يسػػػػػػي الػػػػػػ م أ نشػػػػػػئا    مفهـــــــوم الـرؤاـــــــة .1.2  شنكػػػػػػت التعبػػػػػػا عػػػػػػت الرؤ ػػػػػػػ  ب ء 
ػػػػػػػاؿ  الزبػػػػػػا ت  كالػػػػػػ م  شػػػػػػرتؾ يف  قيقػػػػػػ  رػػػػػػ  ا طػػػػػػػراؼ اآلخػػػػػػ ة ياملسػػػػػػاذنر   ن مػػػػػػامل جلػػػػػػ     الشررػػػػػػػاء  العم 

                                                 
1 - Brilman.Jean, Les meilleures pratiques du Management au cœur des entreprises , 3

ème
 édition, Editions 

d’Organisatios, Paris, 2000, p58-59. 
2  - Vasselaer. Michel, Le pilotage d’entreprise: Des outils pour gérer la performance future , édition 

PubliUnion, Paris, 1997, p27. 
3  - IBID, p29. 
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كالت ػػػػػورات   قواعػػػػػد اللعػػػػػم  ا هػػػػػداؼ املسػػػػػتقبلي   تال مو ػػػػػا  كاجملتمػػػػػ  ركػػػػػ   . تت ػػػػػمت أ  ػػػػػا القػػػػػيم املهػػػػػاـ
ػػػػػت مػػػػت  ػػػػػ   املشػػػػػار  الصػػػػعب  مهمػػػػا اختلفػػػػػا ك  فهػػػػي اثػابػػػػػػ  قػػػػوانر  كرػػػػ ا سػػػػػب   قيقهػػػػا  املنشػػػػودة قػػػػػواعد نك 
 (1) طبيعتها .
 تتمي ز الػرؤ ػ  بعػد ة خصػا ع ن رر منها:ك 

  البحػػػػػػث عػػػػػػت رػػػػػػ  الفػػػػػػػرص املمكنػػػػػػ    مثليػػػػػػ ا  التلقػػػػػػػا ي   الػػػػػػػو وح  القػػػػػػدرة علػػػػػػ  الػػػػػػػولوج يف مسػػػػػػتقب  بعيػػػػػػد
 الفهػم السر ػ .  اإلمتيػاز اإلدارة

 مكـّونـات الـرؤاـة. 2.2
 (2): فرف  الػرؤ ػ  تتكو ف مت مرربتر أساسيتر ذنػا (Octave Gélinier) سم 

 كهي بدكرها تنقسم إُف قسمر: القـاعدة الثقـافية: . أ
 :ر ػػػػػػػػػػػا الزبػػػػػػػػػػػا ت  اإلدمػػػػػػػػػػػاج الكل ػػػػػػػػػػي  سي  منهػػػػػػػػػػا ا تػػػػػػػػػػػراـ ا فػػػػػػػػػػػراداملتمث لػػػػػػػػػػػ  يف املعتقػػػػػػػػػػػدات الػػػػػػػػػػػر يك  القــــــــــيم 

 املساذنر...اٍف.ك 
 :شرر جنػد  اؿفعل  سبي  املثػ  بنشاطهػا يف  قيق ازدهػار البشر    ن ماملهي مساذنػ   المهـام  
   Motorola   ا املساذنػ  بالتيفد ػد يف ت ػ  و ر كرقي البشر ػ  .يف منشوراهػا  ػوؿ الػرؤ ػ  تعػر فها عل   أء 

خلػػػػػػػق   من مػػػػػػلبالرؤ ػػػػػػػ  شنكػػػػػػت ل     ػػػػػػا املتوق ػػػػػػ فبػػػػػػدالن مػػػػػػت خت ػػػػػػيط املسػػػػػػتقب المستقبـــــــل المـرغـــــــوب فيـــــــه: .ب
 املستقبػ  ال م تر ػدف كبسرعػ .

 ةمنظمال يـر الـرؤاـة على أداء تـأ 3.2.
إُف بلػػػػػػوغ   ن مػػػػػػاملتقػػػػػػػود  مػػػػػػا سػػػػػػبق شنكننػػػػػػػا أف نعتبػػػػػػػر أف  الػرؤ ػػػػػػػ  أصػػػػػبحا اثابػػػػػػػ  الوجهػػػػػػ  الػػػػػػ خػػػػػػالؿ مػػػػػت 
 بنػاء املستقب  ال م تػر م في .ك  طمو اهػا

كأصػػػػػػبحا الرؤ ػػػػػػ  عبػػػػػػارة عػػػػػػت    ػػػػػػوؿ املسػػػػػػتقب  املػػػػػػراد الوصػػػػػػوؿ إليػػػػػػ   ن مػػػػػػاملفػػػػػػرذا ة  اإلتفػػػػػػاؽ بػػػػػػر أفػػػػػػراد 
كإذا مػػػػػػا أصػػػػػػبحا   كمنشػػػػػػورة  عرفهػػػػػػا  يػػػػػػ  ا فػػػػػػػراد  كدسػػػػػػتوران تعمػػػػػػ  بػػػػػػ    ن مػػػػػػاملاملنهػػػػػػاج الػػػػػػ م تسػػػػػػا عليػػػػػػ  

أف   من مػػػػػػفرن ػػػػػػ  عند ػػػػػػ  شنكػػػػػػت لل   ن مػػػػػػاملان لإلختيػػػػػػارات اإلسػػػػػػرتاتييفي  كقػػػػػػػاعدة للعمػػػػػػ  اليػػػػػػومي داخػػػػػػػ  مرجعػػػػػػػ
كإذا مػػػػػػػػا أصػػػػػػػػبن املسػػػػػػػػا  شنلػػػػػػػػك رػػػػػػػػ     تتيفػػػػػػػػاكز رػػػػػػػػ   العقبػػػػػػػػات الػػػػػػػػ   فر ػػػػػػػػها عليهػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػيط املتعػػػػػػػػػد د ا بعػػػػػػػػػاد

 ن ػػػػػػػ    ان علػػػػػػ  املػػػػػػدل ال و ػػػػػػػ أف ت ػػػػػػمت أداءن متمي ػػػػػػػز   ن مػػػػػػاملارصػػػػػػا ع الػػػػػػ  تت ل بهػػػػػػا الرؤ ػػػػػػ  أصػػػػػػبن برمكػػػػػػػاف 

                                                 
1 - Brilman. Jean, Les meilleures pratiques du Management au cœur des entreprises , op.cit, p27. 

2 - Ibid, p 69. 
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بالرؤ ػػػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػػدها شنكػػػػػػػػػت بعػػػػػػػػػث ركح اإلرادة كخلػػػػػػػػػق ركح اإلبتكػػػػػػػػػػار يف ا فػػػػػػػػػػراد حلػػػػػػػػػث هم علػػػػػػػػػ  بلػػػػػػػػػوغ أهػػػػػػػػػػداؼ 
 1. ن مامل

  المةلب الثالث: األداء المستدامالمةلب الثالث: األداء المستدام
  للتعبػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػت احلاجػػػػػػػػػػ  إُف املسػػػػػػػػػػتداـ ا داء أك ا داء الشػػػػػػػػػػام     قػػػػػػػػػػد نشػػػػػػػػػػ  مفهػػػػػػػػػػـو  ا داء املتميػػػػػػػػػػز ل

ام  رنمػػػػػػػ  عناصػػػػػػػر كمقومػػػػػػػات بنػػػػػػػاء من مػػػػػػػات علػػػػػػػ  أسػػػػػػػ  متفوقػػػػػػػ   قػػػػػػػق  ػػػػػػػا فػػػػػػػرص املواجهػػػػػػػ  مػػػػػػػدخ  شػػػػػػػ
كتكفػػػػػػ   ػػػػػػا  قيػػػػػػق الػػػػػػرتابط كالتناسػػػػػػق الكامػػػػػػ  بػػػػػػر   ا مػػػػػػت نا يػػػػػػ  ػػػػػػللمت ػػػػػػاات كا ك ػػػػػػاع ارارجيػػػػػػ  ا ي ػػػػػػ  

اب عناصػػػػػػػػرها كمكوناهػػػػػػػػا ال اتيػػػػػػػػ  كاسػػػػػػػػتثمار قػػػػػػػػدراها ا ور ػػػػػػػػ  كالتفػػػػػػػػوؽ يف ا سػػػػػػػػواؽ ك قيػػػػػػػػق الفوا ػػػػػػػػد  صػػػػػػػػح
كفيمػػػػػػا  ػػػػػػ ي سػػػػػػيتم التعػػػػػػرض لتعر ػػػػػػ   املصػػػػػػلح  مػػػػػػت مػػػػػػالكر كعػػػػػػاملر  ػػػػػػا كمتعػػػػػػاملر معهػػػػػػا كاجملتمػػػػػػ  ب سػػػػػػرف.

 ا داء املستداـ كأبعادف امل تلف   مث املنه  الشام  للتميز يف ا داء.
 تعرا  األداء المستدام الفرع األول:
رؼ شػػػػػػػػػ ع أك  موعػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػت طػػػػػػػػػ نتييفػػػػػػػػػ  رميػػػػػػػػػ  أف ا داء املسػػػػػػػػػتداـ هػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػاموس كرد يف

 (2) أك ا مث .   تم احلكم علي  با يدك   أش اص بعد ب ؿ جهد معر
   عػ  أ سػت ن ػاـ السػت داـ كختصػيع املػوارد بػر العمػالء أف ا داء املسػتداـفال  (Paul Pinto) أما

 فػػرف ا داء املسػػتداـ فحسػػم هػػ ا ا خػػا  كاملسػػاذنر كال ػػرض منػػ  تقو ػػ  كتػػدعيم الن ػػاـ البيئػػي الرأمسػػاِف  العمػػاؿ
 (3):  رتكز عل  أرب  أعمدة أساسي 

 ؛القيم مت أج  القدرة عل  البقاء .1
 ؛السوؽ ب رض التنافسي  .2
 ؛ا فراد لتحقيق اإلنتاجي  .3
 دكد  .ت صع يف املهت مت أج   قيق املر ال .4

 خػػػػػػػارج عػػػػػػػت مػػػػػػػا زنققػػػػػػػ   رف ا داء املسػػػػػػػتداـ هػػػػػػػو عبػػػػػػػارة عػػػػػػػت نتييفػػػػػػػ   ػػػػػػػا عاد ػػػػػػػ  كبػػػػػػػاهرةكبالتػػػػػػػاِف فػػػػػػػ
 كال م شنكت أف  تعدل ا هداؼ املس رة.  أف  ك  أ ست  ا مي 

 مفهـو  القدرة عل خالؿ  شا إُف ا داء املستداـ ب ن  اجتاف حنو املستقب  مت  (M.Y. Lebas)أما 
  ققا ا داء إذا قاما  ن مامل أفالقوؿ  شنكت  شا أ  ا إُف أنال هاب إُف أ ت نر د أف ن هم . ك  

                                                 
1
 -Brilman.Jean, op.cit, p70. 

2- Larousse Bordas, 1997, p312.   
3- Paul Pinto, La performance durable, ed Dunod, Paris, 2003, p1. 
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 (1) اؼ ال  قاما بتس اها.بتحقيق ا هد 
صػػػػػػػ لن ا داء املسػػػػػػػتداـ  عػػػػػػػ  ت د ػػػػػػػ  أك القيػػػػػػػاـ بفعػػػػػػػ  أك بػػػػػػػ ؿ جهػػػػػػػد مػػػػػػػت أجػػػػػػػ  هػػػػػػػدؼ مرمػػػػػػػا أف 

 .معر
االجتماعيػػػػػػ  كالبيئيػػػػػػ  . ك عػػػػػػػ    للنتػػػػػػا   االقتصػػػػػػاد   جتميػػػػػػ  عػػػػػػرؼ ا داء املسػػػػػػتداـ علػػػػػػ  أنػػػػػػ    رمػػػػػػا 

 اؿبػػػػػػ   ت لػػػػػػم مراعػػػػػػاة مصػػػػػػاٌف العمػػػػػػ  اليػػػػػػ ال  قتصػػػػػػر علػػػػػػ  النتػػػػػػا   امل ا داء الػػػػػػ ماملسػػػػػػتداـ أ  ػػػػػػا   ا داء
 كػػػػوف مسػػػػتدشنا. ك عػػػػرؼ أ  ػػػػا علػػػػ  أنػػػػ    ػػػػراملسػػػػتقبلي   اؿا جيػػػػكرػػػػ لك  كاجملتمػػػػ  ا لػػػػي كالبيئػػػػ  ال بيعيػػػػ 

فهػػػػػػو بػػػػػػ لك  تيفػػػػػػاكز  ػػػػػػرد   بكػػػػػػ  أصػػػػػػحاب املصػػػػػػاٌف  ن مػػػػػػاملالػػػػػػ م  سػػػػػػمن بػػػػػػاحلكم علػػػػػػ  عالقػػػػػػ   ا داء  
علػػػػػػ    ن مػػػػػػاملاملسػػػػػػتداـ شنكػػػػػػت احلكػػػػػػم علػػػػػػ  قػػػػػػدرة  ا داءاسػػػػػػ   كالبيئػػػػػػ  ال بيعيػػػػػػ . فبو   ن مػػػػػػاملالعالقػػػػػػ  بػػػػػػر 

رمػػػػػا  عػػػػػرؼ ب نػػػػػ   ذلػػػػػك ا داء الػػػػػ م  سػػػػػمن بقيػػػػػاس اآل ػػػػػار النا ػػػػػ  عػػػػػت  التحلػػػػػي باملسػػػػػؤكلي  االجتماعيػػػػػ  .
فػػػػػػرف   املسػػػػػػؤكلي  االجتماعيػػػػػػ  للشػػػػػػررات إطػػػػػػاريف الوسػػػػػػط كالبيئػػػػػػ  الػػػػػػ  تنشػػػػػػط فيهػػػػػػا. كيف   ن مػػػػػػاملت اتصػػػػػػرف
كمػػػػػػػػػت مث  كقياسػػػػػػػػهاملسػػػػػػػػؤكليتها االجتماعيػػػػػػػػػ    ن مػػػػػػػػامل إدارةبػػػػػػػػػالتعرؼ علػػػػػػػػ  ريفيػػػػػػػػػ  املسػػػػػػػػتداـ  سػػػػػػػػمن  ا داء

 . 2ياحلكم عليها
 داء المستدامالفرع الثاني: أبعاد األ

 : لألداءالثال    ا بعادك دم    راعياملستداـ هو ال م  ا داءفرف    سم رثا مت البا ثر
 بػػػػػػػات املسػػػػػػػاذنر كالزبػػػػػػػا ت كاملػػػػػػػورد ت كتكتسػػػػػػػم ر   ن مػػػػػػػاملكالػػػػػػػ م بواسػػػػػػػ ت  تشػػػػػػػب   :االقتصـــــــادي دالبعـــــــ .1

 باالستعان  بالقوا م املالي .  ا داءك قاس ه ا    قتهم
 عل  جع  مواردها البشر   أطراؼ فاعل .  ن مامل: كال م  رتكز عل  قدرة البعد االجتماعي .2
 يئتها. يف تنمي  كت و ر ب  من م: كال م  رتكز عل  املساذن  الفاعل  للالبعد البيئي .3

 :)3(   امل رور أعالف  تبر أف كمت التعار 
 كهػػػػػػ ا   املسػػػػػػتداـ  ػػػػػػرتبط ارتباطػػػػػػا ك يقػػػػػػا بالتنميػػػػػػ  املسػػػػػػتدام  كافهػػػػػػـو املسػػػػػػؤكلي  االجتماعيػػػػػػ  للشػػػػػػررات ا داء

ر بػػػػػػػات أصػػػػػػػحاب املصػػػػػػػاٌف. لقػػػػػػػد أرػػػػػػػدت دراسػػػػػػػات عد ػػػػػػػدة انػػػػػػػ    منػػػػػػػ  العشػػػػػػػر    برشػػػػػػػباعمػػػػػػػرتبط  ا خػػػػػػػا
كالػػػػػ  تسػػػػػمن    ػػػػػا املاليػػػػػ  ا خػػػػػرلات يف البحػػػػػث عػػػػػت العناصػػػػػر ن مػػػػػامل بػػػػػدأتمػػػػػت القػػػػػرف املا ػػػػػي  ا خػػػػػاة

 .'' لألداء ا ب ف تتحل  باملسؤكلي  االجتماعي  دكف التفر ط يف ا انم املاِف 

                                                 
1-Lamia Berrah. L’indicateur de performance , France , 2002, p21. 

2
 .159  ص مرج  سابق  العا م عبد الرمحت

 .160  ص نفسهمرجع ال 3
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 فالتعػػػػػػار   الػػػػػػ  قػػػػػػدما ك ػػػػػػعا علػػػػػػ    اتن مػػػػػػللمكجػػػػػػود تعر ػػػػػػ  كا ػػػػػػن ك ػػػػػػدد لػػػػػػألداء املسػػػػػػتداـ  ـعػػػػػػد
 الػػػػػػػ م(Caroll)ؤكلي  االجتماعيػػػػػػػ  ك ػػػػػػػ ي علػػػػػػػ  رأسػػػػػػػهم أسػػػػػػػاس مقػػػػػػػاالت أهػػػػػػػم املػػػػػػػؤلفر يف مو ػػػػػػػوع املسػػػػػػػ

ك تقػػػػػػاط   ال ػػػػػػ  أبعػػػػػػاد للمسػػػػػػؤكلي  الكليػػػػػػ  املسػػػػػػتدام  أرأل يف  و ػػػػػػ  امل تلفػػػػػػ  أف ا داء املسػػػػػػتداـ هػػػػػػو التقػػػػػػاء 
 ؛االجتماعي  كالبيئي   االقتصاد   ا بعاد  من ملل
  ػػػػػ ة علػػػػػػ  االسػػػػػػتيفاب  إُف مت لبػػػػػػات   ن مػػػػػػاملاملسػػػػػػتداـ كبتقييمػػػػػ    عنػػػػػػدما تصػػػػػػبن  بػػػػػػا داء االهتمػػػػػػاـ  هػػػػػر 

قػػػػػػػوا م ماليػػػػػػػ  موجهػػػػػػػ  ردمػػػػػػػ  املسػػػػػػػاذنر كرػػػػػػػ لك أ  ػػػػػػػا االسػػػػػػػتيفاب  إُف مت لبػػػػػػػات التبليػػػػػػػ   إلعػػػػػػػدادخاصػػػػػػػ  
كهػػػػػػػػي  ا خػػػػػػػػرلي كالبيئػػػػػػػػي للعد ػػػػػػػػد مػػػػػػػػت ا هػػػػػػػػات عيف اجملػػػػػػػػالر االجتمػػػػػػػػا اعػػػػػػػػت نتػػػػػػػػا   نشػػػػػػػػاطه كاإلفصػػػػػػػػاح

 . من مللـ املستدا ا داءمع   التاِف أصحاب املصاٌف . ك و ن الشك 
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  : األداء المستدام2-2الشكل رقم  

مقدمػػ  لنيػػ   أطرك ػػ   التنميــة المســتدامة تحــداات للماسســة االقتصــاداة فــي ظــل لالــتحكم فــي األداء الشــام  العا ػػم عبػػد الػػرمحت :المصــدر

 .161 ص، مرجع سبق ذكر   االقتصاد   يف العلـو علـو شهادة درتوراف

األداء 
 المستدام
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هػػػػػ ف رنػػػػػم مراعػػػػػاة  للمن مػػػػػ املسػػػػػتداـ  لػػػػػألداءجػػػػػ  التقيػػػػػيم العػػػػػادؿ أمػػػػػت فانػػػػػ  ك ك سػػػػػم الشػػػػػك  السػػػػػابق 
   :ا بعاد

 :موجهػػػػػػػػػ   املن مػػػػػػػػػ كالػػػػػػػػػ م سنػػػػػػػػػع بصػػػػػػػػػف  عامػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػل  كارػػػػػػػػػدمات الػػػػػػػػػ  تنتيفهػػػػػػػػػا  البعـــــــــد االقتصـــــــــادي
   للميفتم ؛

 :؛للمن م  اإلنتاجيال   تسبم فيها النشاط  اإلنبعا اتكال م   هر مت جراء  البعد البيئي 
  كال م  تمحور يف  اهري الب ال  كالتهمي . :االجتماعيالبعد 

تقػػػػػػـو عليهػػػػػػا التنميػػػػػػ  املسػػػػػػتدام  أك املسػػػػػػؤكلي  اجملتمعيػػػػػػ   كدعامػػػػػػ  امرتكػػػػػػز الثال ػػػػػػ   ا بعػػػػػػادرمػػػػػػا نثػػػػػػ  هػػػػػػ ف 
 للشررات كال  هي مت أهم املفاهيم املرتب   مباشرة بالتنمي  املستدام .

 داءالمنهج الشامل للتميز في األ: الفرع الثالث
در مػػػػػػػت مصػػػػػػػادر  قيػػػػػػػق ميػػػػػػػزة تنافسػػػػػػػي  يف مصػػػػػػػأدل االهتمػػػػػػػاـ املتزا ػػػػػػػد بػػػػػػػاملوارد البشػػػػػػػر   كالن ػػػػػػػرة إليهػػػػػػػا ر

كالػػػػػػػػ راء التن يمػػػػػػػػي   تعلمػػػػػػػػ املن مػػػػػػػػ  املالفكػػػػػػػػرم ك  اؿت ػػػػػػػػور مفػػػػػػػػاهيم  د ثػػػػػػػػ  مثػػػػػػػػ  رأس املػػػػػػػػل من مػػػػػػػ  االعمػػػػػػػػاؿ
 .تمحور  وؿ ا داءمت املفاهيم ال  ترتبط كت ك اها  االسرتاتييفي  كاملعرف 
هػػػػػو سػػػػػلوؾ  سػػػػػهم فيػػػػػ  الفػػػػػرد يف التعبػػػػػا عػػػػػت إسػػػػػهامات  يف  املسػػػػػتداـ  ف ا داءبػػػػػمػػػػػت ذلػػػػػك شنكػػػػػت القػػػػػوؿ ك 

 قيػػػػػػػق أهػػػػػػػداؼ املن مػػػػػػػ  علػػػػػػػ  أف  ػػػػػػػدعم هػػػػػػػ ا السػػػػػػػلوؾ ك عػػػػػػػزز مػػػػػػػت قبػػػػػػػ  إدارة املن مػػػػػػػ  كاػػػػػػػا   ػػػػػػػمت النوعيػػػػػػػ  
 . 1 التدر مخالؿ كا ودة مت 

 النيفػػػػػػػػػاح كالتفػػػػػػػػػوؽ ب نػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػوؿكػػػػػػػػػت شن املسػػػػػػػػػتداـ ألداءلػػػػػػػػػلسػػػػػػػػػابق  ك اهػػػػػػػػػا التعػػػػػػػػػار   اخػػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػػت 
كهػػػػػػػ ف   ك راعػػػػػػػي املسػػػػػػػؤكلي  االجتماعيػػػػػػػ   كلػػػػػػػت  كػػػػػػػوف للنيفػػػػػػػاح معػػػػػػػ  إذاَف زنقػػػػػػػق املكاسػػػػػػػم املاد ػػػػػػػ  للمن مػػػػػػ  
 مػػػػػػػػػت ال ػػػػػػػػػراز ا كؿ يف املسػػػػػػػػػتقب   كلػػػػػػػػػ لك فكلمػػػػػػػػػ   التميػػػػػػػػػز من مػػػػػػػػػاتشنكػػػػػػػػػت أف ن لػػػػػػػػػق علهػػػػػػػػػا   املن مػػػػػػػػػات
هػػػػػػػ ا التعبػػػػػػػا   الناجحػػػػػػػ  يف إدارة ا عمػػػػػػػاؿ للمن مػػػػػػػ تعػػػػػػػ  عالمػػػػػػػ  ا ػػػػػػػودة  21يف ا داء يف القػػػػػػػرف  كاالسػػػػػػػتدام 

تعمػػػػػػػ   املن مػػػػػػػاتمػػػػػػػت هػػػػػػػ ا املن لػػػػػػػق بػػػػػػػدأت  يػػػػػػػ   زنتػػػػػػػاج إُف تعر ػػػػػػػ  شػػػػػػػام  للنيفػػػػػػػاح كللتفػػػػػػػوؽ يف العمػػػػػػػ .
بػػػػػ ف البقػػػػػاء  املن مػػػػػاتكتػػػػػؤمت هػػػػػ ف   الشػػػػػهرةك  لتفػػػػػردل قيػػػػػق النيفػػػػػاح هادفػػػػػ  مػػػػػت كراء ذلػػػػػك جاهػػػػػدة مػػػػػت أجػػػػػ  

تقبلي   ت لػػػػػم الرتريػػػػػز علػػػػػ  تلػػػػػك العوامػػػػػ  الػػػػػ  ت ػػػػػمت  ػػػػػا هػػػػػ ا علػػػػػ  القمػػػػػ  كفػػػػػوؽ مسػػػػػتول املنافسػػػػػات املسػػػػػ
للثػػػػػركة  اؿالفعػػػػػك  االسػػػػػتثمار ا مثػػػػػ    قيػػػػػق اإلجنػػػػػازات كاملكاسػػػػػم املاد ػػػػػ   التفػػػػػرد كاالمتيػػػػػاز مثػػػػػ  إر ػػػػػاء العميػػػػػ 

 كشنكت تل يع ذلك يف الشك  املواِف: .الفكر    ا فراد 

                                                 
1
Paul Pinto,  La performance durable, Op.Cit, p :3. 
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  ءءالمنهج الشامل للتميز في األداالمنهج الشامل للتميز في األدا  ))  33--22  ((الشكل رقمالشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مت جد د عاَف-قم  ا داء إُف بك  ص  القرار يف الت يا مت % 1جتع  ري –  األداء قمة  عبد الرمحاف توفيق: المصدر
 .24ص   1998للنشر  القاهرة ايك لإلدارة املهني  ار ات ت لي  السك   مررز –ت الناجح املنشآ

تيفد ػػػػػػػد العلػػػػػػػ   املن مػػػػػػػ قػػػػػػػدرة كهػػػػػػػو: االداء شنثػػػػػػػ  تعر ػػػػػػػ  شػػػػػػػام  لػػػػػػػألداء املسػػػػػػػتداـ رمػػػػػػػا أنػػػػػػػ  ة تقػػػػػػػدًن 
 (1) الربن .ك  النمو اؿأداءات مر ي  يف   كتقدًن ت يا عل  املدل ال و   يف املستقب الك 

هنػػػػػػػا أف رلمػػػػػػػ  جنػػػػػػػاح ال تعػػػػػػػرؼ علػػػػػػػ  أءػػػػػػػا ا ػػػػػػػدؼ ا كؿ كا خػػػػػػػا أك ال ا ػػػػػػػ  املنشػػػػػػػودة.  كشنكػػػػػػػت اإلشػػػػػػػارة
   ػػػػػا كلػػػػػد ها ا سػػػػػلوب ا مثػػػػػ  للقيػػػػػاـ جبميػػػػػ  أنشػػػػػ تها. فكػػػػػ  شػػػػػرر   ػػػػػدد بنفسػػػػػها ا هػػػػػداؼ كالقػػػػػيم اراصػػػػػ

بػػػػػر  املسػػػػػتقب   ال د سػػػػػوؼ تػػػػػدرؾ كتقػػػػػي  القيمػػػػػ  الػػػػػ  تنػػػػػت  رػػػػػ  عالقاهػػػػػا املػػػػػؤ رة إل ػػػػػداث التػػػػػوازف من مػػػػػ ف
ار ػػػػػػوات خػػػػػػالؿ املسػػػػػػتثمر ت كرػػػػػػ لك اجملتمػػػػػػ  الػػػػػػ م تتواجػػػػػػد فيػػػػػػ  كذلػػػػػػك مػػػػػػت ك  مت لبػػػػػػات العمػػػػػػالء كاملػػػػػػورد ت

 :التالي 
 قيم  فوؽ أم شيء  خر. الرتريز عل  خلق 
 . اختاذ القرارات الصحيح  كالسليم  رلق ه ف القيم 

كالقيمػػػػػ  هنػػػػػا ال تعػػػػػ  القيمػػػػػ  املاد ػػػػػ  كاملاليػػػػػ  فقػػػػػط فهػػػػػ ف الشػػػػػررات تعػػػػػرؼ كتعمػػػػػ  مػػػػػت أجػػػػػ  إ ػػػػػاف  
 (2)قيم   ؤالء ا طراؼ: 

  ؛فوؽ ر باهم ا تياجاهم كراا تاملنتيفات أك اردمات ال  تليب املن م العمالء: كتقدـ  م 
                                                 

1
 Paul. PINTO, Les quatre piliers de la performance durable, Op.cit, p11. 

2
 Jean-Pierre Mercier, Mesurer et développer les performances,  les éditions Quebecor, 2003, p: 7.    
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 ؛ك تم تقد ر كتقييم هؤالء ا فراد كإسهاماهم   عملوف يف بيئ   ثهم عل  التقدـ كالت و ر :العاملر 
 1 ك تم منحهم سعر السهم كر لك  ص  ربن السهم.: املساذنر  

  لمستداملمستدامااواألفراد أساس األداء واألفراد أساس األداء ، ، المساهمينالمساهمين  ،،عالقة متوازنة بين العمالءعالقة متوازنة بين العمالء    44--22  الشكل رقم الشكل رقم 


Source: Paul Pinto, La performance durable, ed Dunod, Paris, 2003,  P7. 

 
يف  القيػػػػػاـ بكػػػػػ  مت لبػػػػػات هػػػػػؤالء املسػػػػػاذنر الثال ػػػػػ  شنكػػػػػت القػػػػػوؿ أنػػػػػ  ايفػػػػػرد الشػػػػػك  السػػػػػابقخػػػػػالؿ مػػػػػت 

تػػػػػػػػدعيم فػػػػػػػػرص النيفػػػػػػػػاح اُف ك ػػػػػػػػؤدم    تحقػػػػػػػػق التفػػػػػػػػرد كالتميػػػػػػػػز يف العمػػػػػػػػ   للمن مػػػػػػػػ معادلػػػػػػػػ  التميػػػػػػػػز بالنسػػػػػػػػب  
 .ق ك مان  لعنصر االستدام  كاالستمرار   كالبقاء قيق السبك 

أف  قػػػػػػػق التميػػػػػػػز يف  املن مػػػػػػػاتهنػػػػػػػاؾ عنصػػػػػػػر رابػػػػػػػ    ػػػػػػػاؼ إُف قا مػػػػػػػ  املسػػػػػػػاذنر إذا أرادت ك يػػػػػػػث أف 
فر ا  ػػػػػػدم العاملػػػػػػ  الػػػػػػ   ػػػػػػا   ارهػػػػػػا تػػػػػػ  بثػػػػػػركة اقتصػػػػػػاد    ػػػػػػ م  جبانػػػػػػم تػػػػػػو املسػػػػػػتقب  كهػػػػػػو اجملتمػػػػػػ  الػػػػػػ م  تم

 النفعي  عل  اجملتم  كالبيئ .
 األداء المستدام  ماشرات واختيار تحداد: لفرع الرابعا

ػا ليكونػوا ا مػور مػت الكثػا بفحػع مثقلػر اؿيف بيئػ  ا عمػ املػد ر ت رػاف إذا       فػرف  الصػورة يف دا من
 ا داء مؤشػػرات إُف احلاجػػ  مث نشػػ ت كمػػت   ا ساسػػي اليوميػػ  املؤشػػرات اتابعػػ  فقػػط  سػػمن كقػػتهم

 كي تساعد املد ر ت عل  اختاذ القرار.ل كا ام  احليو   ا داء مقا ي نث   كال  املستدام 
 متةلبات قياس االداء المستدام .1

 تراعػ  أفرػ لك رنػم التن يمػي ك  ا تػول  ت ػمنها أف مراعػاة رنػم ا داء مقػا ي  تصػميم عنػد   
   :كال  تتمث  يف ا يد ا داء قياس مت لبات

   ؛ ددة ب هداؼ كرب ها اإلسرتاتييفي  مت اشتقاقها  تم أف 
 ؛الفهم يف بسي   كتكوف بو وح تعر فها  تم أف 

                                                 
1
Jean-Pierre Mercier, Op.Cit, p : 7. 
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 ؛امل لق  اإلدار   الدكرة مت جزء لتصبن املناسم الوقا كيف دقيق  مرتدة ت     توفر 
 ؛ خر ت م  بالتعاكف أك ك دف املست دـ مت كتراقم تت  ر أف شنكت 
 ؛معلـو اتبيان كمصدر  ددة كمعادل  كمناسم كا ن هدؼ  ا  كوف أف 
 ؛قياسها سيتم ال  ا مور عت ك كم  دقيق  معلومات توفر 
 ماشرات االداء المستدام .2

كتواجػػ    كاالجتماعيػػ  االقتصػػاد    البيئيػػ  املعلومػػات مػػت ربػػاة رميػػات مػػ  املن مػػات تتعامػػ     
  ت الت ػو رقػرارا كاختػاذ أدا هػا قيػاس تسػت ي   ػر احلارمػ  املؤشػرات مػت  ػدكد عػدد يف عد ػدة  ػد ات
 أك البيئػي  االقتصػادم البعػد ت  ػ  فهػي ال ػرض  ػ ا  SPI  املسػتداـ  ا داء مؤشػرات اسػت داـ كشنكػت

 (1) لالستدام : االجتماعي
 كتررػػز علػػ  للمن مػػ  االقتصػػاد   بالتعػػامالت املرتب ػػ  ا مػػور ت  ػػ   :االقتصــادي األداء ماشــرات 

 ؛املن م   نش   نتييف  ملصلح ا أصحاب لألطراؼ االقتصادم الو   ت ا ريفي 
 تعمػ  الػ م املوقػ  داخػ  االجتماعيػ  الػن م علػ  املن مػ  بتػ  ا هػػتم: االجتمـاعي األداء ماشـرات 

  ؛ب 
 مت ػػمن  الػػن م احليػػ  ك ػػا احليػػ  ال بيعيػػ  الػػن م علػػ  املن مػػ  بتػػ  ا هػػتم :البيئــي األداء ماشــرات 

  البيئي . الت  اات يف  د د املؤشرات تلك عدكتسا  كاملاء ا واء  ا رض  احليو   البيئي 
 االجتاهاتك  شنكت أف نستنت  أن   مهما اختلفا ا لفاظ  املستداـ سرد تعػار   املفكر ت لألداءخالؿ مت        

 يث اتفػق مع م البػا ثر   فهي يف الواقػ  تصم  يف اجتػاف كا د  املستداـ إلع اء مفهـو  دد ملص لن ا داء
 فتحقيق التفوؽ اإلسرتاتييفي ما هو إال  سبي  لبقػاء  كالتميز هو مرادؼ للنيفاح املستداـ أف  مص لن ا داء عل 
تع يم قيم  املنتيفات ال م  ت م ت خالؿ ال م بدكرف  ت ت   مت ك  P. Druckerهو ما  نع  علي ك  املن م دنػو ك 

فه ف التعار     كالتكالي  البيئي  احلاجات اجملتمعي   ا هداؼ البيئي  قيق ك  املن م الك ء ملػوارد  ؿاالست ال
 .هي يف ا ص  مكمل ػ  لبع ها

قػػػػػػػدرها علػػػػػػػ  ك  اسػػػػػػػتمرار تهاك  املن مػػػػػػػ  عكػػػػػػػ  جنػػػػػػػػاح  شنث ػػػػػػػػ  نشػػػػػػػػاط  ػػػػػػػوِف مسػػػػػػػتمر املسػػػػػػػتداـ إذف فػػػػػػػا داء     
علػػػػػػ   ػػػػػػوء ك   طهاكفقػػػػػػػان ملت لبػػػػػػػات نشػػػػػػاك   املن مػػػػػػ معػػػػػػػا ا  ػػػػػػػد دة ت ػػػػػػعها ك  التكي ػػػػػػ  مػػػػػػ  البيئػػػػػػ  كفػػػػػػػق أسػػػػػػ 

 ا هػداؼ طو لػ  ا مد.

                                                 
 جامع  التيفارة رلي    المستدامة التنمية فيال األعم منظمات دور لتفعيل المتوازن األداء بةاقة في البيئي األداء ماشرات دمج  احلليم عبد ر   ناد   - 1

 .4ص   2005د سم   اينالث العدد  كالعشركف الوا د اجمللد  كاإلدار   االقتصاد   العلـو  ل   ا زهر
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  المستدام تحسين األداء :الثالث المبحث 
من مػػػػػػػػات  واجهػػػػػػػػ تمػػػػػػػػا ك   سػػػػػػػػتمر كا مػػػػػػػػور  ػػػػػػػػا املتوقعػػػػػػػػ التقلػػػػػػػػم املهػػػػػػػػو  االقتصػػػػػػػػاد احلػػػػػػػػاِف إف مػػػػػػػػا شنيػػػػػػػػز

 كالتفػػػػػوؽ البقػػػػػاء أصػػػػػبنفقػػػػػد   لسػػػػػابقيف ا  مػػػػػت  ػػػػػد ات كصػػػػػعوبات اآلف أرثػػػػػر بكثػػػػػا وػػػػػا رانػػػػػا عليػػػػػا عمػػػػػاؿ 
جػػػػػراء كمػػػػػت مت لبػػػػػات اإلبػػػػػداع أف  ػػػػػتم ا بكثػػػػػا مػػػػػت العمػػػػػ  كاحلاجػػػػػ  إُف مهػػػػػارات إبداعيػػػػػ  ك ػػػػػا عاد ػػػػػ . فمرهػػػػػو 

كخباصػػػػػػ  يف أدا هػػػػػػػا  القو ػػػػػػ  الت لػػػػػػم علػػػػػػػ  املنافسػػػػػػ ك لتحقيػػػػػػػق االسػػػػػػتفادة القصػػػػػػول  سػػػػػػينات يف عػػػػػػدة ميػػػػػػاد ت 
التحسػػػػػػػر املسػػػػػػػػتمر كسػػػػػػػػيتم يف امل الػػػػػػػم املواليػػػػػػػػ  التعػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػ  مفهػػػػػػػـو  سػػػػػػػػر ا داء  ك  .املسػػػػػػػتداـالشػػػػػػػام  ك 

 احلد ث  يف ذلك. االجتاهاتلألداء كالرتريز عل  
  االول: مفهوم تحسين األداءاالول: مفهوم تحسين األداء  مةلبمةلبالال  

نػػػػػػت  مػػػػػػت اسػػػػػػت داـ اآلالت كا جهػػػػػػزة  أف املنافسػػػػػػ  القو ػػػػػػ  كاإلبػػػػػػداع ال مػػػػػػت أهػػػػػػم مفػػػػػػاهيم العصػػػػػػر احلػػػػػػاِف 
 امػػػػػػػػػػ  املتمثلػػػػػػػػػػ  خاصػػػػػػػػػػ  يف بػػػػػػػػػػالرتريز علػػػػػػػػػػ  املصػػػػػػػػػػادر ا كإدنػػػػػػػػػػا  ؛احلد ثػػػػػػػػػػ  كاملتقدمػػػػػػػػػػ  ك اكلػػػػػػػػػػ  تقليػػػػػػػػػػ  النفقػػػػػػػػػػات

قػػػػػػدرات مو فيهػػػػػػا  مػػػػػػت خػػػػػػالؿاػػػػػػدل  املن مػػػػػػ جنػػػػػػاح صػػػػػػبن زنكػػػػػػم علػػػػػػ  أك   العػػػػػػاملوفك  املو فػػػػػػوف  ا شػػػػػػ اص
 . أدا همرس كرفاءاهم ك 

   والمعاصر التقليدي التوجه بين األداء تحسينالفرع األول: 
 ك ليػػػػػػػػػ   تو ات كمسػػػػػػػػػ لعناصػػػػػػػػػرف الشػػػػػػػػػامل  الدراسػػػػػػػػػ خػػػػػػػػػالؿ  مػػػػػػػػػت إال  تحقػػػػػػػػػق ال ا داء  سػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػدؼ إف
 كفلسػػػػػػف   العوامػػػػػػ  تلػػػػػػك كت ػػػػػػو ر لتحسػػػػػػر الفعالػػػػػػ  ا سػػػػػػاليم عػػػػػػت كالبحػػػػػػث  فيػػػػػػ  املػػػػػػؤ رة التن يميػػػػػػ  العوامػػػػػػ 
 التحسػػػػػػػػر ب ػػػػػػػػركرة االقتنػػػػػػػػاع  سػػػػػػػػود  يػػػػػػػػث احلد ثػػػػػػػػ  املن مػػػػػػػػات تنتهيفهػػػػػػػػا عامػػػػػػػػ  سياسػػػػػػػػ  نثػػػػػػػػ  ا داء  سػػػػػػػػر
 بالقيػػػػػػادات بػػػػػػدءان  فيهػػػػػػا العػػػػػػاملر أداء علػػػػػػ  تػػػػػػؤ ر الػػػػػػ  املن مػػػػػػ  يف التن يميػػػػػػ  العوامػػػػػػ  لكافػػػػػػ  املسػػػػػػتمر كالت ػػػػػػو ر
القػػػػػػػرف الوا ػػػػػػػد كالعشػػػػػػػر ت  من مػػػػػػػاتك يػػػػػػػث أف   .(1) االتاجملػػػػػػػ رػػػػػػػ  يف التن يميػػػػػػػ  باملسػػػػػػػتو ات كانتهػػػػػػػاءان  العليػػػػػػػا

أف تراعػػػػػػػي كبشػػػػػػػك  متواصػػػػػػػ  ك   ا أف تتبػػػػػػػ  املعػػػػػػػا ا ار ػػػػػػػراءعليهػػػػػػػ  الػػػػػػػ  تػػػػػػػود ا اف ػػػػػػػ  علػػػػػػػ  قػػػػػػػدرها التنافسػػػػػػػي 
تييفياها كخم  اهػػػػػػا البيئيػػػػػػ  بعيػػػػػػدة املػػػػػػدل كالػػػػػػ  تعمػػػػػػ  علػػػػػػ   سػػػػػػر ا داء الكلػػػػػػي االعتبػػػػػػارات البيئيػػػػػػ  يف اسػػػػػػرتا

 (22).. ا
 األداء تحسين عملية تعرا الفرع الثاني: 

   أ  ا  عك  كهو   ش لها ال  للو يف  املكون  للمهاـ الفرد كإناـ  قيق درج  إُف ا داء  شا

                                                 
 .287 ص  1995  مصر  القاهرة  كالنشر لل باع   ر م دار  األعمال منظمات في اإلنساني السلوك  السلمي علي - 1
 ملستدام ا الدكِف التنمي  امللتق   مستدامة تنمية وتحقيق المستدامة الماسسة متةلبات كأحد البيئية المراجعة  رمزم  مد جودم  منصورم  مداؿ رم  -2

 . 599 ص  2008  أفر    س ي   1ج  التسيا كعلـو االقتصاد   العلـو رلي    املتا   للموارد االست دامي  كالكفاءة
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 سنتلػػػػػ  ا داء مفهػػػػػـو فػػػػػرف أرثػػػػػر كللتو ػػػػػين  الو يفػػػػػ  مت لبػػػػػات الفػػػػػرد  ػػػػػا  شػػػػػب  أك زنقػػػػػق الػػػػػ  الكيفيػػػػػ 
  ققهػػػػػػا الػػػػػػ  النتػػػػػػا   أسػػػػػاس علػػػػػػ  فيقػػػػػػاس ا داء أمػػػػػا  املب كلػػػػػػ  ال اقػػػػػػ  إُف  شػػػػػػا فا هػػػػػد  ا هػػػػػػد مفهػػػػػػـو عػػػػػت
 كمن  شنكت إدراج  ل  مت التعار   فيما سنع عملي   سر ا داء: ؛(1)الفرد
 ا ػػػػػػ  القصػػػػػػػػور أك االحنػػػػػػراؼ يف ا داء الفعلػػػػػػي عػػػػػػػت إف فكػػػػػػرة  سػػػػػػػر كت ػػػػػػو ر ا داء تن لػػػػػػػق مػػػػػػت هػػػػػػدؼ مع

ا داء املسػػػػػػػػػتهدؼ كالبحػػػػػػػػث عػػػػػػػػت مصػػػػػػػػادر هػػػػػػػػ ا االحنػػػػػػػػراؼ كاقػػػػػػػػرتاح الكيفيػػػػػػػػ  أك الوسػػػػػػػػا   الػػػػػػػػ  شنكػػػػػػػػت أف 
 .2تصحن ه ا االحنراؼ

 عػػػػػػػػاًف عيػػػػػػػػوب ا داء يف املػػػػػػػػدل القصػػػػػػػػا أك املتوسػػػػػػػػط. يف  ػػػػػػػػر  تيفػػػػػػػػ  الت ػػػػػػػػو ر  يف هػػػػػػػػ ا التعر ػػػػػػػػ  التحسػػػػػػػػرف
 .دخاؿ مستو ات جد دة مت ا داء َف تكت موجودة مت قب كاالبتكار إُف إ

 ت ػػػػػػػو ر  داء ب ءػػػػػػػا: طر قػػػػػػػ  من مػػػػػػػ  كشػػػػػػػامل  لعػػػػػػػالج املشػػػػػػػار  الػػػػػػػ  تعػػػػػػػاين منهػػػػػػػا  سػػػػػػػر ك عمليػػػػػػػ   تعػػػػػػػرؼ
املؤسسػػػػػ  كهػػػػػي عمليػػػػػ  من مػػػػػ  تبػػػػػدأ اقارنػػػػػ  الو ػػػػػ  احلػػػػػاِف للمؤسسػػػػػ  كالو ػػػػػ  املر ػػػػػوب فيػػػػػ  ك اكلػػػػػ   د ػػػػػد 

لتعر ػػػػػػ  علػػػػػػ  عػػػػػػالج مشػػػػػػكالت املؤسسػػػػػػ  عػػػػػػت طر ػػػػػػق ارنػػػػػػاد  لػػػػػػوؿ لفيفػػػػػػوة  ررػػػػػػز هػػػػػػ ا اا داء.  الفيفػػػػػػوة يف
 ا داء النا   عت مقارن  الو   احلاِف بالو   امل  ط.   

   رمػػػػػػػا  عػػػػػػػرؼ ب نػػػػػػػ  : اسػػػػػػػت داـ  يػػػػػػػ  املػػػػػػػوارد املتا ػػػػػػػ  لتحسػػػػػػػر امل رجػػػػػػػات كانتاجيػػػػػػػ  العمليػػػػػػػات ك قيػػػػػػػق
  .3  املثل التكام  بر التكنلوجيا الصحيح  ال  تو   رأس املاؿ بال ر ق

  هػػػػػػػػي  موعػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت العمليػػػػػػػػات هػػػػػػػػدؼ ل ػػػػػػػػماف مسػػػػػػػػتول أعلػػػػػػػػ  يف الرتريػػػػػػػػز علػػػػػػػػ  العميػػػػػػػػ  كفهػػػػػػػػم أك ػػػػػػػػن
بػػػػػ    لعمليػػػػػات ك فيػػػػػز العػػػػػاملر ك ػػػػػماف التػػػػػزامهم كمسػػػػػؤكلياهم جتػػػػػاف البيئػػػػػ  كاجملتمػػػػػ ؛ لػػػػػي  يف إطػػػػػار فػػػػػردم

  تػػػػػػػػؤدم إُف إطػػػػػػػػار  ػػػػػػػػاعي كالت يػػػػػػػػا بصػػػػػػػػورة مسػػػػػػػػتمرة باإل ػػػػػػػػاف  إُف تنفيػػػػػػػػ  إسػػػػػػػػرتاتييفي  فعالػػػػػػػػخػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػت 
تػػػػػػدر م العػػػػػػاملر علػػػػػػ  التعامػػػػػػ  مػػػػػػ  املػػػػػػوارد خػػػػػػالؿ شػػػػػػفافي  يف قيػػػػػػاس ا داء ك د ػػػػػػد  ررػػػػػػات القيمػػػػػػ  مػػػػػػت 

 (4) واجبات كاملسؤكليات البيئي ؛للتدر م كتعليم املو فر     اهاعركؼ تاملالبيئي  احليو    ا 
 ك قيػػػػػػػػق   نتاجيػػػػػػػػ  العمليػػػػػػػػات سػػػػػػػػر ا داء هػػػػػػػػو اسػػػػػػػػت داـ  يػػػػػػػػ  املػػػػػػػػوارد املتا ػػػػػػػػ  لتحسػػػػػػػػر امل رجػػػػػػػػات كإ

 (5) .املثل  بال ر ق  اؿالتكام  بر التكنولوجيا الصحيح  ال  تو   رأس امل
 (1) : لي ماخالؿ  مت أدا ها  سر إُف املن م  تص رما ك 

                                                 
 .209 ص  2001  مصر  ا امعي  الدار  مستقبلية رؤاة: البشراة الموارد إدارة   ست راك   -1

2
248،ص:1999،سكندر    الدار ا امعي    اإلالسلوك فى المنظمات ست راك      

3
.28،ص:3،2003  رسال  ماجستا  ا منشورة  رلي  العلـو االقتصاد    جامع  ا زا ر، تحسين أداء الماسسة وإدارة الجودة الشاملةعبد احلليم مز ي  
 االقتصاد   العلـو  ل   المستدامة التنمية فيال األعم اتمنظم دور لتفعيل المتوازن األداء بةاقة في البيئي األداء ماشرات دمج  احلليم عبد را   ناد   -4

 .2ص   2005 د سم   ا زهر جامع   كالعشركف الوا د العدد  )خاص عدد (كاإلدار  
 .  11 ص  1999  3 ا زء  القاهرة    سينا ابت مكتب   األداء تحسين: التحسين إلى التقييم من األداء تكنولوجيا  ارزامي أمحد احلكم  عبد -5
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  ا داء؛ يف كار   التيفرب  اؿا تم تقلي  نتييف  التكالي  تقلي 
  امل لوب ؛ با ودة ا داء مستول رف 
  املركنػ  ارتسػاب إُف تػؤدل وػا كتعلمهػا  اإلدار ػ  كمنهػا امل تلفػ  املهػارات ارتسػاب يف لفاعلػ ا املشػارر 

 ا داء؛ يف
 ا داء.  سر دنوذج  بر التاِف كالشك 

  نموذج تحسين األداءنموذج تحسين األداء   : :55--22الشكل رقم  الشكل رقم  

    
 ص  2002  مصر ا د دة اإلدارة مكتب   المعرفة عصر في رةاإلدا وتقنيات نماذج: التميز إدارة  السلمي علي :لمصدرا

161. 
الشػػػػػػػك  السػػػػػػػابق كالػػػػػػػ م  و ػػػػػػػن أدنػػػػػػػوذج  سػػػػػػػر ا داء كترريػػػػػػػزف علػػػػػػػ   ليػػػػػػػ  الفيفػػػػػػػوة مػػػػػػػت خػػػػػػػالؿ مػػػػػػػت 
 سػػػػػػر ا داء  تعلػػػػػػق مال  ػػػػػػ  أف  شنكػػػػػػت  مقارنتػػػػػػ  اسػػػػػػتول ا داء امل لػػػػػػوبتشػػػػػػ يع ا داء الفعلػػػػػػي ك خػػػػػػالؿ 

 بعادها كالبحث عت احللوؿ كاختاذ اإلجراءات التصحيحي  الالزم .بتقليع ه ف الفيفوة ك د د أ
  الفرع الثالث: جوانب الضع  ومبرارات قياس االداء

ت ػػػػػػػػػو ر ك سػػػػػػػػر ا داء كاإلنتاجيػػػػػػػػػ  ب ر قػػػػػػػػ  تقنيػػػػػػػػػ  ك  قيػػػػػػػػاس ال ػػػػػػػػركؼ الراهنػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػرف احلاجػػػػػػػػػ  إُف يف  ػػػػػػػػ 
 قلم.ك مانا ملنافس  قو   يف عاَف مت ا كمت  كمن م  أصبن  اج   ركر  

 األداء عملية تحسين لتركيز علىا .1
 كريفي    الك ل هو  د ات املنافس  كاملن ماتإف أهم ما  تصدر قا م  أكلو ات املدراء كاملالكر 
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إف عمليػػػػػػ   سػػػػػػر ك   . اؿالبشػػػػػػرم يأهػػػػػػم كأكفػػػػػػر مػػػػػػورد مهمػػػػػػا اختلفػػػػػػا طبيعػػػػػػ  ا عمػػػػػػ اؿاسػػػػػػتثمار رأس املػػػػػػ
ء أك قػػػػػرار مػػػػػا بشػػػػػ ف  سػػػػػر كت ػػػػػو ر ا داء رنػػػػػم أف  بػػػػػدأ مػػػػػت كعنػػػػػد اختػػػػػاذ إجػػػػػرا  ا داء تت لػػػػػم ن ػػػػػرة  وليػػػػػ 

كهػػػػػػػػ ا أمػػػػػػػػر بػػػػػػػػد هي  نػػػػػػػػك إذا قمػػػػػػػػا اعا ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػواهر املشػػػػػػػػكل  كقشػػػػػػػػورها ارارجيػػػػػػػػ  فسػػػػػػػػت هر مػػػػػػػػت   ا ػػػػػػػػ كر
كبالت ريػػػػػػد فػػػػػػرف البنػػػػػػاء علػػػػػػ  أسػػػػػػاس   لػػػػػػ ا احلػػػػػػ  املن قػػػػػػي كامل لػػػػػػوب البػػػػػػدء مػػػػػػت ا سػػػػػػاس كالبنػػػػػػاء عليػػػػػػ   جد ػػػػػػد

 .  1 ارنابي  كمر ي نتا    قوم كمتر سينت  عن 
فقبػػػػػػ  البػػػػػػدء بتحسػػػػػػر ا داء رنػػػػػػم الت رػػػػػػد   عمليػػػػػػ   سػػػػػػر ا داء تسػػػػػػتلـز كجػػػػػػود أمػػػػػػور أساسػػػػػػي رػػػػػػ لك ك 

ال  :بالنسػػػػػػب  للتػػػػػػدر م اؿف العمليػػػػػػ  كهػػػػػػ  هػػػػػػي الزمػػػػػػ  كعلػػػػػػ  أم مسػػػػػػتول. كعلػػػػػػ  سػػػػػػبي  املثػػػػػػمػػػػػػت جػػػػػػدكل هػػػػػػ 
مػػػػػت ت بيقػػػػػ   مػػػػػ  الػػػػػ  شنكػػػػػت أف تعيػػػػػقشنكننػػػػػا أف نقػػػػػـو بت ػػػػػو ر أداء املو ػػػػػ  كنػػػػػرتؾ ا مػػػػػور ا خػػػػػرل يف بيئػػػػػ  الع

املسػػػػػػػتول ا علػػػػػػػ  مػػػػػػػت مسػػػػػػػؤكلر ال ف نػػػػػػػدرب املػػػػػػػو فر يف مسػػػػػػػتول معػػػػػػػر ك ال شنكػػػػػػػت أك   للمهػػػػػػػارات ا د ػػػػػػػدة
بالتػػػػاِف  هػػػػور عوا ػػػػق أخػػػػرل  ت بيػػػػق مػػػػا ة تعلمػػػػ  مػػػػت مهػػػػارات ك فهػػػػ ا سػػػػي لق نػػػػوع مػػػػت الصػػػػعوب  يف  ءػػػػتم  ػػػػم

املنافسػػػػػ  إال أنػػػػػ  لػػػػػيم كالتػػػػػدر م لز ػػػػػادة اإلنتاجيػػػػػ  ك   التععلػػػػػ  الػػػػػر م مػػػػػت أذنيػػػػػك  .املن مػػػػػ تز ػػػػػد مػػػػػت العػػػػػمء علػػػػػ  
كمنػػػػػ  . ف الصػػػػػورة تتكامػػػػػ  عنػػػػػدما نررػػػػػز علػػػػػ  رػػػػػ  املػػػػػوارد املمكنػػػػػ  لتحسػػػػػر ا داء   بقػػػػػ  جػػػػػزءا مػػػػػت امل لػػػػػوب

ف عمليػػػػ   سػػػػر ا داء تعتػػػػ  نوعػػػػا مػػػػت أنػػػػواع التعلػػػػيم املسػػػػتمر  ءػػػػا هػػػػدؼ إُف ت ػػػػو ر املهػػػػارات الالزمػػػػ  اػػػػػا فػػػػر
 . 2   الت ورات السر ع  احلاصل  يف البيئ  ا ي   تناسم م

 مظاهر ضع  األداء .2
كهػػػػػػػ ف امل ػػػػػػػاهر رنػػػػػػػم أف تسػػػػػػػرتعي االنتبػػػػػػػاف    وجػػػػػػد عػػػػػػػدد مػػػػػػػت امل ػػػػػػػاهر الدالػػػػػػػ  علػػػػػػػ  كجػػػػػػػود  ػػػػػػػع  يف ا داء

 :3فيما  لي بعع مت ه ف امل اهرك   اكل  عالجها.
  ؛دديف الوقا ا  اؿء ا عمعدـ إءا  يدة يف العم ا اإلنتاجي  ال عيف  كالنوعي   ا 
 ؛كخاص  ا دد  املو فرداـ املستمر م  اإلدارة ك  صاإل 
 ؛اختالؼ ا سلوب يف أداء ا عماؿ   
 ؛اف  املؤسس  السا دة كم  ا فرادعدـ االنسيفاـ م   ق 
  ؛اد  ال  الالمباالة لدل العاملرازد فقداف احلافز   ك 
  ؛اذ القراراتالت خا يف اختفقداف ركح امل اطرة ك جتنم ك 

                                                 
1
.8  ص مرجع سبق ذكر   ارزامي أمحد ماحلك  عبد
2
 .599  ص مرجع سبق ذكر  رمزم   مد منصورم  جودم رماؿ  مد

3
 .210   صمرجع سبق ذكر   مستقبلية رؤاة: البشراة الموارد إدارة ست   راك  
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 يف النمو كالت ور الو يفي. اؿعدـ كجود الر ب  أك اجمل 
هػػػػػػ ف ا مػػػػػػػور ك اهػػػػػػا تػػػػػػػؤدم إُف  ػػػػػػع  يف ا داء لػػػػػػػدل املػػػػػػو فر كتقػػػػػػػود إُف مشػػػػػػار  معقػػػػػػػدة ك صػػػػػػػعم 

لػػػػػ ا رنػػػػػػم البحػػػػػث عػػػػػػت السػػػػػلوؾ اإلرنػػػػػػا  كتعز ػػػػػزف كتقو تػػػػػػ  . خاصػػػػػ  إذا تررػػػػػػا لفػػػػػرتة طو لػػػػػػ   جهػػػػػػاعالك   لهػػػػػا
سػػػػػليب كاملسػػػػػيء لػػػػػألداء كإذا رانػػػػػا لػػػػػد ك أ ػػػػػد هػػػػػ ف امل ػػػػػاهر رنػػػػػم أف تبحػػػػػث بعمػػػػػق كاحلػػػػػد مػػػػػت ا سػػػػػلوب ال

 عت أسبا ا.
 والرأسمال البشريتحسين األداء  .3

 بقػػػػػػ  العنصػػػػػػر البشػػػػػػرم   التنػػػػػاف  عليهػػػػػػاك  مػػػػػػت نػػػػػػدرة كشػػػػػػن املػػػػػػوارد ة ذررهػػػػػايف  ػػػػػ  هػػػػػػ ف ال ػػػػػػركؼ الػػػػػػ  
البشػػػػػرم ملػػػػػا لػػػػػ  مػػػػػت  اؿتسػػػػػميت  بػػػػػرأس املػػػػػالو يػػػػػد هػػػػػو العنصػػػػػر املتػػػػػوافر دا مػػػػػا لػػػػػ ا  عتػػػػػ   ػػػػػق اسػػػػػتثمار كشنكػػػػػت 

مهمػػػػػا ا تػػػػػوت علػػػػػ  تقنيػػػػػات كأجهػػػػػزة  د ثػػػػػ  كمت ػػػػػورة فرءػػػػػا لػػػػػت  صػػػػػ  ك  من مػػػػػ مهمػػػػػا بلػػػػػ  تقػػػػػدـ أم ك أذنيػػػػػ . 
ك ػػػػػػػر لػػػػػػػو أنفقػػػػػػػا أمػػػػػػػواال ربػػػػػػػاة فػػػػػػػرف مؤسسػػػػػػػ  مػػػػػػػا برمكانػػػػػػػات .علػػػػػػػ  النتػػػػػػػا   املرجػػػػػػػوة أك الػػػػػػػ  ت مػػػػػػػن إليهػػػػػػػا

فرءػػػػػا    سػػػػػينهاك    كتعمػػػػػ  دا مػػػػػا علػػػػػ  ت ػػػػػو ر قػػػػػدراهممتوا ػػػػػع  ك سػػػػػت اسػػػػػت داـ مػػػػػا لػػػػػد ها مػػػػػت مػػػػػوارد بشػػػػػر 
 املن مػػػػػػ سػػػػػتنت  كتقػػػػػدـ خػػػػػػدمات أرثػػػػػر مػػػػػػت الػػػػػ  تنفػػػػػق أمػػػػػػواال طا لػػػػػ  علػػػػػػ  التيفهيػػػػػزات كاملعػػػػػدات كعنػػػػػػد قيػػػػػاـ 

 باالستثمار يف طاقات مو فيها ك سر مهاراهم فرف ذلك سينت  عن :
 ؛ ست است داـ كاستبقاء العاملر   
 ؛املن م يف   خمزكف مهارم  رتؼتوفا 

 :هم رنم أف تتوافر ا مور التالي  سر أدا  ر حنست استثمار ا فراد ك ك 
  ؛ؾ اإلدارة العليا  ذني  املو وعإدراكعي ك 
 ؛ ت لب   سر ا داء مت إجراءات التزاـ اإلدارة العليا اا 
 ؛عل  أس  مناسب ك  البشر   بكفاءةإدارة القول ك   م  التدر بي  املستمرة كاملت صص القياـ بال ا 
 .تقييم أداء املو فر بشك  مستمر 
 الفائدة من تحسين األداء  .4

 : 1 عدة أمور أذنهاخالؿ تكمت الفا دة مت  سر ا داء مت 
 فمػػػػػت ا كُف الت  ػػػػػيط   يف عػػػػػاَف أصػػػػػبحا نػػػػػدرة املػػػػػوارد هػػػػػي الشػػػػػيء ال بيعػػػػػي ككفرهػػػػػا هػػػػػي الشػػػػػيء الصػػػػػعم

بال اقػػػػػ  القصػػػػػول للحصػػػػػوؿ السػػػػػتفادة منهػػػػػا بال ر قػػػػػ  املثلػػػػػ  ك اك   هػػػػػ ف املػػػػػوارد املتا ػػػػػ  لنػػػػػا ؿالحلسػػػػػت اسػػػػػت 
 عل  اف   النتا   املمكن .

                                                 
1
 .94،ص2009،ع  قناة السو    جاماستراتيجيات تةوار وتحسين األداء: األطر المنهجية واألطر العملية مد  سر جاد الرب  
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 ت اعتبػػػػػارف اسػػػػػتثمار املؤهلػػػػػ  لػػػػػ ا العنصػػػػػر البشػػػػػرم شنكػػػػػفػػػػػؤة ك نػػػػػدرة املػػػػػوارد تعػػػػػ  أ  ػػػػػا نػػػػػدرة املػػػػػوارد البشػػػػػر   الك
  ست است دام   ؤدم إُف أرباح ماد   رباة. ست توجيه  ك 

  الوصػػػػػ  الػػػػػو يفي اءن مػػػػػت اختيػػػػػار كتعيػػػػػر املػػػػػو فر ك نر ػػػػػدف بػػػػػاملفهـو الشػػػػػام  ابتػػػػػد ػػػػػؤدم  سػػػػػر ا داء رمػػػػػا
 ػػػػػػػؤدم هػػػػػػػ ا إُف تػػػػػػػوفا يف التكلفػػػػػػػ  املاد ػػػػػػػ  علػػػػػػػ  الشػػػػػػػرر  أك   املال ػػػػػػػم الػػػػػػػ م علػػػػػػػ  أساسػػػػػػػ   ػػػػػػػتم االختيػػػػػػػار

 يف  ست اختيار مو فيها. املن م 
 ا ا ػػػػػػػػدد  كهػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػؤدم إُف يأك أ يانػػػػػػػػ   سػػػػػػػػر ا داء زنػػػػػػػػاكؿ صػػػػػػػػق  كجتد ػػػػػػػػد مهػػػػػػػػارات العػػػػػػػػاملر احلػػػػػػػػالير

فيكػػػػػػػوف  يفػػػػػػػم كمقػػػػػػػدار   الػػػػػػػ م  عملػػػػػػػوف فيهػػػػػػػا املن مػػػػػػػ ترريػػػػػػػز ا هػػػػػػػود علػػػػػػػ  املػػػػػػػو فر املتواجػػػػػػػد ت  ػػػػػػػمت 
 استفادهم مت ار ات ال  ة تعلمها كاالستفادة منها رباة شنكت تو يفها بشك  مباشر يف العم .

 إف   .دة علػػػػػ  اخػػػػػتالؼ مسػػػػػتو اهمالعػػػػػاملر مهػػػػػارات جد ػػػػػ داء  عمػػػػػ  علػػػػػ  إرسػػػػػاب املػػػػػو فر ك  سػػػػػر ا
لػػػػػ ا رنػػػػػم علػػػػػ  املو ػػػػػ  الػػػػػ م  ر ػػػػػم بػػػػػ ف  سػػػػػتمر   العػػػػػاَف اليػػػػػـو َف  عػػػػػد  عتمػػػػػد علػػػػػ  أ اد ػػػػػ  الت صػػػػػع

رمػػػػػػا أف أمػػػػػػور    ملنافسػػػػػػ  سػػػػػػر مهاراتػػػػػػ   ػػػػػػر  سػػػػػػت ي  اعملػػػػػػ  أف  بحػػػػػػث دا مػػػػػػا عػػػػػػت الت ػػػػػػور ك  ك بػػػػػػدع يف
ؾ أبػػػػػواب رثػػػػػاة مفتو ػػػػػ  تنت ػػػػػر هنػػػػػا  ارتسػػػػػاب املهػػػػػارات َف  عػػػػػد شػػػػػيء صػػػػػعم بػػػػػ  علػػػػػ  العكػػػػػ التػػػػػدر م ك 

   . 1 مت   رقها ك دخلها
 تعلػػػػػػػيمهم ا ػػػػػػػامعي أك املتوسػػػػػػػط كلكػػػػػػػت  اؿإع ػػػػػػػاء الفػػػػػػػرص لألشػػػػػػػ اص الػػػػػػػ  ت َف زنػػػػػػػالفهم احلػػػػػػػ  يف إرمػػػػػػػ

بالتحػػػػػػػػاقهم بعػػػػػػػػدة دكرات تدر بيػػػػػػػػ  تػػػػػػػػؤدم إُف ارتسػػػػػػػػا م مهػػػػػػػػارات ربػػػػػػػػاة يخاصػػػػػػػػ  أف املعاهػػػػػػػػد الػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػـو 
ا وػػػػػا  ع ػػػػػي فرصػػػػػ  ملػػػػػت فػػػػػاهم نصػػػػػيبهم مػػػػػت التعلػػػػػيم املنػػػػػت م تنوعػػػػػرع ػػػػػاء خمتلػػػػػ  الػػػػػدكرات قػػػػػد ازدادت ك ب

بالتػػػػػاِف االسػػػػػتفادة القصػػػػػول مػػػػػت طاقػػػػػات  كػػػػػوف مع ػػػػػم فئػػػػػات اجملتمػػػػػ  منتيفػػػػػا ك  وػػػػػا  ػػػػػؤدم إُف أف. للػػػػػتعلم 
 مع م ا فراد.

 أرػػػػ  مػػػػت شػػػػ ع علػػػػ  ت ػػػػو ر مهاراتػػػػ  قػػػػد تكػػػػوف رفاءتػػػػ  ملو ػػػػ  الػػػػ م عمػػػػ  جاهػػػػدا علػػػػ  نفسػػػػ  ك هػػػػ ا ا
كػػػػت توقػػػػػ  عنػػػػػد تلػػػػك النق ػػػػػ . لػػػػػ ا فرءػػػػا ختلػػػػػق منافسػػػػػ  بػػػػر املػػػػػو فر أنفسػػػػػهم يف للد ػػػػ  شػػػػػهادة جامعيػػػػػ  ك 

تػػػػػػػؤدم إُف ك  اختبػػػػػػػار مهػػػػػػػاراهم.يف سػػػػػػػلم الو ػػػػػػػا   ك  ػػػػػػػاكلتهم للحصػػػػػػػوؿ علػػػػػػػ  ك يفػػػػػػػ  مناسػػػػػػػب  أك التػػػػػػػدرج 
 تناف  عل  أداء عم  جيد بنوعي  متميزة كبالتاِف  سر ا داء.

 اختبػػػػػػػار لػػػػػػػد ك فهػػػػػػػ ا سيسػػػػػػػاعدؾ علػػػػػػػ  اختيػػػػػػػار ك  لعػػػػػػػاملررمػػػػػػػا أنػػػػػػػ  عنػػػػػػػدما تقػػػػػػػـو بت ػػػػػػػو ر أداء املػػػػػػػو فر ا
وػػػػػػػا شنكػػػػػػػنهم التسػػػػػػػهي  يف عمليػػػػػػػ  اختيػػػػػػػار مػػػػػػػا  ال ػػػػػػػم   ال ر قػػػػػػػ  الػػػػػػػ  اسػػػػػػػت دمتها لت ػػػػػػػو ر ك سػػػػػػػر أدا هػػػػػػػم

خػػػػػػػػػػ اهم العمليػػػػػػػػػػػ  يف الشػػػػػػػػػػرر  أك املؤسسػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػالؿ  سػػػػػػػػػػػاذنوف مػػػػػػػػػػت ك   ػػػػػػػػػػركؼ الشػػػػػػػػػػرر  كالرتريػػػػػػػػػػػز عليهػػػػػػػػػػا
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دل مالءمتهػػػػػػػػا للشػػػػػػػرر  كبالتػػػػػػػػاِف إجػػػػػػػػراء التعػػػػػػػػد الت مػػػػػػػػك  الػػػػػػػػ ام اال  ػػػػػػػاهم عػػػػػػػػت جػػػػػػػػدكل كفعاليػػػػػػػػ  هػػػػػػػ ف 
 اإل افات املال م .ك 
 عملهػػػػػػػا مػػػػػػػت  اؿ سػػػػػػػر ا داء  عمػػػػػػػ  علػػػػػػػ  جعػػػػػػػ  الشػػػػػػػرر  مواربػػػػػػػ  آلخػػػػػػػر املسػػػػػػػتيفدات كالت ػػػػػػػورات يف  ػػػػػػػ

 ر يتها.عل  الشرر  أك املؤسس  كأدا ها ك وا  نعك  إرنابا   ت و ر ك د ث رفاءة مو فيهاخالؿ 
 معرفػػػػػ  ال ر قػػػػػ  املثلػػػػػ  كا ف ػػػػػ  يف العمػػػػػ  خػػػػػالؿ   تقليػػػػػ  التكلفػػػػػ  كالنفقػػػػػات مػػػػػت  سػػػػػر ا داء  عمػػػػػ  علػػػػػ

 وا  قل  مت التكلف  كز ادة الكفاءة كالفعالي  يف العم .
  ك ػػػػػػؤدم إُف تػػػػػػوفاف    سػػػػػػر ا داء  عمػػػػػػ  علػػػػػػ  تػػػػػػوفا الوقػػػػػػا املهػػػػػػدكر كاملبػػػػػػ كؿ يف نشػػػػػػاطات  ػػػػػػا إنتاجيػػػػػػ

 أرثر أذني . اؿللقياـ ب عم
  ك اف مت املوارد.  اؿالبشرم ال م ال  ق  أذني  عت امل اؿا داء هو استثمار يف الرأمس سر كت و ر 

مػػػػػػػػت الوا ػػػػػػػػن وػػػػػػػػا سػػػػػػػػبق ذرػػػػػػػػرف أف املسػػػػػػػػتفيدكف مػػػػػػػػت عمليػػػػػػػػ   سػػػػػػػػر ا داء هػػػػػػػػي الشػػػػػػػػرر  أك املؤسسػػػػػػػػ  ك 
 ل.بالدرج  ا كُف كاإلدارة العليا كالعاملر. ل ا رنم االهتماـ بعملي   سر ا داء عل  أعل  مستو 

 :ك شنكت باإل اف  إُف ما سبق اعتبار ه ف ا مور مت فوا د  سر ا داء
 ؛ريفي  معا تهاك  اصل  يف ا داءتساعد يف معرف  الفيفوة احل 
 ؛ و ر ار ط االسرتاتييفي  القا م تساعد يف تصميم كت 
  تساعد يف رسم خط كا ن للمؤسس (map road)؛ 
  داء كاػػػػػػػا سيحصػػػػػػػلوف عليػػػػػػػ  مػػػػػػػت ذنيػػػػػػػ  ت ػػػػػػػو ر ك سػػػػػػػر ا تعمػػػػػػػ  علػػػػػػػ  تػػػػػػػوفا كتكػػػػػػػو ت كعػػػػػػػي للمػػػػػػػو فر ب

 ؛فوا د
 . تعم  عل  ارتشاؼ ال ر ق  املثل  يف العم 
 متةلبات تحسين األداء .5

 شنكت ا ا ا يف:
  ؛قب  ر  شئ دعم اإلدارة العلياأكال ك 
 ؛ؤسس  طو ل  كمتوس   كقصاة املدلأف تكوف عملي   سر ا داء متوافق  م  أهداؼ امل 
  ع ػػػػػػػي فا ػػػػػػػدة ماد ػػػػػػػ  كمعنو ػػػػػػػ  تك   قابلػػػػػػػ  للتنفيػػػػػػػ ك  منسػػػػػػػيفم  مػػػػػػػ  ار ػػػػػػػ  االسػػػػػػػرتاتييفي  للمؤسسػػػػػػػ أف تكػػػػػػػوف

 ؛للمؤسس 
 .معرف  الفئ  املستهدف  مت عملي   سر ا داء 
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  تجاهات الحداثة في األداءتجاهات الحداثة في األداءاإلاإلالتحسين المستمر و التحسين المستمر و   المةلب الثاني:المةلب الثاني:  
م أيف  ا ا البيئيػػػػػػ  كاالجتماعيػػػػػػ دمػػػػػػاج املعػػػػػػإعلػػػػػػ  داء املؤسسػػػػػػات أالن ػػػػػػرة املعاصػػػػػػرة لتقيػػػػػػيم كقيػػػػػػاس  ررػػػػػػزت
 براءات اخرتاع .  خ ات  مهارات  كر لك ررزت عل  املؤشرات البشر   مت  رفاءات  عملي   سر

 الفرع االول: التحسين المستمر
كرػػػػػػ لك ال   ف فلسػػػػػػف  التحسػػػػػػر َف تقتصػػػػػػر علػػػػػػ  جػػػػػػودة املنتػػػػػػوج بػػػػػػ  ارتب ػػػػػػا بن ػػػػػػاـ القيمػػػػػػ  ركػػػػػػ إ

 عملي  مستمرة.ترتبط بفرتة زمني  معين ؛ ب  
 مفهوم التحسين المستمر .1

 يػػػػػث  سػػػػػا دكمػػػػػا بػػػػػالتوازم مػػػػػ  مت لبػػػػػات    سػػػػػتند التحسػػػػػر رفلسػػػػػف  إُف السػػػػػعي الػػػػػدا م حنػػػػػو ا ف ػػػػػ 
بالنسػػػػػػب   متواصػػػػػػل لػػػػػػ ا شنكػػػػػػت الن ػػػػػػر للتحسػػػػػػر رمر لػػػػػػ    االسػػػػػػتيفاب  للت ػػػػػػا لكونػػػػػػ  الثابػػػػػػا الو يػػػػػػد يف احليػػػػػػاة

 ػػػػػػا أف الن ػػػػػػرة للتحسػػػػػػر تتبػػػػػػا ت يف  ػػػػػػوء   يف السػػػػػػوؽ الصػػػػػػدارة ؿللمن مػػػػػػات الػػػػػػ  تسػػػػػػع  للتنػػػػػػاف  كا ػػػػػػتال
 ت للوصػػػػػػوؿ إُف  قيػػػػػػق كسػػػػػػنحاكؿ إلقػػػػػػاء ال ػػػػػػوء علػػػػػػ  هػػػػػػ ا التبػػػػػػا  فلسػػػػػػفات كت بيقػػػػػػات كدنػػػػػػاذج اإلدارة عمومػػػػػػا

  .لتحسر املستمراأدؽ ملفهـو 
 أوال: الجودة الشاملة والتحسين المستمر

 تعم  عل :تعد إدارة ا ودة الشامل  أ د املداخ  املعاصرة ال  
 ؛ 1 معرف  ا تياجات كتوقعات الزبا ت 
 ؛ 2 توفا تلك اال تياجات بالسعر التنافسي املناسم كالوقا املناسم 
  العمػػػػػػػ  علػػػػػػػ  الت ػػػػػػػو ر املسػػػػػػػتمر للمنتيفػػػػػػػات كارػػػػػػػدمات الػػػػػػػ  تقػػػػػػػدمها ملواربػػػػػػػ  الت ػػػػػػػا املسػػػػػػػتمر يف ر بػػػػػػػات

 ؛الزبا ت
  إُف املعرفػػػػػ  العلميػػػػػ  كفػػػػػرؽ العمػػػػػ  ا ماعيػػػػػ  كمسػػػػػؤكلي  الت ريػػػػد علػػػػػ  التػػػػػزاـ قيػػػػػادة املن مػػػػػ  بالتحسػػػػػر اسػػػػػتنادا

 .3سيما يف الثقاف  املن مي ال  مستو ات املن م  راف  جتاف التحسر املستمر
رمػػػػػػػػػا أف جػػػػػػػػػوهر إدارة ا ػػػػػػػػػودة الشػػػػػػػػػامل  تػػػػػػػػػتل ع يف أداء العمػػػػػػػػػ  امل لػػػػػػػػػوب علػػػػػػػػػ  النحػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػحين يف 

اء  قيػػػػػػػق مت لبػػػػػػػات كتوقعػػػػػػػات الزبػػػػػػػا ت سػػػػػػػعيا كر   كعلػػػػػػػ  الػػػػػػػدكاـ  كرػػػػػػػ  مػػػػػػػرة  الوقػػػػػػػا الصػػػػػػػحين مػػػػػػػت أكؿ مػػػػػػػرة
 ػػػػػ ا فػػػػػرف إدارة ا ػػػػػودة الشػػػػػامل  هػػػػػي يف جوهرهػػػػػا  سػػػػػر مسػػػػػتمر لػػػػػي   كاملن مػػػػػ  كا هػػػػػات املسػػػػػتفيدة عمومػػػػػا.

                                                 
1
 .47  ص الدليل العلمي لتةبيق إدارة الجودة الشاملة في شركات ومشروعات التشييدعبد الفتاح  مود سليماف 
 .495 ص 2000  1ط  داركا   للنشر  االردف  مدخل كمي–ادارة االنتاج والعمليات عبد الستار  مد علي   2
3
 .46 ص  2002  1ط  االردف   عماف  دار صفاء للنشر  الجودة في المنظمات الحداثة  مؤموف الداردردة
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كلكػػػػػػت أ  ػػػػػػا  ميػػػػػػ  العمليػػػػػػات التقنيػػػػػػ  كاإلدار ػػػػػػ  فيهػػػػػػا ي فقػػػػػػط  للمنتيفػػػػػػات كارػػػػػػدمات الػػػػػػ  تقػػػػػػدمها املن مػػػػػػ 
 جودة املن م  رك  .
 تمر وفق مدخل اإلدارة اليابانية واإلدارة الغربية انيا: التحسين المس

خ ػػػػػػػوات ربػػػػػػػاة كمتسػػػػػػػارع  اك خ ػػػػػػػوات خػػػػػػػالؿ شنكػػػػػػػت اجنػػػػػػػاز التحسػػػػػػػر املسػػػػػػػتمر بثبػػػػػػػات كتواصػػػػػػػ  مػػػػػػػت 
 يػػػػػث أك ػػػػػن   كهػػػػػ ا مػػػػػا أدل إُف التمػػػػػا ز بػػػػػر اليابػػػػػانير كاملػػػػػداخ  ال ربيػػػػػ  للتحسػػػػػر املسػػػػػتمر ب يئػػػػػ  كتدررنيػػػػػ 

"Imai" إن القػػػػػػػ  كا ػػػػػػػدة تعػػػػػػػاًف    االعتمػػػػػػػاد علػػػػػػػ  االن القػػػػػػػ  املتناهيػػػػػػػ  املبتكػػػػػػػرةميػػػػػػػ  املػػػػػػػد ر ت ا مػػػػػػػر كير إُف
ـــــــة هػػػػػػػ ا التوجػػػػػػػ  يف رتابػػػػػػػ   Juran” “Josefأ ػػػػػػػد رمػػػػػػػا ذلػػػػػػػك االجنػػػػػػػاز ملسػػػػػػػتو ات أرثػػػػػػػر إ ػػػػػػػارة يف ا داء. الو ب

اف املػػػػػد ر ت اليابػػػػػانير شنيلػػػػػوف  "Imai"كبػػػػػر   ـ1964عػػػػػاـ ( Managerial break through) االداراـــــة
  (kai)الػػػػ  تعػػػػ  باليابانيػػػػ   "kaizen"الكػػػػا زف التحسػػػػر املسػػػػتمر أك فلسػػػػف  خػػػػالؿ حسػػػػر مػػػػت إلجنػػػػاز الت
ا يػػػػػػػػد يأم الت يػػػػػػػػا حنػػػػػػػػو ا ف ػػػػػػػػ   ك ػػػػػػػػتم ذلػػػػػػػػك عػػػػػػػػت طر ػػػػػػػػق عػػػػػػػػدد مػػػػػػػػت التحسػػػػػػػػينات املػػػػػػػػؤ رة  (zen)الت يػػػػػػػػا ك
 (1) تتيفم  تدررنيا كترارميا ملستول ا داء دكف انق اع.  كالدقيق 
   "innovation" كاالبتكار " Kaizen"بر التحسر املستمر  العالق  "Imai"لقد  دد ك 

   :ا   يرم
   العالقة بين التحسين المستمر واالبتكار وفق المدخلين الياباني والغربي3-2: الجدول

 االبتكار: المدخل الغربي

Innovation stepped(break 

through) change 

التحسين المستمر:المدخل 
 الياباني التدراجي 

 Kaizen 

 العوامل  العناصر 

 و اال رأالنتيجة  مدة طو ل  كت  ا  ا كا ن مدة زمني  قصاة كت  ا كا ن
 مقدار التقدم خ وات ص اة خ وات رباة

 المدى الزمني مستمر كبصورة إ افات يترارمي  متق   كدكف إ اف  ي ا ترارمي 

 التعدال تدررني ك ابا مفاجئي ا متوق   ج رم

 المشاركون ر  ا فراد هالؾ املعدات كالتيفد داست

 المدخل جهد  اعي  مدخ  الن م ا فراد كا هود الش صي  املبتكرة

 األسلوب الصيان  كالتحسر استهالؾ املعدات التيفد د

 الصفة المميزة املهارات  فت است داـ الوسيل  اخرتاعات كأفكار جد دة

                                                 
  928 :ص   1995  مصر  التوز  ك  النشرك  دار  ر م لل باع   السياسات اإلداراة في عصر المعلومات  علي  السلمي -1
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 المتةلبات العملية علي  ظام  جهود رباة للحف  استثمار قلي  ظ علي ام  جهود بسي   للحف  استثمار ربا

 توجيه الجهود إلى ا ش اص أك ا فراد التكنولوجي  ي التقنيات 

 معيار التقوام العمليات كا هود لتحقيق النتا   مقدار ا رباح

 الميزة جيدة كدنو اقتصادم ب يء اؿأعم دنو اقتصادم سر  

  تقنيات التحسين المستمر واألداء المنظمي: تأطير مفاهيمي وماشرات قابلة للتحقيق في المنظمات الصناعية  بد اجمليد ال اكمنزار ع المصدر:
 .08ص:   2008 ونيو   العدد ا كؿ   ل  العلـو االدار   كاالقتصاد  

 ػػػػػػػػر  يف  كالمػػػػػػػػت خػػػػػػػػالؿ ا ػػػػػػػػدكؿ شنكػػػػػػػػت مال  ػػػػػػػػ  االختالفػػػػػػػػات ا وهر ػػػػػػػػ  بػػػػػػػػر النمػػػػػػػػوذجر اليابػػػػػػػػاين
التحسػػػػػػر املسػػػػػػتمر كاالبتكػػػػػػار خاصػػػػػػ  فيمػػػػػػا  تعلػػػػػػق بالنتييفػػػػػػ  كاملػػػػػػدة الزمنيػػػػػػ  كرػػػػػػ ا املشػػػػػػارروف يف العمليػػػػػػ  كامليػػػػػػزة 

 التنافسي  لك  دنوذج.
 كشنكت تو ين  تو ات ا دكؿ كالفرؽ بر النموذجر يف الشك  التاِف: 

  : األنموذجان الياباني والغربي للتغيير والتحسين6-2الشكل  

  نموذج الغربينموذج الغربياالاال

























  اليابانياليابانياالنموذج االنموذج 
















 

Source: Hill t, Operations management strategic context and management analysis,

London, macmillan press, 2000, p:505. 



 الْقـــــــــت

 األداء

 األداء

 الْقـــــــــت
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 والتحسين المستمر ISOالمواصفة القياسية الدولية   الثا:
 ISO 9001:2000اسي  الدكلي  ررزت املواصف  القيلقد 

 ال لم مت خالؿ عل  التحسر املستمر مت
نتا     أهداؼ ا ودة  كبالرتريز عل  سياس  إدارة ا ودة  1املن م  بتحسر فاعلي  ن اـ إدارة ا ودة باستمرار

املوارد البشر   كاالهتماـ  إدارة إُف إ اف   التصحيحي  كالوقا ي  كمراجع  اإلدارة اؿكا فع   لي  املع يات  التدقيق
مقارن  االرشادات مت  اأكسعاال  توفر   ISO 9004 فرف املواصفات القياسي  الدكلي  بني  التحتي  للمن م بال
كخاص  مت أج  التحسر املستمر  داء   ISO 9000: 2000 املواصف تع ي  ال  هداؼ ن اـ إدارة ا ودة ب

لتكوف دليال للمن مات ال  تر م  ISO 9004 نصن باملواصف  القياسي  ك   املن م  رك  ف ال عت فاعليتها
كلكنها  ا   سعيا إُف التحسر املستمر لألداء ISO 9000: 2000إدارها بالتقدـ إُف ما بعد مت لبات املواصف  

 معدة مت أج  منن شهادة أك مت أج  ا راض تعاقد  .
 رمفهـو رون :  ما تقدـ شنكت الن ر للتحسر املستمرخالؿ مت 
 ؛ ي  النشاطات ل أسلوب للحياة شنكت أف خت    -
 ؛املقارن  بالت بيقات املتميزةخالؿ البحث املستمر عت ال را ق ال   ست العمليات مت  -
 ؛أدكات  لي  املشكالت كاختاذ القرارات  ن م العم   توليف  متكامل  مت الفكر االدارم -
فهػػػػػػو   اجملتمػػػػػػ ك  ا سػػػػػػرة  سػػػػػػم كلكػػػػػػت احليػػػػػػاة الش صػػػػػػي العمػػػػػػ  فح اؿالتحسػػػػػػر الػػػػػػ م ال  شػػػػػػم   ػػػػػػ -

 ؛فراد العاملر  يعهم يف خمتل  املستو اتمسؤكلي  ا 
 تشم  العوام  راف  املرتب   بتحو   املدخالت إُف خمرجات.   سينات ال تتوق  -

 الفرع الثاني: االتجاهات الحداثة في األداء
ك فيػػػػػػػد يف االجابػػػػػػػ  عػػػػػػػت   املن مػػػػػػػ  اؿسػػػػػػػا أعمػػػػػػػ احلقيقػػػػػػػي الػػػػػػػ م  ع ػػػػػػػي صػػػػػػػورة عػػػػػػػت املقيػػػػػػػاس عػػػػػػػد ا داء 

مػػػػػا  تعلػػػػػق رػػػػػ  املوازنػػػػػات ك   الػػػػػ ام    لقػػػػػ  مػػػػػت السياسػػػػػات كجػػػػػوب إعػػػػػادة الن ػػػػػر يف رؤ تهػػػػػا كرسػػػػػالتها إُف  خػػػػػر
ف ا داء هػػػػػػو الػػػػػػ م زنقػػػػػػق للمن مػػػػػػ  املوقػػػػػػ  االسػػػػػػرتاتييفي لػػػػػػي  علػػػػػػ  مسػػػػػػتول أبالعمليػػػػػػ  الت  ي يػػػػػػ .  يػػػػػػث 

 كإدنا عل  صعيد البيئ  ارارجي  باطارها العاـ أ  ا.  البيئ  الداخلي  كبيئ  املن م  فحسم

                                                 

 .ـ2000د سم   15  باصدارها الثالث يف 1.5.8)الفقرة 

1
Jean Michel Monin, la certification qualité dans les services, outils de performance et 

d'orientation client, AFNOR, 2001, P 25.        
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لقػػػػػػػد أ بتػػػػػػػا التيفربػػػػػػػ  العمليػػػػػػػ  أف االعتمػػػػػػػاد علػػػػػػػ  مقيػػػػػػػاس أك  موعػػػػػػػ  كا ػػػػػػػدة مػػػػػػػت املقػػػػػػػا ي  ال تو ػػػػػػػن ك 
بػػػػػػ  إف مت لبػػػػػػات املػػػػػػد ر ت قػػػػػػد   االداء املسػػػػػػتهدؼ اك ترريػػػػػػز االنتبػػػػػػاف جملػػػػػػاالت مهمػػػػػػ  لنشػػػػػػاط ك ػػػػػػدة االعمػػػػػػاؿ

 . 1 لك  مت املقا ي  املالي  كالعملياتي  يف الوقا نفس ترترز عل  العرض املتوازف 
 من م :للاالجتاهات املعاصرة يف ا داء  بعع أبرزلبن رة  ولي  التعرض  كسيتم فيما  لي
                                  املستداـ. املتوازفا داء ب اق   .1
 مقا ي  أصحاب املصاٌف .2
                  مقا ي  القيم  امل اف              .3
 مقا ي  خدم  الزبوف ك سر العمليات .4

   Balanced Score Card (SBSC): المستدام المتوازن األداءبةاقة  .1
احاكرهػػػػػا ا ربعػػػػػ  كأهػػػػػداؼ كمقػػػػػا ي  رػػػػػ   ػػػػػور    سػػػػػيتم التعػػػػػرؼ علػػػػػ  ب اقػػػػػ  ا داء املتػػػػػوازف التقليد ػػػػػ   
ي ياجملتمعػػػػػػػي  الػػػػػػػ م   ػػػػػػػفي علػػػػػػػ  الب اقػػػػػػػ  صػػػػػػػف  مث ادمػػػػػػػاج ا ػػػػػػػور ارػػػػػػػام  كهػػػػػػػو ا ػػػػػػػور اإلجتمػػػػػػػاعي كالبيئػػػػػػػ

 االستدام .
 .أ. بةاقة األداء المتوازن: 1

علػػػػػػػػ  أءػػػػػػػػا   أدنػػػػػػػػوذج   عػػػػػػػػرض عػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػاكر إلدارة  (BSC) ب اقػػػػػػػػ  ا داء املتػػػػػػػػوازف "Robinson"عػػػػػػػػرؼ 
 صػػػػػػػناع  قػػػػػػرارات اسػػػػػػػرتاتييفي  ت خػػػػػػ  يف االعتبػػػػػػػار اآل ػػػػػػػارخػػػػػػالؿ املن مػػػػػػات  ػػػػػػػدؼ رسػػػػػػم عوا ػػػػػػػد مر ػػػػػػي  مػػػػػػػت 

اف  ليػػػػػ  ا داء كقياسػػػػػ  للمحػػػػػاكر  عتمػػػػػد علػػػػػ   ليػػػػػ  كتشػػػػػ يع مقػػػػػا ي  أداء  رمػػػػػا     علػػػػػ  رػػػػػ   ػػػػػوراملرتتبػػػػػ
   . 2 مالي  ك ا مالي  يتش يلي    هداؼ قصاة كطو ل  ا ج 

 : 3 لألداء عل  ا اكر ا ربع  اآلتي   املتوازفا داء تشم  ب اق  ك 
 ا ور املاِف. -
  ور الزبا ت. -
 الداخلي . اؿ ور عمليات ا عم -
  ور التعلم كالنمو. -
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املتوازنػػػػػػػ    ال ػػػػػػػ  أءػػػػػػػا تقػػػػػػػي    ا داءكفقػػػػػػػا  ػػػػػػػ ا العػػػػػػػرض لن ػػػػػػػاـ تقػػػػػػػوًن ا داء املعػػػػػػػركؼ باسػػػػػػػم يب اقػػػػػػػ  ك 
التفاعػػػػػػػ  احلاصػػػػػػػ  بػػػػػػػر مت ػػػػػػػاات ا ػػػػػػػاكر االربعػػػػػػػ  فػػػػػػػا ور خػػػػػػػالؿ رفا ػػػػػػػ  ا داء املػػػػػػػاِف احلػػػػػػػاِف كاملسػػػػػػػتقبلي مػػػػػػػت 

  محلػػػػػ  ا سػػػػػهم املػػػػػالكير بشػػػػػك  أساسػػػػػي بالسػػػػػعي إُف  قيػػػػػق الثػػػػػركة املػػػػػاِف هػػػػػو يف احلقيقػػػػػ  انعكػػػػػاس ملت لبػػػػػات
كالػػػػػػػدخ     موعػػػػػػػ  أهػػػػػػػداؼ متمثلػػػػػػػ  بنمػػػػػػػو املبيعػػػػػػػات كصػػػػػػػايف ا ربػػػػػػػاح املتحققػػػػػػػ خػػػػػػػالؿ كالػػػػػػػ م  تحقػػػػػػػق مػػػػػػػت 

كالػػػػػػ  شنكػػػػػػت  د ػػػػػػد  موعػػػػػػ  مقػػػػػػا ي  ماليػػػػػػ   ػػػػػػا متمثلػػػػػػ  بالنسػػػػػػم املاليػػػػػػ  املسػػػػػػت دم  يف التحليػػػػػػ    التشػػػػػػ يلي
 .مت القوا م املالي كاملستنتيف   املاِف

العمليػػػػػات التشػػػػػ يلي  الداخليػػػػػ  كاالبتكػػػػػار كالتحػػػػػد ث    أمػػػػػا فيمػػػػػا سنػػػػػع القػػػػػوا م الثال ػػػػػ  ا خػػػػػرل يالزبػػػػػا ت
الزبػػػػػػػػا ت  فمحػػػػػػػػور  فػػػػػػػػيال   أءػػػػػػػػا نثػػػػػػػػ  ا داء التشػػػػػػػػ يلي للمن مػػػػػػػػ  بشػػػػػػػػك  خمصػػػػػػػػع كفػػػػػػػػق التقسػػػػػػػػيم السػػػػػػػػابق

ك ػػػػػػور العمليػػػػػػات الداخليػػػػػػ    ت كر بػػػػػػاهمت االدار ػػػػػػ  الػػػػػػ  تقابػػػػػػ   اجػػػػػػات الزبػػػػػػا ا عكػػػػػػ  النشػػػػػػاطات كاالجػػػػػػراء
 عكػػػػػ  النشػػػػػاطات التشػػػػػ يلي  الػػػػػ  تتميػػػػػز  ػػػػػا املن مػػػػػ  باملقارنػػػػػ  مػػػػػ  نشػػػػػاطات املن مػػػػػات املنافسػػػػػ  الػػػػػ  نػػػػػارس 

 .فس  كنتلك موارد تن يمي  مناسب النشاط ن
أهػػػػػػداؼ مػػػػػػا ا ػػػػػػور ا خػػػػػػا املتمثػػػػػػ  باملبػػػػػػادرات كالت ػػػػػػو ر كالتحػػػػػػد ث فهػػػػػػو  عكػػػػػػ  عمليػػػػػػ  التفاعػػػػػػ  بػػػػػػر أ 

  كالػػػػػ  ختلػػػػػق قيمػػػػػ  للمن مػػػػػ  كاملػػػػػالكر كلألفػػػػػراد أنفسػػػػػهم  ا فػػػػػراد كا هػػػػػداؼ التن يميػػػػػ  قصػػػػػاة كطو لػػػػػ  ا جػػػػػ 
ها علػػػػػػػػ  مقابلػػػػػػػػ   اجػػػػػػػػات السػػػػػػػػوؽ ااملن مػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػدر  اتكيف الوقػػػػػػػػا نفسػػػػػػػػ   فصػػػػػػػػن هػػػػػػػػ ا ا ػػػػػػػػور عػػػػػػػػت إمكانػػػػػػػػ

ي  ك اكلػػػػػػػ  االسػػػػػػػتمرار كرػػػػػػػ لك االتسػػػػػػػاؽ مػػػػػػػ  ار ػػػػػػػط االدار ػػػػػػػ  لتحقيػػػػػػػق ا هػػػػػػػداؼ االسػػػػػػػرتاتييف  كاملسػػػػػػػتهلكر
  . لوب بالنشاط كالبقاء يف البيئ  املنافس  م   ماف اجناز  ي  ا هداؼ التش يلي  امل

 :   kaplan, Nortonرما أشار التاِف   دكؿ ا اكشنكت عرض ا هداؼ كاملقا ي  للمحاكر امل رورة  نفا كفق
 نةالمتواز  األداءس ومحاور بةاقة   اهداف ومقااي4-2  :جدولال

 محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الزبائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور المـــــــــــــــــــــــالي لألداء
 مقــــــــــاايــــــــــــــــــــــــس أهـــــــــــــــــــــــــــــداف مقــــــــــاايـــــــــــــــــــــــــس ــــــدافأهـــــــــــــــــــــــ

تقدًن منتيفات  التدفق النقدم البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
 جد دة

النسب  املئو   للمبيعات مت 
 دةمنتيفات جد 

النمو باملبيعات كالدخ   النيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح
التسليم بالوقا ا دد  درج  االستيفاب  لل لبات التش يلي لألقساـ

 ي سم طلم الزبا ت 

ز ادة احلص  السوقي  كز ادة  اإلزدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
 العا د عل  امللكي 

 ػػػػػػػهز تجتهيز اجملػػػػػػػػػػػػػػػ
نسب  مئو   مت  سابات 

 املشرت ات 

عدد مرات املساعدة يف  مشارر  الزبا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 املقرت ات كالت     العكسي 

 محـــــــور التــــــــعلـــــــــــــم والنمـــــــــــــــــو مـحــــــــــــــــور العمليات الداخلية للمنظمة
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 مقــــــــــاايــــــــــــــــــــــــس أهـــــــــــــــــــــــــــــداف مقــــــــــاايـــــــــــــــــــــــــس ــــــــــــــــــــــدافأهـــــــ
القدرات كاالمكانات 

 التقني 
القيادة يف است داـ  ا ندس  الصناعي  كاملنافس 

 التقنيات
الزمت امل لوب لت و ر جي  

 مت املبيعات جد د

زمت دكرة اإلنتاج  تكلف   التميز الصناعي
 درج  االهتماـ باملنت  كالعا د الو دة املنتيف 

النسب  املئو   للمنتيفات 
باملئ  مت  80ال  تعادؿ 
 املبيعات

تصميم ال اق  
 الكفا   ا ندسي  االنتاجي 

 زمت التسو ق

تقدًن منت  جد د كالقدرة 
 عل  املنافس 

ات تقدًن منتيف
 جد دة

ا دكل  كار ط 
 االنتاجي 

  دار زهراف للنشر كالتوز    دراسات في اإلستراتيجية وبةاقة التقييم المتوازن  ال اليب منصور  ست طاهر  ادر   صبحي  مد : كا  المصدر
 .160ص   2008  عماف

ا ور سػػػػػػػػواء تعلػػػػػػػػق بػػػػػػػػ ػػػػػػػػاكر ب اقػػػػػػػػ  ا داء املتػػػػػػػػوازف  جنػػػػػػػػد اف  السػػػػػػػػابق  ا ػػػػػػػػدكؿ  خػػػػػػػػالؿمػػػػػػػػت 
  ختتلػػػػػ  مػػػػػت  يػػػػػث املقػػػػػا ي   ػػػػػور الزبػػػػػا ت ك ػػػػػور النمػػػػػو كالػػػػػتعلم   ػػػػػور العمليػػػػػات الداخليػػػػػ   املػػػػػاِف

   اص  بك   ور.كا هداؼ ار
  ءػػػػػػػا كهػػػػػػػ ا ا ربعػػػػػػػ  ان وراهػػػػػػػا املتػػػػػػػوازف ا داء لب اقػػػػػػػ  كجهػػػػػػػا الػػػػػػػ  االنتقػػػػػػػادات نتييفػػػػػػػ لكػػػػػػػت 

 ا داء ب اقػػػػػػػػ   هػػػػػػػػرت للمؤسسػػػػػػػػ   مػػػػػػػػاعيكاالجت البيئػػػػػػػػي ا داء بتقػػػػػػػػوًن املعلومػػػػػػػػات اراصػػػػػػػػ  أذنلػػػػػػػػا
 من ورات خبمس  املستداـ املتوازف

 دمج البعد البيئي واالجتماعي في بةاقة األداء المتوازن.ب. 1
 سػػػػػم  إليهػػػػػا ل أخػػػػػر عناصػػػػػر إ ػػػػػاف  شنكػػػػػت كالػػػػػ  أبعػػػػػاد ر يسػػػػػ  أربعػػػػػ  املتػػػػػوازف ا داء ب اقػػػػػ  تت ػػػػػمت

 البيئػػػػػػػػ  جانػػػػػػػػم مػػػػػػػػا مؤسسػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػ  أف شنكػػػػػػػػت مػػػػػػػػثالن ف. ا ي ػػػػػػػػ  عملهػػػػػػػػا كبيئػػػػػػػػ  ك ركفهػػػػػػػػا املؤسسػػػػػػػػ  إسػػػػػػػػرتاتييفي 
 أك اجملتمػػػػػػػػ  جانػػػػػػػػم أخػػػػػػػػرل مؤسسػػػػػػػػات كت ػػػػػػػػ  الر يسػػػػػػػػي   عملياهػػػػػػػػا يف تػػػػػػػػؤ ر أءػػػػػػػػا  يػػػػػػػػث ريفانػػػػػػػػم ر يسػػػػػػػػي

   .معا البعد ت بر اف 
 باإل اف  لالقتصاد    كاالجتماعي  البيئي  ا مور مت رال كتقوًن إلدارة قوم إطار املتوازف ا داء ب اق  تعد
 اإلدارة ن م روءا أساس إُف باإل اف  للمؤسس   Value Creatingي   القيم  خلق ن اـ يف البيئي   املسا  كدم 

 ا داء ب اق  كاالجتماعي يف البيئي البعد كدم  إدخاؿ ريفي  يف متعددة  راء فهناؾ. للمؤسس  اإلسرتاتييفي 
  1:الب اق  كهييف  كاالجتماعي  لبيئي ا ا مور لدم  إمكانات  الث هناؾ أف   Figge et alي ك رل املتوازف 
 تكو ت ب اق  خاص  با داء البيئي كاالجتماعي. 

                                                 
1
.42عبد احلميد عبد الفتاح امل ر   مرج  سبق ذررف  ص:
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  دم  املقا ي  البيئي  كاالجتماعي  يف ا بعاد ا ربع  للب اق 
 إ اف  بعد خام    خ  ا مور البيئي  كاالجتماعي  يف احلسباف. 

 عندما 2007كهو ما  دث فعال سن   ا أف السينار و الثالث هو ال م راف ا قرب إُف التنفي   
 ا ربع ي  املن ورات إُف كاالجتماعي  البيئي  اإلدارة من ور KAPLANك REISEN DE PINHO  مت ر  أ اؼ

 ه ف  ولا تسمي  كب لك. املؤسس  أداء تقوًن عملي  يف البعد ت ه  ت ب ذني  منهما إشنانا كه ا الكالسيكي  
 ه ف مت ا دؼ ا ساسي راف   كقد SBSC املستداـ املتوازف ا داء ب اق  إُف فاملتواز  ا داء ب اق  مت ا داة
 خلق مت ه ف املؤسسات نكر أج  مت كذلك املستدام  التنمي  باسرتاتييفي  املؤسسات تسيا ربط هو ا داة
 1.ال و   املدل كعل  مستداـ بشك  القيم 
 المتوازنالماشرات البيئة واالجتماعية لبةاقة األداء .ج. 1

 بر ػػػػػػاف  البعػػػػػػد البيئػػػػػػي كاالجتمػػػػػػاعي البػػػػػػد مػػػػػػت  د ػػػػػػد املؤشػػػػػػرات اراصػػػػػػ   ػػػػػػ ا املن ػػػػػػور كشنكػػػػػػت إبػػػػػػراز
.:املؤشرات يف ا دكؿ التاِف أهم



 ماشرات األداء المناسبة للمنظور البيئي واالجتماعي  5-2 الجدول رقم

                                                 
1
422،ص:4104قسن ي   منتورم  جامع  منشورة   ا درتوراف أطرك  ،إشكالية تقوام األداء الشامل للماسسة،مراد رواشي 

 المنظور
 األهداف

 اإلستراتيجية
 ماشرات األداء

اجملتمعي 
 البيئيي
  الجتماعيكا

 ت ور ا داء
 البيئي

  عدد أ اـ التكو ت امل صص  لعما ا كا ادف  إُف ا رتاـ البيئ. 

 معدؿ االنبعا ات ال از   ال  لد ها ت  ا عل  طبق  ا كزكف. 

  يفم الف الت كاملهمالت النا   عت العملي  اإلنتاجي . 

 ص  الف الت ال   تم تدك رها نسب  إُف إ اِف الف الت . 

 دد أ اـ التكو ت لفا دة العماؿ يف  اؿ ا رتاـ ك محا   البيئ ع. 

 ص  استهالؾ املؤسس  مت املاء . 

 ص  استهالؾ املؤسس  مت الكهرباء . 

 ص  استهالؾ املؤسس  مت ال از . 

  ور ا داءت
 االجتماعي

  كارا   لصاٌف  كاإلنساني  االجتماعي امل صص  للنشاطات  امليزاني  يفم
 .لياجملتم  ا 

   عدد أ اـ العمليات الت وعي. 
  عل  ر   عدد العمليات ال  قاما  ا املؤسس  كال  هدؼ إُف الق اء

 .أشكاؿ املنافس   ا النز ه 
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التحكم في األداء الشامل للماسسة االقتصاداة في الجزائر في ظل تحداات  العا م عبد الرمحت : عداد ال الم باالعتماد عل مت إ:الوصدر
.079-081:ص.ص، 4100/4101 س ي  -درتوراف  ا منشورة  جامع  فر ات عباسالتنمية المستدامة، 

 
  : ستداـامل املتوازف ا داء ب اق  دنوذج  و ن املواِف كالشك 

 المستدام  المتوازن األداء بةاقة نموذج :  7-2 رقم الشكل                        

 
 Robert Kaplan & David Norton, Le tableau de -:عل  باالعتماد ال الم إعداد مت: املصدر

bord prospectif, Éditions d’Organisation,Paris, 2003, p. 21 
 : لي ما نست لع أعالف  ا دكؿ كالشك   خالؿ مت -
 املالي  عل  املؤشرات ترتكز كال  التقليد   ا داء يمتقي دناذج يف القصور ملواجه  املتوازف ا داء ب اق   هرت -

 العالق  ذكم ا طراؼ راف   قق مصاٌف ال  مالي   ا املؤشرات كأذنلا املساذنر  مصاٌف  قق ال 
 .اٍف...رد تاملو  العمالء  املو فر  باملؤسس 

  قيم  االستثمارات املوجه  للميفتم  ا لي. 
   يفم امليزاني  امل صص  للمساذن  يف ال ام  الثقافي  

 .كالتعليمي  كاملهني 
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  قق عملي  تش يلي  كمؤشرات أهداؼ إُف االسرتاتييفيات لرت   كأداة متكام  ن اـ املتوازف ا داء ب اق  تعت  -
 .املؤسس  كأهداؼ رؤ  

 املعلومات ن را لتيفاهلها للب اق  كجها ال  االنتقادات كنتييف  املن ورات  متعدد دنوذج املتوازف ا داء ب اق  -
 البيئي  ا مور االعتبار بعر خام    خ  من ور إ اف  ة للمؤسس   كاالجتماعي البيئي ا داء بتقوًن اراص 

 .املستداـ املتوازف ا داء ب اق  ب لك لتصبن كاالجتماعي 
 كالبيئي االقتصادم  االجتماعي  البعد: كهي لألداء الثال   ا بعاد بر  عا قد املستداـ املتوازف ا داء ب اق  -

 .املصاٌف أطراؼ أصحاب راف  االعتبار بعر أخ ت رما الشام  ا داء علي    لق ام كه ا
 stakeholders measurementمقاايس أصحاب المصال   .2

مػػػػػ   موعػػػػػ  مػػػػػت اصػػػػػحاب املصػػػػػاٌف الػػػػػ  ت  ػػػػػؤ ركف يف قراراهػػػػػا كأهػػػػػدافها كمػػػػػت  اؿتتعامػػػػػ  من مػػػػػات ا عمػػػػػ
كلكػػػػػػػػ    فػػػػػػػػراد العػػػػػػػػاملر يف املن مػػػػػػػػ  كا يئػػػػػػػػات االخػػػػػػػػرلف ػػػػػػػػال عػػػػػػػػت اال  املمولػػػػػػػػوف  املػػػػػػػػوردكف  هػػػػػػػػؤالء الزبػػػػػػػػا ت

لػػػػػ ا  فػػػػػرتض أف ت ػػػػػ  االدارة     موعػػػػػ  مػػػػػت هػػػػػؤالء مقا يسػػػػػها اراصػػػػػ  لتحد ػػػػػد جػػػػػودة أداء املن مػػػػػ  كأهػػػػػدافها
كبالتػػػػػػػاِف   العليػػػػػػػا كا ػػػػػػػدا أك أرثػػػػػػػر مػػػػػػػت املقػػػػػػػا ي  للتعػػػػػػػرؼ علػػػػػػػ  مسػػػػػػػتول تقيػػػػػػػيم أم مػػػػػػػت أصػػػػػػػحاب املصػػػػػػػاٌف

 و ػػػػػن بعػػػػػع املقػػػػػا ي  املسػػػػػت دم  يف تقػػػػػوًن  املػػػػػواِف دكؿكا ػػػػػ  علػػػػػ  كفقهػػػػػا ال ر قػػػػػ  الػػػػػ   ػػػػػتم التعامػػػػػ  معهػػػػػم
 أصحاب املصاٌف:

   مقاايس أصحاب المصال 5-2  جدولال
 قياسات ممكنة على المدى البعيد قياسات ممكنة على المدى القصير جماعة المصال 

 الزبائن

 املبيعات ي القيم  كالكمي   -
 الزبا ت ا دد -
د ػػػػدة الػػػػ  ة عػػػػدد اال تياجػػػػات ا  -

 توفاها أك  اكل  توفاها للزبا ت

 دنو املبيعات -
 معدؿ دكراف الزبا ت -
 املقدرة يف السي رة عل  ا سعار -

 المجهزون

 تكلف  املواد ا كلي   -
 زمت التسليم -
 امل زكف -
 توفا املواد ا كلي   -

معػػػػػػػدؿ النمػػػػػػػو يف تكػػػػػػػالي  املػػػػػػػواد  -
 ا كلي 

 معدؿ النمو يف زمت التسليم -
 يف امل زكف معدؿ النمو -

 الممولون
 ر ي  السهم -
 سعر السهم يف السوؽ -
 العا د عل  امللكي  -

املقػػػػػػدرة علػػػػػػ  االقنػػػػػػاع يف السػػػػػػوؽ  -
املاليػػ  عػػت طر ػػق اسػػرتاتييفي  النمػػو 

 كالعا د عل   ق امللكي  

 عدد االقرتا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػات - األفراد والعاملون
 عدد الشكاكم كالت لمات -

  عدد الرتقيات مت الداخ  -
 معدؿ دكراف قول العم   -
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تقييم    اؿرسال  دبلـو عاِف يف قسم إدارة ا عم  قياس ر ا بعع أصحاب املصاٌف  علي ساَف شهاب أمحد  عالء أمحد  ست ا بورم لمصدر:ا
دراسة ميدانية في الشركة العامة لصناعة األدواة والمستلزمات الةبية  –فعالية القيادة االداراة في تحقيق أهداف بعض أصحاب المصال  

 .244-243ص:   2011-01-10جامع  املوص  بتار  :   رلي  اإلدارة كاالقتصاد   في نينوى

  Add value Measurementقاايس القيمة المضافة م .3  
تعتمػػػػػػػػػػد  يعهػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػ  القيمػػػػػػػػػػ   اؿلقيػػػػػػػػػػاس اداء من مػػػػػػػػػػات ا عمػػػػػػػػػػ طػػػػػػػػػػرؽ ػػػػػػػػػػالث  "Hofer "قػػػػػػػػػػدـ 

ك قصػػػػػػد بالقيمػػػػػػ  امل ػػػػػػاف  النػػػػػػوات  اال ػػػػػػافي  املتحققػػػػػػ  مػػػػػػت عمليػػػػػػات  و ػػػػػػ  املػػػػػػدخالت إُف خمرجػػػػػػات   امل ػػػػػػاف 
جػػػػػزاء الداخلػػػػػ  يف صػػػػػن  امل رجػػػػػات ذات العالقػػػػػ  كعلػػػػػ  كتقػػػػػاس بػػػػػافرؽ بػػػػػر قيمػػػػػ  املبيعػػػػػات كتكلفػػػػػ  املػػػػػواد كا 

 : 1 كفق الصي تر اآلتيتر
 
 
 

 قياس هوفر  داء املن م .م جدكؿ  و نكفيما   ي 

                                                 
 .17ص:   بق ذكر مرجع سنزار عبد اجمليد ال اكم  1

 الهيئة التشراعية

عػػػػػدد التشػػػػػػر عات الػػػػػػ  تػػػػػػؤ ر يف  -
 املن م  

العالقػػػػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  -
 كاملستشار ت املهمر

عػػدد التعليمػػات ا د ػػدة الػػ  تػػؤ ر  -
 يف الصناع 

نسػػب   ػػاالت التعػػاكف إُف  ػػاالت  -
 املنافس 

هيئات حمااة 
 المستهل 

 عدد االجتماعات -
عدد مرات تكو ت  -
  الؼا 
 عدد اجملا ات  ا الود   -
 عدد الق ا ا املرفوع  -

عدد مرات الت يا يف السياسات  -
 نتييف    وط ه ف ا يئات

عدد مرات امل الب  بالعوف  -
 كالصادرة مت ه ف ا يئلا

 المدافعون عن البيئة

 عدد االجتماعات -
عدد الشكاكل املتعلق   يئ   -

 محا   البيئ 
 عدد اجملا ات  ا الود    -
د مرات تكو ت عد -

 اال تالفات
 عدد الق ا ا املرفوع  -

عدد مرات الت ا يف السياسات  -
 نتييف    وط املدافعر عت البيئ 

عدد مرات امل الب  بالعوف  -
 كالصادرة عت املدافعر عت البيئ 

 تكلف  املواد كا جزاء املشرتاة –القيم  امل اف  = قيم  املبيعات 
 
 لعا د عل  القيم  امل اف  = صايف ا رباح ب  ال را م / القيم  امل اف ا

 



  إدارة المعرفة وتحسين األداء في ظل ضوابط التنمية المستدامة إدارة المعرفة وتحسين األداء في ظل ضوابط التنمية المستدامة                                                                               الثانيالثانيالفصل الفصل 

  

                                     

111 

 

   مقاايس هوفر في تقوام األداء بناء على القيمة المضافة.6-2  جدول
 القياسات الجدادة المقترحة بعض القياسات التقليداة خصائص األداء

 والنم

 قيم  املبيعات
 رمي  املبيعات
 قيم  ا صوؿ
 الربن اإل اِف
 صايف ا رباح

 نسب  صايف ا رباح إُف رمي  املبيعات

 القيم  امل اف 

 الكفاءة
 الربن اإل اِف
 صايف ا رباح

 نسب  صايف ا رباح إُف قيم  املبيعات
 العا د عل  القيم  امل اف 

استغالل األصول 
  الموجودات 

 ل  االستثمارالعا د ع
 العا د عل  رأس املاؿ

 نصيم السهم مت اال رادات

نسب  العا د عل  القيم  امل اف  إُف العا د عل  
 االستثمار

ـو    ل  العلتقنيات التحسين المستمر واألداء المنظمي: تأطير مفاهيمي وماشرات قابلة للتحقيق في المنظمات الصناعية  نزار عبد اجمليد ال اكم  المصدر:
 .17ص:   2008االدار   كاالقتصاد    العدد ا كؿ   ونيو 

الرتريػػػػػػز علػػػػػػ  عػػػػػػدة خصػػػػػػا ع مػػػػػػت خػػػػػػالؿ داء مػػػػػػت السػػػػػػابق كاملمثػػػػػػ  ملقيػػػػػػاس هػػػػػػوفر لػػػػػػأل يفػػػػػػدكؿبالنسػػػػػػب  لل
  املبيعػػػػات اػػػػا فيهػػػػاكمػػػػت جانػػػػم اخػػػػر ترريػػػػزف علػػػػ  املقػػػػا ي  املاليػػػػ     املوجػػػػودات ؿرفػػػػاءة كدرجػػػػ  اسػػػػت ال   دنػػػػو

قيػػػػػػاس العا ػػػػػػد خػػػػػػالؿ ا فيمػػػػػػا سنػػػػػػع املقػػػػػػا ي  احلد ثػػػػػػ  فارتب ػػػػػػا بالقيمػػػػػػ  امل ػػػػػػاف  مػػػػػػت امػػػػػػ  االسػػػػػػتثمارك الػػػػػػربن 
 ر لك النسب  امل اف  اُف العا د عل  االستثمار.ك  عل  القيم  امل اف 

 Performance Measures of Customer Serviceمقاايس أداء خدمة الزبون  .4
مػػػػػػػت ابػػػػػػرز أهػػػػػػػداؼ املن مػػػػػػات الرا ػػػػػػػدة الػػػػػػػ   عػػػػػػد تػػػػػػػوفا خدمػػػػػػ  الزبػػػػػػػوف كا هػػػػػػود املبتكػػػػػػػرة لتحقيػػػػػػػق ر ػػػػػػافت

كتر ػػػػػػػا بعػػػػػػػع مػػػػػػػت هػػػػػػػ ف املن مػػػػػػػات هػػػػػػػػدؼ   التنافسػػػػػػػي  يف إجنػػػػػػػاز عملياهػػػػػػػا التشػػػػػػػ يلي  رافػػػػػػػػ علػػػػػػػ  تعتمػػػػػػػد 
 االرتقاء خبدم  الزبوف إُف  ليات عم  كإجراءات منهيفي .

م  الزبوف كا دة مت الشررات ال  سعا لتشكي  قياس بناء قي  Rank Xerox  كلع  شرر  رانك ز ركر  
customer value   إسرتاتييفيات اال تفاظ خالؿ كعدها الرريزة ال  تستند إليها حنو تنمي  قاعدة الزبا ت مت

مندرج   ا عنصر ي ور الرتريز عل   اؿتسع  اعم ؿالخكذلك مت    م كرسم كال هم كارتساب زبا ت جدد
 الزبا ت كالسوؽ  يف دنوذج ز ركر  لإلدارة كهي:
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  اإللتػػػػػػزاـ حنػػػػػػو الزبػػػػػػا ت  ر ػػػػػػا الزبػػػػػػا ت ككال هػػػػػػم  إتصػػػػػػاالت الزبػػػػػػا ت  قاعػػػػػػدة بيانػػػػػػات الزبػػػػػػا ت  كالأ ي الزبػػػػػػوف  ػػػػػػ
 إدارة عالقات الزبا ت.ك إدارة استفسارات الزبا ت   ق اعات السوؽ  مت لبات الزبوف
يف السػػػػػػػػػياؽ نفسػػػػػػػػػ  إُف سػػػػػػػػػعي شػػػػػػػػػرر  ز ػػػػػػػػػركر  لتعز ػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػوالء عػػػػػػػػػت طر ػػػػػػػػػق مبػػػػػػػػػادرة  "ashton"ك شػػػػػػػػػا 

 ػػػػػػػ ي أكال  ك  لػػػػػػػق عليػػػػػػػ  يف أكربػػػػػػػا يإطػػػػػػػار ز ػػػػػػػركر  للػػػػػػػوالء  هادفػػػػػػػ  إُف الرتريػػػػػػػز علػػػػػػػ  القيمػػػػػػػ  كارػػػػػػػ ة يالزبػػػػػػػوف 
ك ػػػػػػػتم تنفيػػػػػػػ ها عػػػػػػػت طر ػػػػػػػق فػػػػػػػرؽ كالء ز ػػػػػػػركر  الػػػػػػػ   نب ػػػػػػػي اف خت ػػػػػػػ    كالتقػػػػػػػد ر الػػػػػػػ  شنكػػػػػػػت تقػػػػػػػدشنها إلػػػػػػػيهم

 ػػػػػد ذاهػػػػػا مشػػػػػكل   لعمليػػػػػ  إعتمػػػػػاد داخليػػػػػ  قبػػػػػ  أف تنػػػػػاط  ػػػػػا مسػػػػػؤكليات جد ػػػػػدة نثػػػػػ  خدمػػػػػ  الزبػػػػػوف املبتكػػػػػرة
كشنكػػػػػػت تشػػػػػػ يع  ػػػػػػالث   ك ن ػػػػػػر  ػػػػػػ ف املشػػػػػػكل  ب ءػػػػػػا متعػػػػػػددة ا بعػػػػػػاد  ك ػػػػػػدم  واجػػػػػػ  املن مػػػػػػات التنافسػػػػػػي 
  1  عوام  أساس  يف ه ا ارصوص كهي:

رمػػػػػػػػػػػا ة طلبهػػػػػػػػػػػا أك    ك ررتهػػػػػػػػػػػا كمعا تهػػػػػػػػػػػا  ذلػػػػػػػػػػػك تػػػػػػػػػػػوفا السػػػػػػػػػػػل  اؿمثػػػػػػػػػػػ :Specification: املواصػػػػػػػػػػػف  .1
 ياس مقبوؿ رمواصف  لتلك السل .تش يصها مت الزبوف أك استنادا ملق

 ركلف  مقبول  مت قب  الزبوف.   ك ررتها كمعا تها  ذلك توفا السل  اؿمث: Cost :الكلف  .2
رػػػػػػػػزمت إجنػػػػػػػػاز كتسػػػػػػػػليم مقبػػػػػػػػوؿ    ذلػػػػػػػػك تػػػػػػػػوفا السػػػػػػػػل  ك ررتهػػػػػػػػا كمعا تهػػػػػػػػا اؿ: مثػػػػػػػػTimingالتوقيػػػػػػػػا:  .3

 ك توافق م  مت لبات الزبا ت.
 ػػػػػػػػين أبعػػػػػػػػاد هػػػػػػػػ ف العوامػػػػػػػػ  لينتهػػػػػػػػي إُف  صػػػػػػػػلتها اػػػػػػػػا يف هػػػػػػػػ ا ارصػػػػػػػػوص لتو   Wild    ػػػػػػػػي رمػػػػػػػػا ك 

املتعلقػػػػػػ  بكػػػػػػ  منهػػػػػػا كاملست لصػػػػػػ  مػػػػػػت التحقػػػػػػق يف تػػػػػػوافر أبعػػػػػػاد معينػػػػػػ   Reliability صػػػػػػ لن عليػػػػػػ  باملو وقيػػػػػػ  
 دكلرا ػػػػػػػػ يف رػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت هػػػػػػػػ ف العوامػػػػػػػػ  لتشػػػػػػػػك  ايفملهػػػػػػػػا مقػػػػػػػػا ي  أداء خدمػػػػػػػػ  الزبػػػػػػػػوف رمػػػػػػػػا هػػػػػػػػو مبػػػػػػػػر يف

 :املوالير
 بعاد األساسة لخدمة الزبون:عوامل واأل  ال7-2  جدول

  Dimensions  األبعاد Factors  العوامل
 املواصفات .1

Specifications 

للسل    رر  أك معا   
 السل 

 (What)   رنم عليك التساؤؿ ماهي  Designالتصميم – مثال:
 عناصر السل  كمكوناها ك ررتها؟

 ري  أم ال را ق (How)رنم التساؤؿ  performanceا داء -
 كالوسا   املست دم  مفيدة كتال م خصا ع التش ي ؟

ك شم  الكلف  ا كلي  للسلع  كرلف   ررتها   Price السعر – مثال: Costs  الكلف  .2

                                                 
 189  ص .،مرجع سبق ذكر  ادارة التميزعلي السلمي    1
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رلف  السل   رلف  احلرر  
 أك املعا  

 .كمعا   السلع 
أم الكل  اإل افي  املتوقع  ك شم     Expenses املصار   -     

   اإل الؿ  رل  التقدـ يف العم  كالت مر. رل  الرتريم  الصيان 
 Timingالتوقيا  .3

توقيا توفا السل   
توقيا  رر  أك معا   

 السل 

أم كقا االنت ار لتسليم السل  ككقا النق    Delay الت خا -  :مثال
 كاملعا  .

 أم الزمت املست رؽ حلرر  السل  كمعا تها.  Duration الزمت  -      

 مقاايس أداء خدمة الزبون (8-2) جدول
 المقاايس أبعاد خدمة الزبون

مو وقي   .1
املواصفات 

Specification 

reliabilility 

السل   النق  أك اردم  م   Conformityدرج   بات   -
 مواصفات التصميم كا داء يمثاؿ ذلك جودة التصني  .

عدد أك نسب  السل   التنقالت اك خدمات تت ابق م   -
بول  للتصميم كا داء يمثاؿ خصا ع العمليات املقا ي  املق
 التش يلي  .

مو وقي   .2
 Costالكلف 

reliability 

 احنرافات السل   النق   مواصفات السعر كالنفقات. -

عدد أك نسب  السل   التنقالت كاردمات املرتب   بك   -
 منها  مت مدل السعر كالنفقات املقبول .

مو وقي  التسليم  .3
Timing reliability 

أداء التسليم للسل   كما تست رؽ مت ت خاات كزمت يف  -
 احلرر  كاملسار كاملعا  .

   ل  العلـو تقنيات التحسين المستمر واألداء المنظمي: تأطير مفاهيمي وماشرات قابلة للتحقيق في المنظمات الصناعية  نزار عبد اجمليد ال اكم المصدر:
 .20-19ص:   2008 ونيو االدار   كاالقتصاد    العدد ا كؿ  

يػػػػػػػػ  تتحمػػػػػػػػ  إدارة العمليػػػػػػػػات يف املن مػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػؤكلي  التحقػػػػػػػػق مػػػػػػػػت مو وقر السػػػػػػػػابقر ا ػػػػػػػػدكل خػػػػػػػػالؿمػػػػػػػػت 
   ػػػػػػػا دكلػػػػػػػكا   كامل ػػػػػػػزكف  فػػػػػػػاالدارة  ػػػػػػػا املناسػػػػػػػب  لل اقػػػػػػػ   دكلر السػػػػػػػابقرالعوامػػػػػػػ  الػػػػػػػثالث املبينػػػػػػػ  يف ا ػػػػػػػ

ع التكػػػػػػػػالي  كت ػػػػػػػػاات مػػػػػػػػؤ رة يف مو وقيػػػػػػػػ  إجنػػػػػػػػاز الدقيقػػػػػػػػ  للعمليػػػػػػػػات الر يسػػػػػػػػي  كالتشػػػػػػػػ يلي  سػػػػػػػػتؤدم إُف إرتفػػػػػػػػا 
كزنقػػػػػػق التػػػػػػ خا كز ػػػػػػادة الػػػػػػزمت   ك ػػػػػػؤدم االسػػػػػػت داـ السػػػػػػيء للمػػػػػػوارد بػػػػػػدكرف إُف ارتفػػػػػػاع التكػػػػػػالي   العمليػػػػػػات

 املست رؽ يف اجناز العم .
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  المةلب الثالث: تقنيات التحسين المستمرالمةلب الثالث: تقنيات التحسين المستمر
م اهي  اعرفػػػػػػػ  رافيػػػػػػػ  عػػػػػػػت مفػػػػػػػبشػػػػػػػرم  تمتػػػػػػػ مػػػػػػػوردبصػػػػػػػورة عامػػػػػػػ  اسػػػػػػػت داـ   ناجحػػػػػػػإدارة تنفيػػػػػػػ   ت لػػػػػػػم 

كمػػػػػت مثػػػػػ  هػػػػػؤالء قػػػػػد  كػػػػػوف مػػػػػدققي معػػػػػا ا ا ػػػػػودة الػػػػػ  ت  قومػػػػػوف    الشػػػػػامل  ك سػػػػػر ا داء ك اهػػػػػا ا ػػػػػودة
 ا ودة. اؿن م  يف  يف املا يعمليات الت  أك القادة ال  ت سوؼ  قودكف  برعداد املعا ا كالت بيقات

م ال بد مت إعداد خ   ت و ر برام  كتنفي ها؛ لتعليا أهداؼ املن م  ك سر طبيع  خمرجاهكلتحقيق 
دار   امل تلف  كمستول ل  التحسر املستمر للفعاليات اإلساليم ال  تساعد عالعاملر كتدر بهم الست داـ ا 

      :بيقاهاالبيانات العدد   ك ا العدد   كت   و ن أهم تقنيات  لي التاِف  دكؿكا أدا ها 
 أهم تقنيات تحليل البيانات العدداة وغير العدداة وتةبيقاتها  9-2   دولج           

 التةبيقات التقنيات
 أدوات البيانات غير العدداة وتةبيقاتها

  م  البيانات بشك  ن امي للتوص  إُف صورة كا ح  عت احلقا ق Data collection formدناذج    البيانات 

لتن يم عدد ربا مت ا فكار  اآلراء اك اإلهتمامات ال  ختع مو وع  Affinity diagram خم ط الت بيقات 
 معر بشك   امي .

 مقارن  العملي  م  مت  عرتؼ أن  يف املقدم  لتش يع فرص  سر ا ودة Bench markingاملقارن  م  املنافسر 
 لتحسر ا ودةلتش يع احللوؿ املمكن  للمشكالت  كالفرص  Brain stormingعص  ا فكار 

 Cause-effect diagram ا  ر -خم ط السبم
لتحلي  العالق  بر السبم كا  ر لتسهي     املشكالت مت خالؿ 

 اإلنتقاؿ مت ا  راض إُف ا سباب كبالتاِف ارناد احللوؿ
 لوص  عملي  قا م   أك لتصميم عملي  جد دة FlowChart امل  ط اإلنسيابػي 

 Tree Charts امل  ط الشيفرم 
إل هار العالق  بر مو وع العناصر املكون  ل   ساعد يف فعاليات 
الت  يط ك   املشكالت  ك عتمد عل  عص  ا فكار يالعص  

 ال ه  
 دوات البيانات العدداة وتةبيقاتهاأ

 تاج  لتش يع كتقوًن استقرار   العملي   لل بط كاملراقب  ي د د مر Control Chartلو ات  بط ا ودة 
 العملي  إلعادة ال بط مت عدم    لل هن   إ بات التحسر يف العملي .

 Histogramاملدرج التكرارم 

إ هار أدنوذج ت ا البيانات يعرض شك  الت ا   إلبالغ املعلومات 
ال ركر    وؿ سلوؾ العملي   الختاذ قرار بصدد موق  ترريز جهود 

  فقد  كوف توز عا ملتو ا أك طبيعيا التحسر. ك  هر املدرج ب شكاؿ خمتلف
 أك  نا يا.

إل هار أذني  مساذن  ر  سبم يف الت  ا يف النات  اإل اِف للتحسر   Pareto diagram بار توخم ط 
لرتتيم اكلو ات فرص التحسر. ك عتمد ه ا امل  ط مب أ القل  املؤ رة 
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 مقاب  الكثرة قليل  الت  ا.

 Scatter diagram  خم ط اإلنتشار يالرتابط

الرتشاؼ العالق  بر بيانات  موعتر مرتاب تر  إل بات العالق  املتوقع  
بر بيانات  موعتر مشرترتر كعالقات الرتابط  قق ب شكاؿ خمتلف  
موجب  يقو   أك  عيف   كسالب  يقو     عيف  أك ال توجد عالق  ارتباط 

  Uأك تكوف العالق  بشك  احلرؼ 
Source:Hilton, Roland W, Managerial Accounting, 4th ed, Mc Graw. Hill. Irwn, 1999 , p:99. 

شنث  ا دكؿ أعالف التقنيات العدد   ك ا العدد   الشا ع  االستعماؿ للتحسر املستمر يف تدر م العماؿ 
ف لك  أسلوب ويزات  كالرف  مت مستول أدا هم كذلك الرتشاؼ احللوؿ للمشكالت ال   واجهوءا   يث أ

 كخصا ص  كت بيقات  ال  ختتل  عت باقي ا ساليم ا خرل.   
  .يو ن بعع أدكات  بط ا ودةف املواِف شك أما ال

  بعض أدوات ضبط الجودةبعض أدوات ضبط الجودة    88--22شكل  شكل  

  
 .76-70ص:   ذكر  بقس مرجع  ر تشارد ؿ. ك ليامز :المصدر

ا شنثػػػػػ  التقنيػػػػػات الشػػػػػا ع  االسػػػػػت داـ كالت بيػػػػػق إدنػػػػػيقػػػػػي الشػػػػػك  كا ػػػػػدكؿ السػػػػػابقر  إف مػػػػػا تقػػػػػدـ عر ػػػػػ  
صػػػػػػر مػػػػػػت االتعػػػػػػرض للمع عليػػػػػػ  يف البحػػػػػػث احلػػػػػػاِف ة الرتريػػػػػػزكالػػػػػػ م   يف املن مػػػػػػات الرا ػػػػػػدة يف الػػػػػػدكؿ املتقدمػػػػػػ 

 ه ف التقنيات   راض التحسر املستمر كهي راآلي:
 



  إدارة المعرفة وتحسين األداء في ظل ضوابط التنمية المستدامة إدارة المعرفة وتحسين األداء في ظل ضوابط التنمية المستدامة                                                                               الثانيالثانيالفصل الفصل 

  

                                     

116 

 

 Deming Reaction Chain والتحسين المستمر جدامنسلسلة ردود الفعل ل الفرع األول:

 لشررات اف أك   عماؿمت مشكالت ا  %90أف املد ر ت  ست يعوف  بط ارثر مت   دشننإعتقد 
مشػػػػػارراها كاربا هػػػػػا عػػػػػت طر ػػػػػق االجػػػػػراء احلقيقػػػػػي كا هػػػػػود املررػػػػػزة   ابتكاراهػػػػػا  تسػػػػػت ي   سػػػػػر انتاجيتهػػػػػا

 إلتزاـ القيادة.ك  م قوة الع  التدر م  رما أرد أف أس  التحسر هي احل  ا ماعي   لتحسر ا ودة
 : دشننسلسل  ردكد الفع  لتحسر ا ودة مت كجه  ن ر  املواِفك ص  الشك  

  ججدامندامنسلسلة ردود الفعل لسلسلة ردود الفعل ل    99--22شكل  شكل  




















Source: www.Balancedscorecard.org 

  ا خ ػػػػػػػػػار  املنتيفػػػػػػػػػات املعادلػػػػػػػػػ   تقليػػػػػػػػػ  املرفو ػػػػػػػػػات شنكػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػوؿ أفالشػػػػػػػػػك  السػػػػػػػػػابق خػػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػػت 
ا ػػػػػودة ا ف ػػػػػ   أفرمػػػػػا    كاالسػػػػػت داـ ا ف ػػػػػ  لتسػػػػػهيالت العمػػػػػ   عػػػػػ  أدىن رلفػػػػػ  كأعلػػػػػ  انتاجيػػػػػ   التػػػػػ خا

كالػػػػػػػ  بػػػػػػػدكرها سػػػػػػػوؼ   كختفػػػػػػػيع رلػػػػػػػ  االنتػػػػػػػاج كارػػػػػػػدمات هػػػػػػػي ا سػػػػػػػلح  للفػػػػػػػوز بػػػػػػػ ر   صػػػػػػػ  يف السػػػػػػػوؽ
 .عملها يصناعتها  اؿتسمن للمن م  باالستمرار كالنمو كالنيفاح يف  

 PDCA جدامندورة الفرع الثاني: 
ل ػػػػػػرض عػػػػػػرض التحسػػػػػػينات املسػػػػػػتمرة علػػػػػػ  جػػػػػػودة املنػػػػػػت   "Shewart"الػػػػػػدكرة الػػػػػػ  أعػػػػػػدها   اسػػػػػػت دـ دشنػػػػػػن

 .PDCAكمت مث توص  إُف الدكرة ال    لق عليها 
تػػػػػػػربط بػػػػػػػر التصػػػػػػػميم كاالنتػػػػػػػاج كاملبيعػػػػػػػات كأ ػػػػػػػػاث   أسػػػػػػػاس التحسػػػػػػػر املسػػػػػػػتمر يف ا ػػػػػػػػودة  تعػػػػػػػد دكرة دشنػػػػػػػن

 (1) بوف با ودة ال  تر ي . دؼ كصوؿ املنت  إُف الز   السوؽ

                                                 

تشارا بعد ءا   سباب تفوؽ الياباف يف ه ا اجملاؿ  يث عم  فيها مسأكهو  عد  ق مت أهم   خبا أمر كي ل  مساذنات كا ح  يف  اؿ ا ودة  دكارد دشننإ

 فقد ة تقليدف كساـ االم اطور هاك هيتو  كعل  أساس مساذنات  يف الصناع  الياباني  " Ishikawa"ك "Juran"كاشارر  زميلي    احلرب العاملي  الثاني 
يف ت بيق ا ودة الشامل  عل  الصعيد العاملي من  عاـ رما خصصا الياباف جا زة سنو   بامس  ننن للشرر  ا كُف    ـ تكرشنا لدكرف يف النه   الياباني 1960عاـ 

 .ـ1952
إدارة  مداخل  بعنواف:  املؤنر الدكِف للتنمي  اإلدار  . حنو أداء متميز يف الق اع احلكومي  خالد شد د امل ام  نا    ي  اهلل الركقي   مد أمحد عيشوين -1

 اململك  العربي  السعود  .   2009نوفم   04-01  لحكوميالجودة الشاملة كمنهجية لتحسين األداء في القةاع ا

  سر ا ودة

 د دة كم اعف  ا عماؿتقدًن أعماؿ ج يا عماؿ  السوؽالبقاء يف 

 اإلنتاجي  سر 
ختفيع التكالي  عت طر ق إعادة 

 رالت خالعم   تقلي  ا خ اء  تقلي  
 ست داـ ا ف   للتسهيالتكاإل
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 (1): مت أربع  نشاطات متتالي  هي  دشننكتتكوف دكرة 
  خ ػػػػػػطPlan  ػػػػػػدد ا هػػػػػػداؼ كالعمليػػػػػػات ال ػػػػػػركر   لتحقيػػػػػػق نتػػػػػػا   م ابقػػػػػػ  ملت لبػػػػػػات الزبػػػػػػا ت كسياسػػػػػػ  :

 ؛املن م 
   نفDo؛: طبق العمليات   
  دقػػػػػػػػػق  -راجػػػػػػػػػCheck ا هػػػػػػػػػداؼالسياسػػػػػػػػػات ك  : راقػػػػػػػػػم كقػػػػػػػػػم بقيػػػػػػػػػاس العمليػػػػػػػػػات كاملنػػػػػػػػػت  باملقارنػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ 

  ؛كمت لبات املنت  مث    تقر را بالنتا  
 ست  Act: لتحسر أداء العملي  باستمرار اؿقم ب فع. 
  و ن مفهـو ه ف املرا   كا ه  املسؤكل  عنها كالنشاطات ال   تو ها. التاِف دكؿكا 

 والجهة المساولة عنها ونشاطاتها رة دامنجو   مفهوم د10-2   جدول
 النشاط الجهة المساولة الرمز حلةالمر 
سواء الفني   تصميم املنت   ك   خ   لتحسر ا عماؿ كت و رها اإلدارة P التصميم –الت  يط 

 اإلدار  أك 
 تنفي  ار   أك  قيق اإلنتاج ال م ة الت  يط ل  العاملوف D ا داء –اإلنتاج 
فحع ا ودة أك  C البي   –الفحع 

 املبيعات
و مؤشر لر ا الزبوف عت ا ودة ال  ة الت  يط  ا كهو البي  ه

  قاب  الفحع أك التفتي 
يف  ال  شكول الزبوف  تم اختاذ إجراء تصحيحي يف تصميم املنت   اإلدارة A التصحيحي اإلجراء

 ليؤدم إُف تعد   ار ط مت قب  اإلدارة 
  العربي  الدكؿ جامع   اإلدار   للتنمي  العربي  املن م  كدراسات  وث  المتوازن داءاأل لتقييم االستراتيجي البعد   وس   مود :  مدالمصدر 

.163ص   396 العدد



 (2)بػ: موع  متتالي  مت النشاطات تبدأ هي    دشننوا سبق  ت ن اف دكرة  
 كتقػػػػػػـو   دراسػػػػػػ  الو ػػػػػػ  احلػػػػػػاِف مػػػػػػت كاقػػػػػػ  البيانػػػػػػات ليػػػػػػتم علػػػػػػ  أساسػػػػػػها ك ػػػػػػ  خ ػػػػػػ  الن ػػػػػػو ر كالتحسػػػػػػر

 ؛اإلدارة كاالفراد كالعاملوف بتنفي ها
  ؛اختبار اجناز ار   كمدل  قيق االهداؼ لليفودة ك قـو  ا نشاط الفحع كالتفتي  
 ق هػػػػػ ا لتحقيػػػػػ  إذا َف تتحقػػػػػق أهػػػػػداؼ ار ػػػػػ  لوجػػػػػود بعػػػػػع االحنرافػػػػػات  ػػػػػتم اختػػػػػاذ ت ػػػػػو ر علػػػػػ  دكرة دشنػػػػػن

دالت املو ػػػػػػػوع  بار ػػػػػػػ  يمسػػػػػػػتول إُف  قيػػػػػػػق املعػػػػػػػ Cا ػػػػػػػدؼ رػػػػػػػاآلي ايفػػػػػػػرد أف  شػػػػػػػا نشػػػػػػػاط الفحػػػػػػػع 
                                                 

1  - Jean-Marc GALLAIRE, les outils de la performance industrielle, Groupe EYROLLES, 2008, p:149-150. 

 .11ص:   مرجع سبق ذكر   ر تشارد ؿ. ك ليامز -2
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ا ػػػػودة مػػػػثال  فرنػػػػ   ػػػػتم خت ػػػػيط هػػػػ ف املعػػػػدالت كتو يقهػػػػا  ػػػػر ال  عػػػػود املسػػػػتول مػػػػرة أخػػػػرل إُف التػػػػدين  ػػػػتم 
بعػػػػػػػد ذلػػػػػػػك ك ػػػػػػػ  أهػػػػػػػداؼ جد ػػػػػػػدة يخ ػػػػػػػ  لت ػػػػػػػو ر املعػػػػػػػدالت السػػػػػػػابق تنمي هػػػػػػػا   يػػػػػػػث رنػػػػػػػرم تنفيػػػػػػػ ها 

رمػػػػػػػػػػا يف   Spiralاعد ا علػػػػػػػػػػ  ت خػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػك  احللػػػػػػػػػػزكف الصػػػػػػػػػػ  تبارهػػػػػػػػػػا... كهكػػػػػػػػػػ ا أم أف دكرة دشنػػػػػػػػػػنكاخ
 : الشك 

 ج  تصاعد دورة دامن10-2  الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 

Source: Hubert K. Rampersad, Total Performance Scorecard: Aligning Human Capital with Business 

Strategy and Ethics, Nanyang Business Review, Vol. 4 No. 1, 2005, p: 84. 

 

 UDSOأنموذج تتابع االستبعادات الفرع الثالث: 
شنث  ه ا االدنوذج إزال  ر  ما مت ش ن  أف  سبم ا در أك ال ياع عل  مستول الفكرة أك الت بيق 

اء شنث  مدخال بن  ( Elimination Sequence Model)كلع  ادنوذج تتاب  يتسلس   االستبعادات   كاستبعادف
 عت مدخ     املشكالت.  مدخ  سنتل  وكه  للتحسر املستمر للعملي   دؼ تع يمها

  و ن ه ا االدنوذج:التاِف  كالشك 
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    أنموذج تتابع االستبعادات  أنموذج تتابع االستبعادات1111--22شكل  شكل  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .25ص:  مرجع سبق ذكر ،  نزار عبد اجمليد ال اكم المصدر:

  ملػػػػػاذا اعتمػػػػػاد خم ػػػػػط  ليػػػػػ  جػػػػػ كر ا سػػػػػباب املؤد ػػػػػ  للمشػػػػػكالت ملعرفػػػػػ السػػػػػابقكشنكػػػػػت اسػػػػػتنادا للشػػػػػك  
 PDCAكعلػػػػػػػ  رػػػػػػػ  الصػػػػػػػعد كباسػػػػػػػت داـ دكرة دشننػػػػػػػك   كػػػػػػػت مواجهتهػػػػػػػا ػػػػػػػدث تلػػػػػػػك املشػػػػػػػكالت كريػػػػػػػ  شن

  :لك  مر ل  مت مرا   تتاب  االستبعادات املشار إليها  مت احلركؼ  صحن   دقق  نف   يخ ط
  (D   S   O    U )     كبشك  استمرارم دكف توق  كال  تع  افهمUnderstand   ك قDocument  بسط  

Simplify   ع مOptimize. 
  فػػػػػػػرف ا دنػػػػػػػوذج أعػػػػػػػالف البػػػػػػػد أف  راعػػػػػػػ  فيػػػػػػػ  أذنيػػػػػػػ  النشػػػػػػػاطات املكونػػػػػػػ   م عمليػػػػػػػ  واؿكيف رػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػ

 ركتيني  كأخرل رقابي .  فهناؾ نشاطات عالي  القيم 
 SDCAدورة :الفرع الرابع

كختدـ  اج  الزبوف باستمرار مثلما  ن م  مؤ رة ماداما تقود إُف فاعلي  ك سر إ ايفشنكت أف تكوف ا 
مت يقا   كال  تتكوف مت الكلمات   SDCAهو خم ط كيف ه ا السياؽ شنكت االعتماد عل  دكرة 

 Sequential. كهي دكرة تعاقبي  تتابعي  Act  ستك   Checkافحع   Doنف    Standarization التقيي 
كيف  ال   دكث ت ا   م  عند مستول معيارم إُف  د ماللنشاطات ال   تم اجنازها؛ لكي ت مت أف الن اـ  ع

ال  ك  لي  للتحسر  SDCA. كتعد دكرة Consistent Of Qualityؼ  ؤ ر يف ناسك ا ودة و  ا خم ط ل  فس
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  جناعت رنم أف تستمر بالدكراف عل  الدكاـ لكي ت مت فاعلي  الن اـ  ر بعد تقييس  عت طر ق تو يق  ك ماف 
   يث  كوف قد أد ر كنف  ليقدـ امل رجات امل لوب   ف  تم نق  الن اـ ملر ل  مت السي رة املتوازن كهك ا بعد أ

بعد ذلك  تم الفحع   ف امل رجات لتحد د ما إذا رانا م ابق  لل صا ع ا ددة   كه ف هي  ال  يالتنفي  
ت اات  ور فرن  شنكت قبو ا دكفإذا رانا جيدة  سم ن اـ القياس امل   مسبقا  ا أـ  ا م ابق   ن اؾ

 صبن الت يا بعدها م لوب بسبم الت اات يف امل رجات أك االختالفات يف   ة زمني دكتستمر ه ف احلال  إُف م
كلو  با أف خمرجات الن اـ ليسا رما هو متوق  أف تكوف رنم اختاذ   الن اـ نفس  كه ف نث  مر ل  يافحع 

 تم معا رة   كما إف  نيفز االجراء التصحيحي، (Act)  ستكه ف هي  ال     االجراءات التصحيحي  املال م
ك فحع مرة أخرل. ك  ف ال ر ق   تاج دكرة   يتقيي   الن اـ مرة أخرل لكي  وارم التعد الت امل لوب 

SDCA كالشك    هر بيانيا دكرة   مرة بعد أخرل  االستمرار بالتناكبSDCA كري  تبدأ مد ات الت يا يف 
   1 الن اـ تق  مت اليسار باجتاف اليمر بسبم تكرار عملي  التقيي  كالتنفي  كالفحع بعد ر  تصحين.

  ودورها في تقليل االنحرافاتودورها في تقليل االنحرافات  SSDDCCAAدورة دورة     1122--22الشكل  الشكل  

 
Source: Hubert K. Rampersad, Total Performance Scorecard: Aligning Human Capital 

with Business Strategy and Ethics, p:83-84. 

 أنموذج تاكوشي للجودة الفرع الخامس:
منهيفهم ال م  هتم ب فكار خالؿ مت أشهر ركاد ا ودة اليابانير ال  ت عرفوا مت  "Taguchi"  عد 

ك عد منه  تاروشي   ا ودة كالفاعلي  كمفهومها يف أ ناء مر ل  التصميم كهي املر ل  السابق  ملر ل  التصني 
مت خالل  الرتريز عل  جودة تصميم املنت  أك السلع  بدال مت الرتريز عل  جودة العملي  االنتاجي    أدنوذجا شنكت

                                                 
1
Hubert K. Rampersad, Total Performance Scorecard: Aligning Human Capital with Business Strategy 

and Ethics, p:83-84. 
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كل ا فرف ه ا التوج  رنع  املهندس قادرا عل   د د الو   ا مث  لتصني  منت  قوم   رما راف سا دا مت قب 
كا داء ال   تاجها املن م  للتعرؼ  لتحقيق مستو ات الفاعلي   كسليم  تحم  عمليات التصني  مرة بعد مرة

 . 1 عل  مت لبات الزبا ت كا تياجاهم
كتكرشنػػػػػػا لػػػػػػ  علػػػػػػ    علػػػػػػ  اسػػػػػػت داـ التقنيػػػػػػات لتحقيػػػػػػق تصػػػػػػميم ا ػػػػػػودة املال ػػػػػػم Taguchi   ررػػػػػػز رمػػػػػػا 

 اشتهر تاروشي افهومر مهمر لليفودة ذنا:  مساذنات  املتميزة يف  سر ا ودة
   Loss Fonctionأ  دالة الخسارة 

ؼ عػػػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػػػ  الوسػػػػػػػػػػط احلسػػػػػػػػػػا  يالقيمػػػػػػػػػػ  ار حنػػػػػػػػػػتعتمػػػػػػػػػػد دالػػػػػػػػػػ  ارسػػػػػػػػػػارة علػػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػػاب تكػػػػػػػػػػالي  اال
علمػػػػػػػا أف هػػػػػػػ ف التكػػػػػػػالي  تقػػػػػػػاس مػػػػػػػت النا يػػػػػػػ  االجتماعيػػػػػػػ  كشنكػػػػػػػت تفسػػػػػػػاها علػػػػػػػ  أسػػػػػػػاس أنػػػػػػػ     املسػػػػػػػتهدف  

كهػػػػػػػ ا  ػػػػػػػدؿ علػػػػػػػ  أف الزبػػػػػػػا ت   خنفػػػػػػػاض التكلفػػػػػػػ اأدل ذلػػػػػػػك إُف   فػػػػػػػ  إُف ا ػػػػػػػدؼرلمػػػػػػػا اجتهػػػػػػػا قيمػػػػػػػ  التكل
كيف املقابػػػػػػػ  عنػػػػػػػدما تتيفػػػػػػػ  النقػػػػػػػاط بعيػػػػػػػدا عػػػػػػػت   لػػػػػػػد هم الر بػػػػػػػ  يف الشػػػػػػػراء كأف املنػػػػػػػت   تناسػػػػػػػم مػػػػػػػ  توقعػػػػػػػاهم

وػػػػػػا  ػػػػػػدؿ علػػػػػػ  عػػػػػػدـ ر ػػػػػػا الزبػػػػػػا ت علػػػػػػ  ذلػػػػػػك   ذلػػػػػػك إُف ارتفػػػػػػاع قيمػػػػػػ  التكفػػػػػػ  االجتماعيػػػػػػ   ػػػػػػؤدم  ا ػػػػػػدؼ
   عػػػػػػػد خسػػػػػػػارة علػػػػػػػ  ا ػػػػػػػدؼلػػػػػػػ ا فػػػػػػػرف الفر ػػػػػػػي  ا ساسػػػػػػػ  لدالػػػػػػػ  ارسػػػػػػػارة تكمػػػػػػػت يف أف أم احنػػػػػػػراؼ   املنػػػػػػػت 
  و ن فكرة دال  ارسارة: التاِف كالشك 

  خسارةخسارةلللل  تاكوشيتاكوشي  دالةدالة    1133--22شكل  شكل  

    
ـــــة   مػػػػػد عيشػػػػػوينالمصـــــدر:  دار   ضـــــبط الجـــــودة: التقنيـــــات األساســـــية وتةبيقاتهـــــا فـــــي المجـــــاالت االنتاجيـــــة والخدمي

  .24 ص  2007  ا صحاب للنشر كالتوز  

                                                 
1 Carlos Noronha, The Theory of  Culture-specific Total Quality Management, Quality management in 

Chinese regions, PALGRAVE, First published, 2002, p: 23.  

 

 كبعد ذلك  ص  عل  ا ا زة نفسها  الث مرات يف مرا   خمتلف   ـ1960عاـ    ص  تاروشي عل  جا زة دشنن
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   Design characteristicsب  خصائص التصميم 
كه ا ما   لق علي   بط ا ودة   هتم نشاطات  بط ا ودة خبرا ط ال بط ك بط العمليات

نشاطات ل بط با اف  تصميم العملي  كاملنت  ر قاـ تاروشي  ف ال عت ذلك  linear quality controlار ي 
كتساعد ه ف   Nonlinear quality controlار ي كه ا ما   لق علي   بط ا ودة  ا    سر ا ودة

رما تشتم  طر ق  تاروشي    ال ر ق  عل  استحداث ن اـ   ور املواصفات اراص  بالعمليات كتصاميمها كاملنت 
 :1عل  النقاط اآلتي 

  ساهم التصميم ا يد للعملي  كاملنت  بشك  فاع  يف جودة املنت  كتقلي  التكالي . 
  االحنرافات اراص  ب داء العملي  أك املنت .تت لم عملي   سر ا ودة ختفي ا مستمرا يف 
 . شنكت  د د مقا ي  العملي  كاملنت  باست داـ التيفارب اال صا ي 
 العمليػػػػػػػػػػ  اك املنػػػػػػػػػػت    شنكػػػػػػػػػػت ختفػػػػػػػػػػيع احنػػػػػػػػػػراؼ ا داء باسػػػػػػػػػػت داـ التػػػػػػػػػػ  اات  ػػػػػػػػػػا ار يػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػر مقػػػػػػػػػػا ي

 كخصا ع أداء املنت .
  Bench Markingاألفضل  المقارنة المرجعية  القياس بالنمط الفرع السادس: 

  د ناميكيػػػػػػ  قػػػػػػادرة علػػػػػػ  مال قػػػػػػ  أف ػػػػػػ  املنافسػػػػػػر تنافسػػػػػػي سػػػػػػاليم أ ت لػػػػػػم جػػػػػػوهر التحسػػػػػػر املسػػػػػػتمر 
اسػػػػػػػػتنادا لعوامػػػػػػػػ  كنشػػػػػػػػاطات النيفػػػػػػػػاح احلارمػػػػػػػػ    كالرتبػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  القمػػػػػػػػ   كالتميػػػػػػػػز عػػػػػػػػنهم  كالسػػػػػػػػعي لتيفػػػػػػػػاكزهم

كتعػػػػػػػد املقارنػػػػػػػ    (2) باكلئػػػػػػػك املنافسػػػػػػػر املركنػػػػػػػ   مقارنػػػػػػػ ك  االبػػػػػػػداع  ختفػػػػػػػيع الكلفػػػػػػػ   سػػػػػػػعر التسػػػػػػػليم  يا ػػػػػػػودة
 (3) :ا  ليا ققملشار إليها  نفا روءا أسلوب زناملرجعي  كا دة مت االساليم ا

  ؛أـ هدفا سلوباأـ أ راف ش صا أـ من م أداء سواء  ست يف ا أهناؾ مت هو 
  ؛سلوب الت ابق أـ التما ز راف بأالتعلم مت اآلخر ت سواء 
 ؛درات كاإلمكاناتم  النف  كالق الو وح 
 ؛بتكار   للمن مات الرا دةات اإلتب  االفكار كالت بيق 
  ؛البحث عت اف   الت بيقات يف الصناع 
  يف املهػػػػػارات الػػػػػ  تعميػػػػػق املعرفػػػػػ  كإ ػػػػػداث نقلػػػػػ  نوعيػػػػػ  خػػػػػالؿ توسػػػػػي  خػػػػػ ات املن مػػػػػ  كالعػػػػػاملر فيهػػػػػا مػػػػػت

 ؛م  ا ف    تتيحها املقارن

                                                 
1
 Carlos Noronha, Op.cit, p: 23. 

2  Halla jónsdóttir, anne maria sparf, ole jørgen hanssen, enviromental benchmarking a tool for continuous 

environmental improvements in the sme sector, nordic innovation centre Stensberggata, 2005, p: 13. 
3 maxime sottini, it financial management: best practice, van haren publishing, first impression, march 2009, 

p:203. 
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 لت بيقػػػػػػػػػػات ذات املسػػػػػػػػػػتول ا ف ػػػػػػػػػػ  يف املن مػػػػػػػػػػات الرا ػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػتن  فػػػػػػػػػػاؽ جد ػػػػػػػػػػدة إلمكانػػػػػػػػػػات تكييػػػػػػػػػػ  ا
 للمن مات الرا ب  يف املقارن  كالتناف  معها. 

      Sixsigma   تقنية االنحرافات المعياراة الستةالفرع السابع: 
فهػػػػػي منهيفيػػػػػ    درجػػػػػ  الكمػػػػػاؿمػػػػػت ب رت قػػػػػتتعػػػػػ  هػػػػػ ف التقنيػػػػػ  ببسػػػػػاط  يف املن مػػػػػات قيػػػػػاس ا ػػػػػودة الػػػػػ  

   احنرافػػػػػػات معيار ػػػػػػ  بػػػػػػر الوسػػػػػػط احلسػػػػػػا  كأقػػػػػػرب  ػػػػػػد مقبػػػػػػوؿ δ6 قيػػػػػػق يخػػػػػػالؿ مػػػػػػت  السػػػػػػتبعاد العيػػػػػػوب
  ارػػػػػػػػدمات  ك شػػػػػػػػم  ذلػػػػػػػػك السػػػػػػػػل   للمواصػػػػػػػػف  كلكػػػػػػػػ  عمليػػػػػػػػ  كابتػػػػػػػػداء مػػػػػػػػت التصػػػػػػػػني  إُف التسػػػػػػػػليم للزبػػػػػػػػا ت

 كتصميم املنتوج.  املبيعات
كلت بيػػػػػػق هػػػػػػ ف   ات الزبػػػػػػوفيف  ػػػػػػ  هػػػػػػ ف التقنيػػػػػػ  ب نػػػػػػ  أم شػػػػػػيء خػػػػػػارج مواصػػػػػػف Defectك عػػػػػػرؼ املعيػػػػػػم 

 )1(التقني  البد مت معرف  أسلوبر جوهر ر ذنا:

 أ  نظام تحسين العمليات الحالية
ك سػػػػػػػػم  ن ػػػػػػػػاـ   لتحقيػػػػػػػػق التحسػػػػػػػػر الرتارمػػػػػػػػي ك سػػػػػػػػع كالػػػػػػػػ  زنصػػػػػػػػ  فيهػػػػػػػػا احنػػػػػػػػراؼ عػػػػػػػػت املواصػػػػػػػػفات 

DMAIC  2م  شم  ا اكر اآلتي :ل كا 
  عر ؼDefine؛  
  قم بقياسMeasure ؛ 
    ل Analyze؛ 
  س ت Improve؛ 
 ط  بأControl. 

 ب  نظام تحسين العمليات والمنتجات الجدادة وتةوارها
بػػػػػ   ػػػػػ هم أبعػػػػػد مػػػػػت ذلػػػػػك إل ػػػػػداث  سػػػػػينات فا قػػػػػ    كالػػػػػ م ال  كتفػػػػػي بتحقيػػػػػق التحسػػػػػر الرتارمػػػػػي

 ك شم  اآلي: DMADVك سم  ن اـ 
  عر ؼDefine؛ 
  قم بقياسMeasure ؛ 
    ل Analyze؛ 

                                                 
1 www.isixsigma.com 
2
CLAUDE YVES Bernard, Le management par la qualité totale, L’excellence en efficacité et en efficience 

opérationnelles, ed AFNOR, Paris, 2000, p :75. 
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  صم مDesign؛ 
 قق  Verify. 

رال الن امر يف  سر العمليات كاملنتيفات  نف اف مت قب  أفراد مؤهلر   ا ال رض   لق عليهم تسمي  ك 
 Masterك شرؼ عل  هاتر اجملموعتر ما  سم  اعلمي احلزاـ ا سود    Black Belt موع   احلزاـ ا سود  

Black Belt  يهم بقادة مد رم ا ودةكر  هؤالء تتم إدارهم مت قب  ما   لق علQuality Leaders 

Managers    إلكرت ك الرا دة يف است داـ ه ف التقني  عل  ن اؽ كاس   يث بدأت  اؿكتعد شرر  جنر
وتوركال ا كُف ال  كتعد شرر  م  Jackwelchمت قب  مد رها التنفي م  2000كصوال إُف عاـ  1995 ت بيقها عاـ

 ات.سلوب يف الثمانينطبقا ه ا ا 
 :عل  أف هيكلي  تنفي  ه ف التقني  تتكوف مت اؿك تفق ار اء يف ه ا اجمل

 Manager  \Quality Leader( QM\QL) قائد مدار الجودة:أ  
تتمثػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػؤكلي  قػػػػػػػػػادة كمػػػػػػػػػد رم ا ػػػػػػػػػودة بعػػػػػػػػػرض  اجػػػػػػػػػات الزبػػػػػػػػػا ت لتحسػػػػػػػػػر الفاعليػػػػػػػػػ  العملياتيػػػػػػػػػ  

 املستول اإلدارم القيادم. أم CEOإف هؤالء املد ر ت  كونوف يف مستول   للمن م 
 Master black Belt ب  معلمو الحزام األسود

املن م  مث   ق  املوارد البشر   يف املن م  أك ا وانم  اؿأك ك يف  معين  يف أعم اؿ عر هؤالء جمل
   ات االلكرتكني املعا  املعامل  احلرار    التثقيم  اللحاـ  تقني  تصني  معين  يرالصهر اؿأك يف    القانوني   ا

للت رد مت أهداؼ   «Process owner «Poإعداد ال  يات  ك عم  هؤالء م  ما   لق عليهم االكي العملي  
 Po ػكال MBBفرف ر  مت  Sixsigmaكيف املن مات ال  تست دـ تقني    ا ودة قد ة إعدادها بشك  دقيق

 . 1  عملوف معا ك تشارروف يف املعلومات عل  أساس  ومي
 Process owner ج  مالكو العملية

مػػػػػػػثال يف القسػػػػػػػم القػػػػػػػانوين  وجػػػػػػػد شػػػػػػػ ع مسػػػػػػػؤكؿ شنثػػػػػػػ    شنثلػػػػػػػوف ا فػػػػػػػراد املسػػػػػػػؤكلر عػػػػػػػت عمليػػػػػػػ  معينػػػػػػػ 
  كبقيػػػػػ  ا قسػػػػػاـ يف املن مػػػػػ  فلكػػػػػ  منهػػػػػا مالػػػػػك العمليػػػػػ   ػػػػػمت قسػػػػػم  كهكػػػػػ ا للتسػػػػػو ق  مالػػػػػك العمليػػػػػ  فيػػػػػ 

فعلػػػػػ  افػػػػػرتاض   لوصػػػػػ  يف املسػػػػػتو ات الػػػػػدنيا للمن مػػػػػ كهػػػػػ ا ال  عػػػػػ  عػػػػػدـ كجػػػػػود مثػػػػػ  هػػػػػؤالء ا فػػػػػراد  ػػػػػ ا ا
فػػػػػال  عػػػػػ  ا مػػػػػر كجػػػػػود مثػػػػػ  هػػػػػؤالء ا فػػػػػراد   اعتمػػػػػاد املن مػػػػػ  علػػػػػ  اسػػػػػت داـ احلاسػػػػػوب يف عملياهػػػػػا التشػػػػػ يلي 

علػػػػػػ  رأس رػػػػػػػ  قسػػػػػػم يف املن مػػػػػػػ  بػػػػػػػ  الػػػػػػ هاب  بعػػػػػػػد مػػػػػػػت ذلػػػػػػك  يثمػػػػػػػا  ت لػػػػػػػم االمػػػػػػر اسػػػػػػػت داـ تقنيػػػػػػػات 
                                                 

1
الندكة الوطني  الرابع    مقدمة إلى الستة سيقما الرشيقة والفوائد المحتملة من اقتباسها من قبل القةاعين العام والخاص في سوراا،  مد كفق أمحد املكي

 .11ص:  2009  دمشق  عاملي كالتميز يف ا عماؿعشر لليفودة: حنو مؤسس  مت الصن  ال
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رػػػػػ  قسػػػػػم مػػػػػت ا قسػػػػػاـ للت رػػػػػد مػػػػػت أف املهمػػػػػات تنيفػػػػػز بفركقػػػػػات    احلاسػػػػػوب  ػػػػػمت املسػػػػػتو ات ا دىن  ػػػػػمت
 رباة مقارن   ال  عدـ است داـ كت  ا هؤالء ا فراد يف املستو ات التنفي   .

   Black Belt (BB):د  مجموعة الحزام األسود
بدأ الوقا كهدفهم الر ي  هو قيادة مشركعات ا ودة كالعم  ا  بدا   ت بيق ه ف التقني  هم ا ساس يف

 ك قـو هؤالء بتدر م  موع  احلزاـ ا خ ر يف مشركعاهم.  ل ا   إجنازها(  Full time)الكام  
   Green Belt (GB)هـ  مجموعة الحزام األخضر:

ك صػػػػػػػرفوف جػػػػػػػزء مػػػػػػػت كقػػػػػػػتهم يف  Sixsigma ػالػػػػػػػ شنثلػػػػػػػوف ا فػػػػػػػراد املػػػػػػػدربر علػػػػػػػ  اسػػػػػػػت داـ منهيفيػػػػػػػ  تقنيػػػػػػػ 
كباالعتمػػػػػػػاد   بػػػػػػػوقتهم االعتيػػػػػػػادم يف العمػػػػػػػ   ػػػػػػػمت أقسػػػػػػػامهم ا ساسػػػػػػػي اجنػػػػػػػاز مشػػػػػػػركعات ا ػػػػػػػودة  تف ػػػػػػػر 

للمشػػػػػػػػػػارر  يف مشػػػػػػػػػػركعات ا ػػػػػػػػػػودة يف  %50إُف  %10علػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػمء العمػػػػػػػػػػ  فبرمكػػػػػػػػػػاءم أف سنصصػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػت 
  1 املن م  ك ا قيادة  موع  احلزاـ ا سود.

ت املنتيفػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت إُف أف اسػػػػػػػػت داـ هػػػػػػػػ ف التقنيػػػػػػػػ  أدت إُف  سػػػػػػػػر ها ػػػػػػػػ  لنسػػػػػػػػب  جػػػػػػػػودة الو ػػػػػػػػدا Hillك شػػػػػػػػا 
 :أدناف التاِف يف ا دكؿإ اِف الو دات كعل  كفق  دكد االحنرافات املعيار   املثبت  

   نسب المعيب والجودة حسب عدد االنحرافات11-2  الجدول 
 حد المواصفة المعيب لكل مليون وحدة النسبة المئواة لجودة السلعة

 احنراؼ كا د 697700 30.22
 افاحنراف 308700 69.13
  الث احنرافات 66810 93.32
 أرب  احنرافات 6210 99.37
 مخس  احنرافات 233 99.98
 ست  احنرافات 3.4 99.99

Source: www.mindtools.com 

   Zero defect programmesبرامج العيب الصفري  الفرع الثامن:
 1962 ػػػػػػدكد عػػػػػػاـ ا مر كيػػػػػػ   Martin-Mariettaبػػػػػػدأ اسػػػػػػت داـ برنػػػػػػام  العيػػػػػػم الصػػػػػػفرم عػػػػػػ  شػػػػػػرر  

ك قػػػػػػق هػػػػػػ ا ال نػػػػػػام  يف   معتمػػػػػػدة ا سػػػػػػاليم اال صػػػػػػا ي  يف بػػػػػػرام   ػػػػػػبط ا ػػػػػػودة لتحسػػػػػػر جػػػػػػودة املنتيفػػػػػػات
رمػػػػػا    جانػػػػػم ربػػػػػا منػػػػػ  دافعيػػػػػ  مباشػػػػػرة ك ػػػػػا مباشػػػػػرة للعػػػػػاملر يف اجنػػػػػاز مسػػػػػتو ات جػػػػػودة أعلػػػػػ  يف أعمػػػػػا م

                                                 
 .11ص:  مرجع سبق ذكر  ، مد كفق أمحد املكي  1
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ات العاملػػػػػ  يف احلقػػػػػ  نفسػػػػػ  يالػػػػػدفاع وػػػػػا شػػػػػيف  بقيػػػػػ  الشػػػػػرر  التنفيػػػػػ خػػػػػالؿ نتػػػػػا   اقتصػػػػػاد   مثػػػػػاة مػػػػػت  قػػػػػق 
 )1(.كالف اء  لت بيق ه ا املدخ 

 )2(ي:ت برام  العيم الصفرم الفاعل  اآلكتت م
كا سػػػػػػػباب   أك أهػػػػػػػداؼ ا ػػػػػػػودة امل لػػػػػػػوب إجنازهػػػػػػػا  شػػػػػػػكالت ا ػػػػػػػودةأ  اسػػػػػػػتحداث طرا ػػػػػػػق لإلتفػػػػػػػاؽ علػػػػػػػ  م

 ؛الكامن  كراء تلك املشكالت
أك إجنػػػػػاز   اء بػػػػػرام  دافعيػػػػػ  هادفػػػػػ  حلػػػػػ  مشػػػػػكالت ا ػػػػػودةب  اسػػػػػت داـ مػػػػػدخ  معقػػػػػد بشػػػػػك   كػػػػػم النشػػػػػ

 ؛أهداؼ ا ودة
ذلػػػػػك رػػػػػ  الػػػػػ  ت رنػػػػػم أف  سػػػػػهموا بشػػػػػك  أك  خػػػػػر يف  ػػػػػ  مشػػػػػكالت  اؿمثػػػػػ  ج  مشػػػػػارر  املعنيػػػػػر  ػػػػػيعهم

 ؛ا ودة كإجناز أهداف  سواء    ذلك إنشاء برام  العيم الصفرم أك تنفي ها
 ؛قياس التحسينات يأم أهداؼ خا ع  للقياس هداؼ كا ح  عل  أساسها شنكت أد  إعداد 

 ؛هداؼ ا ودةأهػ  إنشاء إجراءات سهل  منت م  رمسي  لتوفا التقار ر اراص  باإلجناز املتحقق يف 
 ؛ك  إنشاء إجراءات لدعم ا هود ذات الصل  بالفقرات أعالف كتقوشنها

لػػػػػػك ال را ػػػػػػق الػػػػػػ  تسػػػػػػه  ودة لػػػػػػإلدارة بتملشػػػػػػرفر علػػػػػػ  ا ػػػػػػافػػػػػػراد العػػػػػػاملر كاملهمػػػػػػات لأل اؿاالعمػػػػػػ ز  تن ػػػػػػيم
 .ذررف أعالف يف ال ام  الفاعل  للعيم الصفرم إجناز ما ة

 البرنامج الياباني لتحسين بيئة العمل واالنتاجيةالفرع التاسع: 
 عتقػػػػػػد اليابػػػػػػانيوف أف هػػػػػػ ف التقنيػػػػػػ  ال  سػػػػػػت البيئػػػػػػ  املاد ػػػػػػ  للعمػػػػػػ  فحسػػػػػػم بػػػػػػ   سػػػػػػر اإلدارة الشػػػػػػامل  

كهنػػػػػاؾ العد ػػػػػد مػػػػػت الت بيقػػػػػات الناجحػػػػػ   ػػػػػ ف التقنيػػػػػ  كخباصػػػػػ  يف ق ػػػػػاع من مػػػػػات اردمػػػػػ    ت ػػػػػودة العمليػػػػػا
 . 3مرارز الرتفي  كالتسلي  ك  املكتبات  ا سواؽ املررز    الفنادؽ  يم اعم اردم  السر ع 

كهػػػػػ ف التسػػػػػمي  تسػػػػػتند إُف مخػػػػػ     نثػػػػػ  تقنيػػػػػ   ابانيػػػػػ  إلنشػػػػػاء بيئػػػػػ  جػػػػػودة  ػػػػػمت املن مػػػػػ  كصػػػػػيانتهارمػػػػػا 
  عل  كفق اآلي: يف ا دكؿمرادفاها االجنليز   كالعربي  كم موف ر  منها رما   لمات  اباني ر

 واإلنتاجيةالبرنامج الياباني لتحسين بيئة العمل   12-2  الجدول
 المصةل  باليابانية المصةل  باالنجليزاة المصةل  بالعربية المحـــــــــــتــــــــوى  المضمون 

 Organization Seiri التن يم داـسهول  االست 

 Clearing-up Seiton التصفي  الفص  بر االشياء  سم  ركرها

                                                 
1 www.wikipedia.org 
2 www.mindtools.com 

3
 .329  ص: 1998  مكتب  العبيكاف  الر اض  ال بع  ا كُف  ، استراتيجية االدارة اليابانيةابراهيم بت عبد اهلل املني 
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 Clearing Seiso التن ي  الفحع املستمر لك  شيء

 Standardisation Seiketsu التقيي  الصيان  ابدأ الوقا  

 Discipline Shitsuke االن باط جع  ما سبق سياؽ عم  كسلوؾ

 .329ص:   مرجع سبق ذكر ، : ابراهيم بت عبد اهلل املني المصدر  

االخػػػػػػتالؼ ا ػػػػػػوهرم بػػػػػػر مرارػػػػػػز التوجػػػػػػ  اليابػػػػػػاين كالتوجهػػػػػػات  شنكػػػػػػت القػػػػػػوؿ أف ا ػػػػػػدكؿ  خػػػػػػالؿمػػػػػػت 
فاليابػػػػػػانيوف نػػػػػػاجحوف يف انشػػػػػػاء هيكليػػػػػػ  كسػػػػػػياقات   ال ربيػػػػػػ   سػػػػػػتند يف جانػػػػػػم ربػػػػػػا منػػػػػػ  يف اشػػػػػػراؾ العػػػػػػاملر

خػػػػػػالؿ كمػػػػػػت   مسػػػػػػتو ات املن مػػػػػػ  رافػػػػػػ خػػػػػػالؿ ة كالتحسػػػػػػر يف رػػػػػػ  شػػػػػػيء رسػػػػػػال  ا ػػػػػػود اؿنكػػػػػػنهم مػػػػػػت إ صػػػػػػ
 لك رل  فمت املتوق  أف تساهم ه ف النقنب  يف ز ادة انتاجي  املن م  ك سر ادا ها. ذ

فهػػػػػػػو   ػػػػػػػمت   كشنكننػػػػػػػا االسػػػػػػػتنتاج أف التحسػػػػػػػر املسػػػػػػػتمر  شػػػػػػػك  يف الواقػػػػػػػ  العمػػػػػػػود الفقػػػػػػػرم لػػػػػػػالدارة
شػػػػػػػك  سلسػػػػػػل  ذات  لقػػػػػػػات مرتاب ػػػػػػ  مػػػػػػ  بع ػػػػػػػها الػػػػػػبعع  يػػػػػػػث للمن مػػػػػػ  البقػػػػػػاء ك  خػػػػػػػ  هػػػػػػ ا التحسػػػػػػر 

هػػػػػػػ ا الػػػػػػػرتابط املسػػػػػػػتمر الػػػػػػػ م  شػػػػػػػم  رػػػػػػػ  مػػػػػػػت سياسػػػػػػػ    تػػػػػػؤدم رػػػػػػػ   لقػػػػػػػ  فيهػػػػػػػا إُف احللقػػػػػػػ  التاليػػػػػػػ  كهكػػػػػػػ ا
املسػػػػػػتداـ ك ا ػػػػػػودة  السياسػػػػػػ  البيئيػػػػػػ   السياسػػػػػػ  االجتماعيػػػػػػ  كالصػػػػػػح  كالسػػػػػػالم  املهنيػػػػػػ   رتقػػػػػػي بػػػػػػا داء الكلػػػػػػي 

 يف الشك  التاِف:كشنكت تو ين ذلك   للمن م 
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    ألداء في إطار التنمية المستدامةألداء في إطار التنمية المستدامةلل : التحسين المستمر  : التحسين المستمر 1144--22الشكل  الشكل  

  
  االســتخدام المتكامــل للمواصــفات العالميــة  اإلاــزو  فــي الماسســة اإلقتصــاداة لتحقيــق التنميــة المســتدامة: طػػارؽ راشػػي المصــدر
سػػ ي    -رليػػ  العلػػـو االقتصػػاد   كعلػػـو التسػػيا  جامعػػ  فر ػػات عبػػاساالقتصػػاد      يف العلػػـو ماجسػػتا علػػـومقدمػػ  لنيػػ  شػػهادة  أطرك ػػ 
 .196ص   2010

 المستدامالرفع من مستوى األداء في إدارة المعرفة مساهمة : الرابعالمبحث 
تلعػػػػػػم إدارة املعرفػػػػػػ  دكرا  يو ػػػػػػا يف بنػػػػػػػاء املن مػػػػػػات  يػػػػػػث تػػػػػػؤ ر كبشػػػػػػػك  ربػػػػػػا علػػػػػػ  ا داء املن مػػػػػػػي يف 

كمػػػػػػػػػت  باإل ػػػػػػػػػاف  إُف ا داء العػػػػػػػػػاـ للمن مػػػػػػػػػ . كالبيئػػػػػػػػػ  املنتيفػػػػػػػػػات  العمليػػػػػػػػػات   فراد رػػػػػػػػػا    ا بعػػػػػػػػػاد امل تلفػػػػػػػػػ 
ف ا بعػػػػػػاد ب ػػػػػػر قتر  التػػػػػػ  ا علػػػػػػ  املن مػػػػػػات يف هػػػػػػتسػػػػػػت ي  عرفػػػػػػ  عمليػػػػػػات إدارة امل ا ػػػػػػد ر باإلشػػػػػػارة هنػػػػػػا أف

يف  سػػػػػر  تسػػػػػاهمأساسػػػػػيتر ذنػػػػػا: ا كُف تسػػػػػت ي  إدارة املعرفػػػػػ  املسػػػػػاعدة يف توليػػػػػد كت ػػػػػو ر املعرفػػػػػ  ذاهػػػػػا الػػػػػ  
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كالثانيػػػػػػػ  تػػػػػػػؤ ر إدارة املعرفػػػػػػػ  مباشػػػػػػػرة يف التحسػػػػػػػينات ال ػػػػػػػركر     أداء املن مػػػػػػػات يف املسػػػػػػػتو ات السػػػػػػػابق  الػػػػػػػ رر
  كفيمػػػػػػػا  لػػػػػػػي سػػػػػػػيتم تنػػػػػػػاكؿ  سػػػػػػػر ا داء عػػػػػػػت طر ػػػػػػػق التعػػػػػػػرض لتحسػػػػػػػر تعلػػػػػػػم العػػػػػػػاملر  السػػػػػػػابق  لألبعػػػػػػػاد

 داـ.  سر العمليات كاملنتيفات مث إجراءات  سر ا داء املست
    أ ر إدارة المعرفة على المنظمة  أ ر إدارة المعرفة على المنظمة1155--22شكل  شكل  
 
 
 
 

  دار املسػػػػػاة للنشػػػػػر  المـــــدخل إلـــــى إدارة المعرفـــــة،  سػػػػػاف العمػػػػػرم  عػػػػػامر قنػػػػػد ليفي  عبػػػػػد السػػػػػتار العلػػػػػي المصـــــدر:
 .275ص:   2009  عماف  ال بع  الثاني 

  والعمليات والعمليات المةلب األول: إدارة المعرفة وتحسين تعلم العاملين المةلب األول: إدارة المعرفة وتحسين تعلم العاملين 
 االعػػػػػػػاملر يف املن مػػػػػػػ  ب ػػػػػػػرؽ خمتلفػػػػػػػ ؛  يػػػػػػػث شنكػػػػػػػت مػػػػػػػت خال ػػػػػػػ يف  سػػػػػػػر رفػػػػػػػاءةاملعرفػػػػػػػ   إدارة تسػػػػػػػهم

.  بػػػػػػػاطرادكهػػػػػػػ ا مػػػػػػػا  سػػػػػػػمن للمن مػػػػػػػ  بػػػػػػػالنمو   للعػػػػػػػاملر داخػػػػػػػ  املن مػػػػػػػ  (learning)توصػػػػػػػي  عمليػػػػػػػ  الػػػػػػػتعلم 
نػػػػػػاء يف ب كتسػػػػػػاهم همباإل ػػػػػػاف  إُف تػػػػػػدعيمها لر ػػػػػػا  رمػػػػػػا تسػػػػػػهم إدارة املعرفػػػػػػ  يف جعػػػػػػ  العػػػػػػاملر أرثػػػػػػر مركنػػػػػػ 

كشنكػػػػػت تو ػػػػػين    1 قػػػػػدراهم يف مواجهػػػػػ  ك ػػػػػ  املشػػػػػار  الػػػػػ  تصػػػػػادفهم أ نػػػػػاء أدا هػػػػػم ملهػػػػػامهم داخػػػػػ  املن مػػػػػ 
   ذلك رما  لي:

 : إدارة المعرفة وتحسين تعلم العاملينالفرع األول
تسػػػػػػت ي  إدارة املعرفػػػػػػ  مسػػػػػػاعدة العػػػػػػاملر علػػػػػػ  الػػػػػػتعلم كاالن ػػػػػػالؽ حنػػػػػػو املعرفػػػػػػ  املتيفػػػػػػددة يف ختصصػػػػػػاهم 

كدمػػػػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػػػػ  ، externalizationك ػػػػػػػػػػتم ذلػػػػػػػػػػك ب ػػػػػػػػػػرؽ خمتلفػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػا يف ذلػػػػػػػػػػك جتسػػػػػػػػػػيد املعرفػػػػػػػػػػ    فػػػػػػػػػػ امل تل
internalization ، (2) كمتشاررر يف الت بيق. اجتماعياكجعلهم متفاعلر 

أءػػػػػا  و ػػػػػ  املعرفػػػػػ  ال ػػػػػمني  أك   كتعػػػػػرؼ عمليػػػػػ  جتسػػػػػيد املعرفػػػػػ  علػػػػػ  أءػػػػػا جعػػػػػ  املعرفػػػػػ  متا ػػػػػ  لليفميػػػػػ 
مػػػػػػت املعرفػػػػػػ  الوا ػػػػػػح . يف  ػػػػػػر تعػػػػػػرؼ عمليػػػػػػ  دمػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  علػػػػػػ  أءػػػػػػا  و ػػػػػػ   اؿأشػػػػػػك إُف ػػػػػػا املصػػػػػػرح  ػػػػػػا 

املعرفػػػػػػ  الوا ػػػػػػػح  إُف معرفػػػػػػػ   ػػػػػػػمني  علمػػػػػػػا بػػػػػػػ ف هػػػػػػاتر الفعػػػػػػػاليتر تعمػػػػػػػالف سػػػػػػػو   يف مسػػػػػػػاعدة ا فػػػػػػػراد علػػػػػػػ  
 التعلم.

                                                 
 .276ص:   مرجع سبق ذكر   العل  ك خركف عبد الستار -1
 .296ص:   فسهالمرجع ن - 2

رفةـــــــــــــــالمع المنظــــمة  رفةـــــــــــــإدارة المع 
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ة لػػػػػػػدركس املتعلمػػػػػػػ  مػػػػػػػت إدار علػػػػػػػ  جعػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػ  متا ػػػػػػػ  لليفميػػػػػػػ  هػػػػػػػو هيئػػػػػػػ  التقر ػػػػػػػر ارػػػػػػػاص با اؿكرمثػػػػػػػ
أع ػػػػػاء الفر ػػػػػق أك إتا ػػػػػ  التقر ػػػػػر لليفميػػػػػ  يف الوقػػػػػا  ك يقػػػػػ ففػػػػػي مر لػػػػػ  اعػػػػػداد هػػػػػ ا التقر ػػػػػر تكػػػػػوف   املشػػػػػركع

الػػػػػػ  ت عملػػػػػػوا علػػػػػػ   ا فػػػػػػراد  كباسػػػػػػت اع  صػػػػػػرح  ػػػػػػا أ نػػػػػػاء العمػػػػػػ  علػػػػػػ  املشػػػػػػركعالػػػػػػ م تكػػػػػػوف املعرفػػػػػػ   ػػػػػػا امل
دمػػػػػػ  خػػػػػػالؿ مػػػػػػت  ارح  ػػػػػػاملشػػػػػػار   ا خػػػػػػاة مػػػػػػت اسػػػػػػت داـ هػػػػػػ ا التقر ػػػػػػر ب ػػػػػػرض ارتسػػػػػػاب املعرفػػػػػػ   ػػػػػػا املصػػػػػػ

 .املعرف 
فهػػػػػػػي ا خػػػػػػػرل تسػػػػػػػاعد ا فػػػػػػػراد علػػػػػػػ  ارتسػػػػػػػاب  socializationأمػػػػػػػا جعػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػ  اجتماعيػػػػػػػ  كمشػػػػػػػرتر  

الفعاليػػػػػػػات مثػػػػػػػ  اللقػػػػػػػاءات كاحلػػػػػػػوارات  ػػػػػػػا الرمسيػػػػػػػ . كهنػػػػػػػاؾ طر قػػػػػػػ  أخػػػػػػػرل خػػػػػػػالؿ إال أءػػػػػػػا تػػػػػػػتم مػػػػػػػت   ارػػػػػػػ ة
اسػػػػػت داـ الت بيػػػػػق العملػػػػػي يف البيئػػػػػ  خػػػػػالؿ مػػػػػت  عػػػػػ  احليػػػػػاة االجتماعيػػػػػ  سػػػػػت ي  ا فػػػػػراد مػػػػػت خال ػػػػػا الػػػػػتعلم 

 يػػػػػث  سػػػػػت ي  هػػػػػؤالء ا فػػػػػراد االخػػػػػتالط مػػػػػ   ػػػػػاهم مػػػػػت ا فػػػػػراد خػػػػػارج الشػػػػػررات مػػػػػت أجػػػػػ    ا ي ػػػػػ  للشػػػػػرر 
 (1) احلصوؿ عل  املعرف .

 employed adoptabilityتأقلم العاملين  المعرفة وتحسين  انيا: إدارة
ة املعرفػػػػػػ  يف املن مػػػػػػ  كتشػػػػػػيف  العػػػػػاملر علػػػػػػ  الػػػػػػتعلم املسػػػػػػتمر يف الوقػػػػػا الػػػػػػ م تسػػػػػػاعد فيػػػػػػ  عمليػػػػػات إدار 

فػػػػػرف رافػػػػػ  العػػػػػاملر سػػػػػوؼ  سػػػػػت دموف املعلومػػػػػات كاملعرفػػػػػ  الػػػػػ   صػػػػػلوا عليهػػػػػا يف  ػػػػػ    الوا ػػػػػد مػػػػػت اآلخػػػػػر
عنػػػػػػدما  كػػػػػػوف العػػػػػػاملر   عملهػػػػػػم اليػػػػػػومي داخػػػػػػ  املن مػػػػػػ . كبالت ريػػػػػػدخػػػػػػالؿ املشػػػػػػار  الػػػػػػ  تواجههػػػػػػا املن مػػػػػػ  

كا مػػػػػت  ػػػػػدكث ؤ فػػػػػرءم سػػػػػوؼ لػػػػػت  تفػػػػػاج  لكبػػػػػاة الػػػػػ  مػػػػػت املمكػػػػػت  ػػػػػدك ها مسػػػػػتقبالن  ػػػػػ ر ت مػػػػػت الت ػػػػػاات ا
عػػػػػػػػ  العػػػػػػػػاملر  ارر  يف النقاشػػػػػػػػات احلػػػػػػػػرة كأف احلػػػػػػػػ ر مػػػػػػػػت ا فكػػػػػػػػار ا د ػػػػػػػػدة كرػػػػػػػػ لك املشػػػػػػػػهػػػػػػػػ ف الت ػػػػػػػػاات. 

 هػػػػػ ف الت ػػػػػاات الػػػػػ  البػػػػػد مػػػػػت التنبػػػػػؤ  رمػػػػػا شنكػػػػػت أف زنػػػػػدث رت ػػػػػاات مسػػػػػتقبلي     تمتعػػػػػوف بيق ػػػػػ  إسػػػػػرتاتييفي 
الػػػػػػػػػ  شنكػػػػػػػػػت أف  ػػػػػػػػػدث كأف ال تصػػػػػػػػػبن خػػػػػػػػػارج  كتكييػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  املن مػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػم الت ػػػػػػػػػاات  مسػػػػػػػػػتقبالن   ػػػػػػػػػا

عػػػػػػػ  العػػػػػػػاملر متػػػػػػػ هبر لالسػػػػػػػتيفاب  إُف أ ػػػػػػػ   كرػػػػػػػ لك املشػػػػػػػارر  يف النقاشػػػػػػػات احلػػػػػػػرة لػػػػػػػي  فقػػػػػػػط   (2)املنافسػػػػػػػ 
تكػػػػوف إدارة  كهنػػػػا  ت ػػػػاات ج ر ػػػػ  قػػػػد  ػػػػدث كإدنػػػػا أ  نػػػػا جتعلهػػػػم أرثػػػػر قبػػػػوالن لتلػػػػك الت ػػػػاات كالتكيػػػػ  معهػػػػا

املعرفػػػػػػ  قػػػػػػد  ققػػػػػػا املوا مػػػػػػ  الكبػػػػػػاة للعػػػػػػاملر داخػػػػػػ  املن مػػػػػػ . رمػػػػػػا ت هػػػػػػر هنػػػػػػا أذنيػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  يف ت يػػػػػػا  قافػػػػػػ  
 ا فراد داخ  املن م .

  الثا: إدارة المعرفة وزاادة الرضا الوظيفي لدى العاملين
 املر كمت أذنها:فراد العاملعرف  ال  تؤ ر مباشرة عل  ا  إلدارة دة دناؾ فوا د عه      
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   ك سر أدا هم؛   صبن اقدكر العاملر التعلم أف 
 . التهيئ  ا ف   للعاملر للتعام  م  املت اات ا تمل 

إف هػػػػػ ف الفوا ػػػػػد نكػػػػػت العػػػػػاملر مػػػػػت الشػػػػػعور بصػػػػػورة أف ػػػػػ  كذلػػػػػك بسػػػػػبم تػػػػػدعيم املعرفػػػػػ  لػػػػػد هم كز ػػػػػادة      
 (1) ن  م  العاملر يف املن مات ا خرل.باإل اف  إُف الرف  مت مستواهم مقار   مهارهم

التصػػػػػػػدم للمشػػػػػػػار  الػػػػػػػ  تػػػػػػػواجههم علػػػػػػػ  إ ػػػػػػػاف  إُف ذلػػػػػػػك فػػػػػػػرف إدارة املعرفػػػػػػػ  تسػػػػػػػاعد أ  ػػػػػػػا العػػػػػػػاملر 
كإف هػػػػػػ ف    يػػػػػػث أف قسػػػػػػما مػػػػػػت هػػػػػػ ف املشػػػػػػار  رانػػػػػػا قػػػػػػد كاجهػػػػػػتهم سػػػػػػابقا كنػػػػػػا معا تهػػػػػػا بصػػػػػػورة فعالػػػػػػ 

أداء علػػػػػ  ختبػػػػػار جتعػػػػػ  العػػػػػاملر قػػػػػادر ت بفعاليػػػػػ  أرثػػػػػر ال ر قػػػػػ  الػػػػػ   ػػػػػتم احلصػػػػػوؿ عليهػػػػػا ب سػػػػػلوب ا اكلػػػػػ  كاال
 أعما م  عت  مت أهم عوام  الدافعي  كمواجه  املشار .

تػػػػػ ي  يػػػػػ  هػػػػػ ف ا مػػػػػور مػػػػػت نتػػػػػا   ز ػػػػػادة العػػػػػاملر ملعػػػػػارفهم ك سػػػػػت مسػػػػػتواهم إ ػػػػػاف  إُف تع ػػػػػيم رمػػػػػا ك 
كهنػػػػػػػاؾ بعػػػػػػػع   لر يف املن مػػػػػػػ كرػػػػػػػ  هػػػػػػػ ف ا مػػػػػػػور تػػػػػػػؤدم إُف ز ػػػػػػػادة الر ػػػػػػػا الػػػػػػػو يفي لػػػػػػػدل العػػػػػػػام  ...ا داء

املػػػػػػػػػداخ  ا خػػػػػػػػػرل إُف جانػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػا كرد ذرػػػػػػػػػرف تسػػػػػػػػػت دـ يف إدارة املعرفػػػػػػػػػ  كتع يمهػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػدل العػػػػػػػػػاملر كمنهػػػػػػػػػا 
  التدر م كالت و ر  يث تساذناف مباشرة يف رف  دافعي  العاملر كبالتاِف ز ادة الر ا لد هم يف العم .

  ي لدى العامليني لدى العاملينإدارة المعرفة وزاادة الرضا الوظيفإدارة المعرفة وزاادة الرضا الوظيف    1166--22  شكل شكل 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Source: irma becerra-fernandez and rajiv sabherwal, knowledge management systems and 

processes, m.e. Sharpe, armonk, new york, 2010, p:75. 

  لمةلب الثاني: إدارة المعرفة وتحسين العمليات داخل المنظمةلمةلب الثاني: إدارة المعرفة وتحسين العمليات داخل المنظمةاا
 (2) سر العمليات كالتعامالت يف املن م  مث : تعم  إدارة املعرف  عل  ت و ر ك     
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 عمليات اإلنتاج؛ 
    عمليات التسو ق؛ 
 عمليات ا اسب ؛ 
  . عمليات ا ندس  كالعالقات العام   
 1 أبعاد ر يسي  كهي:خالؿ ك نعك  أ ر إدارة املعرف  عل  العمليات مت  
 االستعداد للعم ؛ 
 الفعالي ؛ 
 الكفاءة؛ 
 ار يف العمليات.درج  اإلبداع كاالبتك 

   2  تمث  ه ف املعا ا يف اآلي:تك     

 االستعداد للعم : نثي  العمليات املناسب  كاختاذ أ ست القرارات 
 . الفعالي : كتع  أداء العمليات ا رثر مناسب  أك مال م  كأخ  أف   القرارات املمكن 
 . الكفاءة: كتع  أداء العمليات بسرع  كب ق  تكلف  وكن 
 بتكار: ك ع  أداء العمليات بصورة مبدع  ك د ث  وا تؤدم إُف  سر الفعالي  كالكفاءة.اال 

العد ػػػػػػد مػػػػػػت خػػػػػػالؿ كتسػػػػػػاعد إدارة املعرفػػػػػػ  علػػػػػػ   سػػػػػػر هػػػػػػ ف املعػػػػػػا ا يف العمليػػػػػػات داخػػػػػػ  املن مػػػػػػ  مػػػػػػت 
شػػػػا ع  كمتا ػػػػ   تبػػػػادؿ املعرفػػػػ  كجعلهػػػػا عػػػػت طر ػػػػقالفعاليػػػػات اػػػػا يف ذلػػػػك املعرفػػػػ  ا يػػػػدة لػػػػدل ا فػػػػراد العػػػػاملر 

 لدل ا مي  كاست دامها يف    املشار  ال  تواجههم أ ناء ت د   أعما م.
 أوال: تحسين عملية االستعداد للعمل

كذلػػػػػػػػك اسػػػػػػػػاعدة املػػػػػػػػو فر يف عمليػػػػػػػػ    نكػػػػػػػػت إدارة املعرفػػػػػػػػ  املن مػػػػػػػػات مػػػػػػػػت أف تصػػػػػػػػبن أرثػػػػػػػػر جاهز ػػػػػػػػ 
عالػػػػػ  نكػػػػػػت أع ػػػػػاء املن مػػػػػػ  مػػػػػت  ػػػػػػ  املعلومػػػػػػات  يػػػػػث أف إدارة املعرفػػػػػػ  الف  املناسػػػػػب   ػػػػػػم اؿاختيػػػػػارهم ا عمػػػػػػ

 ػػػػػػط اجػػػػػػ  مراقبػػػػػػ  ا  ػػػػػػداث ارارجيػػػػػػ  وػػػػػػا  ػػػػػػؤدم إُف تقليػػػػػػ  احلاجػػػػػػ  إُف تعػػػػػػد   ار تالػػػػػػ  زنتػػػػػػاجوف إليهػػػػػػا مػػػػػػ
تمثيػػػػػ  املهػػػػػاـ  كيف املقابػػػػػ  فػػػػػرف إدارة املعرفػػػػػ  العػػػػػاجزة أك الفقػػػػػاة تتسػػػػػبم يف الكثػػػػػا للو ػػػػػ  طػػػػػرؽ أرثػػػػػر فاعليػػػػػ  
 املن مات كذلك بسبم خماطرهم بتكرار أخ اء املا ي أك بسبم عدـ مت ا خ اء يف رثا مت 

 .1توقعهم كرؤ تهم للمشار  ال  قد ت رأ يف العم 
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  انيا: إدارة المعرفة وتحسين فعالية العمليات
مسػػػػػػػػاعدها يف خػػػػػػػالؿ مػػػػػػػت   تسػػػػػػػاعد إدارة املعرفػػػػػػػ  املن مػػػػػػػ  يف جعلهػػػػػػػا أرثػػػػػػػر فاعليػػػػػػػػ  يف  قيػػػػػػػق أهػػػػػػػدافها

 ف إدارة املعرفػػػػػػػػ  الفاعلػػػػػػػ  تسػػػػػػػػاعد العػػػػػػػاملر يف املن مػػػػػػػػ    يػػػػػػػػات بال ر قػػػػػػػ  املناسػػػػػػػػب  كاملال مػػػػػػػ أداء كتنفيػػػػػػػ  العمل
كهػػػػػػػ ا  نػػػػػػػت  عػػػػػػػػت   علػػػػػػػ  اختيػػػػػػػار املعلومػػػػػػػات ذات القيمػػػػػػػػ  العاليػػػػػػػ  كال ػػػػػػػركر   يف مراقبػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػداث ارارجيػػػػػػػ 

قليػػػػػػػ  احلاجػػػػػػػػ  إُف اسػػػػػػػت داـ القاعػػػػػػػدة املعرفيػػػػػػػ  مػػػػػػػت قبػػػػػػػ  القػػػػػػػػادة اإلدار ػػػػػػػر يف املن مػػػػػػػ ؛ كبالتػػػػػػػاِف  ػػػػػػػؤدم إُف ت
كباملقابػػػػػػ  فػػػػػػرف إدارة املعرفػػػػػػ  ال ػػػػػػعيف  تػػػػػػؤدم إُف  ػػػػػػدكث ا خ ػػػػػػاء    ػػػػػػد ث ار ػػػػػػط كجعلهػػػػػػا أرثػػػػػػر إسػػػػػػتقرارنا

  ف خ ر تكرار ا خ اء القدشن   بق  عالينا.  يف عم  املن م 
  الثا: إدارة المعرفة وتحسين كفاءة العمليات

 العمليات مت خالؿ:نكت إدارة املعرف  املن م  مت الرف  مت رفاءة 
 ؛ فيز العاملر عل  املشارر  يف املعرف  كاالستفادة مت ه ف املعرف  يف مواجه   د ات السوؽ 
 ؛جتنم الدخالء ال  ت  سعوف للحصوؿ عل  املعرف  مت دكف مساعدة ا خر ت كت و رهم 
 .تقلي  الكل  ذات العالق  ب داء العمليات كتنفي ها 

 سين االبتكار في العملياترابعا: إدارة المعرفة وتح
خػػػػػػػالؿ مػػػػػػػت   shared knowledgeاقػػػػػػػدكر املن مػػػػػػػ   قيػػػػػػػق االعتمػػػػػػػاد املتزا ػػػػػػػد علػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػ  املشػػػػػػػرتر   

   باإل ػػػػػػاف  إُف ت ػػػػػػو ر عمليػػػػػػات االبتكػػػػػػار يف املن مػػػػػػ   مسػػػػػػاذن  العػػػػػػاملر يف إنتػػػػػػاج احللػػػػػػوؿ املبتكػػػػػػرة للمشػػػػػػار 
كبالتػػػػػػػاِف   brainstormingشػػػػػػػاطات العصػػػػػػػ  الػػػػػػػ ه  رمػػػػػػا تعتػػػػػػػ  إدارة املعرفػػػػػػػ  أداة مسػػػػػػػاعدة علػػػػػػػ   فيػػػػػػػز ن

 .مساندة عملي  االبتكار
   أ ر إدارة املعرف  يف العمليات يف املن م .  و ن(17-2)كالشك  رقم 
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   : إدارة المعرفة وتحسين العمليات في المنظمة : إدارة المعرفة وتحسين العمليات في المنظمة1177--22الشكل رقم  الشكل رقم  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .280: ص  2006  ا ردف  دار املساة  1ط  ارة المعرفةالمدخل إلى إد  العل  عبد الستار ك خركف المصدر:

  : إدارة المعرفة وتحسين المنتج واألداء المنظمي: إدارة المعرفة وتحسين المنتج واألداء المنظميلثلثالمةلب الثاالمةلب الثا
 أوال: إدارة المعرفة وتحسين المنتج

كخاصػػػػػػ  يف   املنتيفػػػػػػات كامل رجػػػػػػات امل تلفػػػػػػ  الػػػػػػ  تقػػػػػػدمها املن مػػػػػػ  يف  سػػػػػػرأ  ػػػػػػا إدارة املعرفػػػػػػ   تسػػػػػػهم
 كشنكت مشاهدة ه ف اآل ار يف  ور ت ذنا:     اشتداد املنافس 

– Knowledgeكاملنتيفات املستندة عل  املعرف   value-added productsاملنتيفات ذات القيم  امل اف  

based products.  
:رما هو مبر يف الشك  التاِف

1

    إدارة المعرفة وتحسين المنتجات  إدارة المعرفة وتحسين المنتجات1188--22شكل شكل 
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 ةإدارة المعرفة وتحسين المنتجات ذات القيمة المضاف   .2
كرػػػػػػػ لك  سػػػػػػػر املنتيفػػػػػػػات   تسػػػػػػػاعد عمليػػػػػػػات إدارة املعرفػػػػػػػ  املن مػػػػػػػات علػػػػػػػ  تقػػػػػػػدًن املنتيفػػػػػػػات ا د ػػػػػػػدة

ت بيقػػػػػػات   علػػػػػػ  ذلػػػػػػك اؿالقا مػػػػػػ  يف  قيػػػػػػق قيمػػػػػػ  م ػػػػػػاف  عاليػػػػػػ  مقارنػػػػػػ  مػػػػػػ  املنتيفػػػػػػات السػػػػػػابق . كخػػػػػػا مثػػػػػػ
اج السػػػػػيارات  يػػػػػث ت لػػػػػم اإلدارة العليػػػػػا  ػػػػػ ف الشػػػػػرر  العمالقػػػػػ  سػػػػػنو نا مػػػػػت املػػػػػد ر ت العػػػػػاملر شػػػػرر  فػػػػػورد إلنتػػػػػ

علػػػػػػ  املعػػػػػػا ا ا ساسػػػػػػي  ملنتيفػػػػػػاهم مثػػػػػػ  التحسػػػػػػينات  %7-5فيهػػػػػػا  قيػػػػػػق التحسػػػػػػينات بنسػػػػػػب  تػػػػػػرتاكح مػػػػػػا بػػػػػػر 
ر ت ل ػػػػػػػػرض كباملقابػػػػػػػػ  بتوجيػػػػػػػػ  املػػػػػػػػد   علػػػػػػػػ  امل رجػػػػػػػػات كمواصػػػػػػػػفاها أك معػػػػػػػػدالت اسػػػػػػػػتهالؾ الوقػػػػػػػػود ك اهػػػػػػػػا

كاملوجػػػػػػػودة يف قاعػػػػػػػدة البيانػػػػػػػات  ثنػػػػػػػا عػػػػػػػت املعرفػػػػػػػ  الػػػػػػػ  شنكػػػػػػػت أف تسػػػػػػػاعدهم يف    قيػػػػػػػق مثػػػػػػػ  هػػػػػػػ ف املػػػػػػػؤ رات
 قيػػػػػق هػػػػػ ف املػػػػػؤ رات. كتنتفػػػػػ  أ  ػػػػػا املنتيفػػػػػات ذات القيمػػػػػ  امل ػػػػػاف  مػػػػػت إدارة املعرفػػػػػ  مػػػػػت ا هػػػػػود املب كلػػػػػ  يف 

 عمليات االبتكار داخ  املن م .
 لمنتجات المستندة على المعرفةإدارة المعرفة وتحسين ا .2

قواعػػػػػد املعرفػػػػػ  الػػػػػ  خػػػػػالؿ شنكػػػػػت أف تسػػػػػاعد إدارة املعرفػػػػػ  يف ت ػػػػػو ر املنتيفػػػػػات املسػػػػػتندة علػػػػػ  املعرفػػػػػ  مػػػػػت 
نتلكهػػػػػػا الشػػػػػػررات االستشػػػػػػار   كاملت صصػػػػػػ  يف ت ػػػػػػو ر صػػػػػػناع  ال  يػػػػػػات. رمػػػػػػا كاف املنتيفػػػػػػات املسػػػػػػتندة علػػػػػػ  

  تلعػػػػػػم دكرا مهمػػػػػػا يف الشػػػػػػررات اإلنتاجيػػػػػػ  التقليد ػػػػػػ . مػػػػػػثال أف يفاملعرفػػػػػػ  تسػػػػػػاعد أ  ػػػػػػا كيف بعػػػػػػع ا  يػػػػػػاف 
عيفػػػػػت اربػػػػػز ذات ا نتػػػػػ  العاليػػػػػ . كلتحقيػػػػػق هػػػػػ ا االجنػػػػػاز فقػػػػػد   مارينػػػػػشػػػػػرر  ميتسوبيشػػػػػي اليابانيػػػػػ  قػػػػػد طػػػػػورت 

 اؿرت الشػػػػػػرر  أكال  لػػػػػػ  العيفػػػػػػت الر يسػػػػػػي  كمػػػػػػت مث دراسػػػػػػ  كت بيػػػػػػق مل تلػػػػػػ  أسػػػػػػاليم إنتػػػػػػاج اربػػػػػػز مث إدخػػػػػػو طػػػػػػ
 العيفت.     مارينبر يات ك ا    ه ف ا ساليم  مت

  انيا:  إدارة المعرفة وتحسين األداء المنظمي
 يػػػػػػػث ت هػػػػػػػر هػػػػػػػ ف اآل ػػػػػػػار يف   تػػػػػػػؤ ر إدارة املعرفػػػػػػػ  كبشػػػػػػػك  ربػػػػػػػا أ  نػػػػػػػا علػػػػػػػ  ا داء املن مػػػػػػػي للمن مػػػػػػػ      

 1 اجتاهر ذنا:
ــــــــار المباشــــــــرة علــــــــى األداء المنظمــــــــي .1 كابتكػػػػػػػػار  :  يػػػػػػػػث   هػػػػػػػػر عنػػػػػػػػد اسػػػػػػػػت داـ املعرفػػػػػػػػ  يف ت ػػػػػػػػو راآل 

عنػػػػػػدما تتػػػػػػواءـ إسػػػػػػرتاتييفي    رمػػػػػػا ت هػػػػػػر أ  نػػػػػػا   املنتيفػػػػػات ا د ػػػػػػدة الػػػػػػ  تػػػػػػؤدم إُف ز ػػػػػػادة العوا ػػػػػػد كا ربػػػػػاح
علػػػػػػ  التػػػػػػ  ا املباشػػػػػػر إلدارة املعرفػػػػػػ  علػػػػػػ  ا داء  اؿيف املن مػػػػػػ . كمثػػػػػػ اؿإدارة املعرفػػػػػػ  مػػػػػػ  إسػػػػػػرتاتييفي  ا عمػػػػػػ

لػػػػػ  تػػػػػرتبط مػػػػػ  رؤ ػػػػػ  املن مػػػػػ  كإسػػػػػػرتاتييفيتها. املن مػػػػػي تلػػػػػك النتػػػػػا   ذات العالقػػػػػ  مػػػػػ  العوا ػػػػػد كالكلػػػػػ  كا
خػػػػػػالؿ فػػػػػػاف قيػػػػػػاس ا  ػػػػػػر املباشػػػػػػر مسػػػػػػ ل  سػػػػػػهل  التنفيػػػػػػ  كمباشػػػػػػرة  يػػػػػػث شنكػػػػػػت مشػػػػػػاهدها مػػػػػػت   كبالتػػػػػػاِف

 قياس معدؿ العا د عل  االستثمار.
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: تنػػػػػػت  عػػػػػػادة مػػػػػػت الفعاليػػػػػػات  ػػػػػػا املباشػػػػػػرة املرتب ػػػػػػ  برؤ ػػػػػػ  المنظمــــــي األداءاآل ــــــار غيــــــر المباشــــــرة علــــــى  .2
اسػػػػػػػتعراض القيػػػػػػػادة الواعيػػػػػػػ  مػػػػػػػ    علػػػػػػػ  ذلػػػػػػػك اؿأك مػػػػػػػ  العوا ػػػػػػػد كالكلػػػػػػػ . كمثػػػػػػػ    كاسػػػػػػػرتاتييفياهااملن مػػػػػػػ

 الصناع  ال  بدكرها تؤدم إُف ز ادة كالء الزبوف للمن م .
 ػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػػ  علػػػػػػػ  رػػػػػػ  مػػػػػػػت العػػػػػػاملر داخػػػػػػػ  املن مػػػػػػػ  كالعمليػػػػػػات كاملنتيفػػػػػػػات الػػػػػػػ  أبعػػػػػػد اسػػػػػػػتعراض       

هػػػػػػ ف العناصػػػػػػر الػػػػػػ  شنكػػػػػػت اعتبارهػػػػػػا اثابػػػػػػ  املكونػػػػػػات القاعد ػػػػػػ  إلدارة   ا املن مػػػػػػيتقػػػػػػدمها املن مػػػػػػ  كرػػػػػػ ا أدا هػػػػػػ
 الشك  التاِف:خالؿ ملن م  مت ا عل  أداءن انعكاساها يو تشنكت أف   املعرف 

 
  إدارة المعرفة وتأ يرها على األداء في المنظمةإدارة المعرفة وتأ يرها على األداء في المنظمة    1919--22  شكل شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .126ص:   ع سابقمرج  خ ر مصباح إمساعي  طي ي: المصدر

  ػػػػػػػػػػػػػرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملع إدارة

 م ػػػػػػػأداء املن  -
 اقتصاد املستول -
 دلػػػػػاقتصاد امل -
 ميزات تنافسي  -

  ػػػػػػػػػػػػػرؤ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػال -
 رتاتييفي ػػػػػاإلس -
 ا داتػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع -
 كالي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت -

 رف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملع
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شنكػػػػػػػػت مال  ػػػػػػػػ  اف إدارة املعرفػػػػػػػػ  تػػػػػػػػؤ ر علػػػػػػػػ  رػػػػػػػػ  مر لػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت مرا ػػػػػػػػ  ا داء  الشػػػػػػػػك مػػػػػػػػت خػػػػػػػػالؿ 
سػػػػػػػػات علػػػػػػػػ  كا يػػػػػػػػث تػػػػػػػػؤ ر علػػػػػػػػ  الرؤ ػػػػػػػػ   االسػػػػػػػػرتاتييفي   العا ػػػػػػػػدات كالتكػػػػػػػػالي  كذلػػػػػػػػك لػػػػػػػػ  انع  من مػػػػػػػػ لل

  اقتصاد ات املدل كاملستول للمن م  كر ا عل  ميزاها التنافسي .

  األداء المستداماألداء المستدام  دارة المعرفة وإجراءات تحسيندارة المعرفة وإجراءات تحسين: إ: إرابعرابعالمةلب الالمةلب ال
 ا نشػػ   كالفعاليػػات مػػت  موعػػ  هنػػاؾ فػػرف املن مػػات يف املسػػتداـ  سػػر ا داء   ػػدؼ

 ا داء  ب اقػػ  بػػ  مػػ  مػػا جػػاءت كالػػ  تتفػػق  كتعز ػػزف ت ػػو رف تبنيهػػا عنػػد شنكػػت كاإلجػػراءات كا ن مػػ 
 ت ػػو ر  ػػركرة  عػػ  وػػا اؿلو ػػدات ا عمػػ ا داء  اسلقيػػ متعػػددة مؤشػػرات كجػػود يف املتػػوازف املسػػتداـ

 :را ي كهي ا نش   مت  موع  يف العم 
 :القدرات تةوار:أوالً 

 القيػادة خػ ات كمهػارات ت ػو ر عػت ف ػالن  كال ػاهرة ال ػمني  املعػرفتر ت ػو ر املقػدرة ت ػو ر  شػم 
(1) : لي كذلك رما اإلبداع كقدرات

 

 كقػػدرات هػػارةمك  بػػار ة االرتقػػاء امل لػػوب ال ػػمني  املعرفػػ  ت ػػو ر تشػػم  :الضــمنية المعرفــة تةــوار 
 كالػ  رمػوز أك بكلمػات عنهػا التعبػا أك  د ػدها  صػعم كالػ  املػدراء عقػوؿ يف املوجػودة التفكػا
 ا؛لتعز زه متنوع كتدر م لوقا  تاج

 القػػدرات و رت ػػ  ػػركرات إ ػػدل هػي العمػػ  يف كإدار ػػ  فنيػػ  خبػػ ات التمتػ  إف :الخبــرات تةـوار 
 ا اف ػ  يف ارػ ة كتو يػ  كالت ػو ر البحػث اؿ ػ يف خػ ة امػتالؾ أذنيػ  علػ  ف ػالن   للمػدراء القياد ػ 
 ؛خ اهم العاملر كت و ر تعليمك  املن م   قاف  عل 

 ذات الرمسيػػ  املعلومػػات تعز ػػز ن ػػم ال ػػاهرة املعرفػػ  ت ػػو ر عمليػػ  تشػػم  :الظــاهرة المعرفــة تةــوار 
 الو ػػا ق بواسػ   كنقلهػا كرتابتهػػا ترميزهػػا كالػػ  شنكػت املنافسػ  كاملن مػػات كالعمليػػات زبػا تبال العالقػ 

 ؛ كالسيفالت
 كمشػػاعر علػػ  سػػلوؾ التػػ  ا يف ال اتيػػ  ا فػػراد مهػػارات ت ػػو رد  ػػا ك قصػػة: القيــاد مهــارات تةــوار 

 ؛كالش صي  للمدراء املهني  ت و ر املؤهالت عت ف الن  اآلخر ت ا فراد

                                                 
1
Chimay J. Anumba, Charles O. Egbu and Patricia M. Carrillo, Knowledge Management in Construction, by 

Blackwell Publishing , 2005, p:136. 

 



  إدارة المعرفة وتحسين األداء في ظل ضوابط التنمية المستدامة إدارة المعرفة وتحسين األداء في ظل ضوابط التنمية المستدامة                                                                               الثانيالثانيالفصل الفصل 

  

                                     

138 

 

 سػػل  إنتػػاج  أم  املسػتمر امل ػػاؼ أك ا ػ رم اإلبػػداع بتبػػ  املن مػػ  قيػاـ :واالبتكــار إلبــداعا تبنـي 
 كالعمليػػات السػػل  علػػ  تعػػد الت اؿإدخػػ  جد ػػدة تسػػو ق أك إنتػػاج طرا ػػق اعتمػػاد  جد ػػدة

 ؛كالعملي  تصميم املنتوج يف باإلبداع لالهتماـ باإل اف   التسو قي  أك التكنولوجي 
 خػػالؿ  مػػت العمػػ  أداء مواقػػ  ت ػػو ر  ت لػػم ا مػػاعي بالعمػػ  اإلشنػػاف إف: العمــل فــرق تشــكيل

 النػػدماج مهمػػ  كسػػيل  العمػػ  ففػػرؽ  املن مػػ  جنػػاح مت لبػػات أ ػػد  عػػد الػػ م العمػػ  فػػرؽ تشػكي 
 فػرف التن ػيم يف أك متمكنػا ربػاا تكػت مهمػا أنػك " القػوؿ يف  كمػت ذلػك يف كالسػبم العػاملر
  ؛"كشامال كا دا ريانا روءا املن م  جناح يف إدنا  رد تكف يف تتيفسد لت كمكانتك ع متك

 كربػط متعػارض ك ػا من مػا عمػالن  لتصػبن ا نشػ    يػ  بػر التنسػيق  :االتصـال مهـارات تحسـين 
 ؛الفعاؿ اؿاالتص عملياتخالؿ  مت كتنسيقها ا هود

 الػ  املكونػات  ػدأ احلقػا ق أسػاس علػ  القػرارات اختػاذ مبػدأ شنثػ   :المشـكالت لحـل برنـامج بنـاء 
 كفقػػا العمػػ  منهػػا را ػػدة دنػػاذج علػػ  االعتمػػاد ت بيقػػ  ك ت لػػم الناجحػػ  املن مػػ  إدارة عليهػػا تررػػز

 عمليػ  يف الفاعلػ  املشػارر  مػت ا فػراد لتمكػر الالزمػ  القنػوات  تػكهيئ DSSالقػرار  دعػم ن ػم لقواعػد
 .القرارات اختاذ

 العمل بيئة تحسين: انيا
 إف كاملعػػركؼ  املنتػػوج كنػػوع التكنولوجيػػا اسػػتول العمػػ  طرا ػػق تتحػػدد :العمــل طرائــق تةــوار 

 معمػق بتحليػ  املن مػات كتقػـو  املؤنتػ  الػن م باجتػاف املسػت دم  التكنولوجيػا لت ػو ر تسػع  املن مػات
 عاليػ  اسػتثمارات  ت لػم املت ػورة ا ن مػ  اسػت داـ قػرار  ف سػواء  ػد علػ  كاملت ػاة الثابتػ  للكلػ 

 ؛الكل  لسلوؾ  ليال رافيا  ت لم وا رباة بنسم ستن فع املت اة الكل  أف إال  ا  البد يف
 كالعمليػػات اإلنتػػاج   ػػات ك سػػر لت ػػو ر املن مػػ  جبهػػود كتتعلػػق :العمــل أداء مواقــع تةــوار 

 ؛ العاملر  رر  كتسهي  املواد كالسل  تدفق كتسهي 
 لعملهػػم أدا هػػم أ نػػاء املن مػػ  يف العػػاملر بػػر جتػػرم الػػ  االتصػػاالت كهػػي: االجتمــاعي التفاعــل 

 ؛ا داء يف االرتقاء عل  كنتا يف  سلورهم عل  كت  اف
 الداخليػ  البيئتػر علػ  العمليػات  د ػ  الػ م التلػوث تقليػ  يف املن مػ  جبهػود كتتمثػ  :التلـوث تقليـل 

 ؛للمن م  كارارجي 
 رانػا سػواء كمكوناهػا البيئػ  علػ  ا اف ػ  يف املن مػ  اسػاذنات متمثلػ  :والصـحية النظيفـة البيئـة 

 .الرتب  أك املياف أك ا شيفارك  املياف تلوث عل  العمليات ك  ار العاملر بصح  متعلق 
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 السلوك هندسة تةبيق:  الثا
 ا داء البشػػرم بتكنولوجيػػا العالقػػ  ذات العوامػػ  مػػت  موعػػ  السػػلوؾ هندسػػ  مو ػػوع يف تػدخ 

 :1   ي ما أذنها
 كدراسػػتها  ليلهػػا   عهػا طػػرؽ  احلقػػا ق  ا رقػػاـ تت ػػمت كالػػ  املن مػػ  مػػوارد أهػػم كهػػي :اتالمعلومــ 

 السػلوؾ توجيػ  يف كتسػاهم قػاتالعال ت ػبط الػ كا ػزاءات  كالتعليمػات كا ن مػ  القػوانر عػت ف ػالن 
 .املن م  أهداؼ لتحقيق

 كاملاد ػ  املاليػ  كاملػوارد كمواهبهػا اهػاطاق كفهػم البشػر   للمػوارد ا مثػ  االسػت داـ  ػا ك قصػد :المـوارد 
 .الفعاليات الجناز املتاح الزمت عت ف الن  كاملعلومات

 القرارات كاختاذ تكاالتصاال اإلدار   العمليات أداء يف اإلدارة  قدرات بت و ر تتمث  :القدرات. 
 السػلوؾ علػ  تػؤ ر الػ  ارارجيػ  املػؤ رات كهػي احلػوافز مػت بكػ  االهتمػاـ  ػركرة  :الحـوافز والـدوافع 

 نثػ  الػ  الػدكاف  كرػ لك  احلاجػػات معػر إلشػػباع لسػػلوؾ الػػدكاف   ػػرؾ أءػػا  يػػث املن مػػ  داخػ 
 تشػم  رمػا كرفػاءة فاعليػ  أرثػر بشػك  ا داء  إُف تػدعوها اإلنسػاني  كالػ  الػ ات يف الكامنػ  القػول
 .خملص  كر ب  ل أع كمثابرة ر أ جبهد معر بعم  للقياـ الفرد ال  تشيف  العوام 

 كشنكنهػػا  فيهػػا العػػاملر شنتلكػػ  الػػ م التعلػػيم مسػػتولخػػالؿ  املعػػارؼ مػػت املن مػػ  نتلػػك :المعــارف 
 يف  ػمني  معرفػ  بشػك  كالػ م  تيفسػد فيهػا للعػاملر العلميػ  للقػػدرات ت و رهػاخػالؿ  مػت تعز ػزف
 .املن م  ش  أن يف املدراء ا  عكسه ال ال اهرة املعرف  أك كالعاملر املدراء عقوؿ

 المالية بالجوانب االهتمام:رابعا
2:مث  املن م  أداء يف املاِف ا انم عل  الت ريد  ركرة

 

 ؛املن م   ققها ال  كا رباح العوا د تع يم 
 بالتػػاِف ك  كا سػػعار اإلنتػػاج ختفػػيع رلػػ   ػػدؼ املن مػػ  تتحملهػػا الػػ  التشػػ يلي  املصػػار   ختفػػيع

 .الت ورك  لالستمرار الالزم  توفا املوارد يف لدكرها املساذنر ك قوؽ املوجودات قيم  تع يم
 بالزبائن االهتمام  :خامسا

 الر يسػػ  مػػت االهتمامػػات كا ػػدة باعتبارهػػا الزبػػوف مػػ  العالقػػ  ك ليػػ  بدراسػػ  االهتمػػاـ  ػػركرة
 :خالؿ مت للمن م 

                                                 
 .17ص:   رلي  إدارة ا عماؿ   ا امع  ارلييفي   ةبةاقة العالمات المتوازن -موضوعات متقدمة في اإلدارة   مد عبد الوهاب العزاكم  1

2 Françoise Giraud • Olivier Saulpic Gerard Naulleau • Marie-Helene Delmond• Pierre-Laurent, Controle De 

Gestion Et Pilotage De La Performance, Gualino Editeur, Eja, Paris, 2004, P: 312.  
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 ؛كخت ي توقعات  ب  ا تياجات  تلبي  إُف كالسعي الزبوف ر ا  قيق  
 ؛التسليم دق ك  الزبا ت ل لبات االستيفاب   سرع  
 كز ػادة للزبػا ت ال يبػ  العالقػ  ذلػك علػ  كانعكػاس  ال تياجػاهم كم ابقتهػا املنتيفػات جبػودة االهتمػاـ 

 .للمن م  كانتماءهم كالءهم
   الداخلية العمليات تةوار :سادسا

 أداء كت ػػو ر بتحسػػر مػػاـاالهتك  اإلبػػداعي لػػألداء كصػػوالن  بػػا داء االرتقػػاء املن مػػ  مػػت  ت لػػم
  1ي :ياآلخالؿ  مت العمليات

 ؛التصنيعي  الداخلي  كالنشاطات العمليات أداء  سر 
 ؛ك اها كاإلدار   التصنيعي  السلسل  يف املهم  احللقات عل  السي رة 
   ؛ا داء كت و ر االحنرافات معا 
  للمن م  العام  التوجهات م  العمليات مواءم. 

 والنمو التعلم تبني :سابعا
  2ي :ما   ي عل  الت ريد اؿاجمل ه ا يف املن م  مت  ت لم

  ؛ال ركرم كالتحسر الت و ر حنو ا فراد كتوجي  دف 
 ؛السر ع  التكنولوجي  كالقفزات الت ورات  قيق 
 كالتحسر الت و ر مشار   كمراقب  قياس. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Yvon Mougin, Processus: les outils d’optimisation de la performance, Éditions d’Organisation1, Paris, 2004, p: 

39.  
2
- Gabriel cepeda-carrion, competitive advantage of knowledge management, encyclopedia of knowledge 

management, idea  group reference, Tel-Aviv, 2006, p: 35. 
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 خالصة الفصل الثاني:
اسػػػػػػقاطات التنميػػػػػػ  املسػػػػػػتدام  علػػػػػػ  مسػػػػػػتول املؤسسػػػػػػ  املتمثلػػػػػػ  يف ا دكار ة الت ػػػػػػرؽ يف هػػػػػػ ا الفصػػػػػػ  إُف 

االقتصػػػػػػاد   الػػػػػػ  هػػػػػػدؼ إُف  قيػػػػػػق النمػػػػػػو االقتصػػػػػػادم املسػػػػػػتداـ كالعدالػػػػػػ  يف توز ػػػػػػ  املػػػػػػوارد النا ػػػػػػب  كختفػػػػػػيع 
التكػػػػػػػالي  عػػػػػػػت طر ػػػػػػػق اسػػػػػػػت داـ ال اقػػػػػػػات الن يفػػػػػػػ  كاملتيفػػػػػػػددة  إ ػػػػػػػاف  إُف الػػػػػػػدكر االجتمػػػػػػػاعي كذلػػػػػػػك بػػػػػػػ ف 

ؤسسػػػػػػػ  مسػػػػػػػؤكل  اجتماعيػػػػػػػا بالتزامهػػػػػػػا باحلفػػػػػػػاظ علػػػػػػػ  علػػػػػػػ  عالقاهػػػػػػػا مػػػػػػػ  البيئػػػػػػػ  كأصػػػػػػػحاب املصػػػػػػػاٌف تكػػػػػػػوف امل
 تكلفػػػػػ للػػػػػ  مػػػػػت خػػػػػالؿ  مػػػػػ  املؤسسػػػػػ   ػػػػػدؼ  سػػػػػر جػػػػػودة احليػػػػػاة  ميػػػػػ  االطػػػػػراؼ  أمػػػػػا الػػػػػدكر البيئػػػػػي فيتيف

   باملوارد البيئي  را واء كاملاء ك اها.املتعلق   ال رر
كشػػػػػػػام  تررػػػػػػػز املؤسسػػػػػػػ  علػػػػػػػ  تقلػػػػػػػيع الفيفػػػػػػػوة بػػػػػػػر ا داء امل  ػػػػػػػط كسػػػػػػػعيا منهػػػػػػػا لتحقيػػػػػػػق أداء متميػػػػػػػز 

تحسػػػػػػػػر املسػػػػػػػػتمر  ا ػػػػػػػػودة الشػػػػػػػػامل  كب اقػػػػػػػػ  االداء لكالفعلػػػػػػػػي مػػػػػػػػت خػػػػػػػػالؿ تبػػػػػػػػ  اجتاهػػػػػػػػات  د ثػػػػػػػػ  لػػػػػػػػألداء را
علػػػػػػ  أءػػػػػػا مصػػػػػػدر مهػػػػػػم  إليهػػػػػػااملعرفػػػػػػ  أصػػػػػػبن  ن ػػػػػػر املتػػػػػػوازف املسػػػػػػتداـ ...كذلػػػػػػك بػػػػػػالرتريز علػػػػػػ  معارفهػػػػػػا الػػػػػػ  

كهػػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػػا أدل إُف تزا ػػػػػػػػػد كتنػػػػػػػػػامي االهتمػػػػػػػػػاـ بعمليػػػػػػػػػات املعرفػػػػػػػػػ  كإدارهػػػػػػػػػا داخػػػػػػػػػ    ةالثػػػػػػػػػرك  كصػػػػػػػػػناع  إلرنػػػػػػػػػاد
كرػػػػػػ  العناصػػػػػػر   ت  اهػػػػػػا علػػػػػػ  ا فػػػػػػراد كالعمليػػػػػػات كالتكنولوجيػػػػػػاخػػػػػػالؿ مػػػػػػت   يف السػػػػػػنوات ا خػػػػػػاة املؤسسػػػػػػات

 ال  شنكت أف تلعم دكرنا يف  سر ا داء املستداـ كالرف  مت مستواف يف املن م .
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 تمهيد    
رػػػ    لقػػػد أملػػػا  ػػػركرة التوجػػػ  حنػػػو اقتصػػػاد السػػػوؽ كاالنفتػػػاح علػػػ  ا سػػواؽ العامليػػ   ػػػد ا ربيػػػرا أمػػاـ

ة التوجػ  حنػو إعػادة صػيا   الق اعػػات االقتصػػاد   فػػي ا زا ػػػر  وػػا  فػػرض علػػ  إدارة املؤسسػات كالق اعػات  ػركر 
  ففػي  ػ  البيئػ  التنافسػػي  املرتكػػزة علػػ  التيفد ػػد املسػػتمر فػػي املعلومػػات كاملعػػارؼ أصبحا ا صوؿ اسرتاتييفيتها

ػػي رنم أف الفكر   كا دة مت املرتكزات الر يسػي  التػي  توقػػ  عليهػػا جنػػاح املؤسسػػات االقتصػػاد   ا زا ر ػػ   الت
تسع  لالستثمار فيها كنقلها ك اراة أف   النمػاذج كت بيقهػػا علػػػ  النحػػػو الػػ م شنكنهػػػا مػػػت مواجهػػػ  كخت ػػػي 
خمتلػػ  التحػػد ات كالقيػػود كزنقػػق  ػػا التميز مت خالؿ إنتاج سل  كخػدمات ذات جػودة عاليػ   كهػو مػا  ت لػػػػم 

ارػػػػ  كالعمليػػػػات عػػػػت طر ػػػػق اعتمػػػػػاد إسرتاتييفي  فعال  إلدارة املعرفػ   قػق للمؤسسػ  التوافػق مػ  ت ػػػػو ر ا ي
البقػػػػاء  تسػػػػاعدها علػػػػ  مت لبػػػػػات االقتصػػػػػاد العػػػػػاملي ياقتصػػػػػاد املعرفػػػػػ    كنػػػػػنن للمؤسسػػػػ  املناعػػػػ  التنافسػػػػي  التػػػػي

ػػ  كاالسػػػتمرار  عػػػوض أف تسػػػحقها املؤسسػػػات ا جنبيػػػ  التػػػي ك ػػػػعا نصػػػػػم عينيهػػػػا االسػػػػػتفادة مػػػػت خمتلػػػ
 ػػا بارتسػػاح أسػػواؽ جد ػػدة تصػػرؼ مػػت مت ابتكار ما هو جد ػد  كتسػمن  املعػػػػارؼ كاملعلومات ال  نكنها دا ما

 .خال ػػا منتيفاهػػا كخدماها
  كماذا املعرف  يف املؤسسات االقتصاد   ا زا ر   كص  تب  مفهـو إدارة مدليف ه ا الفص  سنرل إُف أم 

مث الرتريز عل  التعر   ببعع شررات  ؟كعالقت  با انم البيئي مسنا يف ا زا رشررات اإل عت نشاط ق اع 
كال  ة اختيارها رعين  وثل  لشررات االمسنا يف ا زا ر كذلك مت خالؿ  ا رماالمسنا ال  تنشط يف الشرؽ ا ز 

 املبا ث التالي : 


 فــــي الماسســــة االقتصاداة الجزائراة هاآليــــات تفعيــــلو إدارة المعرفــــة المبحث األول: 
 البيئي والتلوث اإلسمنتالمبحث الثاني: صناعة 

 اإلسمنت محل الدراسة المبحث الثالث: عرض شركات
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 فــــي الماسســــة االقتصاداة الجزائراة هاآليــــات تفعيــــلو إدارة المعرفــــة  المبحث األول:
التسيا  عرفا املؤسسات العمومي  االقتصاد   يف ا زا ر عدة مشار  كأزمات  ابتداء مت مر ل     

  ف املؤسسات   ا  ا بها مت إعادة للهيكل  كاستقاللي  االشرتاري  كصوال إُف مر ل  اإلصال ات كما ص
أف ه ف التحوالت َف تكت رافي  لتحقيق ا هداؼ املس رة  خصوصا كأف االنتقاؿ إُف اقتصاد السوؽ  رافق  
 ر ر سر   للتيفارة ارارجي   فوجدت ه ف املؤسسات نفسها يف ك عي   رج  نتييف  املنافس  املفرك   عليها  

املواد ال  راف مت املفركض أف تنتيفها  ه ا باإل اف  إُف مشار   بع ها أصبحا تقـو باستااد ر أف 
 اسرتاتييفيبارسا ر املالي   نتييف  تدهور قيم  العمل   كة ذلك رل  يف     ياب خت يط  أخرل داخلي  متعلق 

 .تنموم شام  كمتكام 
 اكالت   اإلصال ات االقتصاد   با زا ر  م كملوارب  الت ورات العاملي   ة الدخوؿ يف صميم   

اقتصاد السوؽ  ب رض إنعاش االقتصاد الوط  كارركج ب  مت مر ل  ا مود  كهو ما جع  االنتقاؿ إُف 
تسياها كعالقاها م  ا يئات ارارجي    يث  املؤسسات العمومي  االقتصاد   تعرؼ ت ياا كلو جز يا يف قوانر 

ؿ مت إتباع دنط تسيام  ر مت ر  القيود السابق   كرتبا لنفسها إطار عم   تناسم مكنها ذلك التحو 
 .كالت اات ارارجي 
 .تفعيـــل إدارة المعرفـــة فـــي الماسســـة االقتصاداة الجزائراة تحدااتالمةلب األول: 

زا ر   بدءا مت مر ل  التسيا الػ اي كصػوال ن ػػرا لألزمػػات املتواصػػل  التػػي عرفتهػػا املؤسسػػات االقتصاد   ا      
لػػػم تكػػػت فػػػػي  إلػػػػ  مر لػػػػ  اإلصػػػػال ات  كمػػػػا صػػػػا بها مػػػػت إعػػػػادة هيكلػػػػ  كاسػػػػتقاللي   ػػػػ ف املؤسسػػػػات كالتػػػػي

ػا   يػػػث بقيػػػا هػػػ ف املؤسسػػػات تعػػػاين مػػػت مسػػػػتول ال مو ات كلػم تكػت رافيػ  لتحقيػق ا هػداؼ املسػ رة منه
سػػػلبيات املرا ػػػ  السػػابق   كسػػعيا لتػػدارؾ هػػ ف الو ػػعي  كمواربػػ  الت ػػورات العامليػػ  تػػم الػػدخوؿ فػػي صػػميم 

 صػػػػ  ك اكلػػػػ  االنتقػػاؿ القتصػػػاد السػػػوؽ اإلصػػال ات االقتصػػاد   فػػي ا زا ػػػر  خاصػػػػ  مػػػػ  فػػػػتن اجملػػػاؿ لل ص
 .ب ػػػرض إنعػػاش االقتصػػػاد الػػوط  كارركج مت مر ل  ا مود

 م مؤسسػػػ  ت مػػػن للبقػػػاء كاالسػػػتمرار  فػػػرف املؤسسػات ا زا ر ػ  كجػدت نفسػها مػرة أخػرل فػي مواجهػ  رك 
النفتػػاح علػػ  السػػوؽ العامليػػ  كا تعيق عملي  تبنيها إلدارة املعرف  لػػ  مػت القيػود   ػػد ات جد ػػدة تفػػرض عليهػػا
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  كشنكػػػت عػػػرض أهػػػم هػػػ ف التحد ات  ػػركرة التكيػػ  معهػػا   كهو ما  ستوجمكاالنػػػدماج فػػػي االقتصػػػاد العػػػاملي
 :1كالقيود يف النقاط التالي 

ػتدعي ارتسػاب قػدرة تنافسػي  القػدرة عل  تقدًن املنت  ال م  كف  السي رة عل  أر  مسا   :  س المنافسـة أ.
مػت السػوؽ  عبػر ختفػيع التكلفػ   دنػ   ػد وكػت  مػ  احلفػاظ عل  مستول جودة مرتف     اؼ  ما التسو ق 

 . النشيط
بعػػاد كمتنافسػػ  ا طػػراؼ   فػػرض علػػ  املؤسسػػ  أف تفكػػر : إف  وؿ العاَف إلػ  قر ػ  صػ اة  ػدكدة ا العالميةب. 

 .عامليا كتنت   ليا
: فتقنيػ  املعلومػات احلد ثػ  ختلػق إلدارة املؤسسػ  خيػارات إسػرتاتييفي  لػم  كػت احلصػوؿ التكنولوجيـة التحـدااتج. 

 .عليها أمرا سهال مت خالؿ أساليم تكنولوجي  بسي  
: أصػػبحا مقيػػاس التقػػدـ كالتميػػز كاالزدهار  سالح للمفا ل  عند عقد الصفقات  الشــاملة الجــودةد. 

 .كهدؼ لتيفػاكز احلدكد ا  رافي   كالدخوؿ إُف ا سواؽ العاملي 
:  يث أف هناؾ  اج  إلػ  رؤ ػ  مسػتقبلي  كا ػح   كإسػرتاتييفي  مال مػ   متغير عالم في القرارات اتخاذه. 
   .ػ  مت خال ا م  التحوالت كالتحد ات  كتت   قراراهالتتعام

ػي لقػد أصػبن مػت ال ػركرم علػ  املؤسسػ  االقتصػاد   ا زا ر ػػػػ  أف تعػػػػي نامػػػػا أف الثػػػػركة احلقيقيػػػػ  تكمػػػػت فػػػ       
كأف املفهػػػـو املػػػادم كاملػػػاِف للتفػػػوؽ قػػػد ت يػػػر  كأصػػػبن العلػػػم موجوداهػػػا املعرفيػػػػ  كفػػػي قػػػدرات أفرادهػػػا اإلبداعيػػػ   

كاملعرف  ذنا املقياس  كأف السلع  النػادرة صػا ب  القػرار هػي املعرفػ   كمػت شنتلػػك املعرفػػ  بالت ريػػد سػػيتميز عػت  يػػرف 
 ػوفر لػ  احلما   الالزم  ك در علي  أربا ا  كشننح  ويزات نكن   ك تبػوأ مكانػ  إسػرتاتييفي  ت ػمت لػ  ك ػعا ا تكار ػا

  .2مػت البقاء كاالستمرار ما داـ  تف ا ب لك الو   اال تكارم
 .واقـــع إدارة المعرفـــة فـــي الماسســـة االقتصـــاداة الجزائراةالمةلب الثاني: 

ػتمرار  فػػرف أم ت خر مت طرؼ املؤسس  عت موارب  الت ػورات احلاصػل  اػػا أف املعػػارؼ تت يػػر كتتيفػػدد باسػ        
وة بينهػػػا كبػػػر فػي خمتلػػػ   ػػػاالت املعرفػػػ  كعػػػدـ االسػػػتفادة مػػػت التػػػرارم املعرفػػػي  بعػػػدها عػػػت الواقػػػ  ك عمػػػق الفيفػػػ

ت االقتصػاد   ا زا ر   يف ك ػ  املتفػرج أمػر ال سنػدـ مصػاحلها  بػ  املؤسسات ا خرل  كمت مثػ  فػرف بقػاء املؤسسػا

                                                 
  م ررة تكميلي  مقدم  لني  شهادة املاجستا يف علـو التسيا  ا  -دراسة ميدانية للماسسات العمومية االقتصاداة في الجزائر –إدارة المعرفة في الماسسة رماؿ لعقاب      1

.20.ص، 2008-2009 ،،منشورة   ختصع إدارة ا عماؿ  جامع  ا زا ر
2
- 10 ،امللتق  الدكِف  وؿ التنمي  البشر   كفرص االندماج يف اقتصاد املعرف  كالكفاءات البشر    جامع  كرقل اج الجزائر في اقتصاد المعرفة التجداد وفرص اندمأمحد لعمارم   

311. ص،  2004، مارس 9
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 يهاصػػادر املعرفػػ  كاحلصػػوؿ علػػمػت ال ػركرم أف تعمػ  علػ  تػوفا الوسػا   الالزمػ  التػي نكنهػا مػػت الوصػػوؿ إلػػ  م
  )اقتصػػػاد املعرفػػػ يركط االنػػدماج فػػي االقتصػػاد العػػاملي كختز نهػا  كاملشػارر   ػا كاسػت ال ا بشػك  فعػاؿ  ػوفر  ػا شػػ
 . بيقها عل  مسػتول رػ  املؤسسػاتكهػ ا مػت خػالؿ التفكيػر ا ػاد فػي التوجػ  إلػ  إدارة املعرفػ  كت

ػ  الفعلي  ال م  كاد  بتعد أف الواقػ   ثبػا أف هنػػاؾ فػػرؽ شاسػػ  بػػر هػػ ف التصػػورات كمسػػتول املمارسػ  ا       
عت الواق   كأف الفيفوة رباة بر ما هو را ت كما  نب ي أف  كوف  وا  دفعنا للتساؤؿ عت إمكانيػ  احلػػد ث فعػػال 

 عػػت إدارة املعرفػػ  فػػي املؤسسػػات االقتصػػاد   ا زا ر  ؟
مت عيفز عميق كمستمر يف اللحاؽ   ا الررم  ك رج   إف الواق   ثبا أف املؤسس  ا زا ر ػ  ال زالػا تعػاين       

ذلك إلػػ  طبيعػػ  التحػػد ات التػػي تواجػػ  هػػ ف املؤسسػػات كتفػػرض عليها  ل  مػت القيػود التػي  ػد بدرجػ  ربيػرة مػت 
عي ك ػػػاكالت العد ػػػد مػػػت املؤسسػػػات إمكانيػ  تبنيهػػا إلدارة املعرفػػ  كت بيقهػا علػ  مسػػتواها  فعلػ  الػػر م مػػػت مسػػػا

ا زا ر ػػػ  لالرتقاء إُف مستو ات نكنهػا مػت مواربػ  الت ػورات العامليػ  ك اراة ر ل الشررات العاملي   إال أف ه ا ال 
 : 1كومي  الك ل كنقصد ب لكشننعنػا مػت القػػوؿ أف املؤسسػػػات االقتصػػػاد   ا زا ر ػػػ  ال تػػػزاؿ رهينػػػ  السياسات احل

 .البػػػرام  الت هيليػػػ  الكبػػػرل للمؤسسػػػات االقتصػػػاد   ا زا ر   كامل   ات املالي   ا -
 .ال ام  الك ل لدعم البحث العلمي ا رػادشني مثػ  امل  ط الوط  للبحث العلمي -
 .برام  استااد التكنولوجيا ا د دة -
 .اد الكتػػػػػػػاب العلمػػػػػػػي ا رػػػػػػػادشني املت صعبػػػػػػػرام  اسػػػػػػػتا  -
 .سياس  التكو ت مت أدىن مستو ات  إُف أعالها -

اإلجابػػػ  علػػ  السػػػؤاؿ امل ػػػركح سػػابقا  كبالتػػاِف ال شنكػػػت  رػػػ  هػػػ ف ا ػػػاكر ك اهػػػا تشػػك  فػػػي  موعهػػػا       
عرف  يف املؤسس  ا زا ر   ما َف تتػوفر القناع  لدل  ي  ا هات املعني  بػ ف االقتصػاد العػاملي أف نتحدث عت إدارة امل

رليػ    الػ م نر ػػد أف ننػػدم  فيػػ    اقتصػػاد املعرفػػ    رتكػػز علػػ  العلػػم كاملعرفػ    كبالتػاِف مػا لػم تعتمػد الدكلػ  سياسػ 
 ػا  كختصػع  ػا االعتمػادات املالي  الالزم  فرف املؤسس  ا زا ر   لت تتمكت مت  املال مللعلػم كاملعرف  كختلػق ا ػو 

 ػارات املؤسسات ا جنبي  كمواجه  املنافس  الشرس  املفرك   مػت طرفهػا  كلػت  ػتمكت االقتصػاد الػوط  مػت 
 2. مواربػ  الت ػورات االقتصاد   العاملي 

                                                 
1
ؿ التنمي  البشر   كفرص االندماج يف اقتصاد املعرف  كالكفاءات  امللتق  الدكِف  و إدارة المعرفة وتةوار الكفاءات : أان الماسسة الجزائراة من هذ  التةورات؟رماؿ رز ق   

2004،ص223.مارس9-10،البشر    جامع  كرقل 

2
223،ص.مرجع سبق ذكر    رماؿ رز ق  
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 ػػوؿ  إدارة املعرف  يف املؤسس  االقتصاد   العموميػ  ا زا ر ػ     اتدراسػػالخػػرل  فقػػد بينػػا كمػػت نا يػػ  أ       
ػػي أف املؤسسػات االقتصػاد   العموميػ  ا زا ر ػ  مػػا زالػػا تعػػاين نقػػػا ع ربيػػرة علػػ  مسػػتول ت بيػػػق إدارة املعرفػػ   فه

ػػ  إلدارة املعرفػػػ  بالشػػػػك  امل لػػػػوب  كال تتػػػػوفر علػػػػ  تكنولوجيػػػػا املعلومػػػػات ـو بالعمليػػات ا وهر ال تقػػػ
كاالتصػاالت الالزمػػ  لػ لك  باإل ػاف  إلػ  أف ا نشػ   اإلدار ػ   ػ ف املؤسسػات بعيػدة رػ  البعػد عمػا تقت ػي  إدارة 

جيػػ  كرقابػػ   كفػػي املقابػػ  جنػد أف  ػ ف املؤسسػات نق ػ  دفػ  قو ػ  تسػت ي  املعرفػ  مػت خت ػػيط  تن ػيم   فيػػز  تو 
اح أف ترتكػز عليهػا كجتعػ  منهػا نق ػ  البدا ػ  للتحػوؿ إلػ  الػنمط ا د ػد كالتوجػػ  حنػػو إدارة املعرفػػ  التػػػي تعػػد مفتػػػ

ج فػػي اقتصػػاد املعرفػػ   أال كهػػي مواردهػػا البشػػر   التػػي  ػػا اسػػتعداد نسػػيب الػػدخوؿ إلػػ  املنافسػػ  العامليػػ  كاالنػػدما 
 .1كقابليػػ  ملموسػػ  لتكوف عنصرا فاعال يف ذلك

كعموما شنكت تل يع أهم العوامػ  الداخليػ  التػي تق  عا قا أماـ ت بيق إدارة املعرف  فػي املؤسسػ          
 :ان القػػا مػػت النتػػا   التػػي توصػػلا إليهػػا رلتػػا الدراستر السابقتر يف ما  لي ػػ االقتصػاد   ا زا ر 

  .عػػػدـ مالءمػػػ  ا يارػػػ  التن يميػػػ  ملت لبػػػات إدارة املعرف  ال   تاج هيارػ  تن يميػ  أرثػر مركنػ  
ود حنػػػػػػو االسػػػػػػت داـ ا مثػػػػػػ  للمعرفػػػػػػ  ك التوعيػػػػػػػ  كالتحفيز عػػدـ كجػػود قيػػادة فعالػػ  قػػادرة علػػ  توجيػػ  ا هػػ 

 . إدارة املعرف  كالتشيفي  عل 
 .عػػػػدـ تػػػػوفر أك  ػػػػع  البنيػػػػ   تيػػػػ  لتكنولوجيػػػػا املعلومات كاالتصاؿ عل  مستول املؤسس  
 ػؤ ر سلبا عل  مدل تقاسم كنشر املعرف  داخػ  املؤسسػ  كزنوؿ مشػار  علػ  مسػتول االتصػاؿ التن يمػي وػا  

 .دكف است الؿ املعرف  يف ت و ر املؤسس 
 :إ ػاف  إلػ   لػ  مػت العوامػ  ا خػرل التػي تػرتبط بالعنصر البشرم داخ  املؤسس  أذنها 
ػػػػ  إدارة املعرفػػػػػ  علػػػػػ  املسػػػػػتول الفردم أك  ػاهرة مقاكمػ  الت ييػر الناجتػ  عػت  يػاب التحفيػز كالتوعيػػػػػ  ب ذنيػ 

 .التن يمي
ا  ػػؤدم اعتبػػػػار املعرفػػػػػ  مصػػػػػدر للسػػػػػل   أك قػػػػػوة داخػػػػػ  املؤسسػ  وػا  ػزرع االعتقػاد بػ ف مشػارر  اآلخػر ت فيهػػ 

 .إلػػ  فقػػداءم مكػػانتهم كسػػل تهم داخػػ  املؤسس 
شػػػػار بعػػػػع املعػػػػا ا االجتماعيػػػػ  كالتن يميػػػػ  الناجتػ  عػت عػدـ كجػود  قافػ  تن يميػ  مرنػ  تػدعم فعاليات انت 

 .إدارة املعرف 
 .فصػػػ  املعرفػػػ  أك عز ػػػا عػػػت سػػػياقها  ف املعرفػػػ  مرتب   بالسياقات كاملواق  ال  تستعم  فيها 

                                                 
167.  صمرجع سبق ذكر رماؿ لعقاب   1
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كا تكارهػػا كرفػػع تباد ػػا بسػػبم  ياب  قاف  احلػوار كالنقػاش داخػ  املؤسسػ   إ ػاف  لت  ا  رتمػػاف املعرفػػ  
 .العوام  النفسي  لألفراد

 آليــــات تفعيــــل إدارة المعرفــــة فــــي الماسســــة االقتصاداة الجزائراةالمةلب الثالث: 
جػود فػي الواقػ  كمػػػػػا  نب ػػػػػي أف تكػػػػػوف عليػػػػػ  إدارة املعرفػػػػػ  فػػػػػي املؤسسػػػػػ  فػي  ػ  هػ ف الفيفػوة بػر مػا هػو مو        

هػ   عنػي ذلػك أف تبقػ  هػ ف املؤسسػات دف: فػي  ػ  كجػود ه ف الفيفػوة  ا زا ر   جند أنفسنا أماـ تساؤؿ هاـ مفػا
نػ  مػت املفػركض أف تشػػػػ ع   ػػػػم علػػػػ   ػػػػوء ذلػػػػك تبػػػػادر مكتوفػ  ا  دم كتر   بقدرها بسلبي  تامػ ؟ أـ أ

سػرتاتييفي  بػػػػار وات العلميػػػػ  كاإلجػػػراءات امليدانيػػػ  التػػػي نكنهػػػا مػػػت التح ػػػا ا يػػػػد كالتفكيػر ا ػاد فػي تبنػي إ
بػػػػر االعتػػػػراؼ ب ػػػػركرة كأذنيػػػػ  إدارة املعرفػػ   كبػػر ار ػػوات  إلدارة املعرفػ ؟ ذلػك أف هنػػػاؾ فػػػػرؽ شاسػػػػ 

 .كاإلجػػراءات املت ػػ ة فعػػال كالتػػي رنم أف تبلور إسرتاتييفي   رري  كهادف  بقدر راؼ
صػيبها مػت ا ذنيػ  ال  ػ ي كمت ه ا املن لق فرف التفكا ا اد فػي التوجػ  إلػ  إدارة املعرفػ  كتبنيهػا كإع ا هػا ن       

لتػػي مػػت عػػدـ  بػػ   ت لػػم ا خػػ  بكػػ  السػػب  املمكنػػ  كبػػ ؿ رػػ  ا هػػود الالزمػػ  التػػي مػػت شػػ ءا  قيػػق ذلػػك  كا
 1شنكػػت تل يصها يف النقاط التالي  :

 الجهود على المستوى الكلي: .1
 : إع ػاء دفعػ  قو ػ  القتصػاد املعرفػ  فػي بالدنػا كهػ ا مت خالؿ كهنا تتدخ  الدكل  مػت أجػ         

ز ادة اإلنفاؽ عل  تكنولوجيػا املعلومػات كاالتصػاالت احلد ثػػػ  خاصػػػ  ا نرتنيػػا  ذلػػك أنػػػ  مصػػدر مهػػػم  -
 . الرتسػػػػػاب خمتلػػػػػ  املعػػػػػارؼ كاملعلومػػػػػات التػػػػػي  تاجها املؤسس

 .ز ادة اإلنفاؽ عل  استااد الكتػاب ا رػادشني العلمػي املت صع كاحلد ث -
 .ختصيع اعتمادات هام  للبحػث العلمػي الػ م تػنيفم عن  ابتكارات تفيد املؤسس  االقتصاد   ا زا ر   -
 .ػػػػاعداف علػػػػػ  ت ػػػػو ر ا هػػػػود البحثي ت بيػػق إعفػػاءات جبا يػػ  علػػ  اسػػتااد التكنولوجيا كالكتػػػػاب اللػػػػػ اف  سػ -
 .تثمػػر البحػػث العلمػػػي كاالبتكػػار ك اعتمػػػاد قػػػوانر صارم  حلما   امللكي  الفكر   -
 .ز ػػادة اإلنفػػاؽ علػػ  بػػرام  التكػػو ت خاصػػ  التكػػو ت ا امعي اا  توافق م  مت لبات االقتصاد ا د د -
 :ود على مستوى الماسسةالجه. 2

إف جناح املؤسس  االقتصػاد   الوطنيػ  فػي مواربػ  الت ػػورات التػػي تشػػهدها السػػا   االقتصػػاد   العامليػ         
درها علػػػ  تػػػوفا   توقػػػ  علػػػ  مػػػدل قػػػ –اقتصػػػاد املعرفػػػ   –كفػػرض كجودهػػػا رعنصػػػر فاعػػػ  فػػػي االقتصػػػاد العػػػاملي 
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رافػػػ  ال ػػركؼ املسػػػاعدة علػػ  إدارة موجوداهػػا املعرفيػػ  بالشػػك  ال م  سمن برف  مستول أدا هػا ك سػر قػدرها 
 1:التنافسػي    كه ا لت  ت ت  إال مت خالؿ

 ة:التوعية بأهمية إدارة المعرفـ.1.2
رػزة  تػ   تسػ  لألفػراد معرفػ  رػ  شػػيء عت خ   املؤسس  لت بيق إدارة مػت خػالؿ إطػالؽ محلػ  توعيػ  مر         

 :املعرف  كه ا  ت لم
 .العمػػ  علػ  ترسػػي  مفهػػـو إدارة املعرفػػ  كأذنيتهػػا لػدل املسػا ت كالعمػاؿ علػ  رافػ  املسػتو ات فػػي املؤسس  -
 .ػػػػت أف زنققهػػػػػػا ت بيػػػػػػق إدارة املعرفػػػػػػ   ػػػػػػم كللمؤسس  بشك  عاـالتػي شنكػػالعماؿ بػ هم املنػاف   ركرة تعر    -
التعمػيم الواسػ  للنيفا ػػات كأف ػػ  املمارسػػات التػػي تتحقق يف  ػاؿ إدارة املعرفػ  : كهػ ا سػوؼ  ػؤدم إلػػػػ   -

االسػػػػػتيفاب  كالقبػػػػػوؿ بػػػػػػر املػػػػػػو فر   كاإلدراؾ كالوعي ب ذنيػ  مشػاررتهم   قيػػػػق العد ػػػػد مػػػػت الفوا ػػػػد كمنهػػػػا ز ػػػػادة
 .كمسػاذناهم فػي إجنػاح برنام  إدارة املعرف  عل  مستول املؤسس 

ػػتو اهم  ػركرة ك ػ  خ ػ  لتكػو ت العمػاؿ فػي  ػاؿ إدارة املعرفػ  مػت خػالؿ إشػراؾ املػو فر علػ  اخػتالؼ مسػ -
فػػػي بػػػرام  تدر بيػػػ  أك دكرات تكو نيػػػ  مت صصػ   ػدؼ التوعيػ  كالتػدر م علػ  وارسػات كن ػػػم إدارة املعرفػػػ   

لػػػػػدكرات فػػػػػي ا -كالعمػػػ  علػػػ  تن ػػػيم نػػػدكات ك لقػػػات نقػػػاش علػػػ  مسػػػتول املؤسسػػػ  كم البػػػ   يػػػػػ  املشػػػػػاررر 
 .باملشػػارر  فيهػػا قصػػد توعيػػ  بػػاقي ا فػػراد كنقػػ  املعرف  املكتسب  إليهم -التكو نيػػػػػ 

 . ركرة إشػراؾ ا فػراد علػ  خمتلػ  املسػتو ات فػي ك ػػػ  ا سػػػ  كاإلجػػػراءات املناسػػػب  إلجنػػػاح هػػػ ف العملي  -
 

 :ة داخل الماسسةخلق وترسي   قافة المعرف.2.2
 :2 مػت خالؿ كذلك        

زرع القػػيم كاملعػػا ا التػػي تػػدعم الشػػعور بالو ػػدة  كالعمػػ  علػػ  ت ػػو ر اإل سػػاس باالنتمػػاء  كت ليػػػم املصلح   -
 .العام  عل  املصلح  اراص 

 .ػالؿ تشػػػػيفي  الشػػػػعور با و ػػػػ  املشػػػػرتر  كااللتزاـتشيفي  التعاكف كالتنسػيق بػر أفػراد املؤسسػ  كذلػك مػػػػت خػػػ -
 .تشػػيفي  التفاعػػ  كاملشػػارر  كالعمػػ  ا مػػاعي مػػت أج  بناء كتقاسم املعرف  -
 .تشيفي  كتثمر مبادرات ا فراد عل  الػتعلم كت ػو ر مهاراهم كقدراهم -
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ػ  علػػ  إرنػػاد ن ػػػػاـ  ػػػػوافز  شػػػػيف  ك كػػػػافئ مشػػػػارر  كتقاسػػػػم املعرف   رما تقػػد ر االجنػػاز كاالعتػػراؼ بػػ  كالعمػ -
أف املو   رنم أف  كافػ  لػي  فقػط عنػػػد ارتسػػػاب  ملعرفػػػ  جد ػػػدة   بػػػ  عنػػػد قيامػػػ  بتن يمها كت بيقها يف عمل  

 . كأنش ت  اليومي 
  :نجـاح فـي تةبيـق إدارة المعرفةالتركيز علـى عوامـل ال.3.2
  1مت خالؿ ما  لي:       

املعرفػ  كت ػو ر  ز ػػػػادة االهتمػػػػػاـ باملعرفػػػػػ  بشػػػػػقيها ال ػػػػػم  كالصر ن مت خالؿ تفعي  عمليات خلػق كتوليػد .أ 
قواعػػػد املعرف  كتو يقها ب ر ق   سه  الرجوع ا فكػار كاربػرات كاملهػارات املتػػػوفرة لػػػدل ا فػػػراد  ك ف هػػػا فػػػي 

 .إليها
تػػػػوفا بنيػػػػ   تيػػػػ  لتكنولوجيػػػػا املعلومػػػػات كاالتصػاؿ مػت  واسػيم كجتهيػزات كبر يػات اا فيها أن م   .ب 

 ...املعلومات كا ن م  ارباة
فادة مػت خبػراهم فػي إعػداد كت هيػ  كتػػدر م العمػػاؿ العمػػ  علػػ  تعيػػر خمتصػػر فػػي  قػػ  إدارة املعرف  لإل .ج 

علػػ  مت لبػػات ت بيػػق بػػرام  إدارة املعرفػػػ   كالعمػػػ  علػػػ  تكػػػو ت رفػػػاءات كإطارات خمتص  فػي  ػاؿ إدارة املعرفػ  
 .علػ  مستول املؤسس 

ثيػ  الراميػ  إلػ  اسػتحداث خمتلػ  االبتكػػػػػارات ختصػػيع اعتمػػادات داخػػ  املؤسسػػ  لت ػػو ر ا هود البح .د 
 .كاعتمػػػػػاد ميكانيزمػػػػػات  فيز ػػػػػ  لتشيفي  ا هود االبتكار   داخ  املؤسس 

اعتمػاد هيارػ  تن يميػ  أرثػر مركنػ  كقػدرة علػػ  التكيػػ  مػػػ  البيئػػ  كاالسػػتيفاب  السػػػر ع  للت يػػػػرات  كالتحػػػػوؿ  .ق 
التػي مػػػػت الػػػػن م املررز ػػػػ  القا مػػ  علػػ  ا تكػػار املعرفػػ  كترريزهػػا فػػي مستول تن يمػي كا ػد إلػ  الػن م الالمررز ػ  

 .تسػػتند إلػػ  تػدفق كانتشػػار معرفػػي    ػػي املؤسس  رلها ك شارؾ ا مي  يف ختليقها
 :عرفػػ  الرتريػػز علػػ  ت بيػػق عمليػػات إدارة امل .ك 

 2:مت خالؿ       
االهتمػاـ ب ػػرؽ ارتسػػاب كتوليػد املعرفػ   كالعمػػ  بشػك  دا ػم علػ  رسػم كخلػق املعرفػ  التػي تلبػي ا تياجات  -

  .املؤسس  يف راف  أكج  نشاطها
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كقواعػد الكرتكنيػ  نكػت مت الدخوؿ  االهتمػػاـ بعمليػػ  ختػػز ت املعرفػػػ  كتػػوفا اآلليػػػات الكفيلػ  بػ لك مػت كسػا ط -
 .كاالسػتعادة السػر ع  كالفعالػ  للمعلومػات كاملعارؼ امل زن 

 :توسػػػي  ن ػػػاؽ املشػػػارر  باملعرفػػػ  كتباد ػػػا بػػػر املو فر مت خالؿ -
 سػاعدة علػ  ربط املؤسس  بشبك  ا نرتنيا  كالعمػ  علػ  ت سػي  شبك  اتصاؿ داخلػي يأنرتانا  للم

 .تبػادؿ املعرفػ  كاملشػارر   ػا كتسػهي  انتقا ػا كنشػرها بػر ا قسػاـ ب مػاف كبيسر
  توفا قنوات اتصالي  متنوع  لتسهي  انتقػاؿ املعرفػ  بر خمتل  فركع املؤسس. 
 كت بيقها جعػ  خ ػوط االتصػاؿ مفتو ػ  بشػك  دا ػم لتسػهي  إمكاني  احلصوؿ عل  املعرف  كتقامسها. 

  إ ػػالء االهتمػػػاـ أرثػػػر لت بيػػق املعرفػػػ  مػػػت خػػالؿ االطػػالع علػػ  أف ػػ  املمارسػػات فػػي  ػػاؿ ت بيػػق املعرفػػ  -
اسػػػت داـ  كالعمػػػ  علػػػ  دمػػػ  ا نشػػػ   املعرفيػػػ  بالعمػػػ  اليػػػومي فػػػي املؤسسػػػ  كذلػػػك مػػػت خػػػالؿ : تفعيػػػ 

احلاسػػػوب كالشبكات يف ا نش   امل تلف  رال  ػد اإللكرتكنػي  مصػادر املعرفػ    التفاعػ  مػ  اربػراء   التعامػ  مػ  
ن ػم املعلومػات باسػت داـ احلاسػوب...   كإلػزاـ املػو فر بتسػيفي  الػػدركس املتعلم  مت خالؿ تنفي  ك ا فهم 

 .ككاجباهم اليومي 
كه ف اجملموعات تعت  املررز احلقيقػي للمعرفػ  فػي املؤسسػ   :ت ػػو ر كتنميػػ   موعػػات املشػػارر  أك الت بيػػق -

عرفػػ   ػػػوؿ  يػث  قػـو أفرادهػا بػ جراء ت بيقػات دنوذجيػػػػػ  أمػػػػػاـ الػػػػػػزمالء  ػػػػػدؼ إنتػػػػػاج كتنميػػػػػػ  كاملشػػػارر  بامل
 ػ   التػػػي تتعلػػػق بعم  املؤسس ا نشػ

 البيئي التلوثو  اإلسمنتصناعة  الثاني:المبحث 
 رد لوسا   النق  أصبحا ررتنا كاالزد اد امل اآلفيف    الت  م الصناعي ا ا   ال م  شهدف العاَف   

 سا ل  أك  از   .  رانا صلب   إف الصناع ا ر ي  مهددة نتييف  التلوث ال م  صيبها جراء نفا ات كنوات  ه ف 
كاال تباس احلرارم كانتشار ا مراض  ال ر ب كنتييف  ما  شهدف العاَف اليـو مت ت ا يف املناخ كال واهر ال بيعي  

العلماء عل   أردبالسرطانات ك اها جع  العاَف  فكر جد ا يف محا   ه ا الكورم كقد  اإلصاب كارتفاع نسب  
 الالزم  حلما   ه ا الكورم. اإلجراءاتاستمر التلوث كعدـ اخ   إذابدا   النها   للكرة ا ر ي  

احلد ث  يف  االتكنولوجيكلكت الصناع  ككسا   النق  ال شنكت االست ناء عنها يف ه ا العصر ل لك أدخلا        
كالسا ل   ال از   لل الؼ ا وم كمعا   النفا ات الصلب  االنبعا اتالبحث عت  لوؿ  د مت التلوث ك تقل  مت 

ن يف  عند االست داـ عو ا عت الوقود  كمتيفددةمت طر ها كالبحث عت طاقات بد ل   منها بدال كاالستفادة
  عل  االنتهاء. أكشكا  فورم ال م 



 الجزائرالجزائر  االسمنت فياالسمنت في  شركاتشركاتارة المعرفة و ارة المعرفة و واقع ادواقع اد                                                                                                                                الثالث الثالث   الفصلالفصل

 

152 

 

القياـ باستنباط  رباة  كمنها  كاملهاـ ال  تق  عل  عاتق املصنعر اإلمسناكالتحد ات ال  تواج  صناع           
عل  البيئ  كال  صنفا  الصناع مت ت  ا ه ف  ا دىناحلد  إُفب ي  الوصوؿ  احلالي  دة ك سر ال رؽ عمليات جد

مسا ات رباف  إُفباملعم  كال  قد نتد  ا ي   للبيئ ملا تسبب  مت تلوث ربا  الق رةمت أهم الصناعات  إءاعل  
   لت  ا.للحد مت ه ا ا املناسب  اإلجراءاتَف  تم اخ   إذاجدا 

  اإلسمنتاإلسمنتلـمحـة حـول طـرق صنـاعـة لـمحـة حـول طـرق صنـاعـة     المةلب األول: المةلب األول: 
كالتعما ك ست دـ  اإلنشاء ءا ترتبط مباشرف ب عماؿ  اإلسرتاتييفي مت الصناعات  اإلمسناتعت  صناع  

ر بالقرب مت مصاد اإلمسنارمادة راب   هيدركليكي  مت مكونات املون  كاررسان , كعادة ما تنش  معام    اإلمسنا
 املواد ا كلي  لت فيع رلف  نق  ه ف املواد .

مادة  تم صنعها  ا درجات  رارة عالي  كتتكوف مت مواد طبيعي  مث  احليفارة الكلسي    اإلمسناك 
البورتالندم  اإلمسنااملقاـك ك  اإلمسنامت نوع آلخر  فهناؾ  اإلمسناال  ارة  ا ا الكلسي  كختتل  مواصفات 

   سم بنيتها الكيميا ي  ت م العد د مت احلرارة  التصلم كأمسنا بورتالندم من فع سر  اإلمسناالعادم ك 
 كأرسيداحلد د   كأرسيدا ملنيـو   كأرسيد  نيسيـوامل  كأرسيداملرربات كاالراسيد  مث  اكرسيد الكالسيـو  

الكرـك الثال ي  كالسداسي   املن نيز   كمواد قلو    كمرربات  كأرسيداحلد د الثال ي  ك الث اكرسيد الك  ا  
 . اإلمسناكمرربات الكوبالا. كباإل اف  إُف املواد الكيميا ي  ال  تدخ   مت الرتريم الكيميا ي ملادة 

 1: اإلمسنااملواد اراـ ا ساسي  لصناع  
 احليفر ا ام.  .1
 .  رم  السيليكات2
  Shale.  ا ترب  الس حي  ي 3
 ـ رمواد م  ب  لتقلي  درجات احلرارة الناجت    عت التفاعالت الكيميا ي ..  أراسيد احلد د : كتست د4
 .اإلمسنا.   ا ب  : ك  اؼ يف املر ل  النها ي  ا ا ت 5
 .كاالست داـ.  مواد أخرل  سم النوع 6

  Wet & Dry Processesي :ال ر ق  الرطب  كال ر ق  ا اف  أساسيترطر قتر  إُف اإلمسناتقسم عمليات صناع  
             1-3ي الشك   مو ن يفرما   ال ر ق  الشب  جاف  إُف باإل اف 
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           عمليات صناعة اإلسمنت  1-3 شكل رقم 

 
 12/11/2017بتبرٌخhtml-http://www.ambedkar.online/12.17/29281املصدر: 

 يفالفػػػػػػرف , أمػػػػػػا  إُفالعمليػػػػػػات الرطبػػػػػػ  ت حػػػػػػت املػػػػػػواد ارػػػػػػاـ كختلػػػػػػط بامليػػػػػػاف مث  فصػػػػػػ  النػػػػػػات  املعلػػػػػػق  يف
 الفػػػػػػػػػػػػػرف . إُفالعمليػػػػػػػػػػػػػات ا افػػػػػػػػػػػػػ  فيػػػػػػػػػػػػػتم جتفيػػػػػػػػػػػػػ  املػػػػػػػػػػػػػواد ارػػػػػػػػػػػػػاـ قبػػػػػػػػػػػػػ  أك أ نػػػػػػػػػػػػػاء ال حػػػػػػػػػػػػػت قبػػػػػػػػػػػػػ  إدخا ػػػػػػػػػػػػػا 

العمليػػػػػػات  العػػػػػػاَف لتحػػػػػػ  تػػػػػػدررنيا  ػػػػػػ  إحنػػػػػػاءبشػػػػػػك  سػػػػػػر   يف  يػػػػػػ   باالنتشػػػػػػاركلكػػػػػػت ال ر قػػػػػػ  ا افػػػػػػ  أخػػػػػػ ت 
كالدقػػػػػ  يف عمليػػػػػات الػػػػػتحكم كيف  ا افػػػػػ  ػػػػػا ال ر قػػػػػ   تتميػػػػػزبسػػػػػبم الػػػػػوفرة يف ال اقػػػػػ  الػػػػػ   ا افػػػػػ الرطبػػػػػ  كالشػػػػػب  

 نتعهػػػػػػػػػػػػػػػػا اواصػػػػػػػػػػػػػػػػفات بيئيػػػػػػػػػػػػػػػػ  أف ػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػت ال ر ػػػػػػػػػػػػػػػػق الرطبػػػػػػػػػػػػػػػػ  . إُف باإل ػػػػػػػػػػػػػػػػاف خلػػػػػػػػػػػػػػػػط املػػػػػػػػػػػػػػػػواد ارػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 :فهي ال  تعم  بال ر ق  ا اف  اإلمسناا قساـ الر يسي  ملعام  أما 
  (Raw Material Storage   Silosي ا كلي خزانات املواد اراـ  .1
  Raw Mill. طا ون  املواد اراـ ي2
  Feed Silosي . صوام  ختز ت ما قب  ارلط3
  Preheater/Calciner. التس ر ا كِف للمواد اراـ كالتكلي  يالسكليونات ي4
  Rotary Kiln. الفرف الدكار ي5
  Clinker Coolerي. م د الكلينكر 6
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   Additions e.g.Gypsumاملواد للكلينكر يجب  ك  ف ي إ اف . مكاف 7
  Cement Grinding (Finish Millsالنها ي  قب  التعبئ  ي ال ا ون . 8

  Bulk Storage and Loading. خزانات التعبئ  كالتحمي  ي9  
 فيما  لي:ػاؼ  يػ  ا عػملػيػات الػتػش ػيػ  الػر يػسيػ  فػي خػط الػتشكتتمث  

 تـكسـيـر وخـلـط المـواد الخـام : -1
 تكسر املواد اراـ مت  يفر جام كسيليكات كأترب  س حي  بواس   الكسارات , مث تن     

 كتنق  ,ليتم ختز نها عل  هيئ  أرواـ يف مناطق مفتو   أك م  اة.
 الةـحـن : -2
    يث جتف  بواس   ا واء الساخت أك العادـ Rotary Drier تم إدخاؿ املواد اراـ يف  ف  دكار ي  

-Preالناجت  عت تش ي  الفرف  مث ت حت املواد اراـ يف طوا ر املواد اراـ كتنق  إُف صوام  ختز ت ما قب  ارلط ي

blending Silos ام     يث تصبن متيفانس  بواس   ا واء امل  وط  بعد ذلك تنق  املواد اراـ املتيفانس  مت صو
 ختز ت ما قب  ارلط إُف صوام  الت ز ت.  

 المسخن األولي والكلسنة والفرن الدوار:  -3
تسػػػػػحم املػػػػػواد ارػػػػػاـ املتيفانسػػػػػ  مػػػػػت قػػػػػاع صػػػػػوام  الت ػػػػػز ت إُف فتحػػػػػ  ت   ػػػػػ  بػػػػػرج التسػػػػػ ر االبتػػػػػدا ي 

 .مرت  كه   هزة بسيكلونات  120ذم املرا   املتعددة  كقد  ص  ارتفاع ال ج إُف 
الفػػػػػرف رلسػػػػػن  أكليػػػػػ  أك راملػػػػػ   سػػػػػم نػػػػػوع  إُف إدخا ػػػػػار املػػػػػواد عػػػػػ  املكلػػػػػ  لكلسػػػػػنتها قبػػػػػ  بعػػػػػدها نػػػػػ

  .Rotary Kilnالفرف الدكار ي إُفكبعدها تع  املواد ال  قد س نا تس ينا أكليا  اإلنتاجخط 
 كثػػػػػػر اسػػػػػػت داـ  أالفشنكػػػػػػت أف  سػػػػػػت دـ ال ػػػػػػاز ال بيعػػػػػػي أك املػػػػػػازكت رمصػػػػػػدر لل اقػػػػػػ  احلرار ػػػػػػ  كلكػػػػػػت 

  رمػػػػػػا  سػػػػػػت دـ ا ػػػػػػواء السػػػػػػاخت النػػػػػػات  عػػػػػػت ت  ػػػػػػد الكلنكػػػػػػر رمصػػػػػػدر إ ػػػػػػايف  يالنفط ا سػػػػػػود الثقيػػػػػػ  وقػػػػػػودال
للحػػػػرارة. شنيػػػػ  الفػػػػرف قلػػػػيال عػػػػت املسػػػػتول ا فقػػػػي  يػػػػث  سػػػػمن  ررػػػػ  ب يئػػػػ  للمػػػػواد الصػػػػلب  إُف أسػػػػف   فتق ػػػػػ  

رتاؽ    يػػػػث تتولػػػػد  ػػػػػازات املسػػػػاف  مػػػػت فتحػػػػ  الت   ػػػػ  املوجػػػػػودة بػػػػ عل  الفػػػػرف إُف ال ػػػػرؼ السػػػػفل  يجهػػػػػ  اال ػػػػ
اال ػػػػػرتاؽ عاليػػػػػ  احلػػػػػرارة يف فػػػػػرتة زمنيػػػػػ  تػػػػػرتاكح بػػػػػر سػػػػػاع  ك ػػػػػالث سػػػػػاعات  بينمػػػػػا تتحػػػػػرؾ  ػػػػػازات اال ػػػػػرتاؽ إُف 
ا علػػػػػ  يف تيػػػػػار معػػػػػػار  حلررػػػػػ  املػػػػػػواد الصػػػػػلب . فتعمػػػػػػ   ػػػػػازات اال ػػػػػرتاؽ السػػػػػػاخن  علػػػػػ  تسػػػػػػ ر املػػػػػواد ارػػػػػػاـ 

 قاذفػػػػػات اللهمياملشػػػػػع  ـ. كتبلػػػػػ  درجػػػػػ   ػػػػػرارة الفػػػػػرف عنػػػػػد  900عنػػػػػد فتحػػػػػ  الت   ػػػػػ  تسػػػػػ ينان أكليػػػػػان إُف  ػػػػػواِف 
 ـ. 2000
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تسػػػػػػػت دـ يف العمليػػػػػػػات ا افػػػػػػػ  أفرانػػػػػػػان أقصػػػػػػػر مػػػػػػػت تلػػػػػػػك املسػػػػػػػت دم  يف العمليػػػػػػػات الرطبػػػػػػػ  ن ػػػػػػػران لعػػػػػػػدـ 
مػػػػػػرت. كتسػػػػػػت دـ  ال ػػػػػػات اسػػػػػػرتجاع  75 – 54مػػػػػػرت  كطولػػػػػػ  مػػػػػػت  5 -4اسػػػػػػت داـ امليػػػػػػاف. كالفػػػػػػرف الػػػػػػدكار ق ػػػػػػرف ي

ات ا افػػػػػػػ   يػػػػػػث تكػػػػػػػوف درجػػػػػػ   ػػػػػػػرارة العػػػػػػادـ الناجتػػػػػػػ  عػػػػػػت تشػػػػػػػ ي  الفػػػػػػرف أرػػػػػػػ  مػػػػػػت تلػػػػػػػك ال اقػػػػػػ  يف العمليػػػػػػ
 املتولدة يف العمليات الرطب  .

. كسنرج الكلنكر مت الفرف هن20ّ 3 تكوف املنت  النها ي يالكلنكر  مت  بيبات ترتاكح أ يفامها بر 
   لتن فع درج   رارت  بسرع  إُف Quenching Coolers Airالدكار ليدخ  إُف أجهزة الت  د ا وا ي املفاجئ ي

تعم  ه ف امل دات بالتبادؿ عل  تس ر  ازات اال رتاؽ تس ينان أكليان. هناؾ عدة أنواع مت  200 - 100ما بر 
  كامل د Planetary Cooler   امل د الكوريب يRotary Coolerامل دات تست دـ يف ت  د الكلنكر: امل د الدكار ي

    .REPOL S   كالنوع ا رثر فاعلي  يف اسرتجاع احلرارة هو امل د املصبعي يGrate Coolerيالشبكي 
 الةحن النهائي والتعبئة : -4

 نقػػػػػػػػػ  الكلنكػػػػػػػػػر إُف طػػػػػػػػػوا ر رػػػػػػػػػور  يػػػػػػػػػث   ػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػب  ك عبػػػػػػػػػ  يف أريػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػورؽ أك 
 البالستيك .

    إلسمنتإلسمنتااالـتـلوث البيئـي الـذي تسببـه معـامـل الـتـلوث البيئـي الـذي تسببـه معـامـل المةلب الثاني: المةلب الثاني: 
مػػػػػػػت الصػػػػػػناعات الثقيلػػػػػػػ  كقػػػػػػػد ك ػػػػػػػعا علػػػػػػ  رأس ال حػػػػػػػ  الصػػػػػػػناعات القػػػػػػػ رة  اإلمسنػػػػػػػاتعتػػػػػػ  صػػػػػػػناع  

 مت قب  املن مات ال  تع  يف محا   البيئ  .
امللو ػػػػػات ال از ػػػػػ  ر راسػػػػػيد النرتكجػػػػػر كالك  ػػػػػا ك ػػػػػاين أرسػػػػػيد الكربػػػػػوف  اإلمسنػػػػػاتنتشػػػػػر مػػػػػت معامػػػػػ  

ق ا مولػػػػػػػ  مػػػػػػػ   ػػػػػػػازات اال ػػػػػػػرتاؽ علػػػػػػػ  شػػػػػػػك   بػػػػػػػار ذك أق ػػػػػػػار الػػػػػػػدقا  إُف باإل ػػػػػػػاف الكربػػػػػػػوف  أرسػػػػػػػيدكأكؿ 
الز بػػػػػػػق كالكػػػػػػػادميـو , ك عتػػػػػػػ   ػػػػػػػاين  إُف باإل ػػػػػػػاف  ا ي ػػػػػػػ  للبيئػػػػػػػ صػػػػػػػ اة كهػػػػػػػ ف ال ػػػػػػػازات تسػػػػػػػبم تلػػػػػػػوث ربػػػػػػػا 

كال بػػػػػػار مػػػػػػت امللو ػػػػػػات النرتكجػػػػػػر  الكربػػػػػػوف ك ػػػػػػاين أرسػػػػػػيد الك  ػػػػػػا كأراسػػػػػػيد  أرسػػػػػػيد كأكؿالكربػػػػػػوف  أرسػػػػػػيد
التلػػػػػػػػوث للبيئػػػػػػػػ  ا ي ػػػػػػػػ  كالواجػػػػػػػػم معا تهػػػػػػػػا كالػػػػػػػػت لع منهػػػػػػػػا , ك سػػػػػػػػت دـ يف أ لػػػػػػػػم الر يسػػػػػػػػي  الػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػبم 

 النفط ا سود روقود كال م  عد مت أ ق  أنواع الوقود  تواف الك    العاِف. اإلمسنامصان  
أمػػػػػػػػراض خ ػػػػػػػػاة ملػػػػػػػػا زنو ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت تراريػػػػػػػػم مثػػػػػػػػ  الكربػػػػػػػػوف كا يػػػػػػػػدركجر  اإلمسنػػػػػػػػا نػػػػػػػػت  عػػػػػػػػت صػػػػػػػػناع     

كالفسػػػػػفور كا تربػػػػػ  كالػػػػػدخاف كال ػػػػػباب كا خبػػػػػرة ك اهػػػػػا كهػػػػػ ف العناصػػػػػر تشػػػػػك  سػػػػػببا مباشػػػػػرا  كا ز يػػػػػات العالقػػػػػ 
النتشػػػػػػار العد ػػػػػػد مػػػػػػت ا مػػػػػػراض إذا َف تعػػػػػػاًف  كأذنهػػػػػػا التػػػػػػ  ا علػػػػػػ  ا هػػػػػػاز العصػػػػػػيب كا هػػػػػػاز التنفسػػػػػػي كصػػػػػػعوب  

باشػػػػػػػر علػػػػػػػ  ا ملػػػػػػػ  التػػػػػػػنف  كالتػػػػػػػ  ا علػػػػػػػ  ا  شػػػػػػػي  امل اطيػػػػػػػ  كالتهػػػػػػػاب القصػػػػػػػبات كهػػػػػػػي  البلعػػػػػػػـو  كالتػػػػػػػ  ا امل
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العصػػػػػبي    يػػػػػث  بػػػػػا مػػػػػت الدراسػػػػػات انػػػػػ   ػػػػػؤدم إُف نػػػػػوع مػػػػػت مخػػػػػوؿ يف القػػػػػدرة علػػػػػ  التفكػػػػػا  كهػػػػػي  ملتحمػػػػػ  
العػػػػػػػر كانعػػػػػػػداـ الرؤ ػػػػػػػ  كأمػػػػػػػراض الر ػػػػػػػ  رػػػػػػػالربو كالسػػػػػػػ   ك الـ يف الصػػػػػػػدر كالتهػػػػػػػاب القصػػػػػػػبات ا وا يػػػػػػػ   كفقػػػػػػػداف 

ت خبيثػػػػػػػػ  يف أنسػػػػػػػػيف  الػػػػػػػػر تر كأمػػػػػػػػػراض  اسػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ كؽ كالشػػػػػػػػم  كالتصػػػػػػػػلم الر ػػػػػػػػوم كأمػػػػػػػػػراض ا لػػػػػػػػد كتورمػػػػػػػػا
 احلساسي  كاإلصاب  بالسرطاف كتشوف ا جن  .

ملو ػػػػػػػات ما يػػػػػػػ  متمثلػػػػػػػ  بػػػػػػػاملواد الصػػػػػػػلب  ال ا بػػػػػػػ  الكليػػػػػػػ  كاملػػػػػػػواد الصػػػػػػػلب  العالقػػػػػػػ   اإلمسنػػػػػػػارمػػػػػػػا ت ػػػػػػػرح معامػػػػػػػ    
 لنكر.امل لفات الصلب  كأذنها أترب  ا فراف كاملواد اراـ كالك إُف باإل اف كاملعادف الثقيل  

   اإلسمنتمعـامـل  الناجمة عن المـلـو ـات  .1
 -1ذنا:  إُف  موعتر ر يسي اإلمسناشنكت تقسيم امللو ات النا   عت صناع  

  :DUST الغبار  الملو ات الصلبة   -أوال
ميكركف رما  100ك ر  20كهي ذات أق ار مت  اإلمسنا عد ال بار مت أهم امللو ات ال  تسببها معام    

 مت طحت اإلمسن  تشك  ال بار  PM10ميكركف ك رمز  ا بالرمز  10ا ص ر مت  ا ق ارمت ا سيمات ذات تت 
كتداكؿ املواد اراـ كتش ي  الفرف كت  د الكلنكر كطحت كتداكؿ كتعبئ  املنتيفات كيف خمتل  عمليات تشكي  

 مر  0.3تشكي  الكلنكر ,  تم تشكي   كبا خع يف مر ل  طحت املواد  يف ال ر ق  ا اف  كيف فرف اإلمسنا
طت أمسنا  سم املقا ي  ا كربي  كتقدر رمي  الدقا ق ا مول  م   1كس يا مت ال بار خالؿ مرا   تشكي  

 – 50% مت رمي  ت     الفرف كالرتريز املسموح ب  20-10 دكد  اإلمسناال ازات املنبعث  مت افرازات معام  
ال ازات املنبعث  مت املداخت لكت الكميات احلقيق  املنبعث  مت ال بار أر  مت الرتاريز  مل / املرت املكعم مت 100

 .اإلمسناكسوء الت ز ت كالكميات املهدكرة مت  اإلنتاجالن ر   ك تب  ذلك لسوء عملي  
ال بار العنصر  ك عدعل  شك  سحم بي اء رثيف   اإلمسنات هر ال ازات املنبعث  مت مداخت معام    
لر يسي املسبم   ف السحم  وم ه ف ا ترب  الشد دة النعوم  عل  الكلور دات كالك  تات كالقلو ات كا ا ا

  BY PASSي اإلمسنااحلي كهي تشك  خ ورة مت النا ي  الصحي  كالبيئي    كتسم  ه ف النوات  عت صناع  
كخارج البيئ   اإلمسناا واء داخ  مصان   ال  تسبم تدهورا صحيا كبيئيا خ اا نتييف  ملا تسبب  مت تلوث يف

يالبام باص  مت أخ ر  أترب   كال    لق عليها اإلمسناا ي   باملصن    يث تعد ا ترب  النا   عت صناع  
مصادر تلوث البيئ   كبسبم دق   بيبات ه ف اال  ة فرف أق  قدر مت ا واء شنكت أف زنمل  بسهول   ك نشرف عل  

كعندما  ستنشق  الناس  ؤدم إُف أمراض ا هاز التنفسي  اإلمسنا  مت املناطق ا ي   اصان  مسا ات كاسع

                                                 
1
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كالر    كهو السبم ال م رنع  رثاا مت الدكؿ املتقدم  ترتؾ ه ف الصناع  للدكؿ النامي   كذلك للمحاف   عل  
نتشار كتسرب ال بار إُف البحار شنكت أف  لوث مياف الشرب عت طر ق ا اإلمسنابيئتها ن يف   رما أف تراب 

كا ءار كاجملارم املا ي   كأصبحا ه ف ا   ة مشكل  بيئي  خ اة تكل  بعع الدكؿ ال  تقـو بدفن  مئات 
لي  امسنتا  كال عنصرا شنكت أف  ست دـ ع  إعادة التدك ر لصناع   اإلمسنا ر مت الدكالرات سنو ا كتراب املال

  إذا علمنا أن  زنتوم عل  رميات رباة مت القلو ات كالك  ا كالكلور دات ال  مرة أخرل  كخاص اإلمسنا
   يـوالبوتاس كأرسيدا لومونيـو  كأرسيدالكالسيـو  أرسيد   يث زنتوم ه ا الرتاب عل  اإلمسنات لقها مصان  

 .1رما زنتوم ه ا الرتاب عل  مواد قلو   كاراسيد أخرل خمتلف 
   اة:الملو ات الغاز  - انيا

تنػػػػػػػت  ال ػػػػػػػازات عػػػػػػػت عمليػػػػػػػات التفيفػػػػػػػا يف املقػػػػػػػال  كأرثرهػػػػػػػا عػػػػػػػت عمليػػػػػػػات ا ػػػػػػػرتاؽ الوقػػػػػػػود يف ا فػػػػػػػراف 
الوقػػػػػود السػػػػػا   كال ػػػػػاز ال بيعػػػػػي كيف بعػػػػػع الشػػػػػررات ا كربيػػػػػ   سػػػػػت دـ الوقػػػػػود  اإلمسنػػػػػاك سػػػػػت دـ يف صػػػػػناع  

 -ود هي:الصلميالفحم احليفرم  كمت أهم ال ازات الناجت  عت ا رتاؽ ه ف ا نواع مت الوق
  :CO2 ـانـي أكسـيـد الـكـربـون    

 عػػػػػد هػػػػػػ ا ال ػػػػػاز املسػػػػػػؤكؿ ا كؿ عػػػػػت اال تبػػػػػػاس احلػػػػػرارم الػػػػػػ م  عػػػػػرؼ رمػػػػػػا  لػػػػػي : االرتفػػػػػػاع التػػػػػػدررني 
 يف درجػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػرارة ال بقػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػفل  القر بػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػ ن ا رض مػػػػػػػػػػت ال ػػػػػػػػػػالؼ ا ػػػػػػػػػػوم ا ػػػػػػػػػػيط بػػػػػػػػػػا رض.

     هي:GHG ازات اال تباس احلرارمي إف
 اءخبار امل - 1
  CO2 اين أرسيد الكربوف  -2
 N2Oالٌترّزأرسيد  -3

 CH4امليثاف  -4    

  O3ا كزكف  -5  

CFCsالكلوركفلورراربوف  -6

 شػػػػػػػػك   ػػػػػػػػاز  ػػػػػػػػاين أرسػػػػػػػػيد الكربػػػػػػػػوف القسػػػػػػػػم ا رػػػػػػػػ  منهػػػػػػػػا لػػػػػػػػ لك  عػػػػػػػػد املسػػػػػػػػبم الر يسػػػػػػػػي ل ػػػػػػػػاهرة    
مػػػػػت  %0.03وم  يػػػػػث  شػػػػػك  وجػػػػػد  ػػػػػاز  ػػػػػاين أرسػػػػػيد الكربػػػػػوف طبيعيػػػػػا يف ال ػػػػػالؼ ا ػػػػػ احلػػػػػرارم.اال تبػػػػػاس 

ال ػػػػػػػالؼ ا ػػػػػػػوم يف احلالػػػػػػػ  ال بيعيػػػػػػػ  كهػػػػػػػو شنلػػػػػػػك قػػػػػػػدرة علػػػػػػػ  اال تفػػػػػػػاظ اقػػػػػػػدار مػػػػػػػت  ػػػػػػػرارة أشػػػػػػػع  الشػػػػػػػم  
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احلفػػػػػػػاظ علػػػػػػػ  درجػػػػػػػ  احلػػػػػػػرارة  إُفاملنعكسػػػػػػػ  عػػػػػػػت سػػػػػػػ ن ا رض قبػػػػػػػ  تشػػػػػػػتتها يف الف ػػػػػػػاء ارػػػػػػػارجي وػػػػػػػا  ػػػػػػػؤدم 
درجػػػػػػ   18 ػػػػػػرارة ا رض الوسػػػػػػ ي  درجػػػػػػ  مئو ػػػػػػ  كلػػػػػػوال كجػػػػػػود هػػػػػػ ا ال ػػػػػػاز لكانػػػػػػا درجػػػػػػ   15الوسػػػػػػ ي  لػػػػػػألرض 
 مئو    ا الصفر.

املتزا ػػػػػػدة كخاصػػػػػػ   اإلنسػػػػػػاني فهػػػػػ ا ال ػػػػػػاز  ػػػػػػركرم لبقػػػػػػاء احليػػػػػػاة علػػػػػػ  كجػػػػػ  ا رض لكػػػػػػت كنتييفػػػػػػ  النشػػػػػػاطات  إذا
الصػػػػػناعي  منهػػػػػا أصػػػػػبحنا نال ػػػػػ  اآلف ز ػػػػػادة ال ػػػػػازات الدفيئػػػػػ  كبػػػػػا خع  ػػػػػاين أرسػػػػػيد الكربػػػػػوف لدرجػػػػػ  أصػػػػػبن 

 ػػػػػػالؼ ا ػػػػػػوم للحفػػػػػػاظ علػػػػػػ  درجػػػػػػ   ػػػػػػرارة سػػػػػػ ن ا رض  ابتػػػػػػ  كعنػػػػػػد مقػػػػػػدار مقػػػػػػدارها  فػػػػػػوؽ مػػػػػػا زنتاجػػػػػػ  ال
مػػػػػت ال ػػػػػازات الدفيئػػػػػ  كتػػػػػرارم كجودهػػػػػا يف ال ػػػػػالؼ ا ػػػػػوم  ػػػػػؤدم إُف اال تفػػػػػاظ  إ ػػػػػافي معػػػػػر. فوجػػػػػود رميػػػػػات 

 بكمي  أر  مت ال اق  احلرار   يف ال الؼ ا وم كبالتاِف تبدأ درج   رارة س ن ا رض باالرتفاع.
 275جػػػػػػزء مػػػػػػت املليػػػػػػوف مػػػػػت  ػػػػػػاز  ػػػػػػاين أرسػػػػػيد الكربػػػػػػوف مقارنػػػػػػ  ب الػػػػػػػ  380اليػػػػػػا علػػػػػ  زنتػػػػػوم ا ػػػػػػو  

 إُفالكربػػػػوف املنبعثػػػػ   أرسػػػػيدجػػػػزء مػػػػت املليػػػػوف الػػػػ  رانػػػػا موجػػػػودة قبػػػػ  الثػػػػورة الصػػػػناعي  كقػػػػد قػػػػدرت رميػػػػ   ػػػػاين 
رػػػػػاف ال ػػػػػع  عمػػػػػا   إُفك ػػػػػدف رمػػػػػا أف ترريػػػػػز امليثػػػػػاف ازداد  2005مليػػػػػارات طػػػػػت عػػػػػاـ  7.9ال ػػػػػالؼ ا ػػػػػوم حنػػػػػو 

 ػػػػػػواِف  أعلػػػػػػ سػػػػػػنو ا كأرسػػػػػػيد النػػػػػػرتكز أصػػػػػػبن  %4عليػػػػػػ  قبػػػػػػ  الثػػػػػػورة الصػػػػػػناعي  كالكلوركفلوررربػػػػػػوف  ػػػػػػزداد اقػػػػػػدار 
 .مت مقدار ترريزف قب  الثورة الصناعي  18%

الكربػػػػػوف ك ػػػػػازات الدفيئػػػػػ  رمػػػػػا هػػػػػو عليػػػػػ   اليػػػػػا  هػػػػػدد كجػػػػػود  أرسػػػػػيداسػػػػػتمرار انبعا ػػػػػات  ػػػػػاز  ػػػػػاين  إف
ا ػػػػػو ,  تشػػػػػك  هػػػػػ ا ال ػػػػػاز بشػػػػػك  ر يسػػػػػي مػػػػػت  إُفسػػػػػب  انبعػػػػػاث هػػػػػ ا ال ػػػػػاز مػػػػػا ة ختفػػػػػيع ن إذاهػػػػػ ا الكورػػػػػم 

 ػػػػػػػرؽ الوقػػػػػػػػود ا  فػػػػػػػػورم املسػػػػػػػت دـ يف رافػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػناعات ككسػػػػػػػا   النقػػػػػػػػ  , ك اليػػػػػػػػا تشػػػػػػػا  يػػػػػػػػ  التوجهػػػػػػػػات 
 ن يفػػػػػ ك  متيفػػػػػددةالبحػػػػػث عػػػػػت طاقػػػػػات  إُف احلاجػػػػػ  ػػػػػركرة احلػػػػػد مػػػػػت انبعا ػػػػػات هػػػػػ ا ال ػػػػػاز وػػػػػا دعػػػػػا  إُفالبيئيػػػػػ  

رفػػػػػػ  درجػػػػػػ   إُفاسػػػػػػتمر  ػػػػػػؤدم  إذاال ػػػػػػالؼ ا ػػػػػػوم كالػػػػػػ م  إُفالكربػػػػػػوف املنبعػػػػػػث  أرسػػػػػػيداين  ػػػػػػد مػػػػػػت رميػػػػػػ   ػػػػػػ
 ػػػػػػػرارة ا رض كذكبػػػػػػػاف رميػػػػػػػات ربػػػػػػػاة مػػػػػػػت ا ليػػػػػػػد يف املنػػػػػػػاطق املتيفمػػػػػػػدة كارتفػػػػػػػاع يف منسػػػػػػػوب سػػػػػػػ ن البحػػػػػػػر 

ف  ػػػػػواهر طبيعيػػػػػ  مػػػػػدمر  إُفمد نػػػػػ  سػػػػػا لي   ػػػػػوؿ العػػػػػاَف يف الوقػػػػػا الػػػػػراهت باال ػػػػػاف   70مػػػػػت  أرثػػػػػرالػػػػػ م  هػػػػػدد 
 ال  بدأت ت هر خيوطها يف  ي  أحناء العاَف .

مػػػػت  مػػػػ  أنبعا ػػػػات هػػػػ ا ال ػػػػػاز  %5َف بػػػػػ ا ػػػػػوؿ العػػػػ اإلمسنػػػػامعامػػػػ   إ ػػػػاِفمػػػػت  CO2كتقػػػػدر نسػػػػب  أنبعا ػػػػات  
 ال اقػػػػػػ بشػػػػػػك  ر يسػػػػػػي عػػػػػػت  ػػػػػػرؽ الوقػػػػػػود لتوليػػػػػػد  اإلمسنػػػػػػاال ػػػػػػالؼ ا ػػػػػػوم ,  نػػػػػػت  هػػػػػػ ا ال ػػػػػػاز يف معامػػػػػػ   إُف

يف عمليػػػػػػػ  تكلػػػػػػػي  احليفػػػػػػػر ا ػػػػػػػام ك و لػػػػػػػ   أ  ػػػػػػاك يف أفػػػػػػػراف تشػػػػػػػكي  الكلينكػػػػػػػر ا يػػػػػػ  الالزمػػػػػػػ  للمعمػػػػػػػ  بالكهر 
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طػػػػػػػػت أمسنػػػػػػػػا  سػػػػػػػػم  1 إنتػػػػػػػػاج ػػػػػػػػاين أرسػػػػػػػػيد الكربػػػػػػػػوف مػػػػػػػػت  kg 917جػػػػػػػػا يف الفػػػػػػػػرف , ك  تحػػػػػػػػرر  ػػػػػػػػواِف  إُف
 املقا ي  ا كربي .

  :SOxأكـاسيـد الـكـبـراـت   -2
كلكػػػػػػت عػػػػػػادة  رمػػػػػػز  راسػػػػػػػيد  SO2املنػػػػػػت  هػػػػػػو  اإلمسنػػػػػػايف معامػػػػػػ  الك  ػػػػػػا الر يسػػػػػػي  أرسػػػػػػيد عػػػػػػد 
 ػػػػػػػاز عػػػػػػػػدًن اللػػػػػػػػوف كذك  SO2 ال ػػػػػػػػي . أك  نػػػػػػػا ي  أ ػػػػػػػػادم, أرسػػػػػػػػيدالػػػػػػػ  شنكػػػػػػػػت أف  كػػػػػػػوف  SOxالك  ػػػػػػػا بػػػػػػػػػ 

التهػػػػػػػدًن التػػػػػػػػدررني  إُفمػػػػػػػت املسػػػػػػػببات الر يسػػػػػػػػي  للم ػػػػػػػر احلم ػػػػػػػي الػػػػػػػ م  ػػػػػػػؤدم  SO2را حػػػػػػػ  كاخػػػػػػػزة رمػػػػػػػا أف 
 يػػػػػث    كا بنيػػػػػ والذ كاحليفػػػػػر ال بيعػػػػػي املصػػػػػنوع  مػػػػػت الفػػػػػ ا بنيػػػػػ لألن مػػػػػ  البيئيػػػػػ  رػػػػػ لك مسػػػػػؤكؿ عػػػػػت ت ػػػػػرر 

محػػػػػػػػػع الك  ػػػػػػػػػا  إُف ػػػػػػػػػـو كخػػػػػػػػػالؿ هػػػػػػػػػ ا الػػػػػػػػػزمت  ت رسػػػػػػػػػد  25 إُف 4املن لػػػػػػػػػق  بقػػػػػػػػػ  يف ا ػػػػػػػػػو لفػػػػػػػػػرتة  SO2أف 
 ا رض عل  شك  م ر  ام ي. إُفكعند    عود 

الػػػػػػ م سنػػػػػػيم علػػػػػػ  املنػػػػػػاطق القر بػػػػػػ  مػػػػػػت  الػػػػػدخاينكأراسػػػػػيد الك  ػػػػػػا مػػػػػػت املسػػػػػػببات الر يسػػػػػػي  لل ػػػػػػباب 
كاحليػػػػػػواف كالنبػػػػػػات  يػػػػػػث  ػػػػػػؤ ر علػػػػػػ   اإلنسػػػػػػافتػػػػػػ  ا أراسػػػػػػيد الك  ػػػػػػا علػػػػػػ   إُف باإل ػػػػػػاف  مسنػػػػػػااإلمصػػػػػػان  

كالرتاريػػػػػػػز املرتفعػػػػػػػ   ا وا يػػػػػػػ   القصػػػػػػػباتك الشػػػػػػػد د لأل شػػػػػػػي  امل اطيػػػػػػػ   لتهػػػػػػػاباالا هػػػػػػػاز التنفسػػػػػػػي ك عمػػػػػػػ  علػػػػػػػ  
تػػػػػ  اف علػػػػػ  علػػػػػ  ا طفػػػػػاؿ  كػػػػػوف ارػػػػػ  مػػػػػت  كالتػػػػػ  امػػػػػت مسػػػػػببات أمػػػػػراض الربػػػػػو  أ  ػػػػػاكهػػػػػي  االختنػػػػػاؽتسػػػػػبم 
 البال ر.

ميلػػػػػػي  400 أملانيػػػػػايف  اإلمسنػػػػػػامعامػػػػػ  كقػػػػػد  ػػػػػددت رميػػػػػػ  اراسػػػػػيد الك  ػػػػػػا املسػػػػػموح ان القهػػػػػا مػػػػػػت 
 ك  خ    ا املعيار رثا مت الدكؿ ا كربي  كدكؿ العاَف . 3 راـ/ ـ

ملػػػػػػواد كجػػػػػػد الك  ػػػػػػا يف ترريػػػػػػم رػػػػػػ  مػػػػػػت ا إذا إالالكلينكػػػػػػر  إنتػػػػػػاجأراسػػػػػػيد الك  ػػػػػػا ال تن لػػػػػػق مػػػػػػت عمليػػػػػػ   إف
الػػػػػنفط ا سػػػػػود روقػػػػػود لألفػػػػػراف ك عتػػػػػ  مػػػػػت أ قػػػػػ  أنػػػػػواع  اإلمسنػػػػػاكالوقػػػػػود,  البػػػػػا مػػػػػا  سػػػػػت دـ يف معامػػػػػ   ارػػػػػاـ

 مر ػػػػػػ 1.3 ػػػػػػواِف  اإلمسنػػػػػػاالوسػػػػػػ ي  املن لقػػػػػػ  مػػػػػػت معامػػػػػػ   SO2الوقػػػػػػود  تػػػػػػواف الك  ػػػػػػ  العػػػػػػاِف. كتقػػػػػػدر رميػػػػػػ  
 طت أمسنا. 1 إنتاجلك  

نػػػػػػػػوع الوقػػػػػػػػود  إُفبشػػػػػػػػك  ر يسػػػػػػػػي  اإلمسنػػػػػػػػامػػػػػػػػت مصػػػػػػػػان   تعػػػػػػػػود رميػػػػػػػػ  أراسػػػػػػػػيد الك  ػػػػػػػػا املنبعثػػػػػػػػ  إذا
رميػػػػػ  الك  تػػػػػات املوجػػػػػودة يف مػػػػػواد ارػػػػػاـ   إُف باإل ػػػػػاف احلػػػػػرارة ك ال اقػػػػػ  الالزمػػػػػ  للتشػػػػػ ي   إنتػػػػػاجاملسػػػػػت دـ يف 

 الكلينكر كنوعي  امل ا ت . إلنتاجاملتبع   اإلنتاجي كال ر ق  
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  :COغـاز أول أكسـيـد الـكـربـون   -1

 يػػػػػػث  تحػػػػػػد هػػػػػػ ا  السػػػػػػام بػػػػػػوف  ػػػػػػاز عػػػػػػدًن اللػػػػػػوف كالرا حػػػػػػ  كهػػػػػػ ا ال ػػػػػػاز مػػػػػػت ال ػػػػػػازات الكر  أرسػػػػػػيدأكؿ 
ال ػػػػػػاز مػػػػػػػ  هيمػػػػػػو لبر الكر ػػػػػػػات احلمػػػػػػر بشػػػػػػػك  أرػػػػػػ  مػػػػػػػت ا رسػػػػػػيفر ك سػػػػػػػبم االختنػػػػػػاؽ يف  ػػػػػػػاؿ الرتاريػػػػػػػز 
العاليػػػػػ  يف ا ػػػػػواء كيف الرتاريػػػػػز املن ف ػػػػػػ   سػػػػػبم  ػػػػػع  الرتريػػػػػػز كتػػػػػوتر ا عصػػػػػاب كمػػػػػا  نػػػػػػت  عنػػػػػ  مػػػػػت أمػػػػػػراض 

الصػػػػػدر كال شنكػػػػػت للكر ػػػػػػات احلمػػػػػر الػػػػػت لع منػػػػػػ  اال يف  ػػػػػاؿ ك ػػػػػ  رمامػػػػػػ  أكرسػػػػػيفر برتريػػػػػز مرتفػػػػػػ  القلػػػػػم ك 
بشػػػػػػك   اإلمسنػػػػػػابكميػػػػػػات ربػػػػػػاة , ك عتػػػػػػ  خ ػػػػػػاا علػػػػػػ  العػػػػػػاملر يف مصػػػػػػان   COللمصػػػػػػاب باستنشػػػػػػاؽ  ػػػػػػاز 

 فوؽ احلدكد املسمو  . زخاص يف  اؿ ازد اد انبعاث ه ا ال ا
 CO2ت  ػػػػػازات اال تبػػػػػاس احلػػػػػرارم كهػػػػػو ذك تػػػػػ  ا  فػػػػػوؽ تػػػػػ  ا مػػػػػ COكمػػػػػت النا يػػػػػ  البيئيػػػػػ  فػػػػػ ف  ػػػػػاز 

اال ػػػػػػر املػػػػػػرات لػػػػػ لك ال  شػػػػػػك  خ ػػػػػػرا  COتفػػػػػػوؽ رميػػػػػػ  انبعػػػػػاث  CO2رميػػػػػػ  انبعػػػػػاث   إف إال ػػػػػ ا ارصػػػػػػوص 
 . قيقيا عل  ال الؼ ا وم

 ػػػػػػػاهرة القػػػػػػػوس الكهربا يػػػػػػػ  يف الفالتػػػػػػػر الكهربا ي ياملرسػػػػػػػبات الكهركسػػػػػػػتاتيكي    COرمػػػػػػػا  سػػػػػػػبم  ػػػػػػػاز 
زاد ترريزهػػػػػا يف ال ػػػػػازات املنبعثػػػػػ  فيسػػػػػبم انفيفػػػػػار الفالتػػػػػر كخركجهػػػػػا مػػػػػت اردمػػػػػ  لػػػػػ لك  إذا اإلمسنػػػػػاعامػػػػػ  يف م

   .مت أفراف تشكي  الكلنكر COاملناسب  للحد مت انبعاث  اإلجراءاتمت ال ركرم أخ  
مػػػػػػػت احلػػػػػػػرؽ ال ػػػػػػػا رامػػػػػػػ  للوقػػػػػػػود يف الفػػػػػػػرف  اإلمسنػػػػػػػاالكربػػػػػػػوف مػػػػػػػت معامػػػػػػػ   أرسػػػػػػػيد أكؿ نػػػػػػػت   ػػػػػػػاز 

مػػػػػػا زاد ترريػػػػػػزف يف مدخنػػػػػػ  ال ػػػػػػازات  إذار يسػػػػػػي كهػػػػػػ ا دليػػػػػػ  علػػػػػػ  كجػػػػػػود خلػػػػػػ  مػػػػػػا يف عمليػػػػػػ  اال ػػػػػػرتاؽ بشػػػػػػك  
امل رك ػػػػػػ  ك كػػػػػػػوف السػػػػػػبم يف التهو ػػػػػػػ  ال ػػػػػػػا الكافيػػػػػػ  لفػػػػػػػرف تشػػػػػػكي  الكلنكػػػػػػػر أك خلػػػػػػػ  مػػػػػػا يف أن مػػػػػػػ  ا فػػػػػػػراف 

 طت أمسنا. 1ر  مت أنتاج   2.2احلد ث  ال  تعم  باملرا   ك نبعث كس يا 
  :NOxـنيتـروجـيـن  اكـاسيـد ال -2

 مػػػػػػا را حػػػػػػ   ػػػػػػا مسػػػػػػتحب  , تنػػػػػػت  اراسػػػػػػيد النرتكجػػػػػػر  مػػػػػػت  ػػػػػػرؽ  NO2 ك NO ارػاسيػػػػػػػد الػنيتػركجػيػػػػػػػت       
يف الوقػػػػػػود كقػػػػػػد  تػػػػػػوم املػػػػػػواد ارػػػػػػاـ علػػػػػػ  ذرات النرتكجػػػػػػر  نػػػػػػت   املتواجػػػػػػدةالوقػػػػػػود كأرسػػػػػػدة ذرات النرتكجػػػػػػر 

مػػػػػػت ترريبػػػػػػ  علػػػػػػ  النرتكجػػػػػػر يف احلالػػػػػػ   %78علػػػػػػ   عنهػػػػػػا اراسػػػػػػيد النرتكجػػػػػػر رمػػػػػػا أف ال ػػػػػػالؼ ا ػػػػػػوم زنػػػػػػوم
كهػػػػػ ا  قػػػػػق يف  ا رسػػػػػيفراراسػػػػػيد النرتكجػػػػػر يف درجػػػػػات احلػػػػػرارة العاليػػػػػ  كبتػػػػػوافر  إُفال بيعيػػػػػ  الػػػػػ م  تحػػػػػوؿ 

اُف رميػػػػػػػػ   اإلمسنػػػػػػػاتعػػػػػػػود رميػػػػػػػ  اراسػػػػػػػػيد النرتكجػػػػػػػر املنبعثػػػػػػػ  مػػػػػػػػت مصػػػػػػػان   فػػػػػػػػرذاأفػػػػػػػراف تشػػػػػػػكي  الكلنكػػػػػػػر , 
ارػػػػػاـ كا ػػػػػواء . كأراسػػػػػيد النرتكجػػػػػر يف ا ػػػػػواء بوجػػػػػود خبػػػػػار املػػػػػاء تشػػػػػك   ملػػػػػادةكاالنرتكجػػػػػر يف رػػػػػ  مػػػػػت الوقػػػػػود 
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احلم ػػػػػي  رمػػػػػا هػػػػػو احلػػػػػاؿ حلمػػػػػع الك  ػػػػػا املتشػػػػػك   اإلم ػػػػػارمح ػػػػػا قو ػػػػػا هػػػػػو محػػػػػع النرت ػػػػػك كهػػػػػو  سػػػػػبم 
 مت اراسيد الك  ا .

اـ كا ػػػػػػػد ر بالػػػػػػػػ رر اف ال ػػػػػػػػاز ال بيعػػػػػػػػي  ولػػػػػػػػد نصػػػػػػػػ  رميػػػػػػػ  اراسػػػػػػػػيد النرتكجػػػػػػػػر املنبعثػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت اسػػػػػػػػت د
الوقػػػػػػود السػػػػػػا   اك الفحػػػػػػم ن ػػػػػػرا لال تػػػػػػواء النرتكجيػػػػػػ  العػػػػػػاِف للوقػػػػػػود السػػػػػػا   كالفحػػػػػػم بالنسػػػػػػب  لل ػػػػػػاز ال بيعػػػػػػي 

طػػػػػت امسنػػػػػا ك ػػػػػدد تراريػػػػػز أراسػػػػػيد النرتكجػػػػػر السػػػػػموح  1 إنتػػػػػاجاراسػػػػػيد  نرتكجػػػػػر مػػػػػت  مر ػػػػػ 3ك نػػػػػتن كسػػػػػ يا 
  ركح .ال از امل مل  / املرت املكعم مت 500–200انبعا ها يف أكربا  وِف 

جػػػػػػػػزء مػػػػػػػػت املليػػػػػػػػوف  كلفػػػػػػػػرتات طو لػػػػػػػػ  تعيػػػػػػػػق النمػػػػػػػػو عنػػػػػػػػد  1أراسػػػػػػػػيد النرتكجػػػػػػػػر بػػػػػػػػالرتاريز العاليػػػػػػػػ  ي إف
  لرتريزهػػػػػػػػا يف ا ػػػػػػػػواء  يػػػػػػػػث تسػػػػػػػػبم بػػػػػػػػفيت اإلنسػػػػػػػػافالنباتػػػػػػػػات كتقلػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت انتاجػػػػػػػػ  الثمػػػػػػػػرم امػػػػػػػػا ت  اهػػػػػػػػا علػػػػػػػػ  

ال ػػػػػػا احليػػػػػػ  رمػػػػػػا اف  ػػػػػػاين ارسػػػػػػيد احلساسػػػػػػي  يف الرتاريػػػػػػز املن ف ػػػػػػ  امػػػػػػا الرتاريػػػػػػز املرتفعػػػػػػ  فلهػػػػػػا تػػػػػػ  اا نػػػػػػاخرا لل 
النرتكجػػػػػػر كعنػػػػػػد دخولػػػػػػ  ال شػػػػػػاء امل ػػػػػػاطي  تحػػػػػػوؿ اُف محػػػػػػع النرتكجػػػػػػر الػػػػػػ م  فتػػػػػػك بػػػػػػدأ مػػػػػػت ا نػػػػػػ   ػػػػػػر 
الر ػػػػػ  رمػػػػػا شنكػػػػػت أف  ػػػػػدمر ا  شػػػػػي   ػػػػػا ال شػػػػػاء امل ػػػػػاطي كالشػػػػػعاات الدمو ػػػػػ  امل   ػػػػػ   ػػػػػا كتلعػػػػػم دكران هامػػػػػان 

كالػػػػػػ م  ػػػػػػنيفم عػػػػػػت  اإلمسنػػػػػػااء ا ػػػػػػيط انػػػػػػاطق صػػػػػػناع  الػػػػػػ م سنػػػػػػيم علػػػػػػ  ا ػػػػػػو  الػػػػػػدخاينيف تشػػػػػػكي  ال ػػػػػػباب 
رربونات  ػػػػػػػا تػػػػػػػ  ا ك تفاعػػػػػػػ  امللو ػػػػػػػات ا كليػػػػػػػ  كخاصػػػػػػػ  أراسػػػػػػػيد النيرتكجػػػػػػػر مػػػػػػػ  ا كرسػػػػػػػيفر بوجػػػػػػػود ا يػػػػػػػدر 

ا شػػػػػػػع  فػػػػػػػوؽ البنفسػػػػػػػيفي , كتتكػػػػػػػو ف نتييفػػػػػػػ  هػػػػػػػ ف التفػػػػػػػاعالت الكيميا ػػػػػػػو ي   موعػػػػػػػ  مػػػػػػػت امللو ػػػػػػػات ا كليػػػػػػػ  , 
ت  ااهػػػػػػػػا الصػػػػػػػػحي  بال ػػػػػػػػ  السػػػػػػػػوء إذ تسػػػػػػػػبم ا تقػػػػػػػػاف ا  شػػػػػػػػي  امل اطيػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػ ف املرربػػػػػػػػات أصػػػػػػػػبحا معركفػػػػػػػػ  ب

لليفهػػػػػػػػاز التنفسػػػػػػػػي, كهػػػػػػػػيا  العيػػػػػػػػوف, كالر بػػػػػػػػو كالتهػػػػػػػػاب القصػػػػػػػػبات, كالسػػػػػػػػعاؿ.... ك اهػػػػػػػػا ,رمػػػػػػػػا تػػػػػػػػؤ ر هػػػػػػػػ ف 
 املرربات عل  مواد البناء كا بني  التارسني  احلساس .

ع  الشػػػػػػػػػػػم  تشػػػػػػػػػػػك  مرربػػػػػػػػػػػات رمػػػػػػػػػػػا أف أراسػػػػػػػػػػػيد النرتكجػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػ  ا يػػػػػػػػػػػدركرربونات كبوجػػػػػػػػػػػود أشػػػػػػػػػػػ
 إُف ا كزكفتػػػػػػػػػدماها  ػػػػػػػػػػوال  إُففيػػػػػػػػػؤدم  ا كزكفالكلوركفلوركرربػػػػػػػػػوف كهػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػاز شػػػػػػػػػد د التفاعػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  طبقػػػػػػػػػ  

هػػػػػ ا كقػػػػػد ة  د ػػػػػد  الرتاريػػػػػز املسػػػػػمو   مػػػػػت هػػػػػ ف ال ػػػػػازات  كهػػػػػو أ ػػػػػد مرربػػػػػات ال ػػػػػباب الػػػػػدخاين  . أرسػػػػػيفر
 دكؿ التاِف.لك  مرت مكعم  ن لق اُف ا و ا يط كرما هو مبر يف ا 

 3لكل ملغ/مالتراكيز المسموحة من الغازات لكل   1-3 جدول 
 SO2 NOX CO املادة امللو  

 1.0 0.085 0.05 3ك  مل /ـالرتريز املسموح ب  ل

12/11/2017متوفر يف املوق  بتار   151العدد -ا يئ  العام  للبيئ   - ل  بيئتنا مت اعداد ال الم استنادا عل  : المصدر  
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 اإلسمنت الثا: ضجيج 
 :1باملواق  التالي  اإلمسنا تمث  ال يفي  يف صناع  

 البػػػػػػا قر بػػػػػػ  مػػػػػػت منػػػػػػاطق تواجػػػػػػد احليفػػػػػػر ا ػػػػػػام كالػػػػػػ م تصػػػػػػ  نسػػػػػػب   اإلمسنػػػػػػاالتفيفػػػػػػا   ػػػػػػتم إنشػػػػػػاء مصػػػػػػان   .أ 
  كن ػػػػػػػػرا للحاجػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ ف الكميػػػػػػػػات الكبػػػػػػػػاة مػػػػػػػػت املػػػػػػػػواد فػػػػػػػػرف عمليػػػػػػػػات % 80اسػػػػػػػػتعمال  يف ارل ػػػػػػػػ  ارػػػػػػػػاـ إُف 

 البػػػػػػػد منهػػػػػػػا وػػػػػػػا  رتتػػػػػػػم عليػػػػػػػ  إصػػػػػػػدار  ػػػػػػػيفي  مرتفػػػػػػػ   ػػػػػػػزع  القػػػػػػػاطنر يف املنػػػػػػػاطق القر بػػػػػػػ   كتػػػػػػػزداد التفيفػػػػػػػا
ار ػػػػػورة إذا ترافػػػػػق ذلػػػػػك مػػػػػ  كجػػػػػود اهتػػػػػزازات مػػػػػؤ رة قػػػػػد تعػػػػػود بال ػػػػػرر علػػػػػ  املبػػػػػاين السػػػػػكني  إذا رانػػػػػا قر بػػػػػ  

 مت مناطق التعد ت.
بقػػػػػػػاء من قػػػػػػػ  خاليػػػػػػػ  مػػػػػػػت السػػػػػػػكاف يف كللحػػػػػػػد مػػػػػػػت تػػػػػػػ  ا التفيفػػػػػػػا  رنػػػػػػػم اختػػػػػػػاذ االجػػػػػػػراءات الالزمػػػػػػػ  ل ػػػػػػػماف 

االرا ػػػػػػي ا ي ػػػػػػ  انػػػػػػاطق التعػػػػػػد ت  تقلػػػػػػيع رميػػػػػػ  املتفيفػػػػػػرات املسػػػػػػتعمل  يف التفيفػػػػػػا  اسػػػػػػتعماؿ مػػػػػػواد ريميا يػػػػػػ  
 صد ق  للبيئ  بدؿ املتفيفرات.

ل ا ات تكسا املواد اراـ  اإلمسنا يفي  املعدات كاآلالت  اف استعماؿ الكسارات كال وا ر يف صناع   .ب 
 رتتم علي  انبعاث  يفي  مرتف   نب ي عدـ التعرض ل  باستمرار كمت ال ركرم است داـ كاقيات االذف  كطحنها

 للحد مت ت  اات الصوت كال  قد تؤدم إُف الت  ا عل  املقدرة السمعي  للعاملر م  الوقا.
 محل الدراسة اإلسمنتالمبحث الثالث: عرض شركات 

 امل تارة إلجراء الدراس  امليداني : ااإلمسن لي بعرض شررات  سنقـو فيما

  GGIICCAAالمجمع الصناعي السمنت الجزائر المجمع الصناعي السمنت الجزائر عرض عرض المةلب األول :المةلب األول :
  موع  جيكا  بقرار مت ا معي  العام   ا العاد    بعد التحوؿ  ا زا ر إلمسنااجملم  الصناعي ة إنشاء 

2009فم  نو  26  يف اإلمسنا صناع   املساذناتدارة إلالقانوين للشرر  السابق  
2. 

 .دج 25.358.000.000   موع  جيكا  هي شرر  مساذن  برأمساؿ قدرف اجملم  الصناعي إلمسنا ا زا ر 
 جيكا:  م  االت النشاط املستمدة أساسا مت مهاـ كامتيازات  وط انتاج ك كفيما  لي مل ع ر

  كاحلص  كاررسان  ا اهزة. اإلمسنانمي  البشر   لتك  املالي   التيفار    تصميم إسرتاتييفي  اجملموع  الصناعي 

                                                 
1
12/11/2017متوفر يف املوق  بتار  151العدد -ا يئ  العام  للبيئ   - ل  بيئتنا  

http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=1667&lang=ar&Itemid=84

2
http://gica.dz/presentation-de-gica/du 12-11/  2017-  
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  ار ط ياإلجراءات كالبحوث كامل صصات املالي  ...   املتعلق  بتنفي  ه ف االسرتاتييفي   سمت و ر كر
 ك ماف  د ثاها إذا لـز ا مر.

 الشررات التابع .ب راص إدارة كخص ص   ف   ا سهم كاملشاررات ا 
 شرارات.تعز ز كت و ر ا نش   يف إطار ال 
 . تنفي   ي  التدابا املناسب   ال  هدؼ إُف توسي  اجملموع 
   نشاط  يف إطار محا   البيئ  كتثمر املوارد الوطني . قينستتكام 

: صناعي  كاقتصاد   كمالي   مت خالؿ: توجي  كرصد كمراقب  اإلجراءات ذات   ال  أهدافاكعل  ه ا النحو  فرف  ا 
 إُف برام  املصلح  العام   مث : الصل   يف  ل  أمور 

  ؛خاص  بالنسب  للمشار   ا يكلي   لإلمسناالعرض املنت م 
  ؛التنمي  املستدام 
 ت الت امت الوط   إذا لـز ا مراملشارر  يف إجراءا. 

 قد مرت بعدة مرا     تمث  أذنها:  : اإلسمنتر صناعة تةو مراحل الفرع األول: 
 1967و  1962الفترة بين عامي أوال: 

للتيفد د   1972 . قب  إ الق  يف عاـ SNMCالفرتة ال  نيزت بت ميم كإنشاء ا معي  الوطني  ملواد البناء ي
طت/ سن    Zahana 200.000زهان   طت / سن   بينما انت ) Meftahl 50000 مفتاحي اإلمسناأنت  مصن  

كهو  1967  د املالك يالفارج  ك  ر عاـ كخالؿ ه ف الفرتة   لا اإلدارة يف طت 400,000 كرا    اميدك:
اسرتجعا أ  ا  اإلمسناكال  باإل اف  إُف  SNMC العاـ ال م ة في  الت ميم كإنشاء شرر  مواد البناء الوطني 

 املنتيفات احلمراء كاررسان  كر لك السااميك كالرراـ.
 1983و  1967الفترة بين عامي  انيا: 

برنام  استثمارم كاس   SNMC . بدأت شرر  SNMCل  شرر  مواد البناء يكشهدت ه ف الفرتة إعادة هيك
خط إنتاج جد د ذك نشاط جاؼ  كهي عملي  أرثر  دا   مت  12لتيفد د ار وط القدشن  لشرر  الفارج كإنشاء 
 .طت / سن  10.000.000النشاط الرطم. مث ارتفعا القدرة اإل الي  إُف 

 2005 -1983في الفترة ما بين  الثا: 
كشهدت ه ف الفرتة إطالؽ خ ي انتاج جد د ت يف عر توت  يباتن   كإملاء االبيع يبتبس    كب لك كصلا 

 .مليوف طت / سن  11.5ال اق  اإلنتاجي  إُف 
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 :إعادة التن يم  أذنها  ج لكت الق اع قد مر بعدة مرا   
 :1983سنة رابعا: 

 .الشرقي  -الوسط  -الشل   -ن ق : ال ربي    شررات  سم امل04يف أربع  ي  SNMC أعيد تن يم
 :  1996سنة : خامسا

بدال مت صناد ق ا سهم. كبعد ذلك ك عا شررات Holdings publics انشاء الشررات القاب   العمومي   
 Bâtiment et Matériaux de (BMC) كمواد البناء, لتعمال (BMC)   ف   الشررات القاب    مت اإلمسنا

construction. 
  :1997سنة سادسا: 

 أطلقا الشررات القاب   للتعما كمواد البناء   برنا ا مكثفا مت اج  استقالؿ ك دات اإلنتاج عت الدكل .
  :1998سنة سابعا: 

أربػػػػػػػ   تتمثػػػػػػػ  يف ذات اسػػػػػػػهم تابعػػػػػػػ  للميفموعػػػػػػػ  اإلقليميػػػػػػػ  مؤسسػػػػػػػاتالتحػػػػػػػوؿ القػػػػػػػانوين لو ػػػػػػػدات اإلنتػػػػػػػاج إُف 
   رالتاِف:جهو     مؤسسات
 ؛ERCE  ؤسس  ا هو   إلمسنا الشرؽامل 
 ؛ERCC  املؤسس  ا هو   إلمسنا الوسط 
 ؛ERCO  املؤسس  ا هو   إلمسنا ال رب 
 .ERDE  املؤسس  ا هو   إلمسنا الشل  
 .    ت م عدد مت الو دات اإلنتاجي كر  مؤسس  مت تلك املؤسسات ا هو  

للمؤسسػػػػػػ  ا هو ػػػػػػ  تنػػػػػػت  كتبيػػػػػػ  منتيفاهػػػػػػا  منػػػػػػ  ذلػػػػػػك احلػػػػػػر؛  لػػػػػػا رػػػػػػ  الو ػػػػػػدات اإلنتاجيػػػػػػ  التابعػػػػػػ  
 مػػػػػت عدددددذد (Filialisation) ؛  يػػػػػث ة تفر ػػػػػ 1998اسػػػػػم املؤسسػػػػػ  ا هو ػػػػػ  التابعػػػػػ   ػػػػػا  إُف  ا ػػػػػ  سػػػػػن    ػػػػػا

الو ػػػػػػػػدات اإلنتاجيػػػػػػػػ   كخلػػػػػػػػق مؤسسػػػػػػػػات إلنتػػػػػػػػاج كبيػػػػػػػػ  االمسنػػػػػػػػا مسػػػػػػػػتقل  إدار ػػػػػػػػا كماليػػػػػػػػا عػػػػػػػػت املؤسسػػػػػػػػات 
كخص صػػػػػػػػػػػػػ  إُف شػػػػػػػػػػػػػررات مسػػػػػػػػػػػػػاذن    holdings و ػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػررات القاب ػػػػػػػػػػػػػ   :2002  ســـــــــــــنة. ا هو ػػػػػػػػػػػػػ 

جػػػػػػػػاء مػػػػػػػػت اجملموعػػػػػػػػات اإلقليميػػػػػػػػ  ا ربػػػػػػػػ   اإلمسنػػػػػػػػا.  مػػػػػػػػ  ا يكػػػػػػػػا لصػػػػػػػػناع   EPE)املؤسسػػػػػػػػات العموميػػػػػػػػ  ي
 .كفركعها
يف شػػػك  شػػػرر   " GICA " ا زا ػػػر -اجملمػػػ  الصػػػناعي لالمسنػػػاإنشػػػاء  :2009 فـــي نـــوفمبر امنـــا:  

تابعػػػػػػػػ  إ ػػػػػػػػاف  إُف  شػػػػػػػػرؾ 23دارة  ف ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت    ػػػػػػػػدؼ إدج25.358.000.000مسػػػػػػػػاذن  بػػػػػػػػرأس مػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػدرف 
 .شررتر لألسهم
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كبػػػػػػػػػاة السػػػػػػػػػود يعنابػػػػػػػػػ   ك عػػػػػػػػػر المصػػػػػػػػػنعا عموميػػػػػػػػػا لإلمسنػػػػػػػػػا  يفػػػػػػػػػر  12 اليػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػم الق ػػػػػػػػػاع 
بػػػػػػػو رة  ك را ػػػػػػػ  يالسػػػػػػػ ي   ك  امػػػػػػػ  بوز ػػػػػػػاف يقسػػػػػػػن ين   ك تبسػػػػػػػ  ك عػػػػػػػر توتػػػػػػػ  يباتنػػػػػػػ   ك صػػػػػػػور ال ػػػػػػػزالف ي

يعػػػػػػر تيموشػػػػػػنا  ك سػػػػػػعيدة ك كاد سػػػػػػلي يالشػػػػػػل   ك محيػػػػػػدك يالعاصػػػػػػم   ك زهانػػػػػػ  يمعسػػػػػػكر  ك بػػػػػػ  صػػػػػػاؼ 
  02ان ر امللحق ي .مفتاح يالبليدة  

ك ب ػػػػػػػرض الز ػػػػػػػادة يف انتػػػػػػػاج اإلمسنػػػػػػػا ك ت هيػػػػػػػ  مصػػػػػػػان  اإلمسنػػػػػػػا ك إطػػػػػػػالؽ اسػػػػػػػتثمارات جد ػػػػػػػدة 
باملئػػػػػػ  للشػػػػػػرراء ا جانػػػػػػم مػػػػػػا بػػػػػػر  35ة فػػػػػػتن الرأمسػػػػػػاؿ اإلجتمػػػػػػاعي ملئػػػػػػات مصػػػػػػان  اإلمسنػػػػػػا العموميػػػػػػ  بنسػػػػػػب  

2005 - 2008. 

مػػػػػػ  2008 ك هكػػػػػػ ا أبرمػػػػػػا شػػػػػػررتا اإلمسنػػػػػػا حليفػػػػػػر سػػػػػػود ك صػػػػػػور ال ػػػػػػزالف شػػػػػػرارات يف جػػػػػػانفي
الشػػػػػػػػرر  اال  اليػػػػػػػػ   بػػػػػػػػوزم أكنيسػػػػػػػػم  امل تصػػػػػػػػ  يف انتػػػػػػػػاج االمسنػػػػػػػػا ك مشػػػػػػػػتقات . ك مػػػػػػػػت جهتػػػػػػػػ  كقػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػن  

مػػػػػػػ  شػػػػػػػرر  سػػػػػػػعود    فػػػػػػػراككف إنفسػػػػػػػتمنا  يف  ػػػػػػػر  2005اإلمسنػػػػػػػا لبػػػػػػػ  صػػػػػػػاؼ اتفػػػػػػػاؽ شػػػػػػػرار  يف جو ليػػػػػػػ  
مػػػػػ  اجملمػػػػػ  املصػػػػػرم   سػػػػػيك . ك دخػػػػػ  مصػػػػػن  مفتػػػػػاح يف شػػػػػرار   2007صػػػػػن  زهانػػػػػ  اتفاقػػػػػا يف د سػػػػػم  أبػػػػػـر م
 ."م  الرا د العاملي ملواد البناء الفرنسي  الفارج 2008يف 

  "جيكا"لمجمع الصناعي السمنت الجزائر لخةة التنمية الفرع الثاني: 
مليار د نار جزا رم لز ادة إنتاجها السنوم مت  154استثمرت اجملموع  الصناعي  لإلمسنا ا زا ر يجيكا  

 .ـواليمليوف طت  11.5مقاب   2017مليوف طت  لوؿ عاـ  18.5إُف  اإلمسنا
 جيكا أساسا إُف: كتستند الرؤ   االسرتاتييفي  جملموع 

  الز ادة يف  صتها يف السوؽ 
  تنو    موع  منتيفاها 
  خلق فرص العم  كالتدر م 
 ي .ك   يف السوؽ الدكل 

خ ػػػػػػػ  ت ػػػػػػػو ر  موعػػػػػػػ  جيكػػػػػػػا لتوسػػػػػػػي  ال اقػػػػػػػ  اإلنتاجيػػػػػػػ  ملصػػػػػػػنعر لإلمسنػػػػػػػا احلػػػػػػػالير   هػػػػػػػدؼرمػػػػػػػا   
 تنوم اجملموع  تنفي  خ ر تكنولوجير جد د ت.

 املصان  املشارر  يف برنام  توسع  ال اق  اإلنتاجي  هي: 
 مصن  عر الكباة لإلمسنا يس ي  

 يف كادم صلي يالشل    اإلمسنامصن  
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مال ػػػػػر  4  مصػػػػػان  جد ػػػػػدة لإلمسنػػػػػا ب اقػػػػػ  إنتاجيػػػػػ  سػػػػػنو   تبلػػػػػ  3ط  موعػػػػػ  جيكػػػػػا أ  ػػػػػا لبنػػػػػاء  ال ػػػػػ  يكخت ػػػػػ
 .اإلمسناطت مت 
 1كستق  ه ف املصان  ا د دة يف: 
   سيقوس يأـ البواقي 
   ب  زرؽ يبشار 
 اضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبي. 

 اإلمسنػػػػػػػػا ر  موعػػػػػػػػ  جيكػػػػػػػػا علػػػػػػػػ   ػػػػػػػػد ث مصػػػػػػػػان  كباإل ػػػػػػػػاف  إُف هػػػػػػػػ ف اإلجنػػػػػػػػازات  تررػػػػػػػػز خ ػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػو 
 العامل .

 ك يف   ا مباشرة. 15 000فرص  عم  مباشرة ك  5 000كست لق ه ف املشار    
كعلػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػعيد الػػػػػػػػدكِف  هػػػػػػػػدؼ اجملموعػػػػػػػػ  إُف رسػػػػػػػػم  صػػػػػػػػتها يف السػػػػػػػػوؽ يف ارػػػػػػػػارج مػػػػػػػػت خػػػػػػػػالؿ تصػػػػػػػػد ر 

 ال لم الوط . اشباع تم  عندما اإلمسناإنتاجها الزا د مت 
منافػػػػػ  تقػػػػػ  يف كسػػػػػط كشػػػػػرؽ ك ػػػػػرب الػػػػػبالد   3  ػػػػػات يف  3قػػػػػد أدرجػػػػػا جيكػػػػػا يف برنا هػػػػػا  قيػػػػػق ك 

 يف السوؽ الدكلي . اإلمسنالبي  فا ع إنتاج 
باإل ػػػػػػػػػػاف  إُف ذلػػػػػػػػػػك  هػػػػػػػػػػدؼ جيكػػػػػػػػػػا إُف ز ػػػػػػػػػػادة طاقتهػػػػػػػػػػا اإلنتاجيػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػنو   مػػػػػػػػػػت الررػػػػػػػػػػاـ كالرمػػػػػػػػػػاؿ 

 .تنشط  اليامنها  6  ات سحق   9   مت خالؿ إنشاء2016مليوف طت  لوؿ عاـ  7 املسحوق  إُف
 كت مػػػػػػػن يف  إنتػػػػػػػاج اررسػػػػػػػان  ا ػػػػػػػاهزة مصػػػػػػػن 16  أطلقػػػػػػػا اجملموعػػػػػػػ  إنتػػػػػػػاج منتيفاهػػػػػػػاك ػػػػػػػدؼ تنو ػػػػػػػ   موعػػػػػػػ  

 مليوف مرت مكعم. 3.5الوصوؿ إُف طاق  إنتاج سنو   تبل  
 المجمع الصناعي إلسمنت الجزائر ومتةلبات التنمية المستدامة الفرع الثالث: 
الق ػػػػػػػػاء علػػػػػػػػ  ال بػػػػػػػػار  كاسػػػػػػػػتعادة ا ػػػػػػػػاجر كاحلػػػػػػػػد مػػػػػػػػت   إدارة االنبعا ػػػػػػػػاتالبيئػػػػػػػػ   محا ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت نثػػػػػػػػ  رػػػػػػػػ  

كلتحقيػػػػػق ذلػػػػػػك   ػػػػػددت  موعػػػػػػ  جيكػػػػػا إجػػػػػػراءات  .اسػػػػػتهالؾ ال اقػػػػػػ   ػػػػػمت ا كلو ػػػػػػات الر يسػػػػػي  للميفموعػػػػػػ 
هػػػػػ ف كتتمثػػػػػ   .للتوفيػػػػػق بػػػػػر مت لبػػػػػات التنميػػػػػ  الصػػػػػناعي  لق ػػػػػاع اإلمسنػػػػػا كبػػػػػر مت لبػػػػػات التنميػػػػػ  املسػػػػػتدام 

 :اإلجراءات فيما  لي
لتحقيػػػػػػػػػق مشػػػػػػػػػار   هػػػػػػػػػدؼ إُف تػػػػػػػػػوفا ال اقػػػػػػػػػ  كتعميمهػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػ  رامػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػان   l’APRUEاتفػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػ   •

 .اإلمسنا التابع  للميفم 
                                                 

1
 https://www.gica.dz/nos-projets//du 12-11  2017-  

 

 

https://www.gica.dz/nos-projets/
https://www.gica.dz/nos-projets/


 الجزائرالجزائر  االسمنت فياالسمنت في  شركاتشركاتارة المعرفة و ارة المعرفة و واقع ادواقع اد                                                                                                                                الثالث الثالث   الفصلالفصل

 

167 

 

ختفػػػػػػػيع اسػػػػػػػتهالؾ امليػػػػػػػاف الصػػػػػػػناعي  عػػػػػػػت طر ػػػػػػػق جتد ػػػػػػػد   ػػػػػػػات معا ػػػػػػػ  امليػػػػػػػاف املتواجػػػػػػػدة علػػػػػػػ  مسػػػػػػػتول  •
 املصان .

مواصػػػػػػػػػل  بػػػػػػػػػرام  اسػػػػػػػػػتبداؿ املرشػػػػػػػػػحات الكهربا يػػػػػػػػػ  بواسػػػػػػػػػ   االمتثػػػػػػػػػاؿ للمعػػػػػػػػػا ا البيئيػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػت خػػػػػػػػػالؿ      •
  . remplacement des électro-filtres par des filtres à manchesمرشػػػحات ا ريػػػاس ي

 يػػػػث أنػػػػ  مػػػػت أصػػػػ  ا ػػػػ  عشػػػػر مصػػػػنعا لإلمسنػػػػا التابعػػػػ  للميفمػػػػ   عشػػػػرة لػػػػد ها بالفعػػػػ  جيػػػػ  جد ػػػػد مػػػػت 
انػػػػػػ  اللػػػػػػ اف سػػػػػػيتم تزك ػػػػػػدذنا ارشػػػػػػحات جد ػػػػػػدة يماعػػػػػػدا مصػػػػػػنعي سػػػػػػور ال ػػػػػػزالف كزه  املرشػػػػػػحات ا د ػػػػػػدة

 مصمم  للحد مت استهالؾ ال اق  كانبعا ات  ازات الدفيئ  
إعػػػػادة تقيػػػػيم كدراسػػػػ  مواقػػػػ  ا ػػػػاجر املسػػػػت ل  للحػػػػد مػػػػت التوسػػػػ  علػػػػ   سػػػػاب ا را ػػػػي الزراعيػػػػ   كا ػػػػرتاـ  •

 .ار ط البيئي 
 عل  احلصوؿ عل  ه ف الشهادات. ملعا ا ف الالسعي إُف أف تكوف  ي  منتيفات اجملم  م ابق   •
 ػػػػػػرؽ النفا ػػػػػػات الصػػػػػػناعي  يدراسػػػػػػ  ا ػػػػػػدكل ملشػػػػػػركع جتػػػػػػر يب قصػػػػػػد دمػػػػػػ  النفا ػػػػػػات الصػػػػػػناعي  ك  رقهػػػػػػا يف  •

 فرف تاب  جملم  اإلمسنا جيكا 

 ؛ERCE  الماسسة الجهواة إلسمنت الشرقالفرع الرابع: 
 :هي ك دات إنتاجي  مخ  ERCE    ا هو   إلمسنا الشرؽ ت م املؤسس   
 ؛SCAEK  شرر  اإلمسنا لعر الكباة بس ي  
 ؛SCIMAT  شرر  اإلمسنا لعر توت  بباتن  
 ؛SCHB  شرر  اإلمسنا  ام  بوز اف بقسن ين  
 ؛SCHS  شرر  اإلمسنا  يفر سود بسكيكدة 
  SCT. شرر  اإلمسنا تبس  

 :باإل اف  إُف  الث ك دات خدمي 
 ؛SME  شرر  الصيان  للشرؽ بقسن ين  

 ؛ASS  ا مت كاردمات بباتن  شرر  

 CETIM. مررز الدراسات كاردمات التكنولوجي  الصناعي  ملواد البناء ببومرداس 
رمػػػػػػا هػػػػػػو ا زا ػػػػػػر  مسنػػػػػػا الصػػػػػػناعي إلكهػػػػػػي تسػػػػػػاهم بنسػػػػػػم معتػػػػػػ ة يف مبيعػػػػػػات االمسنػػػػػػا علػػػػػػ  مسػػػػػػتول اجملمػػػػػػ  

 مو ن يف الشك  التاِف:
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ونسبة المشاركة في مبيعات االسمنت على ERCE  سمنت الشرق: الماسسة الجهواة إل  2-3 الشكل 
 GICAسمنت الجزائر مستوى المجمع الصناعي إل

 
 مت الشررات مقدم  : مت اعداد ال الم استنادا ملعلومات  المصدر

 لمؤسسػػػػػ  ا هو ػػػػػ  إلمسنػػػػػا الشػػػػػرؽلمػػػػػت خػػػػػالؿ الشػػػػػك  أعػػػػػالف   ت ػػػػػن أف شػػػػػررات االمسنػػػػػا التابعػػػػػ    
 ERCEكهػػػػػي نسػػػػػب   مسنػػػػػا ا زا ػػػػػرعي إلاملبيعػػػػػات علػػػػػ  مسػػػػػتول اجملمػػػػػ  الصػػػػػنا مػػػػػت %43 اػػػػػا نسػػػػػبت تسػػػػػاهم  ؛

أف اجملمػػػػػ  مقسػػػػػم  ربػػػػػ  مؤسسػػػػػات جهو ػػػػػ  رمػػػػػا  إذا مػػػػػا علمنػػػػػا   40 يأن ػػػػػر امللحػػػػػق  معتػػػػػ ة ي ػػػػػواِف النصػػػػػ 
أسػػػػػػػلفنا الػػػػػػػ رر يالشػػػػػػػرؽ  الوسػػػػػػػط  ال ػػػػػػػرب  الشػػػػػػػل   كبالتػػػػػػػاِف فػػػػػػػرف أرػػػػػػػ  نسػػػػػػػب  رانػػػػػػػا للمؤسسػػػػػػػ  املتواجػػػػػػػدة 

 د.با ه  الشرقي  للبال
  حامة بوزاانحامة بوزاان  اإلسمنتاإلسمنتوشركة وشركة   عين التوتةعين التوتة  اإلسمنتاإلسمنت  ةةشركشركعرض كل من عرض كل من المةلب الثاني : المةلب الثاني :   

  ام  بوز اف كابراز خصا ع ر  شرر : اإلمسناكشرر   عر التوت  اإلمسناسيتم الت رؽ لك  مت شرر  
 عين التوتة اإلسمنت ةشركالفرع األوّل: 

تسا  .ودج 2.250.000.000ت أسهم برأس ماؿ قدرفك هي شرر  ذا GICA اإلمسناهي شرر  تابع  جملم   
1.الشرر  مت طرؼ  ل  إدارة

 

 : عر التوت  مت اإلمسناتتكوف شرر  

 مقر املد ر   العام  الكا ت بباتن  .1

 ببلد   تيالطو اإلمسناك دة إنتاج  .2

                                                 
1
https://www.scimat.dz/portail/ar/  2017 /11/10 بخارٌخ  
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 ك دة إنتاج احلص  ببلد   تيالطو .3

 ببسكرة اإلمسناك دة توز    .4

 ال   كرقل بتقرت ك  اإلمسناك دة توز    .5
 الشركة باألرقام:  
   وضعية انتاج اإلسمنت .1

 الوحدة : طن     2016 -2011الفترة عين التوتة خالل  اإلسمنتلشركة  اإلسمنتوضعية انتاج   2-3 جدول 
201120122013201420152016 السنوات

76768611323241155012107131910721801119193 حجم االنتاج

 اعداد ال الم استنادا ملعلومات مقدم  مت الشرر   : مت المصدر

بف ػػػػػػػػ  ا هػػػػػػػػود الػػػػػػػػ   بػػػػػػػػ  ا  2016-2011عرفػػػػػػػػا الشػػػػػػػػرر  ت ػػػػػػػػورا يف  يفػػػػػػػػم االنتػػػػػػػػاج خػػػػػػػػالؿ الفػػػػػػػػرتة 
القػػػػػا موف علػػػػػ  الشػػػػػرر  كسػػػػػيعهم الػػػػػدا م لت و رهػػػػػا مػػػػػت خػػػػػالؿ توسػػػػػي   يفػػػػػم نشػػػػػاطها كز ػػػػػادة  صػػػػػتها السػػػػػوقي  

ا  ػػػػػػدؿ علػػػػػػ  ذلػػػػػػك ت ػػػػػػور مؤشػػػػػػر دنػػػػػػو االنتػػػػػػاج مػػػػػػت سػػػػػػن  إُف مػػػػػػت خػػػػػػالؿ ز ػػػػػػادة االنتػػػػػػاج ك سػػػػػػر النوعيػػػػػػ   كمػػػػػػ
 أخرل. 
 وضعية المبيعات .2
 طن :الوحدة 2016 -2011عين التوتة خالل الفترة  اإلسمنتلشركة  اإلسمنتمبيعات وضعية   3-3 جدول 

201120122013201420152016 السنوات

10363811147047116836910800521080891120915 وضعية المبيعات

 : مت اعداد ال الم استنادا ملعلومات مقدم  مت الشرر   المصدر

 2011 تبػػػػػػر أف مبيعػػػػػػات الشػػػػػػرر  شػػػػػػهدت إرتفاعػػػػػػا ملحو ػػػػػػا خػػػػػػالؿ الفػػػػػػرتة   3-3يمػػػػػػت خػػػػػػالؿ ا ػػػػػػدكؿ 
  يف السػػػػػوؽ ا زا ر ػػػػػ    اإلمسنػػػػػاكهػػػػػ ا راجػػػػػ  إُف سػػػػػعي الشػػػػػرر  إُف تلبيػػػػػ   ال لػػػػػم الكبػػػػػا علػػػػػ  مػػػػػادة  2016 –

كهػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػردف إُف التوقفػػػػػػػػات الػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػيم الػػػػػػػػدكرة  2015-2014اض املسػػػػػػػػيف  خػػػػػػػػالؿ العػػػػػػػػامر باسػػػػػػػػتثناء االخنفػػػػػػػػ
   االنتاجي  مت فرتة  خرل وا  نعك  عل  قيم  املبيعات.
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 عدد العمال .3
 2016 -2011عين التوتة خالل الفترة  اإلسمنتلشركة  عدد العمال  4-3 جدول 

201120122013201420152016 السنوات 

517488486445493506  دد العمالع

 : مت اعداد ال الم استنادا ملعلومات مقدم  مت الشرر   المصدر

نال ػػػػػػ  أف عػػػػػػدد العمػػػػػػاؿ عػػػػػػرؼ اخنفا ػػػػػػا  سوسػػػػػػا خػػػػػػالؿ الفػػػػػػرتة املدركسػػػػػػ  بفػػػػػػارؽ   4-3يمػػػػػػت خػػػػػػالؿ ا ػػػػػػدكؿ 
يػػػػػػ  الػػػػػػ  تنتهيفهػػػػػػا راجػػػػػػ  لسياسػػػػػػ  التو  كهػػػػػػ ا 2016 -2011أفػػػػػػراد بػػػػػػر  9ك  2014 -2011فػػػػػػردا بػػػػػػر  72بلػػػػػػ  

 .   يث عملا عل  تقليع العمال  الدا م  كاملؤقت  خالؿ ه ف الفرتة الشرر  
  وتكالي  التكوان  تةور عدد المتكونين .4

 عين التوتة  اإلسمنتلشركة  عدد العمال المتكونين وتكالي  التكوان  5-3 جدول 

 2016 -2011خالل الفترة 
201120122013201420152016 السنوات

619768743719646610  المتكونين في السنةعدد 

تكالي  التكوان ب 
 "د.ج" في السنة   301

213723352143859284602803230661

 : مت اعداد ال الم استنادا ملعلومات مقدم  مت الشرر   المصدر   

 إرتفاعػػػػػػػػاال ػػػػػػػػ  ذنيػػػػػػػػ  بال ػػػػػػػػ  لتكػػػػػػػػو ت عما ػػػػػػػػا  يػػػػػػػػث نأف الشػػػػػػػػرر  تػػػػػػػػوِف أ  5-3يمػػػػػػػػت ا ػػػػػػػػدكؿ  ت ػػػػػػػػن 
  بينمػػػػػػػا سػػػػػػػيف  تراجعػػػػػػػا  سوسػػػػػػػا إُف 2012فػػػػػػػردا يف  120االرتفػػػػػػػاع هػػػػػػػ ا لعػػػػػػػدد املتكػػػػػػػونر فقػػػػػػػد جتػػػػػػػاكز  امسػػػػػػػتمر 
كهػػػػػػ ا راجػػػػػػ  لتقلػػػػػػيع  يفػػػػػػم العمالػػػػػػ  مػػػػػػت جهػػػػػػ  كرػػػػػػ ا اخنفػػػػػػاض  يفػػػػػػم االنتػػػػػػاج ن ػػػػػػرا للتوقفػػػػػػات  2015 ا ػػػػػػ  

إُف مػػػػػػا فػػػػػػوؽ  ارتفعػػػػػػايػػػػػػث    أ  ػػػػػػا يف تكػػػػػػالي  التكػػػػػػو ت إرتفاعػػػػػػااملسػػػػػيفل  يف بعػػػػػػع ا  يػػػػػػاف  ك قابػػػػػػ  ذلػػػػػػك 
3أل   30لتستقر فيما  قارب  2013ال ع  خالؿ سن  

 . 2016دج خالؿ 10
 بوزاان حامة اسمنت الفرع الثاني: عرض شركة  
 قػػػػػػػػػػػػدرف برأمسػػػػػػػػػػػاؿ EPE- SPA ذات أسػػػػػػػػػػػػهم  شػػػػػػػػػػػرر  هػػػػػػػػػػػػي جيكػػػػػػػػػػػا  جملموعػػػػػػػػػػػػ  تابعػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػرر  كهػػػػػػػػػػػي   

 - بوز ػػػػػػػػاف  امػػػػػػػػ  يف  قػػػػػػػػ  إلمسنػػػػػػػػاا مصػػػػػػػػن  مػػػػػػػػت تتكػػػػػػػػوف. 1998 عػػػػػػػػاـ يف إنشػػػػػػػػاؤها ة دج  200.000.000.00
 هػػػػػػػػي:  التػػػػػػػػواِف علػػػػػػػػ  جتار ػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػدات  3ي ك ػػػػػػػػالث سػػػػػػػػنو ا اإلمسنػػػػػػػػا مػػػػػػػػت طػػػػػػػػت مليػػػػػػػػوف(1) بسػػػػػػػػع  قسػػػػػػػػن ين 
 .كسكيكدة كعناب  قسن ين 
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 : لي اا  تعلق فيما املستدام   التنمي ك  للتحسرتت ل   مواطن  شرر  هي بوز اف ام   إمسنا شرر  إف
  كالر ي  اإلنتاجي. 
 املستمرة؛ التكو ت كالتدر م عمليات خالؿ مت املو فر رفاءة 
 السالم ؛/  الن اف   يث مت العم   ركؼ 
 كمحا تها البيئ  عل  احلفاظ 

  كمية االنتاج والشحن: .1

 حامة بوزاانلشركة اإلسمنت كمية انتاج الكلنكر، االسمنت والشحن  6-3 جدول 
الوحدة: طن        2017 -2016خالل الفترة 

  براملقارن

2016/2017 

2017

 يل ا    خر سبتم  

2016  

النسب  
 املئو  

 النسب  الفارؽ
 املئو   

 الفعلي امل  ط الفعلي
 الكمية

 ج الكلنكرا انت 661852 499089 573591 115 88261 13-
 انتاج االسمنت 867875 653000 805058 127 62817 7-
 الشحن  880410 653000 792263 125 88147 10-

 : مت اعداد ال الم استنادا ملعلومات مقدم  مت الشرر   المصدر 

 تبر اف رمي  االنتاج ا قق  قد جتاكزت الكمي  املتوقع  كبالتاِف فالشرر  قاما  (6-3) مت خالؿ ا دكؿ
   %01نسب    7403بز ادة رمي  انتاج ر  مت الكلنكر كاالمسنا  فقد بل ا الز ادة يف انتاج الكلنكر يف سن  

كالز ادة يف رمي  الشحت مت الكلنكر كاالمسنا  ،%73بينما جتاكزت ر  مت نسب  الز ادة يف انتاج مادة االمسنا 
ف لك الف الكميات  ال م  بدك بالقيم السالب  7403ك  7402بر سن   اما الفارؽ يف النسم  % 71نسب  

ال لم الكبا عل  ه ف  اـ يف رميات االنتاج إُفك عود االرتفاع ا  ،7403سبتم   04املسيفل  رانا إُف  ا   
 املواد يف السوؽ كسعي الشرر  إُف ز ادة أربا ها كتلبي  ا تياجات العمي .
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 حجم المبيعات، القيمة المضافة والنتيجة االجمالية  للشركة  .2
 بوزاان لشركة اإلسمنت حامة حجم المبيعات، القيمة المضافة والنتيجة االجمالية   (7-3) جدول

 دج  -الوحدات  طن   2017 -2016خالل الفترة 
  2016 (سبتم 30ل ا  )2017 2016/2017املقارن  بر

النسب  
 املئو  

 النسب  الفارؽ
 املئو   

 الكمية  الفعلي امل  ط الفعلي

 المبيعات  661852 499089 573591 115 88261 13-
 القيمة المضافة 3352613 2117483 2592805 122 759808- 23-
النتيجة قبل  880410 653000 792263 125 88147 10-

 الضرابة 
 : مت اعداد ال الم استنادا ملعلومات مقدم  مت الشرر   المصدر

نال ػػػػػػػ  اف رػػػػػػػ  مػػػػػػػت نسػػػػػػػب  املبيعػػػػػػػات   القيمػػػػػػػ  امل ػػػػػػػاف  كالنتييفػػػػػػػ  اال اليػػػػػػػ  قػػػػػػػد   (7-3) مػػػػػػػت ا ػػػػػػػدكؿ
أم أف الشػػػػػػػػرر  قػػػػػػػػد  ،%25،ّ%22،%15: بػػػػػػػػػلػػػػػػػػ  الرتتيػػػػػػػػم  ققػػػػػػػػا ز ػػػػػػػػادة عػػػػػػػػت النسػػػػػػػػم املتوقعػػػػػػػػ  قػػػػػػػػدرت ع

   ققا ز ادة  هام  قيم  أربا ها كه ا ن را للز ادة املسيفل  يف  يفم االنتاج كال لم علي  يف السوؽ.
 مال ـــــــــــوان العـــــتك .3

 لشركة اإلسمنت حامة بوزاان لشركة اإلسمنت عين التوتة  تكالي  التكوان (8-3)جدول 
  الوحدة: دج   2017 -2016لفترة خالل ا

  2016 (سبتم 30ل ا  )2017 2016/2017املقارن  بر

 الكمي   الفعلي امل  ط الفعلي املئو    النسب  الفارؽ النسب  املئو  
 تكالي  التكو ت 613228 552568 526259 95 86969 14-

 رر  : مت اعداد ال الم استنادا ملعلومات مقدم  مت الش المصدر

 اذنيػػػػػػػ  بال ػػػػػػػ  لتكػػػػػػػو ت عما ػػػػػػػا  يػػػػػػػث نال ػػػػػػػ  إرتفاعػػػػػػػأف الشػػػػػػػرر  تػػػػػػػوِف أ  (8-3) مػػػػػػػت ا ػػػػػػػدكؿ ت ػػػػػػػن 
0ألػػػػػػػػػػ   613 مبلػػػػػػػػػػ   2016لتكػػػػػػػػػػالي  التكػػػػػػػػػػو ت  يػػػػػػػػػػث جتػػػػػػػػػػاكزت يف  امسػػػػػػػػػػتمر 

بينمػػػػػػػػػػا بل ػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػب   دج   10
ءة   كذلػػػػػػك  ػػػػػػدؿ علػػػػػػ  أف الشػػػػػػرر  تػػػػػػدرؾ جيػػػػػػدا قيمػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  كالكفػػػػػػا %51  7403التكػػػػػػالي  إُف  ا ػػػػػػ  سػػػػػػبتم  

 كبالتاِف  تواص  اسرتاتييفيتها فيما سنع رصد  صع  هام  مت ميزانياها لتكو ت كتدر م  عما ا.
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 وشركة االسمنت حجار السودعين الكبيرة  اإلسمنت ةشركالمةلب الثالث : عرض كل من 
   عين الكبيرة اإلسمنتتقدام شركة لفرع األول: ا

مت رأمسا ا البال     ٪100تابع  جملموع  جيكا ال  نتلك إف شرر  امسنا عر الكباة هي شرر  مساذن  
رم  اؿ شرؽ مقر   20هكتارا ك ق  عل  بعد  24عل  مسا    اإلمسناد نار. ة بناء مصن     000 000 200 2

 رم جنوب دا رة عر الكباة   7كال    س ي  كعل  بعد 
املتعاقػػػػػػد عليػػػػػػ  سػػػػػػنو ا  تقػػػػػػـو الشػػػػػػرر   اليػػػػػػا   CPAالبورتالنػػػػػػدم ي اإلمسنػػػػػػاطػػػػػػت مػػػػػػت 0000001كبقػػػػػػدرة تبلػػػػػػ  

 بتصني :
 CPJ   :CPJ-CEM II/A 42.5 NA 442أمسنا بورتالند م  إ افات • 
 CRS  :CPA-CEM I-42,5 ES NA 443 لألمالح امسنا مقاـك• 
 البرتكِف إذا رانا  ركؼ السوؽ تسمن ب لك. اإلمسناك   CPA52.5, le CPJ 32.5رما شنكت أف تصن   

رر  بػػػػػالقرب مػػػػػت  يفػػػػػر تسػػػػػمن ا تياطاتػػػػػ  بالوفػػػػػاء با تياجػػػػػات التشػػػػػ ي  طو لػػػػػ  ا جػػػػػ  كذلػػػػػك بعمػػػػػر كتقػػػػػ  الشػػػػػ
 220سػػػػػػن  كفقػػػػػػػا للدراسػػػػػػات االخػػػػػػػاة. رمػػػػػػا ت  ػػػػػػػي مسػػػػػػا   تبلػػػػػػػ   ػػػػػػػواِف  100تقػػػػػػد رم  ػػػػػػػ ف ا ػػػػػػاجر  تعػػػػػػػدل 

 هكتارا  كهي تست رج املواد اراـ الر يسي  مت كد ع  جب   ون  كجباؿ ال ر ي ني  مولوتو .
 حجم االنتاج  .1

 عين الكبيرةكمية انتاج الكلنكر، االسمنت لشركة اإلسمنت  (9-3)جدول 
 الوحدة  طن                                               2017 -2012خالل الفترة             

 : مت اعداد ال الم استنادا ملعلومات مقدم  مت الشرر   المصدر

 تبػػػػػػػر أف رميػػػػػػػ  االنتػػػػػػػاج لكػػػػػػػ  مػػػػػػػت مػػػػػػػادي االمسنػػػػػػػا كالكلينكػػػػػػػر ترتفػػػػػػػ    (9-3) مػػػػػػػت خػػػػػػػالؿ ا ػػػػػػػدكؿ
ي  الشػػػػػػرر  مػػػػػت طاقتهػػػػػػا االنتاجيػػػػػ   رمػػػػػػا اف دخػػػػػوؿ ارػػػػػػط ا د ػػػػػػد بشػػػػػك  مسػػػػػػتمر كربػػػػػا كذلػػػػػػك  عػػػػػود إُف توسػػػػػػ
2016ّ2017 اع  مت  يفم االنتاج بر سن  2017يالثاين  يف العم  يف الثال ي ا كؿ مت عاـ 

 حجم المبيعات والقيمة المضافة  .2

 

 السنوات  2012 2013 2014 2015 2016 2017
 انتاج االسمنت  1266004 1280414 1310148 1320207 1500000 2900000
 انتاج الكلينكر  971146 1006720 1056730 1060006 1210010 2310020
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  عين الكبيرةحجم المبيعات والقيمة المضافة لشركة اإلسمنت  (10-3)جدول 
KDA الىحدة                                             2015 -2010خالل الفترة 

 
 
 

 داد ال الم استنادا ملعلومات مقدم  مت الشرر مت اع: المصدر

ادة االمسنػػػػػػا ترتفػػػػػػ  بشػػػػػػك  مسػػػػػػتمر ملػػػػػػ تبػػػػػػر أف  يفػػػػػػم املبيعػػػػػػات لكػػػػػػ    (10-3) مػػػػػػت خػػػػػػالؿ ا ػػػػػػدكؿ
  كبالتػػػػػاِف  سػػػػػوؽ االمسنػػػػػاكبنسػػػػػم معتػػػػػ ة كذلػػػػػك  عػػػػػود لل لػػػػػم املتزا ػػػػػد عليهػػػػػا    يػػػػػث أف العيفػػػػػز املسػػػػػيف  يف 

 لز ادة يف االنتاج كبالتاِف رقم االعماؿ.فالشرر   اكؿ أف تسد ه ف العيفز عت طر ق ا
  SCHS  سكيكدة - سودال شركة اسمنت حجارالفرع الثاني : 

  هػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػرر  تابعػػػػػػػػػػػ  جملمػػػػػػػػػػػ  جيكػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػرأس مػػػػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػػػػدرف SCHSسػػػػػػػػػػػود ي-شػػػػػػػػػػػرر  امسنػػػػػػػػػػػا احليفػػػػػػػػػػػار
 01مػػػػػػػت  ابتػػػػػػػداءكنيسػػػػػػػم -دج  دخلػػػػػػػا يف شػػػػػػػرار  مػػػػػػػ  الشػػػػػػػر ك االجتمػػػػػػػاعي اإل  ػػػػػػػاِف بػػػػػػػزم 1.550.000.000

 جملم  جيكا.  ٪65  مقاب  أ لبي  ٪ 35بنسب    2008فبراٌر
قسػػػػػػػػن ين  ك  -الػػػػػػػػ م  ػػػػػػػػربط عنابػػػػػػػػ   44 يفػػػػػػػػر السػػػػػػػػود علػػػػػػػػ  ال ر ػػػػػػػػق ا ػػػػػػػػورم رقػػػػػػػػم  اإلمسنػػػػػػػػا قػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػن   

رلػػػػػػم مػػػػػػت مد نػػػػػػ  عنابػػػػػػ  كبال ػػػػػػبط يف بلد ػػػػػػ  بكػػػػػػوش ر ػػػػػػر دا ػػػػػػرة بػػػػػػت عػػػػػػزكز كال ػػػػػػ    50سػػػػػػكيكدة  علػػػػػػ  بعػػػػػػد 
 سكيكدة.

هكتػػػػػػار. كهػػػػػػو  عمػػػػػػ  علػػػػػػ  طػػػػػػوؿ خػػػػػػط السػػػػػػك  احلد د ػػػػػػ   29علػػػػػػ  مسػػػػػػا   تقػػػػػػدر بػػػػػػػ  اإلمسنػػػػػػا رتبػػػػػػ  مصػػػػػػن  
 ال م ة رب   بقسم مت املسار الداخلي.

: احلصػػػػػػػوؿ علػػػػػػػ  اإلمسنػػػػػػػاك قػػػػػػػـو جبميػػػػػػػ  عمليػػػػػػػات إنتػػػػػػػاج   1973بػػػػػػػدا يف العمػػػػػػػ  منػػػػػػػ  عػػػػػػػاـ  اإلمسنػػػػػػػامصػػػػػػػن   
 الشحت. -الت ز ت  - اإلمسناإنتاج الكلنكر ك  -النق   -املادة اراـ 

 أل  طت: 900خ ر انتاجير ب اق  إنتاجي  تبل  مت  اإلمسناك تكوف مصن   
 اليـو الكلنكر. / طت 1250  بقدرة انتاج 1973ارط ا كؿ: تار   البدء 
 طت  وميا مت الكلنكر . 1800كصلا قدرت  االنتاجي  إُف  1993يسن   1975ارط الثاين: تار   البدء 

يفػػػػػػػر ال ػػػػػػػر يف كادم الكبػػػػػػػا. ك شػػػػػػػك  هػػػػػػػ  ت  سػػػػػػػت   املصػػػػػػػن   يفػػػػػػػر ت  ا يفػػػػػػػر ا ػػػػػػػام يف جبػػػػػػػ  صػػػػػػػافي  ك  
 ا يفر ت  موع إ تياطيات املواد اراـ الر يسي  ملصن  امسنا احليفر السود.

 السنوات  2010 2011 2012 2013 2014 2015
  يفم املبيعات  5926217 6135834 6897429 7457639 8198405 8453845
  القيم  امل اف   3096789 4079013 4788738 5337053 5835309 6004074
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رػػػػػم مػػػػػت مد نػػػػػ  عنابػػػػػ   شنتػػػػػد علػػػػػ  مسػػػػػا     59رػػػػػم مػػػػػت املصػػػػػن   ك   8 يفػػػػػر احليفػػػػػر ا ػػػػػام:  قػػػػػ   علػػػػػ  بعػػػػػد 
ز بػػػػػػاحليفر ا ػػػػػػام يف هػػػػػػ ا اجملػػػػػػر مليػػػػػػوف طػػػػػػت   تميػػػػػػ 150هكتػػػػػػار   قػػػػػػدر ا تيػػػػػػاطي االسػػػػػػت الؿ بػػػػػػ رثر مػػػػػػت  162

 بالنقاكة كالتيفان .  تم است راج احليفر ا ام باست داـ املتفيفرات.
هكتػػػػػػارا  كزنػػػػػػوم علػػػػػػ  ا تياطيػػػػػػات  72رػػػػػػم مػػػػػػت املصػػػػػػن . تبلػػػػػػ  مسػػػػػػا ت    4ا يفػػػػػػر ال يػػػػػػ :  قػػػػػػ  علػػػػػػ  بعػػػػػػد   

 مال ر طت. 6تقدر  واِف 
يكانيكيػػػػػ   يػػػػػث  ػػػػػتم  تشػػػػػكلي  يف رومػػػػػات   ػػػػػتم سػػػػػحم ال ػػػػػر عػػػػػت طر ػػػػػق عمليػػػػػ  ا ػػػػػرؼ باسػػػػػت داـ  رفػػػػػ  م

 مث  م  عل  شا نات ليتم إرسا ا إُف املصن .
الرمػػػػ :  ػػػػدخ  يف تصػػػػػني  ارلػػػػيط ارػػػػاـ كهػػػػػو مصػػػػدر مػػػػادة السػػػػػيليكات.  ػػػػتم تور ػػػػدف مػػػػػت مصػػػػن  املػػػػاء االبػػػػػيع  

 لإلمسنا يف كال   تبس .
 س  .تب -يمنيفم الونزة FERPHOSخاـ احلد د:  تم جلب  مت مصن  فافوس   
كالشػػػػػػا نات مػػػػػػت  wagons   ػػػػػػتم تػػػػػػوفاف عػػػػػػت طر ػػػػػػق العربػػػػػػات ٪05بنسػػػػػػب   اإلمسنػػػػػػاا ػػػػػػب :  ػػػػػػدخ  يف صػػػػػػناع   

  اات عر مليل .
  كتق  عل  بعد   ARCELOR MITTAL –ANNABA تم توفاف م   م  الصلم أرسيلور ميتاؿ  :*1دفااملعبث خ 

 رلم.50
 للشركة معلومات ورقة: 

 .اإلمسنا كتسو ق اجإنت: الر يسي النشاط   
 .البناء مواد: الق اع  
 دج 1.550.000.000برأمساؿ  مساذن  شرر : القانوين الو    
 .ساع /  ري  1600 قدرةب طت 900 000: االنتاجي  القدرة  

 اوجػػػػػػػم 59 ك دا مػػػػػػػا عػػػػػػػامال 241 بيػػػػػػػنهم مػػػػػػػت عػػػػػػػامال 331 اإلمسنػػػػػػػا مصػػػػػػػن   شػػػػػػػ  : العمالـــــــة حجـــــــم .1
 .قود ما قب  التش ي ع يف 31 ك املدة   ددة عقود

 والخبيرة. الماهلة البشراة الموارد .2
 الشرر  يف العامل  القول مت٪ 61 ا امع  مو فو شنث    

                                                 

1
 خبػػػػػث املعػػػػػادف: هػػػػػو مسػػػػػاد فسػػػػػفورم  نػػػػػت  عنػػػػػد صػػػػػهر  د ػػػػػد الزهػػػػػر بفػػػػػرف التحو ػػػػػ  لتح ػػػػػا الصػػػػػلم, فتتحػػػػػد الشػػػػػوا م الفسػػػػػفور   باحلد ػػػػػد مػػػػػ  

 .  جسمان مساميان ل  لوف دارتالب ان  القاعد   للفرف امل رور, كت فو علي س ن احلد د املنصهر مث تفص
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 سن . 42 العامل  اليد عمر متوسط ك بل    
 الشركة وأرقام بيانات: 
 كجػػػػػود علػػػػػ  كهػػػػػو دليػػػػػ  دنوهػػػػػا السػػػػػرتاتييفي  متينػػػػا أساسػػػػػا  ػػػػػوفر لإلمسنػػػػػاالسػػػػػود   يفػػػػػر لشػػػػػرر  اإلرنػػػػا  ا داء إف

 .لليفودة كمال م  فعال  سياس 
 رقم االعمال والقيمة المضافة  .3

 2012-2008السود في الفترة  حجر والقيمة المضافة لشركة رقم االعمال (11-3) جدول
 السنوات  2008 2009 2010 2011 2012
 رقم ا عماؿ مليوف دج 3391 3471 3660 4701 5428
3468 2712 2027 1754 1735  امل اف  مليوف دجالقيم  

 : مت اعداد ال الم استنادا ملعلومات مقدم  مت الشرر   المصدر

 انتاج االسمنت والكلينكر  .0
 2012-2008السود في الفترة  حجر االسمنت والكلينكر لشركة انتاج (12-3)جدول 

 السنوات 2008 2009 2010 2011 2012
 نا   طت انتاج االمس 890052 936088 985657 1069017 1120014
831086 843012 814600 736506 703711  انتاج الكلينكر   طت 

 : مت اعداد ال الم استنادا ملعلومات مقدم  مت الشرر   المصدر

 للشػػػػػػػػرر  كرػػػػػػػػ ا  يفػػػػػػػػم االنتػػػػػػػػاج مػػػػػػػػت مػػػػػػػػادي رقػػػػػػػػم االعمػػػػػػػػاؿ تبػػػػػػػػر أف   (12-3)ر مػػػػػػػػت خػػػػػػػػالؿ ا ػػػػػػػػدكل
لز ػػػػػػادة ال اقػػػػػػ  االنتاجيػػػػػػ  يف الفػػػػػػػرتة ك  عػػػػػػود ة كذلػػػػػػترتفػػػػػػ  بشػػػػػػك  مسػػػػػػتمر كبنسػػػػػػم معتػػػػػػػ  كالكلينكػػػػػػر االمسنػػػػػػا 
 املدركس .

 تبسة والبسكراة لإلسمنت -الماء االبيض اإلسمنت  ةشركالمةلب الثاني : عرض كل من 
   تبسة-الماء االبيض  شركة أسمنتالفرع األول: 

.GICAالمسناجملم  ااقتصاد     كهي شرر  تابع   عمومي هي شرر  (SCT) تبس -املاء االبيع أمسنا شرر  

 الثال  : اإلمسنا مؤسسات بشرار  بريف ا ص   اة إنشاؤه
-ERCE: 60٪،

-٪ERCO: 20،

-٪ECDE: 20.

.1997يف عاـ هامت قبل٪100بنسب ولور ف صبحاERCE موع  ا بعد ذلك مث اشرته

 دج2،700،000،000.00:االمسنا برأس ماؿ قدرف لتصني  كبي هي شرر  
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 رقام:كة باألالشر 
 القيمة المضافة و النتيجة الصافية األعمال ،  رقم .1

 تبسة - لشركة االسمنت الماء األبيضالقيمة المضافة و النتيجة الصافية األعمال ،  رقم (13-3)جدول 

 

 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 kdaا عماؿ  رقم 2483710 3017642 3135865 3253958 2404127 4287336
 kdaالقيم  امل اف   1325872 1765772 1859252 2031924 1281101 2637987
 kdaالنتييف  الصافي   332743 629785 831202 917945 340054 510677

 : مت اعداد ال الم استنادا ملعلومات مقدم  مت الشرر   المصدر 

 عمػػػػػاؿ  القيمػػػػػ  امل ػػػػػاف  كالنتييفػػػػػ  شنكػػػػػت القػػػػػوؿ أف قػػػػػيم رػػػػػ  مػػػػػت رقػػػػػم ا (13-3)مػػػػػت خػػػػػالؿ ا ػػػػػدكؿ            
 2013   يػػػػػػث بل ػػػػػػا اقصػػػػػػ  قيمػػػػػػ   ػػػػػػا يف سػػػػػػن  2015-2010الصػػػػػػافي  سػػػػػػيفلا ارتفاعػػػػػػا تػػػػػػدررنيا خػػػػػػالؿ الفػػػػػػرتة 

  مث سػػػػػػػيفلا اخنفا ػػػػػػػا بعػػػػػػػد ذلػػػػػػػك بسػػػػػػػبم ا ع ػػػػػػػاؿ الػػػػػػػ  حلقػػػػػػػا بػػػػػػػاآلالت وػػػػػػػا أدل إُف االخنفػػػػػػػاض يف رميػػػػػػػ  
 .    2015ود االرتفاع مت جد د يف االنتاج كبالتاِف رقم ا عماؿ كالنتييف  الصافي    ليع

  من االسمنت مية االنتاجك  .2
  تبسة – لشركة االسمنت الماء األبيضمن االسمنت   مية االنتاجك (14-3)جدول

 2015-2010خالل الفترة 
 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 انتاج االمسنا طت 560033 580013 563516 537500 368815 614047
 : مت اعداد ال الم استنادا ملعلومات مقدم  مت الشرر   صدرالم  

 تبػػػػػػػر أف الكميػػػػػػػ  املنتيفػػػػػػػ  مػػػػػػػت االمسنػػػػػػػا يف تزا ػػػػػػػد ملحػػػػػػػوظ خػػػػػػػالؿ الفػػػػػػػرتة   (14-3)مػػػػػػػت خػػػػػػػالؿ ا ػػػػػػػدكؿ      
 ا تياجػػػػػػات دراسػػػػػػ  علػػػػػػ  كاملبػػػػػػ  ا يػػػػػػد كالتسػػػػػػيا الكبػػػػػػاة ارػػػػػػ ة إُف االرتفػػػػػػاع هػػػػػػ ا سػػػػػػبم ك رجػػػػػػ  2010-2015

 يف  ػػػػػػػ م  اسػػػػػػػتثمارات كمباشػػػػػػػرة اإلنتاجيػػػػػػػ  ال اقػػػػػػػ  مسػػػػػػػتول كرفػػػػػػػ    املنتػػػػػػػوج كنوعيػػػػػػػ   رميػػػػػػػ  ك سػػػػػػػر السػػػػػػػوؽ
 املصػػػػػػن   ت هيػػػػػػ  إلعػػػػػػادة مناسػػػػػػب  تكنولوجيػػػػػػ  ك تقنيػػػػػػ  كسػػػػػػا   ك ػػػػػػ  علػػػػػػ  أساسػػػػػػا ترتكػػػػػػز الػػػػػػ  اإلمسنػػػػػػا ق ػػػػػػاع
   .عامليا  ا املعموؿ البيئي  املعا ا كمراعاة تقنيا كتكو نها العامل  اليد عل  ا اف  
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   التكوان وتكالي  العمال دعد .3
  تبسة – لشركة االسمنت الماء األبيض  التكوان وتكالي  العمال عدد (15-3) جدول

 2015-2010خالل الفترة 
 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 عدد العمال الكلي 320 313 301 288 300 333
445 252 237 184 86 //  عدد العمال المكونين

19853 17478 12379 8306 6953  دج310 تكالي  التكوان //
 : مت اعداد ال الم استنادا ملعلومات مقدم  مت الشرر   المصدر 

 ارتفػػػػػػػػػاع يف التكػػػػػػػػػو ت تكػػػػػػػػػالي  كرػػػػػػػػػ ا املتكػػػػػػػػػونر عػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػت رػػػػػػػػػ   اف نال ػػػػػػػػػ  (15-3) ا ػػػػػػػػػدكؿ مػػػػػػػػػت          
  فهػػػػػػي كبالتػػػػػػاِف كالتكػػػػػو ت املعرفػػػػػػ  ارتسػػػػػاب أذنيػػػػػػ  تػػػػػدرؾ الشػػػػػػرر  أف  عػػػػػػ  كهػػػػػ ا املدركسػػػػػػ  الفػػػػػرتة خػػػػػػالؿ مسػػػػػتمر

 اجملاؿ ه ا يف معت ة مالي  اعتمادات كختصع عما ا كرسكل  لتدر م بال   اذني  توِف
 لإلسمنت البسكراة عرض شركةالفرع الثاني : 

 اإلمسنا كبي  تصني ذات أسهم تقـو ب شرر  هي BISKRIA CIMENT S.P.A لإلمسنا البسكر   شرر      
  .دج 870.000.000.00: عياجتما ماؿ برأس

 : توار   مهم  للشرر 
 ؛2009انشاء الشرر  يف جانفي  ة 
  2013كبدأت ا ش اؿ يف  اجناز ارط ا كؿ يف مام   
 : بدا   دخوؿ ارط ا كؿ يف االنتاج 

 2016انتاج الكلينكر: مام  
  2016انتاج االمسنا : جواف  
 موزع  رما لي: سن /  طت مال ر 4 تبل  الي إ  ب اق  إنتاج خ وط 3 عل  اإلمسنا مصن  زنتوم

 يف السن .مت االمسنا مليوف طت  1طت / اليـو مت الكلينكر أم  3000خط االنتاج ا كؿ:  
 يف السن .مت االمسنا مليوف طت  1.5 طت / اليـو مت الكلينكر 6000: الثاينخط االنتاج  
 يف السن .مت االمسنا يوف طت مل1.5 طت / اليـو مت الكلينكر 6000خط االنتاج ا كؿ:  

طت / اليـو مت  1500رما تدرس الشرر  اقام  خط انتاج راب  لإلمسنا ا بيع ب اق  انتاج 
 طت/السن , 500000  أم الكلينكر
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 مت منهيفي بشك  افيه التحكم  تم مت االمسنا ال  ا ودة  عاليانواعا   إلمسنالالبسكر   شرر  تنت 

 CETIM Building Materials التكنولوجي  كاردمات الدراسات مررز قب  مت دكرم كبشك  املصن  خمت  قب 

Industry (للمواصف  كفقنا ISO 17025*
:هي املنتيفات ه ف(. 1

CEM II / A 42.5 NA 442 البورتالندم املررم اإلمسنا •

CEM II / B 32.5 NA 442 املررم البورتالندم اإلمسنا •

 CEM I 42.5 - ES NA 443 CRS للك  تات مقاـك أمسنا •

CRSCEM IV / A-SR 42.5 NA 443 للك  تات مقاـك أمسنا •

يف  اؿ البيئ  فرف خ وط االنتاج للشرر  تتقيد بالشركط القانوني  كالتن يمي  املتعلق   يفم االنبعا ات ك 
بينما  يفم ال اق  احلرار      Nm3/30mg ( كاستهالؾ ال اق  الكهربا ي  كاحلرار     يث تق   يفم االنبعا ات عت

 .100kWH/ tonne ciment CPA عت تساكم كال اق  الكهربا ي  تق  أك    (750kcal/kg-clinker   ددة بػ
س ي    يفار  –قسن ين   عر الكباة  –مت خالؿ العرض السابق لشررات االمسنا ي ام  بوز اف    

 بسكرة  -تبس  كالبسكر   لإلمسنا -باتن   املاء ا بيع -توت قسن ين   عر ال -سكيكدة   ام  بوز اف -السود
ف الشررات تسع  إُف توسي  خ وط انتاجها كطاقاها التش يلي  كذلك لت  ي  العيفز املسيف  يف شنكت القوؿ أ

 .2016مليوف طت يف سن   3مت مادة االمسنا كال م بل  السوؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
كالليفن   )أ زك (املن م  الدكلي  للمعا اهي املواصف  اراص  بامل ت ات أك اعام  القياس كالتحالي  كاملعا رة كال  تتبناها  المتةلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعاارة*

 .1999قد ة إصدارها عاـ  (ISO/IEC 17025) اصف  املعموؿ  ا اآلفإال أف املو  (ISO GUIDE 25)كقد رانا تعرؼ سابقان بدلي  (IEC) .الدكلي  للتقان  الكهربا ي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 خالصة الفصل الثالث
رنػػػػػػم إلدارة املعرفػػػػػػ  رمفهػػػػػػػـو ات ا زا ر ػػػػػػ  إدراؾ مسػػػػػػػػػام املؤسسػػػػػػػػػا ة عر ػػػػػػ   تبػػػػػػر عػػػػػػدـ مػػػػػػت خػػػػػػالؿ مػػػػػػ      

وػػػػػػا أ ػػػػػػر سػػػػػػلبا علػػػػػػ  وارسػػػػػػػ  عمليػػػػػػػات إدارة املعرفػػػػػػػ  مػػػػػػػت ارتسػػػػػػػاب  خلػػػػػػػق  ختػػػػػػػز ت   جتسػػػػػيدف يف بيئػػػػػ  املؤسسػػػػػ 
دة مشػػػػػػػػػػػار  علػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػتول االتصػػػػػػػػػػػاؿ  فهػػػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػاين مػػػػػػػػت عػػػػػػػػ اتتوز ػػػػػػػ   كت بيػػػػػػػػق املعرفػػػػػػػ   رمػػػػػػػػا أف املؤسسػػػػػػػػ

ال تتػػػػػػػػػػػػوفر علػػػػػػػػػػػػ  تكنولوجيػػػػػػػػات اإلعػػػػػػػػالـ كاالتصػػػػػػػػاؿ الالزمػػػػػػػػ   رمػػػػػػػػا أءػػػػػػػػا تعػػػػػػػػاين مػػػػػػػػت  يػػػػػػػػػاب  قافػػػػػػػػػ  اتصػػػػػػػػػالي  
ار وػػػػػػا شػػػػػػك  عا قػػػػػػػػا مشػػػػػػػيفع  علػػػػػػػ  نقػػػػػػػ  كتبػػػػػػػادؿ املعلومػػػػػػػات كاملعرفػػػػػػ  كك ػػػػػػعها فػػػػػػػي خدمػػػػػػ  عمليػػػػػػ  صػػػػػػػن  القػػػػػػر 

 . أمػػػاـ االسػػػتفادة مػػػت املعػػػارؼ املتا ػػػ  علػػػ  مسػػػتول املؤسس  يف تفعي  عملي  صن  القرار
رمػػػػػػا ة عػػػػػػرض كاقػػػػػػ  شػػػػػػررات االمسنػػػػػػا يف كعالقتهػػػػػػا بػػػػػػالتلوث البيئػػػػػػي ككجػػػػػػدنا أف االمسنػػػػػػا تعػػػػػػد بػػػػػػر 

البيئػػػػ  كالكا نػػػػات احليػػػػ  كبالتػػػػاِف كجػػػػم اإللتػػػػزاـ بػػػػالقوانر الصػػػػناعات القػػػػ رة الػػػػ  تػػػػؤ ر تػػػػ  اا ربػػػػاا كخ ػػػػاا علػػػػ  
 و    ر  تم جتنم   ارها السلبي .الصارم  يف صناع  ه ف املادة احلي

إُف كاقػػػػػ  إدارة املعرفػػػػػ  يف عينػػػػػػ  مػػػػػت شػػػػػررات االمسنػػػػػا كهػػػػػػي  ضكيف الفصػػػػػ  الال ػػػػػق سػػػػػوؼ  ػػػػػػتم التعػػػػػر 
 الشررات السا ال  ة عر ها يف ه ا الفص .
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 الرابعـل  الـفـصــ
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 :تمهيـــــد
مث الت ػػػػػػػرؽ إُف اإلطػػػػػػػار املفػػػػػػػاهيمي   بعػػػػػػػد الت ػػػػػػػرؽ يف ا انػػػػػػػم الن ػػػػػػػرم إُف اإلطػػػػػػػار املفػػػػػػػاهيمي إلدارة املعرفػػػػػػػ     

حنػػػػػػػػاكؿ يف    ن ر نػػػػػػػػايف  ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػوابط التنميػػػػػػػػ  املسػػػػػػػػتدام  كتبيػػػػػػػػاف دكر إدارة املعرفػػػػػػػػ  يف  سػػػػػػػػر ا داء   لػػػػػػػػألداء 
كتبيػػػػػػػػاف مػػػػػػػػدل كجػػػػػػػػود عالقػػػػػػػػ  بػػػػػػػػر هػػػػػػػػ  ت   ككاقػػػػػػػػ  ا داء   إدارة املعرفػػػػػػػػ  الوقػػػػػػػػوؼ علػػػػػػػػ  كاقػػػػػػػػ  الفصػػػػػػػػ هػػػػػػػػ ا 

 جػػػػػػ  ذلػػػػػػك قسػػػػػػمنا هػػػػػػ ا الفصػػػػػػ  إُف  ػػػػػػالث مبا ػػػػػػث   يف ا زا ػػػػػػر اإلمسنػػػػػػاعينػػػػػػ  مػػػػػػت شػػػػػػررات املت ػػػػػػا ت يف 
 عل  النحو التاِف:

 
 ؛ دانيةـــــــــــــميــــدراسة الــــــــــجية الــــــــمنه: األول المبحث
 ؛ المتغير التابع  األداء و المتغير المستقل  إدارة المعرفة   عرض وتحليل بيانات :يالثان المبحث
بين المتغير المستقل  إدارة المعرفة  ومحاور المتغير تحليل االرتباط واالنحدار البسيط  :ثالثال المبحث

 ت؛التابع  األداء  واختبار الفرضيا
 .الــــــــــدراسة اتراحــــــــقتنتائــــــــج وا: الرابعالمبحث 
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 منهجية الدراسة الميدانية :األولالمبحث 
عينػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت شػػػػػػػػررات  دراسػػػػػػػػ   الػػػػػػػػ خػػػػػػػػالؿ سػػػػػػػػيتم الت ػػػػػػػػرؽ يف هػػػػػػػػ ا املبحػػػػػػػػث إُف الدراسػػػػػػػػ  امليدانيػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت 

النمػػػػػوذج املقػػػػػرتح    ػػػػػدكدها  كيفيػػػػػ  إختيػػػػػار  تمػػػػػ  الدراسػػػػػ لفيػػػػػ   التعػػػػػرض يػػػػػث  ػػػػػتم    يف ا زا ػػػػػر  اإلمسنػػػػػا
باإل ػػػػػػاف  إُف اإلجػػػػػػراءات املنهيفيػػػػػػ  املتبعػػػػػػ  يف   ػػػػػػا اإلسػػػػػػتبان    ريفيػػػػػػ  قياسػػػػػػها   التعر ػػػػػػ  ات ااهػػػػػػا  للدراسػػػػػػ 

 .كتوز عها ك   البيانات
  المةلب األول: تحداد مجتمع الدراسةالمةلب األول: تحداد مجتمع الدراسة

 .ج   د د  تم  الدراس أنتب  عدة مرا   مت 
 تقدام مجتمع الدراسة وأسباب اختيار الفرع األول: 

كالػػػػػ    فػػػػردا 256كالبػػػػال  عػػػػددهم   كاإلطػػػػارات السػػػػامي   مػػػػت  يػػػػ  اإلطػػػػػاراتلدراسػػػػ   تمػػػػ  اكػػػػوف  ت 
كتعػػػػػػػود أسػػػػػػباب اختيارنػػػػػػػا  .الشػػػػػػررات السػػػػػػػا  ػػػػػػ  الدراسػػػػػػ  يف تتػػػػػػوزع  ػػػػػػوؿ املد ر ػػػػػػػ  العامػػػػػػ  كخمتلػػػػػػ  فركعهػػػػػػػا

خػػػػػػالؿ خاصػػػػػػ  مػػػػػػت  قتصػػػػػػاد الػػػػػػوط تسػػػػػػاهم يف تنميػػػػػػ  االك   عملهػػػػػػا اؿرا ػػػػػػدة يف  ػػػػػػ روءػػػػػػا   اإلمسنػػػػػػا شػػػػػػرراتل
إ ػػػػػػاف  إُف تػػػػػػوفا مناصػػػػػػم الشػػػػػػ     شػػػػػػ اؿ العموميػػػػػػ املسػػػػػػتعم  يف أعمػػػػػػاؿ البنػػػػػػاء كا  اإلمسنػػػػػػا نػػػػػػواع  ااهػػػػػتوف

تتعامػػػػػ  مػػػػػ  عػػػػػدد   شػػػػػرراتءػػػػػا إُف جانػػػػػم أ  كبالتػػػػػاِف ت عػػػػػد دعامػػػػػ  تنمو ػػػػػ  إسػػػػػرتاتييفي   كالق ػػػػػاء علػػػػػ  الب الػػػػػ 
  علػػػػػػ  مسػػػػػػتول دكِف رامػػػػػػ  الػػػػػػرتاب الػػػػػػوط  كأ يانػػػػػػالزبػػػػػػا ت علػػػػػػ  مسػػػػػػتول  ربػػػػػػا كمػػػػػػت خمتلػػػػػػ  الشػػػػػػرا ن مػػػػػػت ا

عػػػػػػا ا البيئيػػػػػػ  مػػػػػػت املذنهػػػػػػا أك   ػػػػػػ ف املػػػػػػادة ا ساسػػػػػػي عليهػػػػػػا التقيػػػػػػد اواصػػػػػػفات معينػػػػػػ  عنػػػػػػد بيعهػػػػػػا   ػػػػػػتمتػػػػػػاِف الكب
عػػػػػػدـ إحلػػػػػػاؽ اال ػػػػػػرار بالبيئػػػػػػ  مػػػػػػت خػػػػػػالؿ تقليػػػػػػ  االنبعا ػػػػػػات امل لفػػػػػػات الصػػػػػػناعي  إُف مػػػػػػا دكف احلػػػػػػدكد خػػػػػػالؿ 

 .لوا د املرت املكعم ا مل  يف 50املسموح  ا دكليا كهو  
كالبيئيػػػػػ  كبالتػػػػػاِف  لتنميػػػػػ  االقتصػػػػػاد   كاالجتماعيػػػػػ لػػػػػ  عالقػػػػػ  كطيػػػػػدة با اؿتنشػػػػػط يف  ػػػػػ شػػػػػرراترمػػػػػا أءػػػػػا 

الػػػػػػ   علػػػػػػ  الشػػػػػػرراتأف الرتريػػػػػػز إنصػػػػػػم خاصػػػػػػ   إ ػػػػػػاف  إُف. شنكػػػػػػت استقصػػػػػػاء أبعػػػػػػاد التنميػػػػػػ  املسػػػػػػتدام  ع هػػػػػػا
   .اته ف الشررلدل  اكه ا الشرط راف متوفر  14001 صلا عل  شهادة اال زك

 واقع مجتمع الدراسةالفرع الثاني: 
يالػػػػػػػ  ة  يف الشػػػػػػػرؽ ا زا ػػػػػػػرم اإلمسنػػػػػػػااملتمثػػػػػػػ  يف عينػػػػػػػ  مػػػػػػػت شػػػػػػػررات تمػػػػػػػ  دراسػػػػػػػتنا  بعػػػػػػػدما  صػػػػػػػرنا 

شػػػػػػػررات امسنػػػػػػػا علػػػػػػػ  مسػػػػػػػتول ا هػػػػػػػ   6كهػػػػػػػ ا لعػػػػػػػدة اعتبػػػػػػػارات منهػػػػػػػا كجػػػػػػػود  عر ػػػػػػػها يف الفصػػػػػػػ  السػػػػػػػابق  
 14علػػػػػ  املسػػػػػػتول الػػػػػوط  البػػػػػال  عػػػػػػددها  إلمسنػػػػػااكهػػػػػي نسػػػػػػب  ال بػػػػػ س  ػػػػػا لتمثيػػػػػػ  شػػػػػررات للػػػػػبالد الشػػػػػرقي  

 يفػػػػػػػم االنتػػػػػػػاج أف إ ػػػػػػػاف  إُف   الػػػػػػػ  رف ػػػػػػػا التعامػػػػػػػ  شػػػػػػػرر  يإذا اسػػػػػػػتثنينا  موعػػػػػػػ  شػػػػػػػررات الفػػػػػػػارج الػػػػػػػثالث
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االنتػػػػػاج الػػػػػوط  ركػػػػػ  يأن ػػػػػر   يفػػػػػم كهػػػػػي نسػػػػػب  نثػػػػػ  تقر بػػػػػا نصػػػػػ  باملئػػػػػ  52 ػػػػػ ف الشػػػػػررات  قػػػػػدر بػػػػػػحواِف 
   الشرقي  وا  سه  علي  التنق .ت با هالبا ث  سك   رما أف  40امللحق رقم 

هػػػػػ ا  ػػػػػتم  ك  تدا مػػػػػر كمتعاقػػػػػد  اؿمػػػػػت عمػػػػػ  ها ػػػػػ  مػػػػػت  اليػػػػػد العاملػػػػػ   يفػػػػػم تو ػػػػػ هػػػػػ ف الشػػػػػررات 
اسػػػػػػػػت دـ  ة  اسػػػػػػػػت داـ أسػػػػػػػػلوب املعا نػػػػػػػػ  ال بقيػػػػػػػػ  قصػػػػػػػػد  د ػػػػػػػػد مكونػػػػػػػػات  تمػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػ علػػػػػػػػ  البا ػػػػػػػػث 

ك ف الدراسػػػػػػػ  تت لػػػػػػػم االجابػػػػػػػ  علػػػػػػػ     رر شػػػػػػػأسػػػػػػػلوب املعا نػػػػػػػ  العشػػػػػػػوا ي  لتوز ػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػتبيانات داخػػػػػػػ  رػػػػػػػ  
 ػػػػػ ف املهػػػػػاـ ذنػػػػػا رػػػػػ  مػػػػػت االدارة العليػػػػػا كالوسػػػػػ   فقػػػػػػد ة  املكلػػػػػ اسػػػػػتبياف متعلػػػػػق بػػػػػردارة املعرفػػػػػ  كاملعلػػػػػـو أف 

اختيػػػػػػػػار ال بقػػػػػػػػػ  املسػػػػػػػػػؤكل  كاملتمثلػػػػػػػػ  يف املػػػػػػػػػدراء بػػػػػػػػػاإلدارة العامػػػػػػػػ  كرؤسػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػدكا ر كرػػػػػػػػ لك رؤسػػػػػػػػػاء املصػػػػػػػػػاٌف 
  كالفركع.
تقلنػػػػػػا إُف نإنثػػػػػ  املػػػػػوارد البشػػػػػر   الػػػػػػ  تعمػػػػػ  بالشػػػػػررات امل تػػػػػارة  ا احلصػػػػػوؿ علػػػػػػ  عينػػػػػ  رػػػػػاف علينػػػػػ نػػػػػ   ك 
كبالفعػػػػػ  ة احلصػػػػػوؿ علػػػػػ    كالػػػػػدكا ر يفػػػػػم اليػػػػػد العاملػػػػػ  كالتعػػػػػرؼ علػػػػػ  خمتلػػػػػ  املصػػػػػاٌف  ملعرفػػػػػ  الشػػػػػرراتمقػػػػر 

دراء مػػػػػػػ إطػػػػػػػار شنثلػػػػػػػوف 256تبػػػػػػػر كجػػػػػػػود مػػػػػػػا  قػػػػػػػارب  ك ػػػػػػػا قمػػػػػػػت مػػػػػػػد ر ات املػػػػػػػوارد البشػػػػػػػر   لكػػػػػػػ  شػػػػػػػرر  علػػػػػػػ  
 .   كرؤساء دكا ر كرؤساء مصاٌف كفركع

 اؿة االنتقػػػػػػػ يػػػػػػػث   مػػػػػػت الػػػػػػػداخ  الشػػػػػػػرراتتعمػػػػػػدنا الرت ػػػػػػػث يف توز ػػػػػػػ  االسػػػػػػػتبان  ل ػػػػػػرض التعػػػػػػػرؼ علػػػػػػػ  
املػػػػػػػوارد البشػػػػػػػر    مػػػػػػػ  مسػػػػػػػؤكؿالبحػػػػػػػث إلجػػػػػػػراء هػػػػػػػ ف الدراسػػػػػػػ  امليدانيػػػػػػػ   اؿ ػػػػػػػ الشػػػػػػػرراتالش صػػػػػػػي إُف مقػػػػػػػر 

 كاملعلوماتي  كالتسو ق كا مت الصناعي.

رؤسػػػػػاء   مػػػػػد راء  خمتلفػػػػػر اؿيف  ػػػػػوارات مػػػػػ  مسػػػػػؤكلر كعمػػػػػ جػػػػػ  ذلػػػػػك  ػػػػػاكؿ ال الػػػػػم الػػػػػدخوؿكمػػػػػت أ
 تسػػػػاعداحلػػػػاؿ احلصػػػػوؿ علػػػػ  بعػػػػع املعلومػػػػات الػػػػ  ب بيعػػػػ   كذلػػػػك إلدرارػػػػ  أنػػػػ  شنكػػػػتفػػػػركع رؤسػػػػاء ك   مصػػػػاٌف

 اتالشػػػػػرركذلػػػػػك مػػػػػت أجػػػػػ  التعػػػػػرؼ أرثػػػػػر علػػػػػ    إُف خمػػػػػابر ا ػػػػػودة  امليدانيػػػػػ . رمػػػػػا تنقػػػػػ  الدراسػػػػػ از علػػػػػ  إجنػػػػػ
 .هاكبيئ  العم  داخل اكعل  نشاطها كملال    أسلو     الدراس 

كفػػػػػػق عينػػػػػػ   ختيػػػػػػارباكباستشػػػػػػارة املػػػػػػؤطر   الػػػػػػمقػػػػػػاـ ال   تمػػػػػػ  الدراسػػػػػػ بكػػػػػػ   اؿتصػػػػػػكن ػػػػػػرا لصػػػػػػعوب  اإل 
 مت لبات خاص  لكي تكوف قابل  للتعميم عل  اجملتم  رك  كوثل  ل .

 الفرع الثالث: تحداد أداة وعينة الدراسة
 الدراسة  د أداةتحدا .1
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عا منهػػػػػػػا اسػػػػػػػرتج  اسػػػػػػػتبان 199كمنػػػػػػػ  ة توز ػػػػػػػ    داة الر يسػػػػػػػي  للدراسػػػػػػػ  امليدانيػػػػػػػ  يف اإلسػػػػػػػتبان تتمثػػػػػػػ  ا 
كرػػػػػػ لك الػػػػػػ    ن ػػػػػػرا لعػػػػػػدـ صػػػػػػال يتها  ت ا خػػػػػػرلكة إل ػػػػػػاء االسػػػػػػتبانا  إسػػػػػػتبان  صػػػػػػاحل  للدراسػػػػػػ  156فقػػػػػػط

 َف  تم اإلجاب  عليها مت طرؼ ا فراد.
 االستبانات المرسلة والمسترجعة توزاع :(1-4)  جدول

 شرر  االمسنا
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عدة
ستب

 

 11 0,69 24 35 24 0.6015 39 20 13 6 تبس  -املاء االبيع 

 4 0,89 32 36 32 0.6015 53 25 19 9 س ي  -عر الكباة

 8 0,77 27 35 27 0.6015 45 24 13 8 قسن ين  - ام  بوز اف 

 9 0,74 26 35 25 0.6015 42 24 11 7 سكيكدة - يفار السود 

 6 0,83 29 35 29 0.6015 49 21 18 10 باتن  -عر التوت  

 5 0,78 18 23 17 0.6015 28 6 15 7 بسكرة -البسكر   

 43 0,78 156 199 154 0.6015 256 120 89 47 اجملموع

 عل  اإلستبانات املستلم  باالعتماد : مت إعداد البا ثالمصدر
 عينة الدراسة تحداد  .2
أما عين  الدراس  فقد ة   فردا 256 كالبال  عددهم شرراتبالر  تمث   تم  الدراس  يف ا فراد اإلدار  

كعدـ كجود   كهي ال ر ق  ا نسم يف  ال  كجود جتان  بر أفراد اجملتم   املقصودةاختيارها ب ر ق  املعا ن  
كر لك   عنصر الزمت أك البعد الزم  للدراس  اؿر لك عدـ إذن   فركقات ذات دالل  معنو   بر املستيفوبر

مكانيات ا دكدة لدل ال الم كال  جتع  عملي  استيفواب  ي  اإلطارات كاإلطارات املساة مت ا مور اإل
خاص  أف عملي  تقدًن االستبانات تت لم عقد لقاءات م  ا طراؼ املستيفوب  إلقناعهم ب ذني    الصعب 

خالؿ اـ با يك  السلمي مت بعع ا مور كاإلجاب  عل  بعع التساؤالت. كر لك االلتز الدراس  كلتو ين 
ليقـو املسؤكلوف يف ه ف الو دات بتوجيهنا   التوج  أكال إُف مد ر   املوارد البشر   عل  مستول ر  ك دة

  رما لي:  معادلة ستيفن  امبسونكة  د د  يفم العين   كإرشادنا إُف ا فراد املعنير.

                                                 
1
 .06:ص،2012،جامع  ب داد –  رلي  الرتبي  الر ا ي  كي  نحدد حجم العينة  ،إشناف  سر ال ا ي
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     ppzdN

ppN
n






11

1
22 

    

N  يفم اجملتم    

z 1.96كتساكم0.95رج  املعيار   املقابل  ملستول الدالل الد 

d  0.05كتساكمار  نسب    

p  0.50=كا ا دةاراصي توفرنسب 

  : لي رما اف نعوض يف املعادل  السابق  شنكت256هوNاجملتم  يفمافاا

n = 256 * 0.50 (1 – 0.50) / [256 – 1 * {(0.05)
2
 / (1.96)

2
{


] + 0.50 (1 – 0.50)] 

= 256 * 0.50 * 0.50 / [199 * (0.0025 / 3.841)] + 0.50 * 0.50]  

= 256 *0.25 / [199 * 0.00065] + 0.25] 

= 64 / 0.166+ 0.25  

= 64 / 0.416= 153.8 

.البحث يف شررات االمسنا    الدراس  عين كهو شنث   يفم (154) أم إف العدد امل لوب

  المةلب الثاني: إطار الدراسة الميدانيةالمةلب الثاني: إطار الدراسة الميدانية
 :ه ا اإلطار عل  ك شتم 

ا إطاراهػػػػػػػػعينػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت ة اختيػػػػػػػػار   شػػػػػػػػرراتال لعمػػػػػػػػاؿ   علػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػتبان  املوجهػػػػػػػػ لإلجابػػػػػػػػ :اإلطــــــــار البشــــــــري.1
البشػػػػػػرم للدراسػػػػػػ  يف  اؿ تمثػػػػػػ  اجملػػػػػػ كعليػػػػػػ   مليػػػػػػ  كاملسػػػػػػتول العلمػػػػػػيعلػػػػػػ  أسػػػػػػاس ارػػػػػػ ة العكروادرهػػػػػػا اإلدار ػػػػػػ  

ك قصػػػػػػد بػػػػػػػ فراد اإلدارة العليػػػػػػػا     ػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػ  اإلمسنػػػػػػارة العليػػػػػػػا كالوسػػػػػػػ   علػػػػػػ  مسػػػػػػػتول شػػػػػػػررات اإلداأفػػػػػػراد 
املصػػػػػاٌف  رؤسػػػػػاء  الػػػػػدكا رشنكػػػػػت  صػػػػػرهم يف رؤسػػػػػاء  الوسػػػػػ  أمػػػػػا أفػػػػػراد اإلدارة  العامػػػػػ   بػػػػػاإلدارةت املػػػػػد ر رػػػػػ  
  .كالفركع

 ػػػػػا عالقػػػػػ   الشػػػػػرراتكهػػػػػ ف ، ا ػػػػػرمبالشػػػػػرؽ ا ز  اإلمسنػػػػػاشػػػػػررات احنصػػػػػرت الدراسػػػػػ  يف  :اإلطـــــار المكـــــاني.2
 .ملو  أك مياف صناعي   نفا ات     بار هوا يتلوث إما   بالتلوث الصناعي

ـــــــي .1 إُف  2016 د سػػػػػػػم الدراسػػػػػػػ  امليدانيػػػػػػػ  ان لقػػػػػػػا ابتػػػػػػػداء مػػػػػػػت ا سػػػػػػػبوع ا كؿ مػػػػػػػت شػػػػػػػهر  :اإلطـــــــار الزمن
 .2017 سبتم  ا   ا سبوع ا خا مت شهر 

  البيانات وأساليب المعالجة اإلحصائيةالبيانات وأساليب المعالجة اإلحصائيةالمةلب الثالث: تحداد أدوات جمع المةلب الثالث: تحداد أدوات جمع 

 .اعتمدنا عدة أدكات كأساليم إ صا ي  مت أج   قيق أهداؼ الدراس  امليداني 
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 إجراءات تةبيق الدراسة الميدانية: ولالفرع األ
 :إجراءات  ركر   هي  موع الدراس  ب القياـلقد ت لم 

 شررات  مدراء ا امع  موجه  إُفعد التدرج بما ب تالسيد املكل  بالدراسا ب خ  توصي  مت قاـ ال الم
     الدراس . اإلمسنا

  قبوؿ الرتبع؛كأخ  املوافق  عل   بالشررات امل تارة اؿباالتص ال المقاـ 

   كرلها معلومات   ترتبط او وع البحث كمرتب   با وانم البيئي  كاالجتماعي   قاـ ال الم ب رح أسئل  شفو
 تساعد عل  دعم االستبان .

 أدوات جمع البيانات: ثانيالفرع ال
 .املال   إُف  إ اف  ، لدراس  امليداني ا داة الر يس  ل باملقابل  ان عت  االستبت
  01يأن ر امللحق رقم االستبانة  .1.1

االسػػػػػتبان  هػػػػػي دنػػػػػوذج   ػػػػػم  موعػػػػػ  أسػػػػػئل  توجػػػػػ  إُف ا فػػػػػراد مػػػػػت أجػػػػػ  احلصػػػػػوؿ علػػػػػ  معلومػػػػػات  ػػػػػوؿ 
أك هػػػػػػػي  موعػػػػػػػ  مػػػػػػػت ا سػػػػػػػئل   ػػػػػػػتم تصػػػػػػػميمها  مػػػػػػػ  البيانػػػػػػػات ال ػػػػػػػركر     1مو ػػػػػػػوع أك مشػػػػػػػكل  أك موقػػػػػػػ 

فهػػػػػي كسػػػػػػيل  نثػػػػػػ  معيػػػػػػارا لتو يػػػػػػد دنػػػػػط البيانػػػػػػات الػػػػػػ  ة  عهػػػػػػا ب ػػػػػػرؽ    ػػػػػدؼ إجنػػػػػػاز أهػػػػػػداؼ دراسػػػػػػ  معينػػػػػػ 
كبالتػػػػػػػػاِف تكػػػػػػػػوف   طػػػػػػػػرح أسػػػػػػػػئل  نفسػػػػػػػػها علػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػدات العينػػػػػػػػ  املدركسػػػػػػػػ خػػػػػػػػالؿ االستقصػػػػػػػػاء امل تلفػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت 

2احلصػػػػػوؿ عليهػػػػػا قابلػػػػػ  للمقارنػػػػػ املعلومػػػػػات الػػػػػ   ػػػػػتم 
 ة اسػػػػػت داـ اإلسػػػػػتبان   مػػػػػ  بيانػػػػػات الدراسػػػػػ  ك ليلهػػػػػاك  .
برسػػػػػػػػت باالعتمػػػػػػػػاد علػػػػػػػػ   برنػػػػػػػػام  مث معامػػػػػػػػ  االرتبػػػػػػػػاط   سػػػػػػػػاب املتوسػػػػػػػػ ات احلسػػػػػػػػابي  كاالحنرافػػػػػػػػات املعيار ػػػػػػػػ 

 .SPSS املعا   اإل صا ي  للعلـو االجتماعي 
 ػػػػػػػػا أهػػػػػػػػداؼ معلنػػػػػػػػ   م  موعػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت ا سػػػػػػػػئل ت ػػػػػػػػ يكهػػػػػػػػ  أهػػػػػػػػم أدكات  ػػػػػػػػ  املعلومػػػػػػػػات نثػػػػػػػػ   يػػػػػػػػث

 ت  الر يس  كعل  الفر يات ا ز ي  معدة خصيصا لت  ي   اكر البحث كلإلجاب  عل  فر ي  كموجه 

 :عدة مرا   هي بان االستكقد ت لم بناء 

                                                 
 182ص:   2008  ع  الثالث ال ب  د واف امل بوعات ا امعي   تدرابات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية  رشيد زركاي  1

   2007  ال بع  ا كُف  للنشر كالتوز   الوراؽ  SPSSمع التةبيقات على برنامج  :مقدمة في اإلحصاء  عبد الرمحت العودة  النعيمياؿ  مد عبد الع  2
 .139ص 
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 بعػػػػػػػد االنتهػػػػػػػاء مػػػػػػػت ا ػػػػػػػزء الن ػػػػػػػرم كاسػػػػػػػت الص العالقػػػػػػػ  بػػػػػػػر املت ػػػػػػػاات ا ساسػػػػػػػي  يف  :مرحلـــــــة اإلعـــــــداد
ة اختيػػػػػػار أهػػػػػػم ا سػػػػػػئل  كالػػػػػػ  شنكػػػػػػت أف جتيػػػػػػم علػػػػػػ  فر ػػػػػػيات البحػػػػػػث كة اختيارهػػػػػػا اسػػػػػػاعدة    الدراسػػػػػػ

 سؤاؿ. 62ا ستاذ املشرؼ كبعع ا سات ة امل تصر كة ك   أرثر مت 
 :النصا ن خالؿ كنكنا مت   ع  مت ا سات ة ا كمرة عرض نس   أكلي  عل   مو  مرحلة التجراب

 :مت املقدم  مت قبلهم
 نم اإلرثار مت أدكات الربط لتيفنم الوقوع يف أسئل  مررب ؛جت -

 ؛ تناسم ك اكر البحثاا ا سئل   تقسيم كتصني  ركرة  -

 كرار بعع ا سئل  كإعادة صيا تها؛جتنم ت -

 تو ين معاين بعع املص لحات كشر ها أ ناء املقابل . -

الشك  ة الوصوؿ إُف   ا سات ة مر ل  أخاة كبعد مناقش  ر  املال  ات م  ا ستاذ املشرؼ كبععر
ال  اختات  وزع عل  عين  الدراس ت ف بالتاِف أصبحا جاهزة ك   سؤاؿ 54النها ي لالستبان  كال   توم عل  

 .البعد الزم ك  اإلمكانيات املاد    بشك  عشوا ي كطبقي كذلك ن را إُف جتان  أفراد اجملتم 

هي أك  اد   موجه  بر ال الم كش ع أخر أك أرثر  دؼ احلصوؿ املقابل  هي استبياف شف: المقابلة.2.1
توجي   موع  مت خالؿ عل  البيانات املتعلق  بال اهرة أك مو وع الدراس  كاالعتماد عل  التبادؿ اللف ي مت 

د د كأرثرها فعالي  كشنكت    ك يث تعت  املقابل  مت أرثر طرؽ    البيانات امليداني  است داما  ا سئل 
 ارصا ع التالي  للمقابل  فيما  لي:

 هي كسيل  التفاع  االجتماعي؛   ا اد   اللف ي 
  توفا البيانات  هدؼ إُف البحث العلمي كلي  إُف املعرف  ال اتي  أك الش صي ؛ 
 .موق  املواجه  بر البا ث كاملستوجبر 

 وام  أذنها:كترتبط جودة املقابل  بعم  الش ع املقاب  ك رتبط ذلك بعدة ع
  رنم عل  املقاب  تشيفي  املستيفوبر كخلق ا و املال م لنيفاح املقابل  بواس   احلوار ك اكل  التقرب منهم

 أرثر؛ 
  التوجيهات كالتعليمات لفهم ا سئل  جيدا كه ا ما  ساعدهم عل  التحكم يف خالؿ تدر م املستيفوبر مت

 املقابل  كتوجيهها؛
  ا  رة مسبقا؛ رنم االلتزاـ بنع ا سئل 
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 لش ع املقاب  احلق أ يانا يف اختيار أش اص العين  خاص  يف املعا ن  ب ر ق  فل  اختيار املستيفوبر
  يث أف جودة العم  مرتب   برتريب  احلص  امل تارة.  احلصع

 .رنم عل  املقاب  فهم ا جوب  جيدا  ر تسه  علي  عملي  الرتميز ال قا 
ج إُف نوع خاص مت املقابلر مت  يث املستول العلمي كالثقايف كالقدرة الكباة تا عل  ه ا ا ساس فهي  

 عل  اإلقناع كالتيفاكب م  اآلخر ت.
سلوريات فمت خال ا شنكت مال      تعت  املال    مت ا دكات املساعدة يف الدراس  امليداني  :المالحظة.3.1

 .العاملر كإدراراهم  وؿ مشركع التنمي  املستدام 
  متغيرات الدراسة وكيفية قياسهامتغيرات الدراسة وكيفية قياسها، ، الرابع: نموذج الدراسةالرابع: نموذج الدراسة  المةلبالمةلب

نتناكؿ يف ه ا امل لم تو ين دنوذج الدراس  كر ا املت اات املشكل    ا النموذج كمكوناها ا ز ي  باإل اف  
 إُف تو ين ريفي  قياس ه ف املت اات.

 نموذج الدراسة الفرع األول:
  تعر ا إلدارة املعرف  كلعملياهاالدراس  الن ر   ال    القر ب  مت املو وع ك لدراسات السابقان القنا مت ا

كعل   وء إشكالي  الدراس  كأهدافها. كبعد   كر لك بعد االطالع عل  بعع الدراسات امليداني  بارصوص
ختبار صح   يث عمدت دراستنا إُف اإلجاب  عل  ا سئل  كا  ة ذكم خ ة يف جوانم املنهيفي استشارة أسات 

فقد ة   كا داء كخمتل  أبعادف رمت ا تاب   نث  إدارة املعرف  كعملياها رمت ا مستق  للدراس  يث   الفر يات
 رما هو مو ن يف الشك  املواِف.اقرتاح دنوذج الدراس   
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  : نموذج الدراسة: نموذج الدراسة  11--44  الشكل رقم الشكل رقم 
 
 





 املعرف تش يع 

 ارتساب كتوليد املعرف 

 املعرف خزف 

 توز   املعرف 

 ت بيق املعرف 

 تكنلوجيا دارة املعرف 


 مت إعداد ال الم باالعتماد عل  الدراسات السابق المصدر: 

 متغيرات الدراسة الفرع الثاني:
رػػػػػاف البػػػػػد مػػػػػت  د ػػػػػد املت ػػػػػا    مػػػػػت أجػػػػػ  ارػػػػػوض يف الدراسػػػػػ  كالتعمػػػػػق فيهػػػػػا كفهػػػػػم العالقػػػػػ  بػػػػػر املت ػػػػػا ت

مػػػػػت أجػػػػػ  معرفػػػػػ  ريػػػػػ   ػػػػػؤ ر املت ػػػػػا  ؛كرػػػػػ ا معرفػػػػػ  ا ز يػػػػػات املكونػػػػػ   ػػػػػ  ت املت ػػػػػا ت  التػػػػػاب املسػػػػػتق  كاملت ػػػػػا 
املسػػػػػتق  يف املت ػػػػػا التػػػػػاب  كأ ػػػػػ  جز يػػػػػ  مػػػػػت جز يػػػػػات املت ػػػػػا املسػػػػػتق   ػػػػػا بػػػػػال  ا  ػػػػػر أك  ػػػػػا كزف ربػػػػػا يف التػػػػػ  ا 

   الدراس .  الشرراتيف احلاؿ ه ا إف رانا هناؾ عالق  ب بيع    عل  املت ا التاب 
بنيػػػػػػػ  ك  ت بيػػػػػػػق  نشػػػػػػػر  دارة املعرفػػػػػػػ  ا تلػػػػػػػ  عملياهػػػػػػػا يارتسػػػػػػػاب كتوليػػػػػػػدإل كجػػػػػػػود دكرالدراسػػػػػػػ   تفػػػػػػػرض

يف  ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػوابط التنميػػػػػػػػػػ  لشػػػػػػػػػػررات االمسنػػػػػػػػػا عينػػػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػػػ  ا داء  رفػػػػػػػػػػ  رفػػػػػػػػػػاءةتكنولوجيػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػاندة  يف 
ا ػػػػػور اجملتمعػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػت   ػػػػػور الػػػػػتعلم كالنمػػػػػو كا ػػػػػور املػػػػػاِف   ػػػػػور العمليػػػػػات الداخليػػػػػ    ػػػػػور الزبا ػػػػػػػػػػػي املسػػػػػتدام 

 كبالتاِف   ز مت ااف أ دذنا مستق  متمث  يف إدارة املعرف  كاآلخر تاب  هو ا داء:  ياالستدام  
 إدارة المعرفةالمتغير المستقل: . 1

كهػػػػػي عبػػػػػارة   ملشػػػػػكل   ػػػػػاالعمليػػػػػات اخػػػػػالؿ  ػػػػػتم تنػػػػػاكؿ املت ػػػػػا املسػػػػػتق  بالدراسػػػػػ  الػػػػػ م هػػػػػو إدارة املعرفػػػػػ  مػػػػػت 
عػػػػػت سلسػػػػػل  مػػػػػت العمليػػػػػات ان القنػػػػػا مػػػػػت ارتسػػػػػاب كتوليػػػػػد املعرفػػػػػ  مث خػػػػػزف املعرفػػػػػ  كتوز عهػػػػػا كت بيقهػػػػػا رمػػػػػا ة 

 ال  تعت   ركر   لنيفاح خمتل  العمليات.  إدارة املعرف تكنولوجيا أخ  بعر االعتبار 

 ػػػػاِف ا ػػػػػػػػػػػػػور املػػػػػػػ

  ور العمليات الداخلي 

  ور الزبا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

  ور التعلم كالنمو

 ا ور اجملتمعي ياالستدام  
 

 األداء  إدارة المعرفة

 التابع المتغير المتغير المستقل
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هػػػػػ     ػػػػػ  الدراسػػػػػ  الشػػػػػرراتيف ملعرفػػػػػ  كيف هػػػػػ ا ا ػػػػػور حنػػػػػاكؿ معرفػػػػػ  مصػػػػػدر ااكتســـــاب وتوليـــــد المعرفـــــة:  .أ 
كبالتػػػػػػػػاِف هػػػػػػػػي ملكيػػػػػػػػ   صػػػػػػػػر   أـ هػػػػػػػػي نتػػػػػػػػاج مصػػػػػػػػدر  الشػػػػػػػػرراتهػػػػػػػػي نتػػػػػػػػاج   ػػػػػػػػاث كدراسػػػػػػػػات داخػػػػػػػػ  

 خارجي.
 ػػػػػ  الدراسػػػػػ  أسػػػػػاليم ك ليػػػػػات  لشػػػػػرراتليف هػػػػػ ا ا ػػػػػور نسػػػػػع  إُف معرفػػػػػ  مػػػػػا إذا رػػػػػاف خـــــزن المعرفـــــة:  .ب 

رفػػػػػػ   فو ػػػػػػ  يف سػػػػػػر   عػػػػػػت املنافسػػػػػػر أمػػػػػػا أءػػػػػػا كهػػػػػػ  هػػػػػػ ف املع  حلفػػػػػػ  كإدامػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  أـ أءػػػػػػا تفتقػػػػػػر لػػػػػػ لك
 مكشوف .

ــــع المعرفــــة: .ج  هػػػػ ا ا ػػػػور معرفػػػػ  مػػػػدل  رريػػػػ  كانتشػػػػار املعرفػػػػ  الواجػػػػم توفرهػػػػا داخػػػػ  خػػػػالؿ حنػػػػاكؿ مػػػػت  توزا
صػػػػػ  بػػػػػاحليفم الكػػػػػايف كيف تكهػػػػػ  املعرفػػػػػ  املتػػػػػوفرة   لألفػػػػػراد الػػػػػ  ت هػػػػػم  اجػػػػػ  إليهػػػػػا لت د ػػػػػ  مهػػػػػامهم الشػػػػػررات

 الوقا املناسم.
ـــــق  .د  ـــــة: تةبي داخػػػػػ   اؿهػػػػػ ا ا ػػػػػور معرفػػػػػ  مػػػػػا إذا رانػػػػػا املعرفػػػػػ  الػػػػػ  تصػػػػػ  للعمػػػػػخػػػػػالؿ حنػػػػػاكؿ مػػػػػت  المعرف

كهػػػػ   ػػػػا أ ػػػػر علػػػػ  أدا هػػػػم كعلػػػػ  العمليػػػػات كعلػػػػ  املنتيفػػػػات    ػػػػتم اسػػػػت ال ا أـ ال ػػػػ  الدراسػػػػ   الشػػػػررات
 .املؤسس داخ  

إدارة  يػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػفنا تكنولوجاملعر  باإل ػػػػػػػػػػاف  إُف العمليػػػػػػػػػػات امل تلفػػػػػػػػػػ  إلدارةإدارة المعرفــــــــــة: تكنولوجيــــــــــا  .ق 
الػػػػػ  تسػػػػػػاعد علػػػػػػ  جنػػػػػاح عمليػػػػػػات إدارة املعرفػػػػػػ  ك اكلنػػػػػػا    هػػػػػػيتكنولوجيػػػػػػالبنيػػػػػ  ال علػػػػػػ  اعتبػػػػػػار أف  ؛املعرفػػػػػ 

 ػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػ   تػػػػػػػػوم التكنولوجيػػػػػػػػا كاملعػػػػػػػػدات كا ن مػػػػػػػػ   الشػػػػػػػػرراتيف هػػػػػػػػ ا ا ػػػػػػػػور معرفػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا إذا رانػػػػػػػػا 
 عرف  أـ ال.املساعدة عل  تش يع كتوليد كتوز   كخزف كت بيق امل

 ـ المتغير التابع: األداء 2
عل  أ د أهم أنواع النماذج املررب  يف قياس ا داء املن مي  يث  بان ا زء الثاين مت االست اعتمد ال الم يف    

مالي  كتش يلي  معا لقياس ا داء إ اف  إُف البعد البيئي ياالستدام   ال م ة إدماج  ليوارم   اكر ستند إُف 
املستداـا داء املتوازف   ب اق و أدنوذجهاملن م  ك عك  مدل ا رتامها   ا ا انم  كه ا االدنوذج  نشاط 

Balanced Score Card Sustainable فيما  لي: ا اكر  كتتمث  ه ف 
 تقػػػػـو بتحد ػػػػػدحنػػػػاكؿ مػػػػت خػػػػالؿ هػػػػ ا ا ػػػػور معرفػػػػػ  مػػػػا إذا رػػػػاف الشػػػػررات  ػػػػ  الدراسػػػػ  : المحــــور المــــالي .أ 

ر ػػػػػػاهم  كرػػػػػػ اهػػػػػػ ف ا هػػػػػػداؼ  رسػػػػػػمرشػػػػػػراؾ املػػػػػػالكر يف كهػػػػػػ  تقػػػػػػـو بتر ػػػػػػد  قيقهػػػػػػا  الػػػػػػ  اليػػػػػػ  امل اهأهػػػػػػداف
باإل ػػػػػاف  إُف مػػػػػدل إعتمػػػػػاد الشػػػػػررات علػػػػػ  أموا ػػػػػا اراصػػػػػ  كهػػػػػ ا ملعرفػػػػػ  قػػػػػدرة عمػػػػػا ة  قيقػػػػػ  مػػػػػت نتػػػػػا    

   التمو   ال اي  ا.
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ـــــة .ب  ت ا نشػػػػػ   التشػػػػػ يلي  كالقػػػػػدرة  ػػػػػتم مػػػػػت خػػػػػالؿ هػػػػػ ا ا ػػػػػور إع ػػػػػاء صػػػػػورة عػػػػػ :محـــــور العمليـــــات الداخلي
مػػػػػػػت تقػػػػػػػد ر  يفػػػػػػػم االنتػػػػػػػاج كالز ػػػػػػػادة يف  ان القػػػػػػػايهػػػػػػػا يف الشػػػػػػػررات  ػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػ  كهػػػػػػػ ا علػػػػػػػ  السػػػػػػػي رة عل

ال اقػػػػػ  االنتاجيػػػػػ   كرػػػػػ ا نسػػػػػب  التػػػػػ خرات كتع ػػػػػ  العمػػػػػ  وػػػػػا  ػػػػػؤ ر علػػػػػ  سػػػػػاكرة العمليػػػػػ  االنتاجيػػػػػ   إ ػػػػػاف  
   ت و ر العم  ك د ث .  إُف كجود مبادرات كمقرت ات مت قب  العاملر  دؼ 

معرفػػػػػػػ  مػػػػػػػا إذا رانػػػػػػػا الشػػػػػػػررات  ػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػ   ػػػػػػػرص علػػػػػػػ   ػػػػػػػ   : مػػػػػػػت خاللػػػػػػػ  حنػػػػػػػاكؿمحـــــــور الزبـــــــائن .ج 
املعلومػػػػػػػات عػػػػػػػت زبا نهػػػػػػػا  كهػػػػػػػػ   همهػػػػػػػا  سػػػػػػػت اسػػػػػػػتقبا م كتلبيػػػػػػػػ  ر بػػػػػػػاهم كرػػػػػػػ ا اإلسػػػػػػػتماع النشػػػػػػػػ االهم 

 كاقرتا اهم كإرناد احللوؿ املناسب  ل لك  ر ت فر بوال هم. 
عرفػػػػ  التعػػػػػد الت الػػػػػ  تػػػػػدخلها الشػػػػػررات  ػػػػػ  الدراسػػػػػ  علػػػػػ  ءػػػػػتم يف هػػػػػ ا ا ػػػػػور ا :لـــــتعلم والنمـــــومحـــــور ا .د 

كأسػػػػػػػػاليم إنتاجهػػػػػػػػا  كالتحػػػػػػػػد ثات امل بقػػػػػػػػ  يف ن ػػػػػػػػم املعلومػػػػػػػػات كال ػػػػػػػػرؽ ا د ػػػػػػػػدة يف  فيػػػػػػػػز    منتيفاهػػػػػػػػا 
 عما ا لز ادة انتاجيتهم. 

عرفػػػػػػ  مػػػػػػا إذا رانػػػػػػا الشػػػػػػررات تػػػػػػوِف مػػػػػػت خػػػػػػالؿ هػػػػػػ ا ا ػػػػػػور حنػػػػػػاكؿ م :المحــــــور المجتمعــــــي  االســــــتدامة  .ه 
كذلػػػػػك مػػػػػت خػػػػػالؿ تػػػػػوفا  اذنيػػػػ  لت بيػػػػػق مبػػػػػادئ التنميػػػػػ  املسػػػػتدام  مػػػػػت خػػػػػالؿ البعػػػػػد ت االجتمػػػػػاعي كالبيئػػػػي 

     اكل  التقلي  مت االنبعا ات كامللو ات البيئي  ار اة.
 كيفية قياس المتغيرات  الفرع الثالث:

عبػػػػػػػػارة  54علػػػػػػػػ    تػػػػػػػػوتاالقيػػػػػػػػاس اراصػػػػػػػػ  بالدراسػػػػػػػػ  إذ أداة  (1)يف امللحػػػػػػػػق   املو ػػػػػػػػح سػػػػػػػػتبان عػػػػػػػػد االت
كا ػػػػزء الثػػػػاين  قػػػػي  املت ػػػػا التػػػػاب    إدارة املعرفػػػػ ا ػػػػزء ا كؿ  قػػػػي  املت ػػػػا املسػػػػتقب  كهػػػػو   موزعػػػػ  علػػػػ  جػػػػز ر

 .ا داء كهو
 4خػػػػػػػالؿ ك ػػػػػػػتم قياسػػػػػػػ  مػػػػػػػت تشػػػػػػػ يع املعرفػػػػػػػ   ػػػػػػػاكر كهػػػػػػػي:  مخسػػػػػػػ ُف إتػػػػػػػرجم  ؛إدارة املعرفػػػػػػػ  الجـــــــزء األول:

خػػػػػالؿ خػػػػػزف املعرفػػػػػ   ػػػػػتم قياسػػػػػها مػػػػػت   عبػػػػػارات 5خػػػػػالؿ ك ػػػػػتم قياسػػػػػ  مػػػػػت  ارتسػػػػػاب كتوليػػػػػد املعرفػػػػػ   عبػػػػػارات
 4خػػػػػػػػالؿ ت بيػػػػػػػػق املعرفػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػتم قياسػػػػػػػػها   عبػػػػػػػػارات 5 خػػػػػػػػالؿك ػػػػػػػػتم قياسػػػػػػػػها مػػػػػػػػت  توز ػػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػػ   عبػػػػػػػػارات 5

 عبارات. 4خالؿ ك تم قياسها مت  لوجيا إدارة املعرف و تكنباإل اف  إُف   عبارات
كة قياسػػػػػػ  مػػػػػػت  ا ػػػػػػور املػػػػػػاِف : ػػػػػػاكر كهػػػػػػي مخسػػػػػػ تػػػػػػرجم هػػػػػػ ا ا ػػػػػػزء بػػػػػػدكرف اُف  ؛ا داءأبعػػػػػػاد  ي:الجــــــزء الثــــــان

 ة قياسػػػػػػػ     ػػػػػػور الزبا ػػػػػػػػػػػػػػت عبػػػػػػػارات 5خػػػػػػالؿ مػػػػػػت  ة قياسػػػػػػػ     ػػػػػػػور العمليػػػػػػات الداخليػػػػػػ  عبػػػػػػارات 4خػػػػػػالؿ 
اجملتمعػػػػػػػػػػي ا ػػػػػػػػػػور  ك  عبػػػػػػػػػػارات 5خػػػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػػػت  ة قياسػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػور الػػػػػػػػػػتعلم كالنمػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػارات 6خػػػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػػػت 

 .عبارات 6اشتم  عل   ياالستدام  
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  المةلب الخامس: مراحل تةوار أداة القياسالمةلب الخامس: مراحل تةوار أداة القياس
 نر باملرا   التالي :

 بانةاالستالفرع األول: تصميم 
 بعػػػػػػد أف ة  د ػػػػػػد مشػػػػػػكل  الدراسػػػػػػ  ك د ػػػػػػد ا سػػػػػػئل  الفرعيػػػػػػ  كرػػػػػػ ا صػػػػػػيا   الفر ػػػػػػيات رػػػػػػاف البػػػػػػد مػػػػػػت

كفهػػػػػػػم  الفهػػػػػػػم ا يػػػػػػػد  ػػػػػػػاكذلػػػػػػػك مػػػػػػػت أجػػػػػػػ     رة املعرفػػػػػػػ  كا داءإدادراسػػػػػػػ  ن ر ػػػػػػػ  خاصػػػػػػػ  بػػػػػػػاملت ا ت يب القيػػػػػػػاـ
  ػػػػػػاكركرػػػػػ ا  إدارة املعرفػػػػػػ  مليػػػػػات. رمػػػػػػا ة البحػػػػػث يف ريفيػػػػػػ  قيػػػػػاس رػػػػػ  مػػػػػػت عمنهػػػػػاا ز يػػػػػات املشػػػػػكل  لكػػػػػػ  

 ة تصميم االستبان  بناءان عل  ه ف الدراس . مث  ا داء 
كتو ػػػػػػػين   بػػػػػػػ  علػػػػػػػ  أسػػػػػػػئل  االسػػػػػػػتبيافعلػػػػػػػ  اإلجا الشػػػػػػػرراتتشػػػػػػػيفي  أفػػػػػػػراد   ػػػػػػػتم خال ػػػػػػػامػػػػػػػت  المقدمـــــــة: .1

 ػػػػػػػتم معاملتهػػػػػػػا بسػػػػػػػر   كهػػػػػػػي ل ػػػػػػػرض  كأف املعلومػػػػػػػات الػػػػػػػ  سػػػػػػػوؼ تقػػػػػػػدـ سػػػػػػػوؼ ال ػػػػػػػرض مػػػػػػػت هػػػػػػػ ف الدراسػػػػػػػ 
 البحث العلمي ال أرثر.

ارتسػػػػػػػػاب تشػػػػػػػػ يع املعرفػػػػػػػػ   عمليػػػػػػػػات متمثلػػػػػػػػ  يف  مخػػػػػػػػ عمليػػػػػػػػات إدارة املعرفػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػي  الجــــــــزء األول: .2
 إدارة املعرف . تكنلوجياباإل اف  طبعا إُف   ت بيق املعرف ك عرف  توز   امل  خزف املعرف   كتوليد املعرف 

 ا ػػػػػػور املػػػػػاِف   ػػػػػػور العمليػػػػػات الداخليػػػػػػ   ػػػػػػاكر تتمثػػػػػ  يف:  مخسػػػػػ  كتت ػػػػػػمت ػػػػػاكر ا داء الجـــــزء الثــــــاني:  .3
 .ا ور اجملتمعي ياالستدام   ػػػػت   ور التعلم كالنمو ك ور الزبا ػػػػػػػػػػػػػػ

 اختيار مقياس االستبانة الفرع الثاني:
كالسػػػػػػبم يف ذلػػػػػػك أنػػػػػػ   عتػػػػػػ  مػػػػػػت أرثػػػػػػر املقػػػػػػا ي    ارماسػػػػػػي (Likert) لقػػػػػػد ة اختيػػػػػػار مقيػػػػػػاس ليكػػػػػػرت

  ا فػػػػػراد اجمليبػػػػػوف عػػػػػت مػػػػػدل مػػػػػوافقتهم  يػػػػػث  عػػػػػ ؛قيػػػػػاس اآلراء لسػػػػػهول  فهمػػػػػ  كتػػػػػوازف درجاتػػػػػ ا يف اسػػػػػت دامن 
 ابات عل  النحو التاِف:عل  ر  عبارة مت العبارات كفق مخس  درجات كقد تر ا اإلج

 الخماسي (Likert) مقياس ليكرت (:2-4)رقم  جدول
 ناما ال أتفق ال أتفق إُف  د ما موافق أتفق اتفق ناما

 درج  (1) درج  (2) درجات (3) درجات (4) درجات (5)

 عل  املعلومات السابق  باالعتمادمت إعداد ال الم المصدر:  
  فقػػػػػػػد ة  د ػػػػػػػد ليهػػػػػػػا املتوسػػػػػػػط احلسػػػػػػػا إالػػػػػػػ   شػػػػػػػا  السػػػػػػػتيفاب  يا درجػػػػػػػ  املوافقػػػػػػػ  كللحكػػػػػػػم علػػػػػػػ 

 :  كفق املعادل  التالي من ف  ك    متوس   مرتفع ي ا الث مستو ات  
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 1.33= (5-1)÷3 =عدد املستو ات/دىن للبد   احلد ا  - عل  للبد  طوؿ الفئ = ياحلد ا 
 :  كبالتاِف تكوف املستو ات رالتاِف

من ف  كوفت املوافق درج  فرف  2.33اُف  1سا   رتاكح بر إذا راف املتوسط احل    
تكوف  متوس  املوافق فرف درج   3.67 اُف 2.34 إذا راف املتوسط احلسا   رتاكح بر " 
 مرتفع تكوف   املوافق فرف درج   5اُف  3.68 إذا راف املتوسط احلسا   رتاكح بر" 

 داة القياسالخاصة بأ ختباراتاالالفرع الثالث: 
 الختبارم الصدؽ كالثبات. شكل  ا كِف راف البد مت إخ اع  بعدما ة صيا   االستبياف يف

 ختبار الصدق إ .1
أم ا سػػػػػػئل   ؛ار الصػػػػػػدؽ التحقػػػػػػق مػػػػػػت أف أداة القيػػػػػػاس صػػػػػػاحل  لقيػػػػػػاس مػػػػػػا هػػػػػػدؼ إُف قياسػػػػػػ  قصػػػػػػد باختبػػػػػػ    

ك جػػػػػػ    يانػػػػػػات املر ػػػػػػوب يف احلصػػػػػػوؿ عليهػػػػػػاأك العبػػػػػػارات الػػػػػػ   تو هػػػػػػا االسػػػػػػتبان  صػػػػػػاحل  للحصػػػػػػوؿ علػػػػػػ  الب
 .  10 رقميأن ر امللحق  عل   ل  مت ا سات ة كا كمر ذكم االختصاص االستبيافذلك ة عرض 

 رانػػػػػػا  إذامػػػػػػا  ػػػػػػ  الدراسػػػػػػ  ملعرفػػػػػػ   الشػػػػػػرراتعلػػػػػػ  عينػػػػػػ  عشػػػػػػوا ي  مػػػػػػت أفػػػػػػراد  رمػػػػػػا ة توز ػػػػػػ  االسػػػػػػتبياف
كعلػػػػػػ   ػػػػػػوء ذلػػػػػػك   العبػػػػػػارات أك املفػػػػػػردات املسػػػػػػتعمل    مػػػػػػوض يفهنػػػػػػاؾ صػػػػػػعوب  أك كهػػػػػػ    العبػػػػػػارات مفهومػػػػػػ 

إُف  ػػػػػ ؼ بعػػػػػع العبػػػػػارات كبالتػػػػػاِف  رلػػػػػ  ة تعػػػػػد   بعػػػػػع العبػػػػػارات الػػػػػ   مػػػػػ  نػػػػػوع مػػػػػت ال مػػػػػوض باإل ػػػػػاف 
 عبارة. 54عبارة إُف  62 عدد العبارات مت اخنفع

 ختبار الثبات/ إقانون ألفا كرونباخ  الالثبات: باستعم  .2

ادرة علػػػػػػ   ػػػػػػ  معلومػػػػػػات دقيقػػػػػػ  البػػػػػػد أف تكػػػػػػوف تلػػػػػػك ا داة  ػػػػػػا القػػػػػػدرة للحصػػػػػػوؿ علػػػػػػ  أداة قيػػػػػػاس قػػػػػػ 
علػػػػػػ  عينػػػػػػ    قمنػػػػػا بتوز ػػػػػػ  اإلسػػػػػػتبان  علػػػػػ  إع ػػػػػػاء إجابػػػػػػات  ابتػػػػػػ  نسػػػػػػبينا. كللتحقػػػػػق مػػػػػػت درجػػػػػػ   بػػػػػػات املقيػػػػػػاس

النتػػػػػػػػا   ا صػػػػػػػػ  عليهػػػػػػػػا إُف احلاسػػػػػػػػم اآلِف  اؿ ػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػ  كة إدخػػػػػػػػ الشػػػػػػػػررات يف افػػػػػػػػرد 156مكونػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت 
 تبر أف:  رركنباخ-ألفا معام   اؿكباستعمSPSSب نام  
 " ادارة المعرفةلثبات بالنسبة للمتغير المستقل "ختبار اا . 1.2

                                    دارة المعرفةإلإختبار الثبات  (:3-4) جدولال

  %60النسبة المقبولة إحصائياً  

 المحور ألفا كرونباخ معامل الثبات عدد العناصر
04 ,800  تش يع املعرف 
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 ارتساب كتوليد املعرف  820, 06
05 75,0  خزف املعرف 
 توز   املعرف  900, 05
 املعرف  ت بيق 820, 04
04 ,810  املعرف  تكنلوجيا
 إدارة المعرفة  940, 28

SPSSمعلومات مست رج  مت برنام المصدر:             

دارة املعرفػػػػػػ  تتمتػػػػػػ  بدرجػػػػػػ   بػػػػػػات عاليػػػػػػ  تػػػػػػرتاكح إ يػػػػػػ   ػػػػػػاكر  مػػػػػػت خػػػػػػالؿ ا ػػػػػػدكؿ أعػػػػػػالف نال ػػػػػػ  أف
كهػػػػػػػػي نسػػػػػػػػب   %94م أ0.94يامل ػػػػػػػػا املسػػػػػػػػتق    إلدارة املعرفػػػػػػػػ الثبػػػػػػػػات   رمػػػػػػػػا بلػػػػػػػػ  معامػػػػػػػػ   0.90-0.75بػػػػػػػػر 
 كبػػػػػػ لك تكػػػػػػوف أداة القيػػػػػػاس صػػػػػػاحل  كشنكننػػػػػػا مػػػػػػت (؛%60)أعلػػػػػػ  مػػػػػػت النسػػػػػػب  املقبولػػػػػػ  إ صػػػػػػا يا جػػػػػػدان  ك  عاليػػػػػػ 

 يانات صادق .خال ا احلصوؿ عل  ب
 " األداء  تابع "لثبات بالنسبة للمتغير الاختبار ا .2.2

  لألداء إختبار الثبات (:4-4)الجدول 
 (%60) النسبة المقبولة إحصائياً 

 المحـــــــــــــــاور ألفا كرونباخ معامل الثبات عدد العناصر
04 7,60  المحور المالي
 محور العمليات الداخلية 71,0 05
06 ,770  الزبائن حورم
 التعلم والنمو محور 740, 05
 اإلستدامة محور 820, 04
 األداء  880, 26

SPSSمعلومات مست رج  مت برنام المصدر:              

أف  يػػػػػػػ   ػػػػػػػاكر ا داء تتمتػػػػػػػ  بدرجػػػػػػػ   بػػػػػػػات مقبولػػػػػػػ  إ صػػػػػػػا يا   0-0يأشػػػػػػػارت نتػػػػػػػا   ا ػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػم 
كهػػػػػػي  %88م أ0.88  التػػػػػػاب  ػػػػػػا تيامل لػػػػػػألداءمعامػػػػػػ  الثبػػػػػػات   رمػػػػػػا بلػػػػػػ  0.67ّ0.82 يػػػػػػث تراك ػػػػػػا بػػػػػػر 

كبػػػػػ لك تكػػػػػوف أداة القيػػػػػاس صػػػػػاحل  كشنكننػػػػػا  (؛%60)أعلػػػػػ  مػػػػػت النسػػػػػب  املقبولػػػػػ  إ صػػػػػا يا جػػػػػدان  ك  نسػػػػػب  عاليػػػػػ 
 .مت خال ا احلصوؿ عل  بيانات مو وق  كصحيح 
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 إجراءات توزاع االستبانة وجمع البيانات. 3

كالت رػػػػػػػد مػػػػػػػت صػػػػػػػدقها    0يملحػػػػػػػق رقػػػػػػػم  كهيئتهػػػػػػػا يف شػػػػػػػكلها النهػػػػػػػا ي   ػػػػػػػا االسػػػػػػػتبان  اؿبعػػػػػػػد إرمػػػػػػػ
 بعػػػػػد فػػػػػرتة زمنيػػػػػ  كذلػػػػػك بعػػػػػد تقػػػػػدًن سػػػػػتالمهاابكقمنػػػػػا   الشػػػػػررات  ػػػػػ  الدراسػػػػػ علػػػػػ  أفػػػػػراد  هػػػػػاة توز ع  ك باهػػػػػا
حنػػػػػاكؿ تقر ػػػػػم فهمػػػػػ  املسػػػػػتيفوب  كيف  الػػػػػ   مو ػػػػػها علػػػػػ  ط فقراهػػػػػاكتبسػػػػػي  ان بعػػػػػاد االسػػػػػتبمفصػػػػػ    شػػػػػرح

رمػػػػػا أف هنػػػػػاؾ مػػػػػت املسػػػػػتيفوبر مػػػػػت امتنعػػػػػوا عػػػػػت اإلجابػػػػػ  علػػػػػ  بعػػػػػع ا سػػػػػئل  أك     تو ػػػػػيحي برع ػػػػػاء أمثلػػػػػ  
كال شنكػػػػػػت مناقشػػػػػػتها أك  للشػػػػػػرراتهػػػػػػ ا النػػػػػػوع مػػػػػػت املعلومػػػػػػات تعتػػػػػػ  أسػػػػػػرار بالنسػػػػػػب   ءػػػػػػم رأكا أف   العبػػػػػػارات

رمػػػػػا أف   ا يػػػػػا كهنػػػػػاؾ بعػػػػػع املسػػػػػتيفوبر َف  رجعػػػػػوا االسػػػػػتبيانات ء  طػػػػػرؼ  ر ػػػػػم عنهػػػػػاالػػػػػتكلم عنهػػػػػا مػػػػػ  أم 
هػػػػػػ ف االسػػػػػػتبيانات كبػػػػػػ لك  سػػػػػػتبعادا يػػػػػػث ة  ؛انات ناقصػػػػػػ  اإلجابػػػػػػ  بشػػػػػػك  ربػػػػػػاالػػػػػػبعع اآلخػػػػػػر قػػػػػػدـ اسػػػػػػتب

 إلجراء الدراس . موزع 199 أص  ستبان  صاحل  متإ156 صلنا عل  

 المتغير المستقل  إدارة المعرفة  المتغير التابع  األداء   بيانات تحليلو عرض : الثانيلمبحث ا
يف شػػػػػػػك  جػػػػػػػداكؿ ة احلصػػػػػػػوؿ  بيانػػػػػػػات رػػػػػػػ  مػػػػػػػت إدارة املعرفػػػػػػػ  كا داءاملبحػػػػػػػث إُف عػػػػػػػرض   هػػػػػػػدؼ هػػػػػػػ ا

 .مث  لي  ه ف النتا    SPSS معا   البيانات عت طر ق برنام خالؿ عليها مت 
  المةلب األول: أساليب المعالجة اإلحصائيةالمةلب األول: أساليب المعالجة اإلحصائية

كعمقهػػػػػػػػا   هػػػػػػػػامػػػػػػػػت  يػػػػػػػػث  وليت  ختتلػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػاليم املعا ػػػػػػػػ  اال صػػػػػػػػا ي  بػػػػػػػػاختالؼ هػػػػػػػػدفها االجرا ػػػػػػػػي
كختتػػػػػػػػ     قػػػػػػػق أهػػػػػػػػداؼ الدراسػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػت إجرا هػػػػػػػػا. كب يػػػػػػػ  الوصػػػػػػػػوؿ إُف مؤشػػػػػػػػرات معتمػػػػػػػػدةك كتعقيػػػػػػػدها 

 باسػػػػػػػػتعماؿسػػػػػػػػ   الكمبيػػػػػػػػوتر اهػػػػػػػػا ليسػػػػػػػػه  التعامػػػػػػػػ  معهػػػػػػػػا بو رتيبتك   كتبو بهػػػػػػػػا  فر ػػػػػػػػياها ة فحػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػات
لػػػػػػػػ  بف ػػػػػػػػلها ة اسػػػػػػػػت راج    اSPSSمن ومػػػػػػػػ  أك  زمػػػػػػػػ   ليػػػػػػػػ  البيانػػػػػػػػات اإل صػػػػػػػػا ي  يف العلػػػػػػػػـو االجتماعيػػػػػػػػ  ي

 كاملتمثل  أساسنا فيما  لي:  ر  أنواع ا داكؿ كاملقا ي  اإل صا ي  املناسب    ف الدراس 
ـــــات :أوال ت رػػػػػدنا مػػػػػت  بػػػػػات رػػػػػال املقياسػػػػػر يإدارة املعرفػػػػػ  كرػػػػػ ا  يػػػػػث   قػػػػػانوف ألفػػػػػا رركنبػػػػػاخ اؿ: باسػػػػػتعمالثب
 البا ػػػػػػػػػثا بػػػػػػػػػنف  ال ر قػػػػػػػػػ  كرمػػػػػػػػػا  قصػػػػػػػػػدها كبػػػػػػػػػ لك شنكػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػوؿ أف املبحػػػػػػػػػو ر  فهمػػػػػػػػػوف بنودذنػػػػػػػػػ   ا داء

 كعلي  شنكت الو وؽ بنتا   ه ف الدراس .  كبالتاِف فاالستبياف  قي  ما أجنز  جل 
مػػػػػت أجػػػػػ  معرفػػػػػ  متوسػػػػػط إجابػػػػػات املبحػػػػػو ر  ػػػػػوؿ  ػػػػػوث االسػػػػػتبياف كمقارنتهػػػػػا المتوســـــط الحســـــابي:  : انيـــــاً 

يف شػػػػػػررات ا داء ك  إدارة املعرفػػػػػػ بشػػػػػػ ف مسػػػػػػتول جػػػػػػ  اختػػػػػػاذ القػػػػػػرار   كذلػػػػػػك بدرجػػػػػػ  االسػػػػػػتيفاب  املوافقػػػػػػ   ػػػػػػا 
    الدراس . االمسنا
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ـــــاً  ـــــاري:  : الث مسػػػػػتول  لكػػػػػ  مػػػػػت أفػػػػػراد الدراسػػػػػ مػػػػػدل كجػػػػػود فػػػػػركؽ بػػػػػر  اختبػػػػػارمػػػػػت أجػػػػػ  االنحـــــراف المعي
 .ا داءإدارة املعرف  كر ا 

 يف الشػػػػػرراتاء ا دإدارة املعرفػػػػػ  ك  مػػػػػدل كجػػػػػود عالقػػػػػ  بػػػػػر اختبػػػػػارمػػػػػت أجػػػػػ  معامـــــل االرتبـــــاط برســـــن:  :ارابعـــــ
 كمت مث   د د طبيعتها كدرج  ه ف العالق .     الدراس 

 .ت  ا املت ا املستق  عل  املت ا التاب  اختبار أج مت االنحدار الخةي البسيط: معامل  خامسا:
    خصائص عينة الدراسة:خصائص عينة الدراسة:وتحليل وتحليل المةلب الثاني: عرض المةلب الثاني: عرض 

 لػػػػػػواردة يف القسػػػػػػم االكؿ مػػػػػػت االسػػػػػػتبياف املوجػػػػػػ قصػػػػػد معرفػػػػػػ  خصػػػػػػا ع عينػػػػػػ  الدراسػػػػػػ   ة  ليػػػػػػ  البيانػػػػػػات ا
 : ع اء هيئ  التدر    كذلك  ساب التكرارات كالنسم املئو   كفق ما تبين  ا داكؿ التالي 

   :توزاع عينة الدراسة حسب متغير السن .أ 
 :  و ن ا دكؿ التاِف توز   عين  الدراس   سم مت ا الست

 .قا لمتغير السنتوزاع أفراد العينة وف  5-4  جدول رقم
  التكرارات %النسب المئواة  

30.8 48  سن  30أق  مت 
 سن  40إُف  30مت  65 42.7 الفئ  العمر  

27.5 43  سن  40أر  مت 

100 156  المجموع
 

 SPSS  باعتماد خمرجات برنام  مت إعداد ال الم :المصدر

 بنسػػػػػػب   سػػػػػن  40إُف  30مػػػػػت يانيػػػػػ    هػػػػػػر أف أرػػػػػ  نسػػػػػب  هػػػػػي الفئػػػػػػ  الث  5-4ي مػػػػػت خػػػػػالؿ ا ػػػػػدكؿ
بنسػػػػػػب   سػػػػػػن   40مػػػػػػت  الثالثػػػػػػ  يأرػػػػػػ   مث الفئػػػػػػ  %30.8 بنسػػػػػػب  سػػػػػػن   30ا كُف يأقػػػػػػ  مػػػػػػت  الفئػػػػػػ  مث. ،42.7%
  كهػػػػػػ ا  عػػػػػػ   سػػػػػػن 30  ػػػػػػ  الدراسػػػػػػ   فػػػػػػوؽ سػػػػػػنهم ات كمنػػػػػػ  شنكػػػػػػت القػػػػػػوؿ أف مع ػػػػػػم ا فػػػػػػراد بالشػػػػػػرر27.5%

إ ػػػػػاف  إُف أنػػػػػ  مؤشػػػػػر جيػػػػػد  بػػػػػار ة الكافيػػػػػ  إلجنػػػػػاز العمػػػػػ  عمػػػػػاؿ مػػػػػت الفئػػػػػ  العمر ػػػػػ  الػػػػػ  تتمتػػػػػ  الأف أ لبيػػػػػ  
املػػػػواِف  و ػػػػن توز ػػػػ    عػػػػ  عػػػػت اسػػػػتقرار ا فػػػػراد بالشػػػػرر  وػػػػا قػػػػد  ػػػػنعك  علػػػػ   سػػػػر ا داء. ك الرسػػػػم البيػػػػاين

 أفراد العين  كفقا ملت ا الست
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 توزاع أفراد العينة وفقا لمتغير السن:  2-4 شكل 

 
 ث الماهل العلميخصائص عينة الدراسة من حي .ب 

 . و ن ا دكؿ التاِف توز   عين  الدراس   سم املؤه  العلمي
 توزاع أفراد العينة وفقا لمتغير الماهل العلمي  6-4 جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS مت إعداد ال الم باعتماد خمرجات برنام  :المصدر

أف أفػػػػػػػراد عينػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػ  مػػػػػػػوزعر  سػػػػػػػم مت ػػػػػػػا املؤهػػػػػػػ  العلمػػػػػػػي علػػػػػػػ     6-4  ت ػػػػػػػن مػػػػػػػت ا ػػػػػػػدكؿ 
حنػػػػػو: أف أرػػػػػ  توز ػػػػػ  مػػػػػت  يػػػػػث املؤهػػػػػ  العلمػػػػػي رػػػػػاف  فػػػػػراد عينػػػػػ  الدراسػػػػػ  الػػػػػ  ت زنملػػػػػوف شػػػػػهادة أرادشنيػػػػػ   

أمػػػػػا محلػػػػػ  شػػػػػهادة الدراسػػػػػات الت بيقيػػػػػ  فكػػػػػاف عػػػػػددهم  .%59أم مػػػػػا نسػػػػػبت   فػػػػػردا 64  يػػػػػث رػػػػػاف عػػػػػددهم 
  ك ت ػػػػػػػن أف أ لبيػػػػػػػ  أفػػػػػػػراد العينػػػػػػػ  مػػػػػػػت مسػػػػػػػتول جػػػػػػػامعي كهػػػػػػػ ا  ؤرػػػػػػػد عمػػػػػػػ  % 41فػػػػػػػردا بنسػػػػػػػب  بل ػػػػػػػا  41

اسػػػػػتق اب املػػػػػوارد البشػػػػػر   ذات الشػػػػػهادات ا امعيػػػػػ  العليػػػػػا الػػػػػ  ت ػػػػػمت  ػػػػػا التفػػػػػوؽ التنافسػػػػػي ك  الشػػػػػرر  علػػػػػ 

 الماهل العلمي التكرارات % النسب المئواة

 دراس  أرادشني  64 59

 دراس  ت بيقي  92 41

 موعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجمل 156 100
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  كأ  ػػػػػا جنػػػػػاح العمػػػػػ  التسػػػػػيام الػػػػػ م  قومػػػػػوف بػػػػػ   أمػػػػػا محلػػػػػ  الشػػػػػهادات الت بيقيػػػػػ  فهػػػػػم شنثلػػػػػوف نسػػػػػب   الر ػػػػػادة
 .رافي  لإلشراؼ عل  العم  ك عت كف  لق  كص  بر اإلدارة ك الورشات

 :رسم بياني اوض  توزاع أفراد العينة وفقا لمعيار الماهل العلمي 3-4 شكل رقم 

 
 SPSS تماد خمرجات برنام مت إعداد ال الم باع :المصدر

 خصائص عينة الدراسة من حيث سنوات الخبرة .ج 
 :شنث  ا دكؿ املواِف توز   عين  الدراس   سم سنوات ار ة

 .توزاع أفراد العينة وفقا لمتغير االقدمية في العلم سنوات الخبرة  7-4 جدول رقم 
 سنوات الخبرة التكرارات %  النسم املئو  

 سنوات5 أق  مت  12 33.3
 سنوات 10إُف 5 مت  19 12.2
 سن  15إُف  10مت   54 34.6
 سن 15أرثر مت  31 19.9
  المجموع 156 100

 SPSS مت إعداد ال الم باعتماد خمرجات برنام  :المصدر

 34.6% بنسػػػػػػػػػػب    سػػػػػػػػػػن  15 إُف 10يلفئػػػػػػػػػػ  أف املرتبػػػػػػػػػػ  ا كُف رانػػػػػػػػػػا    7-4ي  ال ػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػت ا ػػػػػػػػػػدكؿ          
  %19.9بنسػػػػػػب     سددددددٌ 15 مػػػػػػت  مث الفئػػػػػػ  الثالثػػػػػػ  يأرثػػػػػػر%33.3 سػػػػػػنوات بنسػػػػػػب  5الفئػػػػػػ  أقػػػػػػ  مػػػػػػت  مث تليهػػػػػػا،

 ة لػػػػػػػدل تػػػػػػػرارم ارػػػػػػػ تبػػػػػػػرالنسػػػػػػػم  هػػػػػػػ ف رػػػػػػ  ،%12.2نسػػػػػػػبتها  تقػػػػػػػدر سػػػػػػػنوات  10إُف  5مػػػػػػػت كأخػػػػػػاا الفئػػػػػػػ  
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ة علػػػػػػػ  تنافسػػػػػػػي   كهػػػػػػػ ا  ػػػػػػػنعك  يف املقػػػػػػػدر  ةميػػػػػػػز   يػػػػػػػث  عتػػػػػػػ  يف اجملػػػػػػػاؿ اإلدارم اتا فػػػػػػػراد العػػػػػػػاملر بالشػػػػػػػرر
 سػػػػػر اإلنتػػػػػاج  ا ػػػػػودة  اختػػػػػاذ القػػػػػرار كالتفػػػػػوؽ. كالرسػػػػػم البيػػػػػاين املػػػػػواِف  و ػػػػػن توز ػػػػػ  أفػػػػػراد العينػػػػػ  كفقػػػػػا ملعيػػػػػار 

 .سنوات ار ة
 .بياني اوض  توزاع أفراد العينة وفقا لمعيار سنوات الخبرة رسم  : 4-4  شكل رقم

 
 SPSSمت إعداد ال الم  باعتماد خمرجات برنام   :المصدر

 إدارة المعرفةعرض وتحليل بيانات مةلب الثالث: ال
ت بيػػػػػػػػػػق املعرفػػػػػػػػػػػ    نشػػػػػػػػػػػر  خػػػػػػػػػػزف  علػػػػػػػػػػػ  ارتسػػػػػػػػػػاب إدارة املعرفػػػػػػػػػػػ  عملياهػػػػػػػػػػا املتمثلػػػػػػػػػػ  يفبيانػػػػػػػػػػات  شػػػػػػػػػػتم ت   
 .     الدراس  اإلمسناشررات يف  تكنولوجيا إدارة املعرف ك 

 الشركات محل الدراسةفي  المعرفة تشخيص .1
ا يف ا ػػػػػػػدكؿ املػػػػػػػواِف  ليػػػػػػػتم  سػػػػػػػػػاب رػػػػػػػ  مػػػػػػػت املتوسػػػػػػػط هػػػػػػػ  ة تفر  بعػػػػػػػد اسػػػػػػػرتجاع االسػػػػػػػتبيانات املوزعػػػػػػػ 

ك أخػػػػػػاا ترتيػػػػػػم  شػػػػػػررات اإلمسنػػػػػػا  ػػػػػػ  الدراسػػػػػػ يف  املعرفػػػػػػ  تشػػػػػػ يعلعمليػػػػػػ  ك االحنػػػػػػراؼ املعيػػػػػػارم  احلسػػػػػػا 
 .العبارات باعتماد مرجعي  املتوسط

 الشركات محل الدراسة في المعرفة تشخيص عملية اوض   :8-4 الجدول 

 المتوسط المعرفة تشخيص :ىاألول ليةالعمعبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة 

 الترتيب

01 مرتفعػػػػػػػػ 1.03 3.67 تعرؼ الشرر  ا ش اص املبدعر احلاملر للمعرف 

04  متوس  990. 3.44 تم تقييم املعرف  مت قب  ار اء كإطارات الشرر  بصف  
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 مستمرة.
ا  يفم كرمي  املعرف  ال   تاجها ر  تعرؼ شررتكم جيدن 

03  متوس 1.17 3.47 ك يف .

هناؾ  هودات لتحد ث املعلومات كاملعرف  داخ  الشرر  
02  متوس 950. 3.63 بصف  مستمرة.

   متوس 0.82 3.55 المعرفة تشخيص: ىاألول العمليةنتيجة 

  0.05 مستول ار     155  درج  احلر   
SPSSإعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام   متالمصدر: 

 ػػػػػػػػػور تشػػػػػػػػػ يع املعرفػػػػػػػػػ  أف درجػػػػػػػػػ  موافقػػػػػػػػػ  املبحػػػػػػػػػو ر علػػػػػػػػػ    8-4ي شػػػػػػػػػارت نتػػػػػػػػػا   ا ػػػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػػػمأ 
 .3.44ك  3.67  كبل ا متوس اها احلسابي  ما بر رتفع كامل تراك ا بر الدرج  املتوس  
تعػػػػػػػػرؼ الشػػػػػػػػػرر  ا شػػػػػػػػػ اص   ادهػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػ  مف مرتفعػػػػػػػػػ بدرجػػػػػػػػ  موافقػػػػػػػػػ   كا ػػػػػػػػػدة  يػػػػػػػػث جنػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػارة
كاحنػػػػػراؼ معيػػػػػارم قػػػػػدرف 3.67 سػػػػػا اتوسػػػػػط  الرتتيػػػػػم ا كؿ ا تلػػػػػاالػػػػػ  كهػػػػػي    املبػػػػػدعر احلػػػػػاملر للمعرفػػػػػ 

الػػػػػػ  تعمػػػػػػ  لػػػػػػد ها  اليػػػػػػد العاملػػػػػػ  املػػػػػػاهرة كاربػػػػػػاة للتعػػػػػػرؼ علػػػػػػ  تسػػػػػػع  الشػػػػػػرراتعلػػػػػػ  أف   ػػػػػػدؿكهػػػػػػ ا   1.03
 د ػػػػػد مصػػػػػادرها سػػػػػواء مصػػػػػادر داخليػػػػػ  كتتمثػػػػػ  خاصػػػػػ  مػػػػػت أجػػػػػ   ملعارفهػػػػػاعلػػػػػ  رسػػػػػم خػػػػػرا ط  اعتمػػػػػاداكهػػػػػ ا 

العمالء الػػػػػػ  ت  ػػػػػػزكدكف بػػػػػػ كالػػػػػػ  أذنهػػػػػػا املتعلقػػػػػػ يف ا فػػػػػػراد  ػػػػػػاملي املعرفػػػػػػ  الػػػػػػ  ت  شػػػػػػت لوف لػػػػػػد ها أك خارجيػػػػػػ  
    وؿ ر باهم كطلباهم كال  تسع  الشرر  لتلبيتها.     اقرت اتالشررات 

هنػػػػػػاؾ  هػػػػػػودات      يػػػػػػث جػػػػػػاءت العبػػػػػػارة يهػػػػػػا متوسػػػػػػ  فكانػػػػػػا درجػػػػػػ  املوافقػػػػػػ  ف  أمػػػػػػا العبػػػػػػارات املتبقيػػػػػػ
3.63يف املرتبػػػػػػػػ  الثانيػػػػػػػػ  اتوسػػػػػػػػط  سػػػػػػػػا     لتحػػػػػػػػد ث املعلومػػػػػػػػات كاملعرفػػػػػػػػ  داخػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػرر  بصػػػػػػػػف  مسػػػػػػػػتمرة

صػػػػػػناع  معػػػػػػارؼ ب  ك اكلػػػػػػ  سػػػػػػعي الشػػػػػػررات لتحػػػػػػد ث معارفهػػػػػػا املكتسػػػػػػوػػػػػػا  عػػػػػػ  أف ،0.95كاحنػػػػػػراؼ معيػػػػػػارم
ا  يفػػػػػػم   ا العبػػػػػػارتر االخاتػػػػػػر فقػػػػػػد رانػػػػػػا   امػػػػػػجد ػػػػػػدة ال زن ػػػػػػ  باالهتمػػػػػػاـ الػػػػػػالـز تعػػػػػػرؼ شػػػػػػررتكم جيػػػػػػدن

 ػػػػػػتم تقيػػػػػػيم املعرفػػػػػػ  مػػػػػػت قبػػػػػػ  ارػػػػػػ اء كإطػػػػػػارات الشػػػػػػرر  بصػػػػػػف       كرميػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  الػػػػػػ   تاجهػػػػػػا رػػػػػػ  ك يفػػػػػػ 
وػػػػػػا  عػػػػػػ  ،0.99  1.17 كاحنػػػػػػراؼ معيػػػػػػارم  3.44  3.47 ػقػػػػػػدر  علػػػػػػ  التػػػػػػواِف  بػػػػػػ سػػػػػػا   اتوسػػػػػػط   مسػػػػػػتمرة 

 ال تكوف بصف  دكر   سواء داخ  أكؿ خارج الشررات. نيرعارؼ مت قب  خ اء كفتقييم ه ف املأف 
 3.55فقػػػػػػرات تشػػػػػػ يع املعرفػػػػػػ  متوسػػػػػػ   كذلػػػػػػك اتوسػػػػػػط  سػػػػػػا  كا ػػػػػػاال جػػػػػػاءت درجػػػػػػ  املوافقػػػػػػ  علػػػػػػ  

  وػػػػػا  عػػػػػ  أف الشػػػػػررات  ػػػػػ  الدراسػػػػػ  ال نػػػػػنن ا ذنيػػػػػ  الكافيػػػػػ   ػػػػػ ف العمليػػػػػ  كبالتػػػػػاِف 0.82كاحنػػػػػراؼ معيػػػػػارم 
  ث املعرف  كتقييمها مت قب  ار اء كمعرف   يفمها يف ر  قسم لي  مت أكلو اها.    فتحد
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 الشركات محل الدراسةفي  المعرفة اكتساب وتوليد .2
ا يف ا ػػػػػػػدكؿ املػػػػػػػواِف  ليػػػػػػػتم  سػػػػػػػػػاب رػػػػػػػ  مػػػػػػػت املتوسػػػػػػػط هػػػػػػػبعػػػػػػػد اسػػػػػػػرتجاع االسػػػػػػػتبيانات املوزعػػػػػػػ   ة تفر  

ك  شػػػػػػررات اإلمسنػػػػػػا  ػػػػػػ  الدراسػػػػػػ يف  املعرفػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  كتوليػػػػػػدارتسػػػػػػاب لعمليػػػػػػ  ك االحنػػػػػػراؼ املعيػػػػػػارم  احلسػػػػػػا 
 .أخاا ترتيم العبارات باعتماد مرجعي  املتوسط

 الشركات محل الدراسة في المعرفة اكتساب وتوليداوض   : 9-4 الجدول      

 املعرف  ارتساب كتوليد :ةالثاني العمليةعبارات 
 المتوسط
 الحسابي

نحراف اإل
 المعياري

ة درجـــــ
 الترتيب الموافقة

03  متوس  1.08 3.31 املعرف  مت االنرتنا.  للعاملر ارتساب شررتكمتتين 

 قـو ا فراد العاملر داخ  شررتكم جبلسات دكر   لتبادؿ 
02  متوس 930. 3.44 ا فكار كاملعارؼ.

06  متوس  780. 3.05 تستق م شررتكم ا ش اص املبدعر للعم  لد ها.

شررتكم ن اـ احلوافز للعماؿ مت أج  توليد معارؼ تستعم  
04  متوس  980. 3.13 جد دة 

لشررتكم ك دات خاص  مكلف  اتابع  املعرف  ا د دة يف  اؿ 
06  متوس 1.08 3.08 عملكم.

العماؿ مت دكرات تدر بي  كتعليمي  مت أج  توسي    ستفيد
01 مرتفعػػػػػػػػػ  780. 4.05 مداررهم

   متوس 3.340.71 اكتساب وتوليد المعرفة: ةالثاني العمليةنتيجة 

  0.05   مستول ار   155  درج  احلر   
SPSSمت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام  المصدر: 

رتفعػػػػػ  املقػػػػػد تراك ػػػػػا بػػػػػر ف العمليػػػػػ   ف درجػػػػػ  موافقػػػػػ  املبحػػػػػو ر يف هػػػػػ بػػػػػ  9-4يمػػػػػت ا ػػػػػدكؿ   ال ػػػػػ 
رانػػػػػػا درجػػػػػػ  املوافقػػػػػػ  عليهػػػػػػا  كا ػػػػػػدة  يػػػػػػث جنػػػػػػد عبػػػػػػارة،3.08 ك 4.05 سػػػػػػابي  بػػػػػػر  توسػػػػػػ اتتوسػػػػػػ    اكامل

الػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػي    سػػػػػػػػتفيد العمػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػت دكرات تدر بيػػػػػػػػ  كتعليميػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت أجػػػػػػػ  توسػػػػػػػػي  مػػػػػػػػداررهم   كهػػػػػػػػي مرتفعػػػػػػػ  
العامػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػوة يف النتييفػػػػػػػػػ  بالػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػرت ك  0.78احنػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػػارم ك  4.05  سػػػػػػػػػا اتوسػػػػػػػػػط  تتصػػػػػػػػػدر الرتتيػػػػػػػػػم

تعتػػػػػ  تكػػػػػو ت العمػػػػػاؿ كتوسػػػػػي  مػػػػػداررهم مػػػػػت أكلو اهػػػػػا   يػػػػػث تنفػػػػػق  الشػػػػػرراتأف  علػػػػػ   ػػػػػدؿكهػػػػػ ا  للمحػػػػػور  
 كو ني  كالتعليمي .جزء هاـ مت ميزانياها يف الدكرات الت
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 قػػػػػػػػـو ا فػػػػػػػػراد العػػػػػػػػاملر داخػػػػػػػػ  شػػػػػػػػررتكم جبلسػػػػػػػػات دكر ػػػػػػػػ  لتبػػػػػػػػادؿ ا فكػػػػػػػػار :  ةالعبػػػػػػػػار  رمػػػػػػػػا أتػػػػػػػػا
  وػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػ  أف 930.كبػػػػػػػػػاحنراؼ معيػػػػػػػػػارم3.44 ػبػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػدر اتوسػػػػػػػػػط  يف الرتتيػػػػػػػػػم الثػػػػػػػػػاين   كاملعػػػػػػػػػارؼ
جتتهػػػػػد يف عقػػػػػػد لقػػػػػػاءات كاجتماعػػػػػات بشػػػػػػك  دكرم مػػػػػػت أجػػػػػ  مناقشػػػػػػ  اآلراء ككجهػػػػػػات  املدركسػػػػػػ  الشػػػػػررات

 إرناد  لوؿ للمشكالت امل رك  . خبصوصاقرتا اهم  تسيف الن ر م  العماؿ   رما 
  تباعػػػػػػا رمػػػػػػا  لػػػػػػي: ارتسػػػػػػاب املعرفػػػػػػ  مػػػػػػت كتػػػػػػ ي املصػػػػػػادر ا خػػػػػػرل لتوليػػػػػػد كارتسػػػػػػاب املعرفػػػػػػ  متتاليػػػػػػ 

اسػػػػػػػتق اب ك   ك ػػػػػػػدات خاصػػػػػػ  مكلفػػػػػػ  اتابعػػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  ا د ػػػػػػدةكجػػػػػػود االنرتنػػػػػػا  اسػػػػػػت داـ ن ػػػػػػػاـ احلػػػػػػوافز  
علػػػػػ  سػػػػػابي  احل اتوسػػػػػ اهمتوسػػػػػ      يػػػػػث قػػػػػدرت م بدرجػػػػػ  موافقػػػػػ  كتػػػػػو يفهم كرلهػػػػػا ا شػػػػػ اص املبػػػػػدعر

،780.،980،1.08.،1.08املعيار ػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػػػواِف بػػػػػػػػػػػػػػ  كاحنرافاهػػػػػػػػػػػػػا 3.31،3.13،3.08،3.05ػ بػػػػػػػػػػػػػالتػػػػػػػػػػػػػواِف 

 ك رج  ذلك إُف ما   ي:
   يػػػػػػػث كعنػػػػػػػد القيػػػػػػػاـ   ػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػ  اإلمسنػػػػػػػاشػػػػػػػررات تػػػػػػػوافر علػػػػػػػ  مسػػػػػػػتول  يػػػػػػػ   ن ػػػػػػػاـ االنرتنػػػػػػػا ال 

بالز ػػػػػارة امليدانيػػػػػ  ة مال  ػػػػػ  أف بعػػػػػع املكاتػػػػػم فقػػػػػط خاصػػػػػ  الػػػػػ  تعػػػػػود لإلطػػػػػارات كاإلطػػػػػارات السػػػػػامي  
كالػػػػػػػ  تسػػػػػػػه   ػػػػػػػم ارتسػػػػػػػاب  ا نرتنػػػػػػػاب اؿل  بشػػػػػػػبكات االتصػػػػػػػو   هػػػػػػػي املوصػػػػػػػراء املررػػػػػػػز ركاملػػػػػػػد املػػػػػػػدراءي

 كتبادؿ املعارؼ.
  لػػػػػو   أءػػػػػا ال تتػػػػػوفر علػػػػػ  ا جهػػػػػزة  قػػػػػدك قلػػػػػ  عػػػػػدد الو ػػػػػدات املسػػػػػؤكل  علػػػػػ  اسػػػػػتق اب املعرفػػػػػ  ا د ػػػػػدة

املعرفػػػػػ  ا ػػػػػر كتبػػػػػادؿ  اؿاملت ػػػػػورة كاحلد ثػػػػػ  للقيػػػػػاـ بكػػػػػ  ا  ػػػػػاث ال ػػػػػركر   رمػػػػػا أف مشػػػػػكل   ػػػػػع  االتصػػػػػ
 بشك  ملحوظ يف عملي  نق  املعرف  املتا   بر الو دات.

 اعتبػػػػػارات أخػػػػػرل للتو يػػػػػ   لكػػػػػت تبقػػػػػ  هنػػػػػاؾ العاملػػػػػ  املبدعػػػػػ  كاملؤهلػػػػػ  تسػػػػػع  الشػػػػػررات السػػػػػتق اب اليػػػػػد
 خارج  عت اإلطار القانوين للشررات يرا سوبي  مثال .

 كذلػػػػػػػك  ب كتوليػػػػػػػد املعرفػػػػػػػ  رانػػػػػػػا متوسػػػػػػػ   درجػػػػػػػ  املوافقػػػػػػػ  لفقػػػػػػػرات ارتسػػػػػػػاأف  كإ ػػػػػػػاال ملػػػػػػػا سػػػػػػػبق  تبػػػػػػػر
 شػػػػػػػػررات اإلمسنػػػػػػػا  ػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػ   أم أف 0.71احنػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػارم ك   3.34ي  سػػػػػػػػا  عػػػػػػػاـ  قػػػػػػػػدر بػػػػػػػػػ توسػػػػػػػطا

 .متوسطستول لكت ا رتساب كتوليد املعرف ا صادر ا هتم
 الشركات محل الدراسةفي  المعرفة خزن .3

 ػػػػػػػدكؿ املػػػػػػػواِف  ليػػػػػػػتم  سػػػػػػػػػاب رػػػػػػػ  مػػػػػػػت املتوسػػػػػػػط ا يف اهػػػػػػػبعػػػػػػػد اسػػػػػػػرتجاع االسػػػػػػػتبيانات املوزعػػػػػػػ   ة تفر  
ك أخػػػػػػاا ترتيػػػػػػم  شػػػػػػررات اإلمسنػػػػػػا  ػػػػػػ  الدراسػػػػػػ يف  خػػػػػػزف املعرفػػػػػػ لعمليػػػػػػ  ك االحنػػػػػػراؼ املعيػػػػػػارم  احلسػػػػػػا 

  .العبارات باعتماد مرجعي  املتوسط
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 الشركات محل الدراسة في المعرفة خزن عملية اوض  : 10-4 الجدول 

 عرف امل خزف :ةالثالث العمليةعبارات 
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجـــــــــة 
 الترتيب الموافقة

05 من ف  780. 1.31 املفتو  تعتمد شررتكم يف التو ي  بنسب  رباة عل  العقود 

 وم شررتكم عل  قواعد بيانات ختزف  ا االقرتا ات كار ات 
03  متوس 1.27 3.03 كالتيفارب اليومي 

وف إُف املعرف  امل زن  يف الشرر   داء مهامهم عندما  عود املو ف
01  متوس 1.02 3.28 زنتاجوف ل لك

هتم شررتكم با فراد العاملر املبدعر كننحهم العنا   الكافي  داخ  
04  متوس 1.10 2.42 الشرر .

02  متوس  0.87 3.19 املعرف  اراص  بشررتكم   مي  بالصي  القانوني  امل تلف .

   متوس 2.640.61 المعرفةخزن : ةالثالث العمليةنتيجة 

 (0.05)  مستول ار  155درج  احلر     
 SPSSمت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام  المصدر: 
 ػػػػػػػػا بػػػػػػػػر قػػػػػػػػد تراك ف العمليػػػػػػػػ   ف درجػػػػػػػػ  موافقػػػػػػػػ  املبحػػػػػػػػو ر يف هػػػػػػػػ بػػػػػػػػ  10-4يمػػػػػػػػت ا ػػػػػػػػدكؿ   ال ػػػػػػػػ         

رانػػػػػػا درجػػػػػػ   كا ػػػػػػدة عبػػػػػػارة جػػػػػػاءت يػػػػػػث ،1.31 ك 3.28 سػػػػػػابي  بػػػػػػر    اتوسػػػػػػ اتملن ف ػػػػػػ كا توسػػػػػػ  امل
  كالػػػػػػ     املفتو ػػػػػػ تعتمػػػػػػد شػػػػػػررتكم يف التو يػػػػػػ  بنسػػػػػػب  ربػػػػػػاة علػػػػػػ  العقػػػػػػود   كهػػػػػػي من ف ػػػػػػ املوافقػػػػػػ  عليهػػػػػػا 

الشػػػػػػررات ال    وػػػػػػا  ػػػػػػدؿ علػػػػػػ  أف0.78كاحنػػػػػػراؼ معيػػػػػػارم  1.31اتوسػػػػػػط  سػػػػػػا   ارػػػػػػام رانػػػػػػا يف الرتتيػػػػػػم 
عم  طر قػػػػػػ  التو يػػػػػػ  املفتػػػػػػوح كإدنػػػػػػا تعتمػػػػػػد علػػػػػػ  العقػػػػػػود ا ػػػػػػددة املػػػػػػدة كهػػػػػػ ا  ػػػػػػدؿ علػػػػػػ  اءػػػػػػا ال  ػػػػػػاف  تسػػػػػػت

 عل  عما ا ال  ت شنثلوف رأس ما ا املعريف كال  ختصع مبال  هام  يف تكو نهم كتدر بهم.
 يػػػػػػ  داخػػػػػػ  الشػػػػػػرر    هػػػػػػتم شػػػػػػررتكم بػػػػػػا فراد العػػػػػػاملر املبػػػػػػدعر كنػػػػػػنحهم العنا ػػػػػػ  الكافرػػػػػػ لك جنػػػػػػد العبػػػػػػارة   

  كاالحنػػػػػػػراؼ املعيػػػػػػػارم 2.42يف الرتتيػػػػػػػم الرابػػػػػػػ  بدرجػػػػػػػ  موافقػػػػػػػ  متوسػػػػػػػ     يػػػػػػػث قػػػػػػػدر املتوسػػػػػػػط احلسػػػػػػػا  بػػػػػػػػ 
 ف الشػػػػػػػػررات  ػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػ  ال نػػػػػػػػنن العنا ػػػػػػػػ  الكافيػػػػػػػػ  للمبػػػػػػػػدعر  كهػػػػػػػػي تؤرػػػػػػػػد العبػػػػػػػػارة السػػػػػػػػابق   ػػػػػػػػا،1.10

 .اعك املي املعرف  ال مني  وا رنع  معارفها عر   للتسرب كال ي
كجػػػػػػػاءت العبػػػػػػػارات    عػػػػػػػود املو فػػػػػػػوف إُف املعرفػػػػػػػ  امل زنػػػػػػػ  يف الشػػػػػػػرر   داء مهػػػػػػػامهم عنػػػػػػػدما زنتػػػػػػػاجوف 

 ميػػػػػػػ  بالصػػػػػػػي  القانونيػػػػػػػ  امل تلفػػػػػػػ .      ػػػػػػػوم شػػػػػػػررتكم علػػػػػػػ  قواعػػػػػػػد املعرفػػػػػػػ  اراصػػػػػػػ  بشػػػػػػػررتكم لػػػػػػػ لك     
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بدرجػػػػػػػ  موافقػػػػػػػ  متوسػػػػػػػ     ػػػػػػػ ا الرتتيػػػػػػػم رلهػػػػػػػا بيانػػػػػػػات ختػػػػػػػزف  ػػػػػػػا االقرتا ػػػػػػػات كارػػػػػػػ ات كالتيفػػػػػػػارب اليوميػػػػػػػ  
،1.02،0.87معيار ػػػػػػػػػػػػػ كاحنرافػػػػػػػػػػػػػات،3.28.3.19،3.03كمتقاربػػػػػػػػػػػػػ   اتوسػػػػػػػػػػػػػ ات  سػػػػػػػػػػػػػابي  علػػػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػػػواِف:  

تعتمػػػػػػػػد بشػػػػػػػػك  ربػػػػػػػػا يف ختػػػػػػػػز ت معرفتهػػػػػػػػا علػػػػػػػػ  ا ن مػػػػػػػػ  التكنولوجيػػػػػػػػ  وػػػػػػػػا  ػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػ  أف الشػػػػػػػػررات ،1.27
  إ ػػػػػػػاف  إُف أف منهػػػػػػػا عنػػػػػػػد االقت ػػػػػػػاءاملت ػػػػػػػورة كالػػػػػػػ  تسػػػػػػػه  عمليػػػػػػػ  إدخػػػػػػػاؿ كإخػػػػػػػراج املعلومػػػػػػػات كاالسػػػػػػػتفادة 

سػػػػػر   كداخليػػػػػ  كال شنكػػػػػت  م رػػػػػاف االطػػػػػالع عليهػػػػػا كبالتػػػػػاِف فهػػػػػي  ميػػػػػ  بالصػػػػػي  القانونيػػػػػ   الشػػػػػرراتمعػػػػػارؼ 
 كشنكت للمؤسس  متابع  ر  مت  تعرض   ف املعرف  إما احاكل  سرقتها أك تقليدها.

 ػػػػػ   الشػػػػػرراتاد  ػػػػػوؿ خػػػػػزف املعرفػػػػػ  يف إلجابػػػػػات ا فػػػػػر املوافقػػػػػ   قيمػػػػػ فقػػػػػد جػػػػػاءت  كإ ػػػػػاال ملػػػػػا قيػػػػػ  
شػػػػػررات ال كهػػػػػ ا  عػػػػػ  أف ال  0.61  كاحنػػػػػراؼ معيػػػػػارم 2.64عػػػػػاـ  قػػػػػدر بػػػػػػتوسػػػػػط  سػػػػػا  ا متوسػػػػػ  الدراسػػػػػ  
 يػػػػػ  الوسػػػػػا   املتا ػػػػػ  لػػػػػد ها سػػػػػواء البشػػػػػر    عػػػػػت طر ػػػػػق اسػػػػػتعماؿعمليػػػػػ  ختػػػػػز ت معارفهػػػػػا ل ا ذنيػػػػػ  البال ػػػػػ  تقػػػػػدر

ا رشػػػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػػػورقي يالسػػػػػػػػػػػيفالت كاملسػػػػػػػػػػػتندات املتػػػػػػػػػػػوافرة  كرػػػػػػػػػػػ لك يعقػػػػػػػػػػػوؿ ا فػػػػػػػػػػػراد العػػػػػػػػػػػاملر لػػػػػػػػػػػد ها   أك 
الػػػػػػػ  تػػػػػػػرتجم إُف معرفػػػػػػػ  شنكػػػػػػػت االسػػػػػػػتفادة ك  لػػػػػػػد هاعلومػػػػػػػات امل قواعػػػػػػػد كبالتػػػػػػػاِف  ػػػػػػػع احلواسػػػػػػػيم كال  يػػػػػػػات 

 منها بصف  مباشرة عند احلاج .
 الشركات محل الدراسةفي  المعرفة توزاع .4

ا ػػػػػػػػػدكؿ املػػػػػػػػػواِف  ليػػػػػػػػػتم  سػػػػػػػػػػػاب رػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػت  ا يفهػػػػػػػػػبعػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػرتجاع االسػػػػػػػػػتبيانات املوزعػػػػػػػػػ   ة تفر  
ك أخػػػػػػاا  شػػػػػػررات اإلمسنػػػػػػا  ػػػػػػ  الدراسػػػػػػ يف  املعرفػػػػػػ  توز ػػػػػػ لعمليػػػػػػ  ك االحنػػػػػػراؼ املعيػػػػػػارم  املتوسػػػػػػط احلسػػػػػػا 

 .ترتيم العبارات باعتماد مرجعي  املتوسط
 الشركات محل الدراسة في المعرفة توزاعاوض   : 11-4 الجدول 

 ملعرف ا توز   :ةالرابع العمليةعبارات 
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجـــــــــة 
 الترتيب الموافقة

 ست ي  ا فراد العاملر داخ  شررتكم تبادؿ املعرف  بسهول  
04  متوس  940. 3.18 رباة.

تصلك املعرف  املتعلق  بعملك بالكمي  الكافي  كيف الوقا 
05  متوس 1.10 3.13 املناسم.

ا  كفي مت القدرات كالوسا   إل صاؿ املعرف  نتلك الشرر  م
03  متوس 1.08 3.20 لألفراد العاملر.

تساعد شررتكم اإلطارات عل  ارتساب املعرف  ال  زنتاجوءا 
01  متوس 1.07 3.31 يف ك ا فهم.
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تساعد  قاف  الشرر  عل  تبادؿ املعلومات كاملعرف  بر 
02  متوس  1.09 3.23 املو فر.

   متوس  3.21.900 المعرفة توزاع: ةالرابع العمليةجة نتي

 (0.05)  مستول ار  155درج  احلر     
 SPSSمت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام  المصدر: 
بػػػػػػػ ف متوسػػػػػػػ ات اسػػػػػػػتيفاب  املبحػػػػػػػو ر يف هػػػػػػػ ا ا انػػػػػػػم قػػػػػػػد تراك ػػػػػػػا   11-4يمػػػػػػػت ا ػػػػػػػدكؿ  ال ػػػػػػػ ن

 س ات احلسابي  رلها تق   مت درج  موافق  متوس  املتو  كه ف،3.31ّ3.13 بر
يف  تصػػػػػػػػػلك املعرفػػػػػػػػػ  املتعلقػػػػػػػػػ  بعملػػػػػػػػػك بالكميػػػػػػػػػ  الكافيػػػػػػػػػ  كيف الوقػػػػػػػػػا املناسػػػػػػػػػم كجػػػػػػػػػاءت العبػػػػػػػػػارة   

  وػػػػػػا  ػػػػػػدؿ علػػػػػػ  1.10كاحنػػػػػػراؼ معيػػػػػػارم،3.13 اتوسػػػػػػط  سػػػػػػا  الرتتيػػػػػػم ارػػػػػػام  بدرجػػػػػػ  موافقػػػػػػ  متوسػػػػػػ   
  مصػػػػػاٌف كأقسػػػػػاـ الشػػػػػررات  ػػػػػ  الدراسػػػػػ  إال أءػػػػػا ال تصػػػػػ  رافػػػػػأنػػػػػ   ػػػػػر كإف رانػػػػػا هنػػػػػاؾ معرفػػػػػ  موزعػػػػػ  يف  

بالكميػػػػػػػ  الكافيػػػػػػػ  الػػػػػػػ  تر ػػػػػػػي الفػػػػػػػرد العامػػػػػػػ   كإف كصػػػػػػػلا فرءػػػػػػػا قػػػػػػػد تصػػػػػػػ  متػػػػػػػ خرة عػػػػػػػت الوقػػػػػػػا ال ػػػػػػػركرم 
علػػػػػ  الشػػػػػررات اسػػػػت الؿ الفػػػػػرص املتا ػػػػػ  ن ػػػػرا للت ػػػػػا املسػػػػػتمر يف  كقػػػػػد تفػػػػوتكبالتػػػػاِف ت ػػػػػي  قيمتهػػػػا احلقيقيػػػػػ  

 ي .البيئ  الداخلي  كارارج
العبػػػػػػارة   سػػػػػػت ي  ا فػػػػػػراد العػػػػػػاملر داخػػػػػػ  شػػػػػػررتكم تبػػػػػػادؿ املعرفػػػػػػ  بسػػػػػػهول  ربػػػػػػاة  يف رمػػػػػػا جػػػػػػاءت  

  940. كاالحنػػػػػراؼ املعيػػػػػػارم  3.18 الرتتيػػػػػم الرابػػػػػ  بدرجػػػػػ  موافقػػػػػػ  متوسػػػػػ     يػػػػػث قػػػػػدر املتوسػػػػػػط احلسػػػػػا  بػػػػػػ
ع ػػػػػها أ يانػػػػػا كبالتػػػػػاِف ببو ػػػػػدات للاؿ لوجػػػػػود صػػػػػعوب  اتصػػػػػ إمػػػػػا ك عػػػػػود ذلػػػػػك  السػػػػػابق  كهػػػػػ ا مػػػػػا  ؤ ػػػػػد العبػػػػػارة

أف الشػػػػػػػػررات  ػػػػػػػػ    أك عػػػػػػػػدـ نكػػػػػػػػت ا فػػػػػػػػراد مػػػػػػػػت احلصػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػ  املعلومػػػػػػػػات الػػػػػػػػ  زنتاجوءػػػػػػػػا يف أم كقػػػػػػػػا
الدراسػػػػػػ  َف تصػػػػػػ  ب فرادهػػػػػػا املبػػػػػػدعر ك ػػػػػػاملي املعرفػػػػػػ  إُف درجػػػػػػ  إنكػػػػػػار الػػػػػػ ات كمشػػػػػػارر  معػػػػػػارفهم مػػػػػػ  بػػػػػػاقي 

التكػػػػػتم كالتسػػػػػترت علػػػػػ  هػػػػػ ف  املعػػػػػارؼ العمػػػػػاؿ الػػػػػ  ت زنتاجوءػػػػػا بػػػػػ  علػػػػػ  العكػػػػػ   نتشػػػػػر يف كسػػػػػط الشػػػػػررات 
كصػػػػعوب  احلصػػػػػوؿ عليهػػػػا كتباد ػػػػػا كهػػػػ ا  ػػػػػؤ ر سػػػػػلبا علػػػػ  السػػػػػا احلسػػػػت ملصػػػػػاٌف الشػػػػررات كتع ػػػػػ  االشػػػػػ اؿ يف  

         رثا مت ا  ياف.

   نتلػػػػػك الشػػػػػرر  مػػػػػا  كفػػػػػي مػػػػػت القػػػػػدرات كالوسػػػػػا   إل صػػػػػاؿ املعرفػػػػػ  لألفػػػػػراد العػػػػػاملركجػػػػػاءت العبػػػػػارات      
تسػػػػػػاعد شػػػػػػررتكم اإلطػػػػػػارات علػػػػػػ        الشػػػػػػرر  علػػػػػػ  تبػػػػػػادؿ املعلومػػػػػػات كاملعرفػػػػػػ  بػػػػػػر املػػػػػػو فرتسػػػػػػاعد  قافػػػػػػ 

علػػػػػ   بدرجػػػػػ  موافقػػػػػ  متوسػػػػػ     يػػػػػث قػػػػػدر املتوسػػػػػط احلسػػػػػا    ارتسػػػػػاب املعرفػػػػػ  الػػػػػ  زنتاجوءػػػػػا يف ك ػػػػػا فهم
صػػػػػػػعوب  كهػػػػػػػي أ  ػػػػػػػا تؤرػػػػػػػد مػػػػػػػا قيػػػػػػػ  عػػػػػػػت ،1.08،1.09،1.07كاحنػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػارم،3.20،3.23،3.31التػػػػػػػواِف 
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مشػػػػػارر  املعرفػػػػػ  مػػػػػت قبػػػػػ   امليهػػػػػا إمػػػػػا للثقافػػػػػ  السػػػػػا دة داخػػػػػ  الشػػػػػررات أك للتقصػػػػػا املسػػػػػيف  مػػػػػت الشػػػػػررات 
 يف ه ا ا انم.

قيمػػػػػ  املتوسػػػػػط متوسػػػػػ    يػػػػػث قػػػػػدرت وػػػػػا سػػػػػبق شنكػػػػػت القػػػػػوؿ أف درجػػػػػ  املوافقػػػػػ  لعمليػػػػػ  توز ػػػػػ  املعرفػػػػػ   
عػػػػػدـ كجػػػػػود قيػػػػػادة فاعلػػػػػ  تشػػػػػيف  وػػػػػا  عػػػػػ  ،900.  كاالحنػػػػػراؼ املعيػػػػػارم3.21 إلجابػػػػػات ا فػػػػػراداحلسػػػػػا  العػػػػػاـ 

 كتنشػػػػػئمشػػػػػارر  العػػػػػاملر  كتنمػػػػػي ركح االبػػػػػداع كالػػػػػوعي لػػػػػد هم مػػػػػت خػػػػػالؿ بػػػػػرام  التػػػػػدر م كالػػػػػتعلم كاحلػػػػػوار  
فػػػػػرؽ العمػػػػػ  الػػػػػ   فػػػػػز علػػػػػ  تبػػػػػادؿ ا فكػػػػػار كاملهػػػػػارات كارػػػػػ ات  كإع ػػػػػاء احلر ػػػػػ  يف طػػػػػرح ا فكػػػػػار اإلبداعيػػػػػ  

 .ررات عل  نشر ه ف الثقاف  ا ام  يف بيئتها الداخلي  رص الش كتز د مت كت بيقها 
 الشركات محل الدراسةفي  المعرفة تةبيق .5

ك  ا يف ا دكؿ املواِف  ليتم  سػػاب ر  مت املتوسط احلسا هبعد اسرتجاع االستبيانات املوزع   ة تفر  
ك أخاا ترتيم العبارات باعتماد مرجعي   شررات اإلمسنا    الدراس يف  املعرف  ت بيقلعملي  االحنراؼ املعيارم 

 .املتوسط
 الشركات محل الدراسةفي  المعرفة تةبيقاوض   : 12-4 الجدول 

 املعرف  ت بيق :ةالخامس العمليةعبارات 
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجـــــــــة 
 الترتيب الموافقة

شكالت ال  حل  املاملعرف  ال  تص  لألفراد العاملر مناسب  
04  متوس  1.03 3.26 تواجههم يف العم 

02 مرتفعػػػػػػػػػ 950. 3.81 تساهم املعرف  ال  تتحص  عليها شررتكم يف  قيق أهدافها

تساهم املعرف  ال  تتحص  عليها مت شررتكم يف  سر 
 يف العم . مستواؾ

01 مرتفعػػػػػػػػػ  1.00 3.85

03  متوس  940. 3.60 لر  وؿ ريفي  است داـ املعرف .تقـو شررتكم بتكو ت العام

   متوس 3.630.80 المعرفة تةبيق: ةالخامس العمليةنتيجة 

 (0.05)  مستول ار  155درج  احلر     
 SPSSمت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام  المصدر: 
قػػػػػػد عمليػػػػػػ  ت بيػػػػػػق املعرفػػػػػػ  فقػػػػػػرات   ػػػػػػوؿحػػػػػػو ر  ف درجػػػػػػ  موافقػػػػػػ  املببػػػػػػ  12-4يمػػػػػػت ا ػػػػػػدكؿ  ال ػػػػػػ ن        

تسػػػػػػاهم    عبػػػػػػارة جػػػػػػاءت يػػػػػػث ،3.26 ك3.85 سػػػػػػابي  بػػػػػػر    اتوسػػػػػػ ات توسػػػػػػ  املاملرتفعػػػػػػ  ك   ػػػػػػا بػػػػػػرتراك 
 درجػػػػػػ  موافقػػػػػػ بيف الرتتيػػػػػػم ا كؿ املعرفػػػػػػ  الػػػػػػ  تتحصػػػػػػ  عليهػػػػػػا مػػػػػػت شػػػػػػررتكم يف  سػػػػػػر مسػػػػػػتواؾ يف العمػػػػػػ   
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العبػػػػػػػػارة   تسػػػػػػػػاهم املعرفػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ  تتحصػػػػػػػػ  عليهػػػػػػػػا   كتليهػػػػػػػػا1.00كاحنػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػارم،3.85مرتفعػػػػػػػػ   اتوسػػػػػػػػط 
كهػػػػػػ ا  ػػػػػدؿ علػػػػػػ  اف الػػػػػػدكرات ،950. كاحنػػػػػراؼ معيػػػػػػارم،3.81 شػػػػػررتكم يف  قيػػػػػػق أهػػػػػدافها  اتوسػػػػػػط  سػػػػػػا 

التدر بيػػػػػػ  كالتكو نيػػػػػػ  الػػػػػػ  ننحهػػػػػػا املؤسسػػػػػػ   فرادهػػػػػػا موفقػػػػػػ  كناجعػػػػػػ  ك سػػػػػػت يعوف مػػػػػػت خال ػػػػػػا احلصػػػػػػوؿ علػػػػػػ  
 الشػػػػػرراتالػػػػػ  تعرت ػػػػػهم أ نػػػػػاء قيػػػػػامهم ب عمػػػػػا م كبالتػػػػػاِف تصػػػػػم رلهػػػػػا يف مصػػػػػلح   لػػػػػوؿ ارنابيػػػػػ  للمشػػػػػار  

 .كالر ادة الربن كالتوس  ها يفأهدافكهي  قيق 
املعرفػػػػػ  الػػػػػ  تصػػػػػ  لألفػػػػػراد العػػػػػاملر مناسػػػػػب  حلػػػػػ  املشػػػػػكالت الػػػػػ  تػػػػػواجههم رمػػػػػا جػػػػػاءت العبارتػػػػػاف   

 داـ املعرفػػػػػػػػ   بدرجػػػػػػػػ  موافقػػػػػػػػ  متوسػػػػػػػػ    تقػػػػػػػػـو شػػػػػػػػررتكم بتكػػػػػػػػو ت العػػػػػػػػاملر  ػػػػػػػػوؿ ريفيػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػت يف العمػػػػػػػػ   
 .ملا قي  عت العبارات السابق  مؤ دة ،940،1.03.معيارمكاحنراؼ،3.60،3.26 كبوسط  سا 

عػػػػػػػاـ توسػػػػػػػط  سػػػػػػػا  وػػػػػػػا سػػػػػػػبق شنكػػػػػػػت القػػػػػػػوؿ أف درجػػػػػػػ  املوافقػػػػػػػ  لعمليػػػػػػػ  ت بيػػػػػػػق املعرفػػػػػػػ  متوسػػػػػػػ   ا
كهػػػػػػػػ ا  عػػػػػػػػ  أف 0.80كاحنػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػارم  ؛ .633ي قػػػػػػػػدر بػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػ  يف الشػػػػػػػػررات  إلجابػػػػػػػػات ا فػػػػػػػػراد 

 ػػػػػ  الدراسػػػػػ  شنكػػػػػنهم ت بيػػػػػق معػػػػػارفهم الػػػػػ   تحصػػػػػلوف عليهػػػػػا سػػػػػواء عػػػػػت طر ػػػػػق   ػػػػػور الشػػػػػررات يف  اؿالعمػػػػػ
ا لسػػػػػات الدكر ػػػػػ  خػػػػػالؿ جػػػػػزء معتػػػػػ ا مػػػػػت مػػػػػداخليها أك مػػػػػت الشػػػػػررات الػػػػػدكرات التكو نيػػػػػ  كالػػػػػ  ختصػػػػػع  ػػػػػا 

     .كا سئل  املباشرة
 الشركات محل الدراسةفي  فةالمعر  تكنولوجيا إدارة .6

ا يف ا ػػػػػػػدكؿ املػػػػػػػواِف  ليػػػػػػػتم  سػػػػػػػػػاب رػػػػػػػ  مػػػػػػػت املتوسػػػػػػػط هػػػػػػػبعػػػػػػػد اسػػػػػػػرتجاع االسػػػػػػػتبيانات املوزعػػػػػػػ   ة تفر  
ك أخػػػػػػػاا ترتيػػػػػػػم شػػػػػػػررات اإلمسنػػػػػػػا  ػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػ  يف  املعرفػػػػػػػ لتكنولوجيػػػػػػػا إدارة ك االحنػػػػػػػراؼ املعيػػػػػػػارم  احلسػػػػػػػا 

 .العبارات باعتماد مرجعي  املتوسط
 محل الدراسة الشركاتفي  المعرفة إدارة تكنولوجيااوض   : 13-4 الجدول 

 المعرفة إدارة تكنولوجيا :السادسعبارات البعد 
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجـــــــــة 
 الترتيب الموافقة

تتوفر شررتكم عل  كسا   كإمكانيات رافي  يف  اؿ البحث 
03  متوس 1.25 3.27 كالت و ر.

ا جهزة كال  يات ال  نتلكها شررتكم يف توفا تساهم 
01 مرتفعػػػػػػػػػ 1.07 3.79 املعرف  بالكمي  الكافي  كيف الوقا املناسم.

هتم شررتكم اتابع   خر النشرات  اإلصدارات كاجملالت يف 
04 متوس  1.10 3.12  اؿ عملكم.
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02  متوس 1.02 3.57 املعلومات لن اـ مستمر بتحد ث تقـو شررتكم 

   متوس 3.430.89 المعرفة إدارة تكنولوجيا: السادسنتيجة البعد 

 (0.05)  مستول ار  155درج  احلر     
SPSSمت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام  المصدر: 

 فقػػػػػػػػػػػػرات  ػػػػػػػػػػػػوؿمتوسػػػػػػػػػػػػ ات اسػػػػػػػػػػػػتيفابات املبحػػػػػػػػػػػػو ر أف   13-4يخػػػػػػػػػػػػالؿ ا ػػػػػػػػػػػػدكؿ نال ػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػت 
الػػػػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػمت درجػػػػػػػػػػػػ  موافقػػػػػػػػػػػػ   متوسػػػػػػػػػػػػ    ك  3.79ّ3.12 املعرفػػػػػػػػػػػػ  تراك ػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػر ارةإد تكنولوجيػػػػػػػػػػػػا
 ."ك من ف  

تسػػػػػػاهم ا جهػػػػػػزة كال  يػػػػػػات الػػػػػػ  نتلكهػػػػػػا شػػػػػػررتكم يف تػػػػػػوفا املعرفػػػػػػ  بالكميػػػػػػ  كقػػػػػػد جػػػػػػاءت العبػػػػػػارة  
اؼ كاحنػػػػػػػػر ،3.79  اتوسػػػػػػػػط  سػػػػػػػػا    يف الرتتيػػػػػػػػم ا كؿ بدرجػػػػػػػػ  موافقػػػػػػػػ  قو ػػػػػػػػ الكافيػػػػػػػػ  كيف الوقػػػػػػػػا املناسػػػػػػػػم

 لوجيػػػػػػػ  مت ػػػػػػػورة تسػػػػػػػاعد علػػػػػػػ  خػػػػػػػزفو تكنأجهػػػػػػػزة وػػػػػػػا  ػػػػػػػدؿ علػػػػػػػ  أف الشػػػػػػػررات تتػػػػػػػوفر علػػػػػػػ  ،1.07 معيػػػػػػػارم
   علػػػػػػػ  مسػػػػػػػتول ا قسػػػػػػػاـ كالػػػػػػػدكا ر البيانػػػػػػػات كاملعلومػػػػػػػات ك املعػػػػػػػارؼ ك ليلهػػػػػػػا كاسػػػػػػػرتجاعها كتوز عهػػػػػػػا بسػػػػػػػرع 

هػػػػػػ ا مػػػػػػا  سػػػػػػاعد ك رمػػػػػػا  ػػػػػػوم علػػػػػػ  بر يػػػػػػات ملعا تهػػػػػػا كتقييمهػػػػػػا كإدخػػػػػػاؿ التحسػػػػػػينات كالتحػػػػػػد ثات الالزمػػػػػػ  
   كالسرع  يف اختاذ القرارات. تعز ز القيادة الفاعل  يف

تتػػػػػػػػوفر     املعلومػػػػػػػػات لن ػػػػػػػػاـ مسػػػػػػػػتمر بتحػػػػػػػػد ث تقػػػػػػػػـو شػػػػػػػػررتكمبينمػػػػػػػػا جػػػػػػػػاءت العبػػػػػػػػارات املتبقيػػػػػػػػ   
هػػػػػػػػػتم شػػػػػػػػػررتكم اتابعػػػػػػػػػ   خػػػػػػػػػر     شػػػػػػػػػررتكم علػػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػػا   كإمكانيػػػػػػػػػات رافيػػػػػػػػػ  يف  ػػػػػػػػػاؿ البحػػػػػػػػػث كالت ػػػػػػػػػو ر

بدرجػػػػػػػػ  موافقػػػػػػػػ  متوسػػػػػػػػ   اتوسػػػػػػػػ ات  سػػػػػػػػابي  علػػػػػػػػ    يف  ػػػػػػػػاؿ عملكػػػػػػػػم النشػػػػػػػػرات  اإلصػػػػػػػػدارات كاجملػػػػػػػػالت
  وػػػػػػػػا  ؤرػػػػػػػػد العبػػػػػػػػارة السػػػػػػػػابق  ك بػػػػػػػػر أف 1.02،1.25،1.10كباحنرافػػػػػػػػات معيار ػػػػػػػػ ،3.57،3.27،3.12التػػػػػػػػواِف: 

املعلوماتيػػػػػػ  كإُف تػػػػػوفا كسػػػػػػا   ارتسػػػػػاب املعرفػػػػػػ   هػػػػػااملسػػػػػتمر  ن مت الشػػػػػررات  ػػػػػ  الدراسػػػػػػ  تسػػػػػع  التحػػػػػػد ث
  .كمتابع  املعرف  الداخلي  كارارجي   ا كتوز عها كت بيقهاكتوليده

عػػػػػػػاـ توسػػػػػػط  سػػػػػػػا  وػػػػػػا سػػػػػػػبق شنكػػػػػػػت القػػػػػػوؿ أف درجػػػػػػػ  املوافقػػػػػػػ  لتكنولوجيػػػػػػا إدارة املعرفػػػػػػػ  متوسػػػػػػػ   ا
 كهػػػػػػػػ ا  عػػػػػػػػ  أف0.89كاحنػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػارم ؛  .433ي قػػػػػػػػدر بػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػ  يف الشػػػػػػػػررات  إلجابػػػػػػػػات ا فػػػػػػػػراد 

داخليػػػػػ  ال ؿتصػػػػػااال تسػػػػػه  عمليػػػػػاتعلػػػػػ  بنيػػػػػ   تيػػػػػ  كتكنولوجيػػػػػ  هامػػػػػ  متمثلػػػػػ    ػػػػػ  الدراسػػػػػ  تتػػػػػوفر الشػػػػػررات
البحػػػػػث كالت ػػػػػو ر  اؿرمػػػػػا تتػػػػػوفر علػػػػ  إمكانػػػػػات ال بػػػػػ س  ػػػػا يف  ػػػػػ   امل تلفػػػػػ ا قسػػػػاـ  بػػػػر املػػػػػد ر ات كالػػػػػدكا ر

الشػػػػػػد دة  تتػػػػػػ  ر باملنافسػػػػػػ  الشػػػػػػرراتكذلػػػػػػك  ف  املعرفػػػػػػ  سػػػػػػواء يف البيئػػػػػػ  الداخليػػػػػػ  أك ارارجيػػػػػػ  تابعػػػػػػ  هػػػػػػتم اك 
ف تسػػػػػاعدها أالشػػػػػركط ا يكليػػػػػ  الػػػػػ  مػػػػػت شػػػػػ ءا  كبالتػػػػػاِف تسػػػػػع  إُف تػػػػػوفا  يػػػػػ   رالألسػػػػػواؽ كتقلبػػػػػات ا سػػػػػع

    عل  ز ادة  صتها السوقي  ك قيق االرباح.
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   الشركات محل الدراسةفي  المعرفة ادارة .7

اب رػػػػػػ  مػػػػػػت ا يف ا ػػػػػدكؿ املػػػػػػواِف  ليػػػػػػتم  سػػػػػػػػهػػػػػػبعػػػػػد اسػػػػػػرتجاع االسػػػػػػتبيانات املوزعػػػػػػ   ة تفر  
ك أخػػػػػػػاا شػػػػػػػررات اإلمسنػػػػػػػا  ػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػ  يف  املعرفػػػػػػػ دارة إلك االحنػػػػػػػراؼ املعيػػػػػػػارم  املتوسػػػػػػػط احلسػػػػػػػا 

 .ترتيم العبارات باعتماد مرجعي  املتوسط
 الشركات محل الدراسة في المعرفة ادارة مستوى اوض  : 14-4 الجدول

 المعرفة محاور ادارة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ــــــــة درجـ
 الترتيب الموافقة

02  متوس 0.82 3.55 املعرف  تش يع

04  متوس 3.340.71 ارتساب كتوليد املعرف 

06  متوس 2.640.61 املعرف خزف 

05  متوس  3.21.900 املعرف  توز  

01  متوس 3.630.80 املعرف  ت بيق

03  متوس 3.430.89 املعرف إدارة  تكنولوجيا

   متوس 3.38.660 المعرفة ارةاد

  0.05 مستول ار     155  درج  احلر   
 SPSSمت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام  المصدر: 

 تبػػػػػػر أف درجػػػػػػ  املوافقػػػػػػ  علػػػػػػ  رػػػػػػ   ػػػػػػاكر إدارة املعرفػػػػػػ  رانػػػػػػا متوسػػػػػػ     14-4يمػػػػػػت خػػػػػػالؿ ا ػػػػػػدكؿ 
 .  2.64ّ3.63اتوس ات  سابي  تراك ا بر 

كاحنػػػػػػراؼ معيػػػػػػارم،3.63 سػػػػػػا عمليػػػػػػ  ت بيػػػػػػق املعرفػػػػػػ  الصػػػػػػدارة يف الرتتيػػػػػػم اتوسػػػػػػط ا تلػػػػػػا كقػػػػػػد

وػػػػػا  ػػػػػدؿ علػػػػػ  أف ا فػػػػػراد يف الشػػػػػررات  ػػػػػ  الدراسػػػػػ   سػػػػػعوف لتيفسػػػػػيد املعػػػػػارؼ الػػػػػ   تحصػػػػػلوف عليهػػػػػا ،0.80
عػػػػػػػػارؼ املعػػػػػػػػ  كالتفاعػػػػػػػػ  املباشػػػػػػػػر  ػػػػػػػػاملي املعرفػػػػػػػػ  كا شػػػػػػػػ اص املوهػػػػػػػػوبر أك  اال تكػػػػػػػػاؾسػػػػػػػػواء مػػػػػػػػت خػػػػػػػػالؿ 

إدارة  تكنولوجيػػػػػػػا  تشػػػػػػػ يع املعرفػػػػػػػ    رػػػػػػػ لك جػػػػػػػاءت عمليػػػػػػػاتاملكتسػػػػػػػب  يف التػػػػػػػدر بات كالػػػػػػػدكرات التكو نيػػػػػػػ 
 بػػػػػػػ   مرتبػػػػػػ  علػػػػػ  التػػػػػػواِف  سػػػػػػم متوسػػػػػ اها احلسػػػػػػابي  املقػػػػػػدرةاملعرفػػػػػػ    توز ػػػػػػ ارتسػػػػػػاب كتوليػػػػػػد املعرفػػػػػ   املعرفػػػػػ 
بينمػػػػػػػػػػػػا ا تلػػػػػػػػػػػػا عمليػػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػػزف ،900.،0.82،0.89،0.71كاحنرافػػػػػػػػػػػػات معيار ػػػػػػػػػػػػ ،3.55،3.43،3.34،3.21

  وػػػػػػػا  ػػػػػػػدؿ علػػػػػػػ  أف الشػػػػػػػررات  ػػػػػػػ  0.61كاحنػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػارم2.64املعرفػػػػػػػ  املرتبػػػػػػػ  ا خػػػػػػػاة اتوسػػػػػػػط  سػػػػػػػا 
الدراسػػػػػ  تعػػػػػرؼ بنسػػػػػب  متوسػػػػػ    يفػػػػػم املعػػػػػارؼ الػػػػػ  لػػػػػد ها سػػػػػواء ال ػػػػػاهرة منهػػػػػا املتمثلػػػػػ  يف املعرفػػػػػ  الصػػػػػرزن  
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علػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػهي  ارتسػػػػػػػػاب كتوليػػػػػػػػد معارفهػػػػػػػػا ك ليلهػػػػػػػػا  لوجيػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػاعدهاو أك ال ػػػػػػػػمني   رمػػػػػػػػا لػػػػػػػػد ها بنيػػػػػػػػ  تكن
كأرشػػػػػػفتها راحلفػػػػػاظ علػػػػػػ  ك ػػػػػد ثها كتوز عهػػػػػا بينمػػػػػػا لػػػػػد ها بعػػػػػع املشػػػػػػار  يف قػػػػػدرة اال تفػػػػػػاظ  ػػػػػ ف املعػػػػػارؼ 

كار ات. املميز ت ذكم الكفاءاتك ا ق املعلومات ككسا ط خزءا  كاالهتماـ بالعماؿ 



 األداءعرض وتحليل بيانات  المةلب الرابع:
 املتمثل  يف : ا داء  اكر قياس  تمث  ا زء الثاين مت اإلستبان  يف      

 الشركات محل الدراسةفي  المحور المالي .1
ا يف ا ػػػػػػػػػدكؿ املػػػػػػػػػواِف  ليػػػػػػػػػتم  سػػػػػػػػػػػاب رػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػبعػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػرتجاع االسػػػػػػػػػتبيانات املوزعػػػػػػػػػ   ة تفر  

ك أخػػػػػػاا ترتيػػػػػػم نػػػػػػا  ػػػػػػ  الدراسػػػػػػ  شػػػػػػررات اإلمسيف  محػػػػػػور املػػػػػػاِفللك االحنػػػػػػراؼ املعيػػػػػػارم  املتوسػػػػػػط احلسػػػػػػا 
.العبارات باعتماد مرجعي  املتوسط

 الشركات محل الدراسة في المحور المالياوض   : 15-4 الجدول 

 ا ور املاِف :المحور األولعبارات 
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجـــــــــة 
 الموافقة

 الترتيب

 01 مرتفع 380. 4.86   ملراد  قيقهاشررتكم بتحد د ا هداؼ املالي  اتقـو 

 03 مرتفع  670. 4.30  شررتكم م  املالكر يف  د د ا هداؼ املالي تشاكر ت
 04 مرتفع  660. 3.88 ربا  ستول ر ا املالكر عت النتا   املالي  ا قق م

 02 مرتفع  640. 4.46 و  ػػػػػػػػد شررتكم عل  أموا ا اراص  يف التمتعتم

  مرتفع  4.37.340 ا ور املاِف: ا ور ا كؿييف  نت

  0.05   مستول ار   155  درج  احلر   
 SPSSمت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام  المصدر: 

ا ػػػػػػور املػػػػػػاِف يف الشػػػػػػررات  رػػػػػػ  فقػػػػػػراتعلػػػػػػ    ا فػػػػػػرادأف درجػػػػػػ  موافقػػػػػػ    15-4ي  شػػػػػػارت نتػػػػػػا   ا ػػػػػػدكؿ رقػػػػػػمأ
 .3.88ك  4.86  كبل ا متوس اها احلسابي  ما بر مرتفع  االدراس  ران   

 بدرجػػػػػ    شػػػػػررتكم بتحد ػػػػػد ا هػػػػػداؼ املاليػػػػػ  املػػػػػراد  قيقهػػػػػاتقػػػػػـو   كالػػػػػ  مفادهػػػػػا  عبػػػػػارةال يػػػػػث جنػػػػػد 
  380.كاحنػػػػػراؼ معيػػػػػارم قػػػػػدرف 4.86 سػػػػػا  اتوسػػػػػط  الػػػػػ  ا تلػػػػػا الرتتيػػػػػم ا كؿكهػػػػػي  موافقػػػػػ  مرتفعػػػػػ  جػػػػػدا

ات ت ػػػػ  أهػػػػدافها املاليػػػػ  الػػػػ  تر ػػػػد  قيقهػػػػا يف بدا ػػػػ  رػػػػ  سػػػػن  كتسػػػػع  جاهػػػػدة يف كهػػػػ ا  ػػػػدؿ علػػػػ  أف الشػػػػرر
 كه ا بالتشاكر م  املالكر كر ا محل  ا سهم. سبي  الوصوؿ إُف النتا   امل  ط  ا 
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كاحنػػػػػػػراؼ ،4.46اتوسػػػػػػػط  سػػػػػػػا    و  ػػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػررتكم علػػػػػػػ  أموا ػػػػػػػا اراصػػػػػػػ  يف التمرمػػػػػػػا جنػػػػػػػد العبػػػػػػػارة  تعتمػػػػػػػ
أم أف درجػػػػػػ  املوافقػػػػػػ  أ  ػػػػػػا قو ػػػػػػ  جػػػػػػدا ك عػػػػػػ  ذلػػػػػػك أف قػػػػػػدرة التمو ػػػػػػ  الػػػػػػ اي  ػػػػػػ ف الشػػػػػػررات 0.64معيػػػػػػارم
 قوم.

  3.88 ربػػػػػػػا   اتوسػػػػػػػط  سػػػػػػػا   سػػػػػػػتول ر ػػػػػػػا املػػػػػػػالكر عػػػػػػػت النتػػػػػػػا   املاليػػػػػػػ  ا ققػػػػػػػ م  :رػػػػػػػ لك جنػػػػػػػد العبػػػػػػػارة

ر عػػػػػػت النتػػػػػػا   كهػػػػػػي تػػػػػػدؿ علػػػػػػ  أف درجػػػػػػ  املوافقػػػػػػ  ربػػػػػػاة علػػػػػػ  مسػػػػػػتول ر ػػػػػػا املػػػػػػالك  660.كاحنػػػػػػراؼ معيػػػػػػارم 
 ا قق   ك بق  دا ما ه ا الر   نسيب  ف املالكر دا ما   محوف إُف  قيق نتا   أعل  كأف  .   

 محل الدراسة الشركاتفي  الداخلية العمليات محور .0
 محل الدراسة الشركاتفي  الداخلية العمليات محوراوض   : 16-4  الجدول

 لداخلي ا العمليات  ور :المحور الثانيعبارات 
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجـــــــــة 
 الترتيب الموافقة

 02 مرتفع  810. 4.21 الشرر  يف اإلنتاج يف مستمر تزا د هناؾ

 01 مرتفع  740. 4.46 كاملعدات لآلالت اإلنتاجي  ال اق  يف مستمر تزا د هناؾ
 03 مرتفع  820. 3.96  ال لبيات كتع   الت خرات نسب  يف مستمر اخنفاض هناؾ

 04 مرتفع  710. 3.72 كاملعيم التال  االنتاج  رمي  يف مستمر اخنفاض هناؾ
 05 متوس  1.14 3.60 ك د ث  العم  ت و ر ب ي  العاملر مت مقرت ات دكمان  هناؾ

  مرتفع  3.99.450 الداخلي  العمليات  ور: ا ور الثايننتييف  

 (0.05)ستول ار    م155درج  احلر     
 SPSSمت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام  المصدر: 

يف  الداخليػػػػػػػ  العمليػػػػػػػات  ػػػػػػػور فقػػػػػػػراتعلػػػػػػػ   ا فػػػػػػػرادأف درجػػػػػػػ  موافقػػػػػػػ    16-4ي خػػػػػػػالؿ ا ػػػػػػػدكؿنال ػػػػػػػ  مػػػػػػػت 
  كبل ػػػػا متوسػػػػ اها احلسػػػػابي  مػػػػا مرتفعػػػػ  مػػػػا عػػػػدا فقػػػػرة كا ػػػػدة رانػػػػا متوسػػػػ   االشػػػػررات  ػػػػ  الدراسػػػػ  رانػػػػ

 .3.60ك  4.46 بر
 يػػػػػػػث جنػػػػػػػد العبػػػػػػػارة الػػػػػػػ  مفادهػػػػػػػا  هنػػػػػػػاؾ تزا ػػػػػػػد مسػػػػػػػتمر يف ال اقػػػػػػػ  اإلنتاجيػػػػػػػ  لػػػػػػػآلالت كاملعػػػػػػػدات   

 كاحنػػػػػراؼ معيػػػػػارم قػػػػػدرف 4.46اتوسػػػػػط  سػػػػػا  الػػػػػ  ا تلػػػػػا الرتتيػػػػػم ا كؿ كهػػػػػي موافقػػػػػ  مرتفعػػػػػ  جػػػػػدا  بدرجػػػػػ 
ت طر ػػػػػػػػػق اقتنػػػػػػػػػػاء اآلالت   كهػػػػػػػػػ ا  عػػػػػػػػػ  أف الشػػػػػػػػػررات  ػػػػػػػػػ  تز ػػػػػػػػػد باسػػػػػػػػػػتمرار يف قػػػػػػػػػدراها االنتاجيػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػ0.74

إُف توسػػػػػي  اسػػػػػػت ال ا كز ػػػػػػادة  دا مػػػػػػاكاملعػػػػػدات كالرفػػػػػػ  مػػػػػت انتاجهػػػػػػا سػػػػػػواء مػػػػػت االمسنػػػػػػا أك الكلينكػػػػػر كتسػػػػػػع  
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هنػػػػػػػاؾ تزا ػػػػػػد مسػػػػػػتمر يف اإلنتػػػػػػػاج يف     الثػػػػػػاين الرتتيػػػػػػمخ ػػػػػػوط االنتػػػػػػاج كهػػػػػػو مػػػػػػػا تثبتػػػػػػ  الفقػػػػػػرة الػػػػػػػ  ا تلػػػػػػا 
 .810. كاحنراؼ معيارم  4.21الشرر    اتوسط  سا  

 كتع ػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػ خرات نسػػػػػػػػػػػب  يف مسػػػػػػػػػػػتمر اخنفػػػػػػػػػػػاض رمػػػػػػػػػػا جنػػػػػػػػػػػد العبارتػػػػػػػػػػػاف علػػػػػػػػػػػ  الرتتيػػػػػػػػػػػم   هنػػػػػػػػػػاؾ 
مرتفعػػػػػ   اتوسػػػػػط  كاملعيػػػػػم   بدرجػػػػػ  موافقػػػػػ  التػػػػػال  االنتػػػػػاج  رميػػػػػ  يف مسػػػػػتمر اخنفػػػػػاض ال لبيػػػػػات     هنػػػػػاؾ
 ،710.،820.معيارمكاحنراؼ3.96،3.72 سا  عل  الرتتيم 

 

 حل الدراسةالشركات مفي  الزبائن محور .3
 الشركات محل الدراسة في الزبائن محوراوض   : 17-4  الجدول 

 محور الزبائن :المحور الثالثعبارات 
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجـــــــــة 
 الترتيب الموافقة

 يف ن باط كالتفاينالتحلي بالن اـ كاإل عل  العاملوف زنرص
01 مرتفع 620. 3.90 العم .

04  متوس 750. 3.62 العاملر خمالفات يف مستمر اخنفاض هناؾ

03  متوس 0.75 3.65 العم  لتارري مستمر اخنفاض هناؾ

06  متوس 0.84 3.30 العاملر شكاكل يف اخنفاض هناؾ

02 مرتفع 1.16 3.79 للت و ر مقرت ات بتقدًن  قـو الزبا ت

05  متوس 990. 3.32 ػػػػيان عػػػػػالػػػ للشرر  الزبا ػػػػت كالء  عت 

   متوس  3.59.590 الزبائن محور: المحور الثالثنتيجة 

 (0.05)  مستول ار  155درج  احلر     
SPSSمت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام  المصدر: 

بػػػػػػػػر  تراك ػػػػػػػػا الزبػػػػػػػػا ت  ػػػػػػػػور تبػػػػػػػػر أف درجػػػػػػػػ  املوافقػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  فقػػػػػػػػرات   17-4ي مػػػػػػػػت خػػػػػػػػالؿ ا ػػػػػػػػدكؿ 
 .3.90ّ3.30املتوس   كاملرتفع  اتوس ات  سابي  بر 

التحلػػػػػػي بالن ػػػػػػاـ  علػػػػػػ  العػػػػػػاملوف زنػػػػػػرصالػػػػػػ  مفادهػػػػػػا   لػػػػػػ  مسػػػػػػتول العبػػػػػػارات فنيفػػػػػػد العبػػػػػػارة أمػػػػػػا ع
اتوسػػػػػػط  سػػػػػػا  الػػػػػػ  ا تلػػػػػػا الرتتيػػػػػػم ا كؿ كهػػػػػػي موافقػػػػػػ  مرتفعػػػػػػ   بدرجػػػػػػ   العمػػػػػػ  يف كاالن ػػػػػػباط كالتفػػػػػػاين

العػػػػػػػاملر يف الشػػػػػػػرر  زنرصػػػػػػػوف علػػػػػػػ  اإللتػػػػػػػزاـ بواجبػػػػػػػاهم   كهػػػػػػػ ا  عػػػػػػػ  أف 0.62 كاحنػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػارم قػػػػػػػدرف3.90
جتػػػػػاف شػػػػػررتهم مػػػػػت ان ػػػػػباط يف كقػػػػػا الػػػػػدخوؿ كارػػػػػركج  ارتسػػػػػاب ركح املبػػػػػادرة كاإلنتمػػػػػاء  التفػػػػػاين كا د ػػػػػ  يف 

 العم .  
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لػػػػػػا   بدرجػػػػػػ  موافقػػػػػػ  مرتفعػػػػػػ  كالػػػػػػ  ا تللت ػػػػػػو ر مقرت ػػػػػػات قػػػػػػـو الزبػػػػػػا ت بتقػػػػػػدًن رمػػػػػػا جنػػػػػػد العبػػػػػػارة   
الشػػػػػػػرر  تتلقػػػػػػػ  مقرت ػػػػػػػات مػػػػػػػت    تفيػػػػػػػد أف1.16  كاحنػػػػػػػراؼ  معيػػػػػػػارم3.79الرتتيػػػػػػػم الثػػػػػػػاين اتوسػػػػػػػط  سػػػػػػػا  

ك ػػػػػرص علػػػػػ  جتسػػػػػيدها سػػػػػواء مػػػػػت نا يػػػػػ  ت ػػػػػو ر املنػػػػػت   طر ػػػػػق التعامػػػػػ  مػػػػػ  الزبػػػػػوف  طػػػػػرؽ  ارػػػػػارجير هػػػػػازبا ن
 ػػػػػوم علػػػػػ    05حػػػػػق مليب اقػػػػػات استقصػػػػػاء لدرجػػػػػ  ر ػػػػػ  الزبػػػػػوف كتقػػػػػـو الشػػػػػررات بتوز ػػػػػ   البيػػػػػ  كالتسػػػػػو ق..

 موعػػػػػػػ  أسػػػػػػػئل   ػػػػػػػوؿ رأم الزبػػػػػػػوف يف طر قػػػػػػػ  االسػػػػػػػتقباؿ  جػػػػػػػودة االمسنػػػػػػػا  شػػػػػػػك   ػػػػػػػالؼ الكػػػػػػػي   ا ػػػػػػػرتاـ 
 جػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػحت كالتوز ػػػػػػػ  كرػػػػػػػ لك  ػػػػػػػوؿ مػػػػػػػدل التكفػػػػػػػ  باملشػػػػػػػار  امل رك ػػػػػػػ  مػػػػػػػت الزبػػػػػػػوف  ػػػػػػػوؿ املعػػػػػػػامالت 

 .امل تلف 
 يف مسػػػػػػػتمر اخنفػػػػػػػاض ؾ     هنػػػػػػػاالعمػػػػػػػ   لتػػػػػػػارري مسػػػػػػػتمر اخنفػػػػػػػاض هنػػػػػػػاؾرمػػػػػػػا جػػػػػػػاءت العبارتػػػػػػػاف    

 كاحنػػػػػػراؼ  معيػػػػػػارم،3.65،3.62تػػػػػػواِف علػػػػػػ  ال العػػػػػػاملر   بدرجػػػػػػ  موافقػػػػػػ  متوسػػػػػػ    اتوسػػػػػػط  سػػػػػػا  خمالفػػػػػػات
كهػػػػػػاتر النتييفتػػػػػػر تػػػػػػدعماف العبػػػػػػارة الػػػػػػ  ا تلػػػػػػا الرتتيػػػػػػم ا كؿ  وػػػػػػا  ػػػػػػدؿ علػػػػػػ  أف  ر ػػػػػػ  ،لكليهمػػػػػػا0.75

اة  رػػػػػػ لك فهػػػػػػم  لتزمػػػػػػوف بالن ػػػػػػاـ العػػػػػػاـ يف العػػػػػػاملر علػػػػػػ  شػػػػػػررتهم كبالتػػػػػػاِف فنسػػػػػػب  نسػػػػػػكهم بو ػػػػػػا فهم ربػػػػػػ
الداخليػػػػػػ  مػػػػػػ  االشػػػػػػارة إُف أف هػػػػػػ ف الشػػػػػػررات ت بػػػػػػق  ت كالتعليمػػػػػػاتكالقػػػػػػرارافيمػػػػػػا سنػػػػػػع القػػػػػػوانر ات را الشػػػػػػر 

قػػػػػوانر املداكمػػػػػ  املتواصػػػػػل  مػػػػػت الثامنػػػػػ  صػػػػػبا ا إُف الرابعػػػػػ  كالنصػػػػػ  مسػػػػػاء مػػػػػ  كقػػػػػا مسػػػػػتق   لتنػػػػػاكؿ كجبػػػػػػ  
كقػػػػػػػا الػػػػػػػدخوؿ كارػػػػػػػركج سػػػػػػػواء مػػػػػػػت مكػػػػػػػاف العمػػػػػػػ  اك بػػػػػػػر الو ػػػػػػػدات ال ػػػػػػػ اء  رػػػػػػػ لك الصػػػػػػػرام  الكبػػػػػػػاة يف 

داخػػػػػ  الشػػػػػرر  فػػػػػ عواف ا مػػػػػت زنرصػػػػػوف علػػػػػ  االن ػػػػػباط التػػػػػاـ كمنػػػػػ  أم مو ػػػػػ  مػػػػػت م ػػػػػادرة مكػػػػػاف عملػػػػػ  إال 
 برذف رتا  مت ر يس  املباشر. 

 وسػػػػػػػػ    اتوسػػػػػػػػطعػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػيان  بدرجػػػػػػػػ  موافقػػػػػػػػ  مت الزبا ػػػػػػػػػػػػت للشػػػػػػػػرر  كالء رمػػػػػػػػا جػػػػػػػػاءت العبػػػػػػػػارة    عتػػػػػػػػ  
  وػػػػػا  عػػػػػ  أف درجػػػػػ  الػػػػػوالء للزبػػػػػا ت متوسػػػػػ   كهػػػػػ ا لكػػػػػوف 990. احنػػػػػراؼ  معيػػػػػارمّ،3.32تػػػػػواِف علػػػػػ  ال  سػػػػػا 

دكف االهتمػػػػػػاـ ا قػػػػػػ  السػػػػػػعر  فهػػػػػػم  بحثػػػػػػوف عػػػػػػتاف أ لػػػػػػم زبػػػػػػا ت الشػػػػػػررات هػػػػػػم مػػػػػػت فئػػػػػػ  املقػػػػػػاكلر كبالتػػػػػػاِف 
 با ودة.

 توسػػػػػػط  سػػػػػػا  عػػػػػػاـ إلجابػػػػػػاتت متوسػػػػػػ   االزبػػػػػػا  وػػػػػػا سػػػػػػبق شنكػػػػػػت القػػػػػػوؿ أف درجػػػػػػ  املوافقػػػػػػ   ػػػػػػور 
 ػػػػػػػ   الشػػػػػػررات كهػػػػػػ ا  عػػػػػػػ  أف0.59كاحنػػػػػػراؼ معيػػػػػػػارم ؛ 3.59ػ  قػػػػػػػدر بػػػػػػ ػػػػػػػ  الدراسػػػػػػ  يف الشػػػػػػررات  ا فػػػػػػراد 
تػػػػػػػوِف أذنيػػػػػػػ  لزبا نهػػػػػػػا ك ػػػػػػػرص علػػػػػػػ  ر ػػػػػػػاهم  ءػػػػػػػا تعتػػػػػػػ هم مصػػػػػػػدرا لر هػػػػػػػا كاسػػػػػػػتمرارها كهػػػػػػػ ا ن ػػػػػػػرا  الدراسػػػػػػػ 

نػػػػػػا يف السػػػػػػنوات ا خػػػػػػاة مػػػػػػت  يػػػػػػث جػػػػػػودة االنتػػػػػػاج كسػػػػػػعرف للمنافسػػػػػػ  الشػػػػػػد دة الػػػػػػ   شػػػػػػهدها ق ػػػػػػاع االمس
 كالتسهيالت يف عمليات البي  كالشحت.  
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 الشركات محل الدراسةفي  التعلم والنمو محور .4
 الشركات محل الدراسةفي  التعلم والنمو محوراوض   : 18-4  الجدول 

 التعلم كالنمو  ور :المحور الرابععبارات 
 المتوسط
 الحسابي

اف االنحر 
 المعياري

درجـــــــــة 
 الترتيب الموافقة

02 متوس  810. 3.64 اإلنتاج أساليم عل  الشرر  بتعد الت تقـو

01 ع ػػػػػػمرتف 3.68.800 ا لي  للموارد الشرر  استعماؿ  زداد

04  متوس 700. 3.38 باستمرار  منتيفاها تقـو الشرر  بت و ر

05  متوس 970. 3.06 عما ا  تحفيزجد دة ل أساليم الشرر  تست دـ

03  متوس 930. 3.59 لد ها املعلومات ن م يف  د ثات مستمرة الشرر  جترم

   متوس 3.47.600 التعلم  والنمو محور: المحور الرابعنتيجة 

  0.05   مستول ار   155  درج  احلر   
 SPSS  مت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنامالمصدر: 

الزبػػػػػػػػا ت تراك ػػػػػػػػا بػػػػػػػػر   تبػػػػػػػػر أف درجػػػػػػػػ  املوافقػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  فقػػػػػػػػرات  ػػػػػػػػور  18-4ي مػػػػػػػػت خػػػػػػػػالؿ ا ػػػػػػػػدكؿ 
 .3.68ّ3.06املتوس   كاملرتفع  اتوس ات  سابي  بر

 بدرجػػػػػػ    ا ليػػػػػػ  للمػػػػػػوارد الشػػػػػػرر  اسػػػػػػتعماؿ  ػػػػػػزداد  الػػػػػػ  مفادهػػػػػػا لػػػػػػ  مسػػػػػػتول العبػػػػػػارات فنيفػػػػػػد العبػػػػػػارة أمػػػػػػا ع
  800. كاحنػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػارم قػػػػػػػػدرف3.68اتوسػػػػػػػػط  سػػػػػػػػا  ا تلػػػػػػػػا الرتتيػػػػػػػػم ا كؿ الػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػي مرتفعػػػػػػػػ   موافقػػػػػػػػ 

 ػػػػرص علػػػػ  اقتنػػػػاء مت لباهػػػػا التشػػػػ يلي  مػػػػت املػػػػوارد ا ليػػػػ  كبالتػػػػاِف تسػػػػتفيد مػػػػت فػػػػارؽ أف الشػػػػررات  كهػػػػ ا  عػػػػ 
 السعر املوجود بر املنت  ا لي كاملستورد يف االستثمار كالنمو.

 ػػػػػػد ثات  الشػػػػػػرر  اإلنتػػػػػػاج    جتػػػػػػرم أسػػػػػػاليم علػػػػػػ  بتعػػػػػػد التر  الشػػػػػػر  رػػػػػػ لك جنػػػػػػد العبػػػػػػارات  تقػػػػػػـو 
  مرار   بػػػػػدرجات موافقػػػػػ  متوسػػػػػػ باسػػػػػت منتيفاهػػػػػػا لػػػػػػد ها    تقػػػػػـو الشػػػػػرر  بت ػػػػػو ر املعلومػػػػػات ن ػػػػػم يف مسػػػػػتمرة

كهػػػػػػػػػػػػ ا   700.،930.،810.  كاحنػػػػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػػػػػارم3.64،3.38،3.59علػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػػواِف:   اتوسػػػػػػػػػػػط  سػػػػػػػػػػػػا  
علػػػػػػػ  ا ػػػػػػػداث تنميػػػػػػػ  يف القػػػػػػػدرات الفكر ػػػػػػػ  للعػػػػػػػاملر كمسػػػػػػػتو ات مهػػػػػػػاراهم   عكػػػػػػػ  مػػػػػػػدل قػػػػػػػدرة الشػػػػػػػررات 

  .كا داث الت و ر يف هيارلها ك قافتها
فقػػػػػػػػد جػػػػػػػػاءت بدرجػػػػػػػػ  موافقػػػػػػػػ  عما ػػػػػػػػا   جد ػػػػػػػػدة لتحفيػػػػػػػػز أسػػػػػػػػاليم الشػػػػػػػػرر  تسػػػػػػػػت دـ امػػػػػػػػا العبػػػػػػػػارة  

أف الشػػػػػػررات ال وػػػػػػا  عػػػػػػ   0,97كاحنػػػػػػراؼ معيػػػػػػارم  3,06متوسػػػػػػ   كا تلػػػػػػا املرتبػػػػػػ  االخػػػػػػاة اتوسػػػػػػط  سػػػػػػا  
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هػػػػػػتم رثػػػػػػاا بن ػػػػػػاـ احلػػػػػػوافز املمنو ػػػػػػ  للعمػػػػػػاؿ رمػػػػػػا ال تعمػػػػػػ  علػػػػػػ  جتد ػػػػػػد تلػػػػػػك احلػػػػػػوافز للرفػػػػػػ  مػػػػػػت مسػػػػػػتو ات 
 كمعنو ات عما ا.

 ا فراد  توسط  سا  عاـ إلجاباتمتوس   ا التعلم كالنمو وا سبق شنكت القوؿ أف درج  املوافق   ور 
 رص عل      الدراس  الشررات كه ا  ع  أف،600.كاحنراؼ معيارم  ؛3.47ػ قدر ب   الدراس  يف الشررات 

ا داث ت و ر يف أساليم االنتاج كن م املعلومات لد ها كذلك  دؿ عل  كعيها ب ذني  التيفد د كالتحسر 
 .كبالتاِف القدرة عل  ا داث االبداع املن مياملستمر 

 لدراسةالشركات محل افي  المحور المجتمعي  االستدامة  .5

 الشركات محل الدراسةفي  المحور المجتمعي  االستدامة اوض   : 19-4  الجدول

 ا ور اجملتمعي ياالستدام   :المحور الخامسعبارات 
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجـــــــــة 
 الترتيب الموافقة

شركط ا ماف كالسالم  املهني   رص شررتكم عل  توفا 
01 مرتفػػػػػػع  760. 3.88 للعاملر 

02 مرتفػػػػػػع 770. 3.79 هتم الشرر  با وانم الصحي  للعاملر 

03 مرتفػػػػػػع 730. 3.67 هناؾ اقرتا ات مستمرة العاملر لتحسر بيئ  العم 

05 متوس  0.73 3.55 ار اة البيئي  الت  ااتهناؾ اخنفاض يف  يفم 

04 متوس   750. 3.56 تمر يفم امل لفات يف تناقع مس

06 متوس  680. 3.44 املياف املستعمل  معا   وم شررتكم عل  ن اـ 

 متوس  3.64.540  االستدامة  المجتمعي المحور: الخامسالمحور نتيجة 

  0.05   مستول ار   155  درج  احلر   
SPSSمت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام  المصدر: 



 ا ػػػػػػػػور اجملتمعػػػػػػػػي ياالسػػػػػػػػتدام   تبػػػػػػػػر أف درجػػػػػػػػ  املوافقػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  فقػػػػػػػػرات   19-4يمػػػػػػػػت خػػػػػػػػالؿ ا ػػػػػػػػدكؿ 
 .3.88ّ3.44 بر املتوس   كاملرتفع  اتوس ات  سابي  بر انقسما

  ػػػػػػرص شػػػػػػررتكم علػػػػػػ  تػػػػػػوفا شػػػػػػركط ا مػػػػػػاف كالسػػػػػػالم  املهنيػػػػػػ  أمػػػػػػا علػػػػػػ  مسػػػػػػتول العبػػػػػػارات فنيفػػػػػػد 
وانػػػػػم الصػػػػػػحي  للعػػػػػاملر     هنػػػػػاؾ اقرتا ػػػػػػات مسػػػػػتمرة العػػػػػػاملر لتحسػػػػػر بيئػػػػػػ  للعػػػػػاملر    هػػػػػتم الشػػػػػػرر  با 

،3.88  علػػػػػػ  التػػػػػػواِف:  سػػػػػػابي اتاتوسػػػػػػ  ا كُف املراتػػػػػػمالػػػػػػ  ا تلػػػػػػا كهػػػػػػي مرتفعػػػػػػ   موافقػػػػػػ  بدرجػػػػػػ العمػػػػػػ   

تعكػػػػػػػ  مػػػػػػػدل أذنيػػػػػػػ  الشػػػػػػػررات  ػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػ  بشػػػػػػػركط ،730.،770.،760. كاحنرافػػػػػػػات معيار ػػػػػػػ ،3.79،3.67
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املهنيػػػػػػػػر يك ػػػػػػػػر  ؿامػػػػػػػػالسػػػػػػػػالم  املهنيػػػػػػػػ  للعمػػػػػػػػاؿ يف  ػػػػػػػػيط العمػػػػػػػػ   يػػػػػػػػث جتػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػررات  يػػػػػػػػ  العا مػػػػػػػػت ك 
علػػػػػ  ارتػػػػػداء املػػػػػآزر امللونػػػػػ  كارػػػػػوذات الواقيػػػػػ  للػػػػػرأس كأم شػػػػػ ع ال  االدار ػػػػػر عنػػػػػد خػػػػػركجهم مػػػػػت مكػػػػػاتبهم 

 ػػػػػوادث  قلصػػػػػا رثػػػػػاا مػػػػػت كقػػػػػوع لتػػػػػـز بالشػػػػػركط  عاقػػػػػم باإلنػػػػػ ار أك ارصػػػػػم مػػػػػت املرتػػػػػم كهػػػػػ ف االجػػػػػراءات 
يف  شػػػػػػرراتالن ػػػػػػرا للتحسػػػػػػر املسػػػػػػتمر الػػػػػػ م تتبنػػػػػػاف   رمػػػػػػا هػػػػػػتم الشػػػػػػررات با انػػػػػػم الصػػػػػػحي للعمػػػػػػاؿ العمػػػػػػ 
الرعا ػػػػػػ  الصػػػػػػحي  لعما ػػػػػػا كالػػػػػػ  تػػػػػػوفر  ػػػػػػم العػػػػػػالج اجملػػػػػػاين كا طبػػػػػػاء املت صصػػػػػػر الػػػػػػ  ت تػػػػػػـ  عقػػػػػػود جانػػػػػػم 

  م  املهنيػػػػػػ  الػػػػػػ م تتبعػػػػػػ صػػػػػػح  كالسػػػػػػالمعهػػػػػم لفا ػػػػػػدة عما ػػػػػػا كالتػػػػػػ مر علػػػػػػ   ػػػػػػوادث العمػػػػػػ   كرػػػػػػ ا برنػػػػػػام  ال
هػػػػػػتم بعما ػػػػػػا كت خػػػػػػ  اقرتا ػػػػػػاهم بتحسػػػػػػر  ػػػػػػيط العمػػػػػػ  كا وانػػػػػػم الو يفيػػػػػػ  يف  فالشػػػػػػرراتإ ػػػػػػاف  إُف ذلػػػػػػك 

 .االعتبار
 يفػػػػػػػم امل لفػػػػػػػات يف تنػػػػػػػاقع مسػػػػػػػتمر    هنػػػػػػػاؾ اخنفػػػػػػػاض يف  يفػػػػػػػم التػػػػػػػ  اات امػػػػػػػا بػػػػػػػاقي العبػػػػػػػارات  

فػػػػػػوؽ فقػػػػػػد جػػػػػػاءت بدرجػػػػػػ  موافقػػػػػػ   اف املسػػػػػػتعمل   البيئيػػػػػػ  ار ػػػػػػاة     ػػػػػػوم شػػػػػػررتكم علػػػػػػ  ن ػػػػػػاـ معا ػػػػػػ  امليػػػػػػ
،750،0.73. كاحنرافػػػػػػػػػػػػات معيار ػػػػػػػػػػػػ :،3.56،3.55،3.44 توسػػػػػػػػػػػػ    اتوسػػػػػػػػػػػػ ات  سػػػػػػػػػػػػابي  علػػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػػواِف:امل

كهػػػػػ ا  تبػػػػػر مػػػػػت خػػػػػالؿ سػػػػػعيها املسػػػػػتمر    وػػػػػا  ػػػػػدؿ علػػػػػ  أف الشػػػػػررات تػػػػػوِف ا انػػػػػم البيئػػػػػي أذنيػػػػػ  ربػػػػػاة680.
ال از ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت نفا ػػػػػػػػات  ػػػػػػػػارة كانبعا ػػػػػػػػات  از ػػػػػػػػ  متمثلػػػػػػػػ  يف ال بػػػػػػػػار  إُف ختفػػػػػػػػيع امل لفػػػػػػػػات سػػػػػػػػواء الصػػػػػػػػلب  أك

كالػػػػػػدخاف كاالتربػػػػػػ  املتسػػػػػػرب  مػػػػػػت ابػػػػػػراج ا فػػػػػػراف  يػػػػػػث عملػػػػػػا يف السػػػػػػنوات االخػػػػػػاة علػػػػػػ  اسػػػػػػتبداؿ املصػػػػػػايف 
القدشنػػػػػ  بػػػػػ خرل جد ػػػػػدة كمت ػػػػػورة مػػػػػت أجػػػػػ  تصػػػػػفي  ال ػػػػػازات امل رك ػػػػػ  مػػػػػا أدل إُف خفػػػػػع االنبعا ػػػػػات إُف مػػػػػا 

امليػػػػػاف املسػػػػػتعمل  فالشػػػػػررات  ػػػػػوم علػػػػػ  ان مػػػػػ  لتػػػػػػدك رها ح  ػػػػػا قانونيػػػػػا. أمػػػػػا فيمػػػػػا سنػػػػػػع دكف القيمػػػػػ  املسػػػػػمو 
كالػػػػػت لع مػػػػػت الشػػػػػوا م العالقػػػػػ   ػػػػػا مث تقػػػػػـو برعػػػػػادة اسػػػػػتعما ا كهػػػػػو ا مػػػػػر الػػػػػ م ة الوقػػػػػوؼ عنػػػػػد التنقػػػػػ  إُف 

     الشررات    الدراس .
البيئيػػػػػػػػػ  كتسػػػػػػػػػع  أف تكػػػػػػػػػوف كعليػػػػػػػػػ  شنكػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػوؿ اف الشػػػػػػػػػررات تتحمػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػؤكليتها االجتماعيػػػػػػػػػ  ك 

 شررات مواطن .  
 الشركات محل الدراسةفي  االداء  مستوى .6

 الشركات محل الدراسة في االداء  مستوى اوض  : 20-4 الجدول

 المتوسط محاور األداء
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجـــــــــة 
 الترتيب الموافقة

01 ػ مرتفعػػػػػػػػػػػػػػ 4.37.340 ا ور املاِف
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02 مرتفعػػػػػػػػػػػػػػػ  3.99.450 الداخلي  العمليات  ور

04 ػػػػػػػػ متوس  3.59.590 الزبا ت  ور

05 متوس ػػػػػػػػ 3.47.600 التعلم  كالنمو  ور

03 متوس ػػػػػػػػ 3.64.540 ياالستدام   اجملتمعي ا ور

  مرتفعػػػػػػػػػػػػػػػ 3.81.380 األداء

  0.05   مستول ار   155درج  احلر     
 SPSSمت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام  المصدر: 

 تبػػػػػػػػر أف درجػػػػػػػػ  املوافقػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ   ػػػػػػػػاكر ا داء رانػػػػػػػػا مرتفعػػػػػػػػ  اتوسػػػػػػػػط   20-4يمػػػػػػػػت خػػػػػػػػالؿ ا ػػػػػػػػدكؿ  
ليػػػػػػػػ   يػػػػػػػػث بلػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػ ا  عػػػػػػػػود إُف ا ػػػػػػػػور ت املػػػػػػػػاِف كالعمليػػػػػػػػات الداخ،380.كاحنػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػارم،3.81 سػػػػػػػػا  

  رػػػػػػػػػ لك ا انػػػػػػػػػم اجملتمعػػػػػػػػػي 450.،340.كاالحنػػػػػػػػػراؼ املعيػػػػػػػػػارم4.37،3.99املتوسػػػػػػػػػط احلسػػػػػػػػػا  لكػػػػػػػػػ  منهمػػػػػػػػػا
كهػػػػػػػ ا  ػػػػػػػدؿ علػػػػػػػ  أف الشػػػػػػػررات تػػػػػػػوِف ،540.كاحنػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػارم،3.64فقػػػػػػػد ا تػػػػػػػ  الرتتيػػػػػػػم الثالػػػػػػػث اتوسػػػػػػػط

الػػػػتعلم كالنمػػػػو في هػػػػر أف االهتمػػػػاـ  ػػػػا رػػػػاف أذنيػػػػ  بال ػػػػ   ػػػػ ف ا ػػػػاكر الػػػػثالث  أمػػػػا ا ػػػػاكراف املتعلقػػػػاف بالزبػػػػا ت ك 
 بدرج  متوس  . 

بين المتغير المستقل  إدارة المعرفة  ومحاور المتغير : تحليل االرتباط واالنحدار البسيط الثالث المبحث
  التابع  األداء  واختبار الفرضيات 

 اور المتغير التابع  األداء بين المتغير المستقل  إدارة المعرفة  ومح االرتباط القةع: األولالمةلب 
 . الماليبين إدارة المعرفة وتحسين األداء عالقة االرتباط  .1

 والمحور الماليبين إدارة المعرفة عالقة االرتباط : اوض   21-4  جدولال

 إدارة المعرفة
قيمة معامل 

 االرتباط
مستوى 
 الخةأ

 مستوى
 الداللة

 القرار

 0.15 املعرف  تش يع

0.05 

  ا داؿ 0.05
  ا داؿ 0.83 0.01 املعرف  ارتساب كتوليد

  ا داؿ 0.07 0.14 املعرف خزف 
  ا داؿ 0.98 0.01 املعرف  توز  
  ا داؿ 0.94 0.01 املعرف  ت بيق
  ا داؿ 0.010.94 املعرف  إدارة تكنولوجيا
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  ا داؿ 0.48 0.06 إدارة المعرفة
 SPSS عل  خمرجات برنام مت إعداد ال الم باالعتماد المصدر: 
كجػػػػػػػدنا    ػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػ  شػػػػػػػرراتاليف   وثلػػػػػػػ  يف عملياهػػػػػػػا  بعػػػػػػػدما قمنػػػػػػػا بتحد ػػػػػػػد مسػػػػػػػتول إدارة املعرفػػػػػػػ        

  املػػػػػػاِفكبعػػػػػدما قمنػػػػػػا رػػػػػػ لك بتحد ػػػػػػد مسػػػػػػتول ا داء   متوسػػػػػػطعملياهػػػػػػا خػػػػػػالؿ أف مسػػػػػتول إدارة املعرفػػػػػػ  مػػػػػػت 
كجػػػػػػود عالقػػػػػػ  ارتبػػػػػػاط بػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػ  عػػػػػػت  ل مػػػػػػدقمنػػػػػػا بالبحػػػػػػث يف  كقػػػػػػد تبػػػػػػر لنػػػػػػا أف هػػػػػػ ا املسػػػػػػتول قػػػػػػوم

 .املاِف   الدراس  عل   سر ا داء  الشرراتكمستول مقدرة   طر ق ر  عملي  مت عملياها
 املػػػػػػػػػػاِفأف قػػػػػػػػػػيم معامػػػػػػػػػػ  االرتبػػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػػػػػ  كا داء    21-4ي ا ػػػػػػػػػػدكؿ خػػػػػػػػػػالؿكنال ػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػت       

  اسػػػػػػػػتول داللػػػػػػػػ  قػػػػػػػػدرف ي0.05الػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتول ار ػػػػػػػػ  يد ػػػػػػػػا   كهػػػػػػػػي قيمػػػػػػػػ  0.06ي  قػػػػػػػػدر بػػػػػػػػػك   ػػػػػػػػعي 

0.48.  
فهػػػػػػػي   املػػػػػػػاِفأمػػػػػػػا االرتبػػػػػػػاط بػػػػػػػر عمليػػػػػػػات إدارة املعرفػػػػػػػ  أم رػػػػػػػ   ػػػػػػػور مػػػػػػػت  ػػػػػػػاكر إدارة املعرفػػػػػػػ  كا داء        
تشػػػػػػػ يع املعرفػػػػػػػ   كبػػػػػػػر املػػػػػػػاِففتقػػػػػػػدر قػػػػػػػيم معامػػػػػػػ  االرتبػػػػػػػاط بػػػػػػػر ا داء   مػػػػػػػ   يػػػػػػػ  ا ػػػػػػػاكر  ػػػػػػػعيف طرد ػػػػػػػ  

 املػػػػػػػاِفقػػػػػػػيم معامػػػػػػػ  االرتبػػػػػػػاط بػػػػػػػر ا داء كتقػػػػػػػدر      0.14بػػػػػػػػ: ي املػػػػػػػاِفا داء ك ف املعرفػػػػػػػ  خػػػػػػػز ر   كبػػػػػػػ  0.15ي
   0.01كت بيػػػػػق املعرفػػػػػػ  بػػػػػػػ: ي املػػػػػػاِفقػػػػػػيم معامػػػػػػ  االرتبػػػػػاط بػػػػػػر ا داء كتقػػػػػدر    0.57ي كبػػػػػر ارتسػػػػػػاب كتوليػػػػػػد

قػػػػػيم معامػػػػػ  االرتبػػػػػاط كتقػػػػػدر    0.01ي كبػػػػػر توز ػػػػػ  املعرفػػػػػ  بػػػػػػ: املػػػػػاِفقػػػػػيم معامػػػػػ  االرتبػػػػػاط بػػػػػر ا داء كتقػػػػػدر 
 . 0.05دال  عند مستول ار   ي ا كرلها    0.01يإدارة املعرف  بػ: كبر تكنولوجيا  املاِفبر ا داء 

قػػػػػػػدرة عاليػػػػػػػ  علػػػػػػػ  ارتسػػػػػػػاب كتوليػػػػػػػد علػػػػػػػ  الػػػػػػػر م مػػػػػػػت تػػػػػػػوفر الشػػػػػػػررات علػػػػػػػ  كهػػػػػػػ ا  عػػػػػػػ  أنػػػػػػػ                 
إال   دارة املعرفػػػػػ إلتكنولوجيػػػػ  جيػػػػدة كتػػػػوفرت  ػػػػػا بنيػػػػ    املعرفػػػػ رػػػػ ا مقػػػػدرة عاليػػػػ  علػػػػػ  توز ػػػػ  كت بيػػػػق ك   املعرفػػػػ 

 .املاِفتحسر أدا ها ب أف ذلك ال  رتبط
توجـــــد عالقـــــة ارتبـــــاط دالـــــة وقواـــــة بـــــين إدارة المعرفـــــة وتحســـــين األداء ال كوػػػػػا سػػػػػبق شنكػػػػػت القػػػػػوؿ أنػػػػػ       

   محل الدراسة. الشركاتفي  المالي
 محور العمليات الداخليةتحسين و فة بين إدارة المعر عالقة االرتباط  .2

 ومحور العمليات الداخليةبين إدارة المعرفة عالقة االرتباط : اوض   22-4   جدولال

 إدارة المعرفةعمليات 
قيمة معامل 

 االرتباط
مستوى 
 الخةأ

 مستوى
 الداللة

 القرار

 داؿ 0.00 0.05 0.32 املعرف  تش يع
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 داؿ 0,00 0.36 املعرف  ارتساب كتوليد
داؿ ا  0.30 0.08 املعرف خزف   
 داؿ 0.00 0.30 املعرف  توز  
 داؿ 0.00 0.50 املعرف  ت بيق
 داؿ 0.510.00 املعرف  إدارة تكنولوجيا

 داؿ 0.00 0.43 إدارة المعرفة
 SPSS مت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام المصدر: 

   ػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػ  شػػػػػػػػرراتاليف   وثلػػػػػػػػ  يف عملياهػػػػػػػػا  املعرفػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػدما قمنػػػػػػػػا بتحد ػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتول إدارة      
 ػػػػػور كبعػػػػػدما قمنػػػػػا رػػػػػ لك بتحد ػػػػػد مسػػػػػتول   توسػػػػػط مخػػػػػالؿ عملياهػػػػػا مػػػػػت  كجػػػػػدنا أف مسػػػػػتول إدارة املعرفػػػػػ 

قمنػػػػػػا بالبحػػػػػػث يف مػػػػػػدل كجػػػػػػود عالقػػػػػػ  ارتبػػػػػػاط   كقػػػػػػد تبػػػػػػر لنػػػػػػا أف هػػػػػػ ا املسػػػػػػتول قػػػػػػوم   العمليػػػػػػات الداخليػػػػػػ 
 .العمليات الداخلي    الدراس  عل   سر  للشرراتمقدرة  بر إدارة املعرف  كمستول

العمليػػػػػػػػػػات ك أف قػػػػػػػػػػيم معامػػػػػػػػػػ  االرتبػػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػػػػػ     22-4ي خػػػػػػػػػػالؿ ا ػػػػػػػػػػدكؿ كنال ػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػت       
  اسػػػػػتول داللػػػػػ  قػػػػػدرف 0.05  كهػػػػػي قيمػػػػػ  دالػػػػ  عنػػػػػد مسػػػػػتول ار ػػػػ  ي0.43فيقػػػػدر بػػػػػػي طػػػػػردم متوسػػػػػط الداخليػػػػ 

  .0,00ي
طػػػػػػػردم يف  ملػػػػػػػ   و  فهػػػػػػػكإدارة املعرفػػػػػػػ   سػػػػػػػم  اكرهػػػػػػػا العمليػػػػػػػات الداخليػػػػػػػ  ػػػػػػػور بػػػػػػػاط بػػػػػػػر أمػػػػػػػا االرت      

 املعرفػػػػػػػ كتشػػػػػػػ يع  العمليػػػػػػػات الداخليػػػػػػػ  ػػػػػػػور فتقػػػػػػػدر قػػػػػػػيم معامػػػػػػػ  االرتبػػػػػػػاط بػػػػػػػر   مػػػػػػػ  رػػػػػػػ  ا ػػػػػػػاكر متوسػػػػػػػط
  لكػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػت 0.51ي   0.50كي   0.30كمػػػػػػػػػػ  توز ػػػػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػػػػ  ي   0.36ارتسػػػػػػػػػػاب كتوليػػػػػػػػػػد املعرفػػػػػػػػػػ  يك   0.32ي

  اسػػػػػػػػػتول داللػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػدرها 0.05كرلهػػػػػػػػػا دالػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػتول ار ػػػػػػػػػ  ي  إدارة املعرفػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػا تكنولوجك   بيػػػػػػػػػقالت 
   ك ا داؿ لكن  َف  ؤ ر عل  النتييف  اال الي .   0.08ي  عي طردم املعرف  فكاف  ختز تأما  . 0,00ي

ارتسػػػػػػاب كتوليػػػػػػد ك  تشػػػػػػ يع املعرفػػػػػػ  قػػػػػػدرة عاليػػػػػػ  علػػػػػػ  للشػػػػػػرراتكهػػػػػػ ا  عػػػػػػ  أنػػػػػػ  رلمػػػػػػا رانػػػػػػا                
   دارة املعرفػػػػػ إلكتػػػػػوفرت  ػػػػػا بنيػػػػػ  تكنولوجيػػػػػ  جيػػػػػدة   توز ػػػػػ  املعرفػػػػػ  كختز نهػػػػػاك  كرػػػػػ ا علػػػػػ  ت بيػػػػػق املعرفػػػػػ   املعرفػػػػػ 

 .عملياها الداخلي رلما رانا عل  مقدرة عالي  عل   سر 
ــــــاط أنػػػػػػ  كوػػػػػػا سػػػػػػبق شنكػػػػػػت القػػػػػػوؿ      ــــــة ارتب ــــــة متوســــــةةتوجــــــد عالق ــــــة  طردا ــــــين إدارة المعرف اتهــــــا عمليو ب

 .الداخلية
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 محور الزبائنتحسين و بين إدارة المعرفة عالقة االرتباط  .3
 ومحور الزبائنبين إدارة المعرفة عالقة االرتباط : اوض   23-4   جدولال

 إدارة المعرفةعمليات 
قيمة معامل 

 االرتباط
مستوى 
 الخةأ

 مستوى
 الداللة

 القرار

 0.37 المعرفة تشخيص  

0.05 

 داؿ 0.00
 داؿ 0,00 0.31 املعرف  ساب كتوليدارت  
داؿ ا  0.45 0.06 املعرف خزف     
 داؿ 0.00 0.32 املعرف  توز    
 داؿ 0.00 0.41 املعرف  ت بيق  

 داؿ 0.490.00 املعرف  إدارة تكنولوجيا
 داؿ 0.00 0.41 إدارة المعرفة

 SPSS مت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام المصدر: 
كجػػػػػػدنا    ػػػػػػ  الدراسػػػػػػ  الشػػػػػػرراتيف   وثلػػػػػػ  يف عملياهػػػػػػا  بعػػػػػػدما قمنػػػػػػا بتحد ػػػػػػد مسػػػػػػتول إدارة املعرفػػػػػػ 

 ػػػػػػػػور كبعػػػػػػػػدما قمنػػػػػػػػا رػػػػػػػػ لك بتحد ػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتول   توسػػػػػػػػط مخػػػػػػػػالؿ عملياهػػػػػػػػا مػػػػػػػػت  أف مسػػػػػػػػتول إدارة املعرفػػػػػػػػ 
بػػػػػػر إدارة قمنػػػػػػا بالبحػػػػػػث يف مػػػػػػدل كجػػػػػػود عالقػػػػػػ  ارتبػػػػػػاط   متوسػػػػػػطكقػػػػػػد تبػػػػػػر لنػػػػػػا أف هػػػػػػ ا املسػػػػػػتول   الزبػػػػػػا ت

 .الزبا ت ور    الدراس  عل   سر  للشرراتاملعرف  كمستول مقدرة 
 الزبػػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػػور ك   أف قػػػػػػػػػيم معامػػػػػػػػػ  االرتبػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػػػػ  23-4يخػػػػػػػػػالؿ ا ػػػػػػػػدكؿ كنال ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػت       

  اسػػػػػػػػتول داللػػػػػػػػ  قػػػػػػػػدرف 0.05  كهػػػػػػػػي قيمػػػػػػػػ  دالػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتول ار ػػػػػػػػ  ي0.41فيقػػػػػػػػدر بػػػػػػػػػي طػػػػػػػػردم متوسػػػػػػػػط
  .0,00ي
طػػػػػػػردم يف  ملػػػػػػػ   و  فهػػػػػػػكإدارة املعرفػػػػػػػ   سػػػػػػػم  اكرهػػػػػػػا العمليػػػػػػػات الداخليػػػػػػػ  ػػػػػػػور أمػػػػػػػا االرتبػػػػػػػاط بػػػػػػػر       

  0.37املعرفػػػػػػػػ  يكتشػػػػػػػػ يع  الزبػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػور فتقػػػػػػػػدر قػػػػػػػػيم معامػػػػػػػػ  االرتبػػػػػػػػاط بػػػػػػػػر   مػػػػػػػػ  رػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػاكر متوسػػػػػػػػط
  ت بيػػػػػػػػػػق  لكػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػت ال0.49ي   0.41كي   0.32كمػػػػػػػػػ  توز ػػػػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػػػ  ي   0.31ارتسػػػػػػػػػاب كتوليػػػػػػػػػد املعرفػػػػػػػػػػ  يك 
أمػػػػػػػػا  . 0,00  اسػػػػػػػػتول داللػػػػػػػػ  قػػػػػػػػدرها ي0.05كرلهػػػػػػػػا دالػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتول ار ػػػػػػػػ  ي  إدارة املعرفػػػػػػػػ  يػػػػػػػػا تكنولوجك 

لكنػػػػػػ  َف  ػػػػػػؤ ر علػػػػػػػ    0.05عنػػػػػػد مسػػػػػػتول ار ػػػػػػ  يك ػػػػػػا داؿ    0.06ي  ػػػػػػعي طػػػػػػردم املعرفػػػػػػ  فكػػػػػػاف  ختػػػػػػز ت
   النتييف  اال الي .
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ارتسػػػػػػاب كتوليػػػػػػد ك  تشػػػػػػ يع املعرفػػػػػػ  عاليػػػػػػ  علػػػػػػ  قػػػػػػدرة للشػػػػػػرراتكهػػػػػػ ا  عػػػػػػ  أنػػػػػػ  رلمػػػػػػا رانػػػػػػا                
   دارة املعرفػػػػػ إلكتػػػػػوفرت  ػػػػػا بنيػػػػػ  تكنولوجيػػػػػ  جيػػػػػدة   توز ػػػػػ  املعرفػػػػػ  كختز نهػػػػػاك  كرػػػػػ ا علػػػػػ  ت بيػػػػػق املعرفػػػػػ   املعرفػػػػػ 

 . ور الزبا ترلما رانا عل  مقدرة عالي  عل   سر 
 .محور الزبائنو إدارة المعرفة  بين طرداة متوسةةتوجد عالقة ارتباط أن  كوا سبق شنكت القوؿ     
 محور التعلم والنموتحسين و بين إدارة المعرفة عالقة االرتباط  .4

 ومحور التعلم والنموبين إدارة المعرفة عالقة االرتباط  : اوض  24-4  جدولال

 إدارة المعرفةعمليات 
قيمة معامل 

 االرتباط
مستوى 
 الخةأ

 مستوى
 الداللة

 القرار

 0.23 املعرف  تش يع  

0.05 

 داؿ 0.04
 داؿ 0,00 0.34 املعرف  ارتساب كتوليد  
 داؿ 0.02 0.25 املعرف خزف   
 داؿ 0.00 0.39 املعرف  توز    
 داؿ 0.00 0.45 املعرف  ت بيق  

 داؿ 0.530.00 املعرف  إدارة تكنولوجيا
 داؿ 0.00 0.45 إدارة المعرفة

 SPSS د عل  خمرجات برنام مت إعداد ال الم باالعتماالمصدر: 
 ػػػػػػػػػػػ   الشػػػػػػػػػػػرراتيف   وثلػػػػػػػػػػػ  يف عملياهػػػػػػػػػػػا  بعػػػػػػػػػػػدما قمنػػػػػػػػػػػا بتحد ػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػتول إدارة املعرفػػػػػػػػػػػ  
كبعػػػػػػػدما قمنػػػػػػػا رػػػػػػػ لك بتحد ػػػػػػػد   توسػػػػػػػط مخػػػػػػػالؿ عملياهػػػػػػػا مػػػػػػػت  كجػػػػػػػدنا أف مسػػػػػػػتول إدارة املعرفػػػػػػػ   الدراسػػػػػػػ 
حػػػػث يف مػػػػدل كجػػػػود عالقػػػػ  قمنػػػػا بالب  متوسػػػػطكقػػػػد تبػػػػر لنػػػػا أف هػػػػ ا املسػػػػتول    ػػػػور الػػػػتعلم كالنمػػػػومسػػػػتول 

 . ور التعلم كالنمو   الدراس  عل   سر  للشرراتارتباط بر إدارة املعرف  كمستول مقدرة 
  ػػػػػور الػػػػػتعلم كالنمػػػػػوك   أف قػػػػػيم معامػػػػػ  االرتبػػػػػاط بػػػػػر إدارة املعرفػػػػػ  24-4يخػػػػػالؿ ا ػػػػػدكؿ كنال ػػػػػ  مػػػػػت       

  اسػػػػػػػػتول داللػػػػػػػػ  قػػػػػػػػدرف 0.05ار ػػػػػػػػ  ي  كهػػػػػػػػي قيمػػػػػػػػ  دالػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتول 0.45فيقػػػػػػػػدر بػػػػػػػػػي طرد ػػػػػػػػ  متوسػػػػػػػػ  
  .0,00ي

 طػػػػػػردم متوسػػػػػػطيف  ملػػػػػػ   و  فهػػػػػػكإدارة املعرفػػػػػػ   سػػػػػػم  اكرهػػػػػػا  ػػػػػػور الػػػػػػتعلم كالنمػػػػػػو أمػػػػػػا االرتبػػػػػػاط بػػػػػػر      
ارتسػػػػػاب كتوليػػػػػد ك   0.23كتشػػػػػ يع املعرفػػػػػ  ي الزبػػػػػا ت ػػػػػور فتقػػػػػدر قػػػػػيم معامػػػػػ  االرتبػػػػػاط بػػػػػر   مػػػػػ  رػػػػػ  ا ػػػػػاكر

  لكػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػت 0.53ي   0.45كي   0.39توز ػػػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػػػ  ي   كمػػػػػػػػػ  0.25يفػػػػػػػػػ  املعر  فخػػػػػػػػػز كمػػػػػػػػػ     0.25املعرفػػػػػػػػػ  ي
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  اسػػػػػػػػػتول داللػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػدرها 0.05كرلهػػػػػػػػػا دالػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػتول ار ػػػػػػػػػ  ي  إدارة املعرفػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػا تكنولوجك   الت بيػػػػػػػػػق
  .0,00ي

ارتسػػػػػػاب كتوليػػػػػػد ك  تشػػػػػػ يع املعرفػػػػػػ  قػػػػػػدرة عاليػػػػػػ  علػػػػػػ  للشػػػػػػرراتكهػػػػػػ ا  عػػػػػػ  أنػػػػػػ  رلمػػػػػػا رانػػػػػػا                
   دارة املعرفػػػػػ إلكتػػػػػوفرت  ػػػػػا بنيػػػػػ  تكنولوجيػػػػػ  جيػػػػػدة   توز ػػػػػ  املعرفػػػػػ  كختز نهػػػػػاك  كرػػػػػ ا علػػػػػ  ت بيػػػػػق املعرفػػػػػ   املعرفػػػػػ 

 . ور التعلم كالنمورلما رانا عل  مقدرة عالي  عل   سر 
ــــاط أنػػػػ  كوػػػػا سػػػػبق شنكػػػػت القػػػػوؿ      ــــة ارتب ــــة متوســــةةتوجــــد عالق ــــة  طردا ــــين إدارة المعرف ــــتعلم  وب محــــور ال

 .والنمو
 المجتمعي  االستدامة  واألداءإدارة المعرفة االرتباط بين  عالقة .4

 المجتمعي  االستدامة  واألداءبين إدارة المعرفة عالقة االرتباط  : اوض  25-4  جدولال

 إدارة المعرفةعمليات 
قيمة معامل 

 االرتباط
مستوى 
 الخةأ

 مستوى
 الداللة

 القرار

 0.30 املعرف  تش يع  

0.05 

 داؿ 0.00
 داؿ 0,05 0.22 اب كتوليد املعرف ارتس  
  داؿ ا  0.17 0.11 املعرف خزف   
 داؿ 0.00 0.30 املعرف  توز    
 داؿ 0.02 0.24 املعرف  ت بيق  

 داؿ 0.370.00 املعرف  إدارة تكنولوجيا
 داؿ 0.00 0.32 إدارة المعرفة

 SPSS مت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام المصدر: 
كجػػػػػػدنا    ػػػػػػ  الدراسػػػػػػ  الشػػػػػػرراتيف   وثلػػػػػػ  يف عملياهػػػػػػا  بعػػػػػػدما قمنػػػػػػا بتحد ػػػػػػد مسػػػػػػتول إدارة املعرفػػػػػػ 

كا ػػػػػػػػور كبعػػػػػػػػدما قمنػػػػػػػػا رػػػػػػػػ لك بتحد ػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتول   توسػػػػػػػػط مخػػػػػػػػالؿ عملياهػػػػػػػػا مػػػػػػػػت  أف مسػػػػػػػػتول إدارة املعرفػػػػػػػػ 
ود عالقػػػػػػػ  قمنػػػػػػػا بالبحػػػػػػػث يف مػػػػػػػدل كجػػػػػػػ  متوسػػػػػػػطلنػػػػػػػا أف هػػػػػػػ ا املسػػػػػػػتول    كقػػػػػػػد تبػػػػػػػراجملتمعػػػػػػػي ياالسػػػػػػػتدام  

 .ا ور اجملتمعي ياالستدام     الدراس  عل   سر  للشرراتارتباط بر إدارة املعرف  كمستول مقدرة 
ا ػػػػػػػػور اجملتمعػػػػػػػػي ك   أف قػػػػػػػيم معامػػػػػػػػ  االرتبػػػػػػػاط بػػػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػػ  25-4يخػػػػػػػالؿ ا ػػػػػػػػدكؿ كنال ػػػػػػػ  مػػػػػػػػت       

  اسػػػػػتول داللػػػػػ  0.05مسػػػػػتول ار ػػػػػ  ي  كهػػػػػي قيمػػػػػ  دالػػػػػ  عنػػػػػد 0.32 قػػػػػدر بػػػػػػيك   متوسػػػػػ طرد ػػػػػ   ياالسػػػػػتدام  
  .0,00قدرف ي
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طػػػػػػػردم يف  ملػػػػػػػ   و  فهػػػػػػػكإدارة املعرفػػػػػػػ   سػػػػػػػم  اكرهػػػػػػػا العمليػػػػػػػات الداخليػػػػػػػ  ػػػػػػػور أمػػػػػػػا االرتبػػػػػػػاط بػػػػػػػر       
  0.30كتشػػػػػػػػ يع املعرفػػػػػػػػ  ي الزبػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػور فتقػػػػػػػػدر قػػػػػػػػيم معامػػػػػػػػ  االرتبػػػػػػػػاط بػػػػػػػػر   مػػػػػػػػ  رػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػاكر متوسػػػػػػػػط

    لكػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػت الت بيػػػػػػػػػػق0.37ي   0.24كي   0.30توز ػػػػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػػػ  ي كمػػػػػػػػػ    0.22ارتسػػػػػػػػػاب كتوليػػػػػػػػػد املعرفػػػػػػػػػػ  يك 
أمػػػػػػػػا  . 0,00  اسػػػػػػػػتول داللػػػػػػػػ  قػػػػػػػػدرها ي0.05كرلهػػػػػػػػا دالػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتول ار ػػػػػػػػ  ي  إدارة املعرفػػػػػػػػ  يػػػػػػػػا تكنولوجك 

   ك ا داؿ لكن  َف  ؤ ر عل  النتييف  اال الي .   0.11ي  عي طردم املعرف  فكاف  ختز ت
ارتسػػػػػػاب كتوليػػػػػػد ك  تشػػػػػػ يع املعرفػػػػػػ  قػػػػػػدرة عاليػػػػػػ  علػػػػػػ  للشػػػػػػرراتنػػػػػػ  رلمػػػػػػا رانػػػػػػا كهػػػػػػ ا  عػػػػػػ  أ               

   دارة املعرفػػػػػ إلكتػػػػػوفرت  ػػػػػا بنيػػػػػ  تكنولوجيػػػػػ  جيػػػػػدة   توز ػػػػػ  املعرفػػػػػ  كختز نهػػػػػاك  كرػػػػػ ا علػػػػػ  ت بيػػػػػق املعرفػػػػػ   املعرفػػػػػ 
 .ا ور اجملتمعي ياالستدام  رلما رانا عل  مقدرة عالي  عل   سر 

ــــــاط أنػػػػػػ  ؿ كوػػػػػػا سػػػػػػبق شنكػػػػػػت القػػػػػػو      ــــــة ارتب ــــــة متوســــــةةتوجــــــد عالق ــــــين إدارة  طردا ــــــة ب المحــــــور  والمعرف
 .المجتمعي  االستدامة 

 واألداءبين إدارة المعرفة عالقة االرتباط  .6
 واألداءبين إدارة المعرفة عالقة االرتباط  : اوض  26-4  جدولال

 إدارة المعرفةعمليات 
قيمة معامل 

 االرتباط
مستوى 
 الخةأ

 مستوى
 ةالدالل

 القرار

 0.37 املعرف  تش يع  

0.05 

 داؿ 0.00
 داؿ 0,00 0.35 املعرف  ارتساب كتوليد  
  ا داؿ 0.31 0.17 املعرف خزف   
 داؿ 0.00 0.37 املعرف  توز    
 داؿ 0.00 0.45 املعرف  ت بيق  
 داؿ 0.00 0.54 املعرف  إدارة تكنولوجيا  

 داؿ 0.00 0.50 إدارة المعرفة
 SPSS مت إعداد ال الم باالعتماد عل  خمرجات برنام المصدر: 
كجػػػػػػدنا    ػػػػػػ  الدراسػػػػػػ  لشػػػػػػرراتايف   وثلػػػػػػ  يف عملياهػػػػػػا  بعػػػػػػدما قمنػػػػػػا بتحد ػػػػػػد مسػػػػػػتول إدارة املعرفػػػػػػ          

كقػػػػػد   كبعػػػػػدما قمنػػػػػا رػػػػػ لك بتحد ػػػػػد مسػػػػػتول ا داء    وسػػػػػطمتعملياهػػػػػا خػػػػػالؿ مػػػػػت  أف مسػػػػػتول إدارة املعرفػػػػػ 
قمنػػػػػػا بالبحػػػػػػث يف مػػػػػػدل كجػػػػػػود عالقػػػػػػ  ارتبػػػػػػاط بػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػ  كمسػػػػػػتول   هػػػػػػ ا املسػػػػػػتول قػػػػػػوم تبػػػػػػر لنػػػػػػا أف

    الدراس  عل   سر ا داء. للشرراتمقدرة 
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ا ػػػػػػور اجملتمعػػػػػػي ك   أف قػػػػػػيم معامػػػػػػ  االرتبػػػػػػاط بػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػ  26-4يخػػػػػػالؿ ا ػػػػػػدكؿ كنال ػػػػػػ  مػػػػػػت 
  اسػػػػػتول داللػػػػػ  0.05مػػػػػ  دالػػػػػ  عنػػػػػد مسػػػػػتول ار ػػػػػ  ي  كهػػػػػي قي0.50فيقػػػػػدر بػػػػػػي طرد ػػػػػ  متوسػػػػػ   ياالسػػػػػتدام  

  .0,00قدرف ي
مػػػػػػ  رػػػػػػ   طػػػػػػردم متوسػػػػػػطيف  ملػػػػػػ   و  فهػػػػػػكإدارة املعرفػػػػػػ   سػػػػػػم  اكرهػػػػػػا ا داء ػػػػػػور أمػػػػػػا االرتبػػػػػػاط بػػػػػػر       
ارتسػػػػػاب كتوليػػػػػد املعرفػػػػػ  ك   0.37كتشػػػػػ يع املعرفػػػػػ  ي الزبػػػػػا ت ػػػػػور فتقػػػػػدر قػػػػػيم معامػػػػػ  االرتبػػػػػاط بػػػػػر   ا ػػػػػاكر

  إدارة املعرفػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػا تكنولوجك     لكػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػت الت بيػػػػػػػػػق0.54ي   0.45كي   0.37  توز ػػػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػػػ  يكمػػػػػػػػػ   0.35ي
 املعرفػػػػػػ  فكػػػػػػاف  ػػػػػػعي  ختػػػػػػز تأمػػػػػػا  . 0,00  اسػػػػػػتول داللػػػػػػ  قػػػػػػدرها ي0.05كرلهػػػػػػا دالػػػػػػ  عنػػػػػػد مسػػػػػػتول ار ػػػػػػ  ي

   ك ا داؿ لكن  َف  ؤ ر عل  النتييف  اال الي .   0.17ي
ارتسػػػػػػاب كتوليػػػػػػد ك  تشػػػػػػ يع املعرفػػػػػػ  قػػػػػػدرة عاليػػػػػػ  علػػػػػػ  للشػػػػػػرراتلمػػػػػػا رانػػػػػػا كهػػػػػػ ا  عػػػػػػ  أنػػػػػػ  ر               

   دارة املعرفػػػػػ إلكتػػػػػوفرت  ػػػػػا بنيػػػػػ  تكنولوجيػػػػػ  جيػػػػػدة   توز ػػػػػ  املعرفػػػػػ  كختز نهػػػػػاك  كرػػػػػ ا علػػػػػ  ت بيػػػػػق املعرفػػػػػ   املعرفػػػػػ 
 ا داءور  رلما رانا عل  مقدرة عالي  عل   سر 

  األداءمحور  والمعرفة بين إدارة  طرداة متوسةةاط توجد عالقة ارتبأن  كوا سبق شنكت القوؿ     
دور إدارة المعرفة في تحسين األداء االنحدار البسيط الختبارتحليل : الثانيالمةلب 

ــــــل االنحــــــدار البســــــيط للتحقــــــق مــــــن دور إدارة المعرفــــــة فــــــي تحســــــين األداء المــــــالي  .1 اســــــتخدام تحلي
 في شركات االسمنت محل الدراسة

  ولى:األالفرعية الفرضية   
علػػػػػػ   املػػػػػػاِفا داء ك سػػػػػػر توجػػػػػػد عالقػػػػػػ  ذات داللػػػػػػ  إ صػػػػػػا ي  معنو ػػػػػػ  بػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػ  الفرضــــــية العدميــــــة: 

 ؛α≤0.05شررات اإلمسنا    الدراس  مستول 
ـــــــة:  املػػػػػػػاِف ا داء ك سػػػػػػػر املعرفػػػػػػػ  إدارة بػػػػػػػر معنو ػػػػػػػ  إ صػػػػػػػا ي  داللػػػػػػػ  ذات عالقػػػػػػػ  توجػػػػػػػدال  الفرضـــــــية البدال

 ؛ α≤0.05 الدراس     اإلمسنا شررات مستول عل 

الختبػػػػػػػػار هػػػػػػػػػ ف الفر ػػػػػػػػي  ة اسػػػػػػػػػت داـ  ليػػػػػػػػػ  االحنػػػػػػػػدار البسػػػػػػػػػيط للتحقػػػػػػػػق مػػػػػػػػػت دكر إدارة املعرفػػػػػػػػػ  يف 
  27-4   سر ا داء املاِف يف شررات االمسنا    الدراس  رما هو مو ن يف ا دكؿ
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المعرفة في تحسين األداء المالي  في  دور إدارة نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار  27-4  جدول 
 الشركات محل الدراسة

 القرار Bêta (tاختبار)  معامل االنحدار 

 مس توى املعنويةt ار   املعيارم B املعامالت

giS 

الثابت  باقي 
 األخرى  العوامل

  ا 590.0 00.00 29.953 143.0 4.272
 داؿ

 4630. 4630. 0410. 0.030 إدارة المعرفة   

1.97ا دكلي  t قٍو α≤0.05مستول دالل 

 يأدارة املعرفػػػػػػػ   إُف كجػػػػػػػود دكر للمت ػػػػػػػا املسػػػػػػػتق   27-4  تشػػػػػػػا النتػػػػػػػا   اال صػػػػػػػا ي  الػػػػػػػواردة يف ا ػػػػػػػدكؿ 
  كهػػػػػػي أرػػػػػػ  مػػػػػػت 29.953ا سػػػػػػوب  كالػػػػػػ  بل ػػػػػػا ي t  اسػػػػػػتنادا إُف قيمػػػػػػ  يا داء املػػػػػػاِف  املت ػػػػػػا التػػػػػػاب  علػػػػػػ 

مػػػػػػػػػت  أرػػػػػػػػػ =4630Sig. أف مسػػػػػػػػػتول املعنو ػػػػػػػػػ  رمػػػػػػػػػاα≤0.05ا دكليػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػتول داللػػػػػػػػػ  قيمتهػػػػػػػػا
إدارة تو ػػػػػػن أف رػػػػػػ  ت ػػػػػػا يف املت ػػػػػػا املسػػػػػػتق  ي Bêtaرمػػػػػػا اف قيمػػػػػػ ،α≤0.05مسػػػػػػتول الداللػػػػػػ  املعتمػػػػػػد

جػػػػػػػػدا كهػػػػػػػػي نسػػػػػػػػب   ػػػػػػػػئيل     ك ػػػػػػػػدة يف املت ػػػػػػػػا التػػػػػػػػاب 590.0  بو ػػػػػػػػدة كا ػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػؤدم إُف ت ػػػػػػػػا بػػػػػػػػػ ياملعرفػػػػػػػػ 
الػػػػ  تػػػػػنع علػػػػػ  أنػػػػ   وجػػػػػد دكر إلدارة املعرفػػػػػ  العدميػػػػػ    وػػػػػا  قت ػػػػػي رفػػػػع الفر ػػػػػي   ػػػػعيف  كتعكػػػػ  عالقػػػػػ  

املقػػػػػػدر  ار ػػػػػػي حنصػػػػػػ  علػػػػػػ  دنػػػػػػوذج اإلحنػػػػػػدارالبد لػػػػػػ   كشنكػػػػػػت أف يف  سػػػػػػر ا داء املػػػػػػاِف  كقبػػػػػػوؿ الفر ػػػػػػي  
 كخمتل  معلمات .

العمليـــــــات لمعرفـــــــة فـــــــي تحســـــــين اســـــــتخدام تحليـــــــل االنحـــــــدار البســـــــيط للتحقـــــــق مـــــــن دور إدارة ا .2
 في شركات االسمنت محل الدراسة الداخلية

  الفرعية الثانيةالفرضية:   
 العمليػػػػػات الداخليػػػػػ ك سػػػػػر توجػػػػػد عالقػػػػػ  ذات داللػػػػػ  إ صػػػػػا ي  معنو ػػػػػ  بػػػػػر إدارة املعرفػػػػػ  الفرضـــــية العدميـــــة: 

 ؛α≤0.05شررات اإلمسنا    الدراس  عل  مستول 
 :العمليػػػػػػػات  ك سػػػػػػػر املعرفػػػػػػػ  إدارة بػػػػػػػر معنو ػػػػػػػ  إ صػػػػػػػا ي  داللػػػػػػػ  ذات عالقػػػػػػػ  توجػػػػػػػدال  الفرضـــــــية البدالـــــــة

 ؛ α≤0.05 الدراس     اإلمسنا شررات مستول عل  الداخلي 

الختبػػػػػػػػار هػػػػػػػػػ ف الفر ػػػػػػػػي  ة اسػػػػػػػػػت داـ  ليػػػػػػػػػ  االحنػػػػػػػػدار البسػػػػػػػػػيط للتحقػػػػػػػػق مػػػػػػػػػت دكر إدارة املعرفػػػػػػػػػ  يف 
 28-4  اس  رما هو مو ن يف ا دكؿ يف شررات االمسنا    الدر  العمليات الداخلي  سر 

Y= 4.272+ 0.030 x 
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في  العمليات الداخليةدور إدارة المعرفة في تحسين  نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار  28-4  جدول
 الشركات محل الدراسة

 القرار Bêta (tاختبار)  معامل االنحدار 

 مس توى املعنويةt ار   املعيارم B املعامالت

giS 

الثابت  باقي 
 األخرى  لعواملا

 داؿ 4320. 00.00 17.231 1730. 2.982

 00.00 5.937 0500. 2980. إدارة المعرفة   

1.97ا دكلي  t قٍو α≤0.05مستول دالل 

يإدارة  إُف كجػػػػػػػػػػود دكر للمت ػػػػػػػػػػا املسػػػػػػػػػػتق   28-4   تشػػػػػػػػػػا النتػػػػػػػػػػا   اال صػػػػػػػػػػا ي  الػػػػػػػػػػواردة يف ا ػػػػػػػػػػدكؿ
  17.231ا سػػػػػػػوب  كالػػػػػػػ  بل ػػػػػػػا ي t  اسػػػػػػػتنادا إُف قيمػػػػػػػ  عمليػػػػػػػات الداخليػػػػػػػ  يال املت ػػػػػػػا التػػػػػػػاب  علػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػ  

=00.00Sig أف مسػػػػػػتول املعنو ػػػػػػ  رمػػػػػػاα≤0.05كهػػػػػػي أرػػػػػػ  مػػػػػػت قيمتهػػػػػػا ا دكليػػػػػػ  علػػػػػػ  مسػػػػػػتول داللػػػػػػ 

تو ػػػػػػػػػن أف رػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػا يف املت ػػػػػػػػػا  Bêtaرمػػػػػػػػػا اف قيمػػػػػػػػػ ،α≤0.05مػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػتول الداللػػػػػػػػػ  املعتمػػػػػػػػػد أقػػػػػػػػػ 
كهػػػػػػػي نسػػػػػػػب     ك ػػػػػػػدة يف املت ػػػػػػػا التػػػػػػػاب 4320.  بو ػػػػػػػدة كا ػػػػػػػدة  ػػػػػػػؤدم إُف ت ػػػػػػػا بػػػػػػػػ يملعرفػػػػػػػ إدارة ااملسػػػػػػػتق  ي
الػػػػػػ  تػػػػػػنع علػػػػػػ  أنػػػػػػ   وجػػػػػػد دكر العدميػػػػػػ  الفر ػػػػػػي   قبػػػػػػوؿ  وػػػػػػا  قت ػػػػػػي  متوسػػػػػػ  كتعكػػػػػػ  عالقػػػػػػ   مقبولػػػػػػ 

حنصػػػػػػػ  علػػػػػػػ  دنػػػػػػػوذج البد لػػػػػػػ   كشنكػػػػػػػت أف الفر ػػػػػػػي   كرفػػػػػػػع   العمليػػػػػػػات الداخليػػػػػػػ إلدارة املعرفػػػػػػػ  يف  سػػػػػػػر 
              املقدر كخمتل  معلمات . ار ي داراإلحن

 

استخدام تحليل االنحدار البسيط للتحقق من دور إدارة المعرفة في تحسين أداء الزبائن في  .3
 شركات االسمنت محل الدراسة

  :الفرعية الثالثةلفرضية ا      
  :عل  ك سر أداء الزبا ت  رف توجد عالق  ذات دالل  إ صا ي  معنو   بر إدارة املعالفرضية العدمية

 .α≤0.05 عند مستول دالل شررات اإلمسنا    الدراس  مستول 

 :ـــــــة ك سػػػػػػػر أداء  توجػػػػػػػد عالقػػػػػػػ  ذات داللػػػػػػػ  إ صػػػػػػػا ي  معنو ػػػػػػػ  بػػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػػ ال  الفرضـــــــية البدال
 ؛ α≤0.05 عند مستول دالل شررات اإلمسنا    الدراس  مستول الزبا ت عل  

الفر ػػػػػػػػي  ة اسػػػػػػػػػت داـ  ليػػػػػػػػػ  االحنػػػػػػػػدار البسػػػػػػػػػيط للتحقػػػػػػػػق مػػػػػػػػػت دكر إدارة املعرفػػػػػػػػػ  يف  الختبػػػػػػػػار هػػػػػػػػػ ف
 29-4  يف شررات االمسنا    الدراس  رما هو مو ن يف ا دكؿ  أداء الزبا ت سر 

Y= 2.982+ 0.298 x 
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نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار دور إدارة المعرفة في تحسين أداء الزبائن في   29-4  جدول 
 لدراسةالشركات محل ا

 القرار Bêta (tاختبار)  معامل االنحدار 

 مس توى املعنويةt ار   املعيارم B املعامالت

giS 

الثابت  باقي 
 األخرى  العوامل

 داؿ 4140. 00.00 10.163 2290. 2.329

 00.00 5.645 0660. 3750. إدارة المعرفة   

1.97ا دكلي  t قٍو α≤0.05مستول دالل 

 يإدارة املعرفػػػػػػػػػ   إُف كجػػػػػػػػػود دكر للمت ػػػػػػػػػا املسػػػػػػػػػتق   29-4   النتػػػػػػػػػا   اال صػػػػػػػػػا ي  الػػػػػػػػػواردة يف ا ػػػػػػػػػدكؿ تشػػػػػػػػػا
  كهػػػػػػي أرػػػػػػ  مػػػػػػت 10.163ا سػػػػػػوب  كالػػػػػػ  بل ػػػػػػا ي t  اسػػػػػػتنادا إُف قيمػػػػػػ   أداء الزبػػػػػػا تي املت ػػػػػػا التػػػػػػاب  علػػػػػػ 

مػػػػػػػػت  أقػػػػػػػػ =00.00Sig. أف مسػػػػػػػػتول املعنو ػػػػػػػػ  رمػػػػػػػػاα≤0.05قيمتهػػػػػػػػا ا دكليػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػتول داللػػػػػػػػ 
إدارة تو ػػػػػػن أف رػػػػػػ  ت ػػػػػػا يف املت ػػػػػػا املسػػػػػػتق  ي Bêtaرمػػػػػػا اف قيمػػػػػػ ،α≤0.05مسػػػػػػتول الداللػػػػػػ  املعتمػػػػػػد

كتعكػػػػػػ   مقبولػػػػػػ كهػػػػػػي نسػػػػػػب     ك ػػػػػػدة يف املت ػػػػػػا التػػػػػػاب 4140.  بو ػػػػػػدة كا ػػػػػػدة  ػػػػػػؤدم إُف ت ػػػػػػا بػػػػػػػ ياملعرفػػػػػػ 
لػػػػػػػ  أنػػػػػػػ   وجػػػػػػػد دكر إلدارة املعرفػػػػػػػ  يف الػػػػػػػ  تػػػػػػػنع عالعدميػػػػػػػ  الفر ػػػػػػػي   قبػػػػػػػوؿ  وػػػػػػػا  قت ػػػػػػػي متوسػػػػػػػ   عالقػػػػػػػ  
املقػػػػػػػدر  ار ػػػػػػػي حنصػػػػػػػ  علػػػػػػػ  دنػػػػػػػوذج اإلحنػػػػػػػدارالبد لػػػػػػػ   كشنكػػػػػػػت أف الفر ػػػػػػػي   كرفػػػػػػػع   أداء الزبػػػػػػػا ت سػػػػػػػر 

              كخمتل  معلمات .
اســـــــتخدام تحليـــــــل االنحـــــــدار البســـــــيط للتحقـــــــق مـــــــن دور إدارة المعرفـــــــة فـــــــي تحســـــــين الـــــــتعلم  .4

 راسةوالنمو في شركات االسمنت محل الد
   :الفرعية الرابعةالفرضية 
  :التعلم كالنمو عل  ك سر  توجد عالق  ذات دالل  إ صا ي  معنو   بر إدارة املعرف الفرضية العدمية

 .α≤0.05شررات اإلمسنا    الدراس  عند مستول دالل  مستول 

 :الػػػػػػتعلم ك سػػػػػػر  رفػػػػػػ توجػػػػػػد عالقػػػػػػ  ذات داللػػػػػػ  إ صػػػػػػا ي  معنو ػػػػػػ  بػػػػػػر إدارة املعال  الفرضــــــية البدالــــــة
 .α≤0.05شررات اإلمسنا    الدراس  عند مستول دالل  مستول كالنمو عل  

الختبػػػػػػػػار هػػػػػػػػ ف الفر ػػػػػػػػي  ة اسػػػػػػػػت داـ  ليػػػػػػػػ  االحنػػػػػػػػدار البسػػػػػػػػيط للتحقػػػػػػػػق مػػػػػػػػت دكر إدارة املعرفػػػػػػػػػ  يف 
 30-4  يف شررات االمسنا    الدراس  رما هو مو ن يف ا دكؿ التعلم كالنمو  سر 

Y= 2.329+ 0. 375 x 
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نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار دور إدارة المعرفة في تحسين التعلم والنمو في   30-4  جدول 
 الشركات محل الدراسة

 (tاختبار)  معامل االنحدار 

Bêta املعامالت القرار B ار   املعيارم t مس توى

 giS املعنوية

الثابت  باقي 
 األخرى  العوامل

 داؿ 4490. 00.00 9.276 2250. 2.090

 00.00 6.240 0650. 4080. إدارة المعرفة   

1.97ا دكلي  t قٍو α≤0.05مستول دالل          

يإدارة  إُف كجػػػػػػػػػػػود دكر للمت ػػػػػػػػػػػا املسػػػػػػػػػػػتق   30-4  تشػػػػػػػػػػا النتػػػػػػػػػػػا   اال صػػػػػػػػػػػا ي  الػػػػػػػػػػػواردة يف ا ػػػػػػػػػػدكؿ
  كهػػػػػػػي 9.276ا سػػػػػػػوب  كالػػػػػػػ  بل ػػػػػػػا ي t    اسػػػػػػػتنادا إُف قيمػػػػػػػ الػػػػػػػتعلم كالنمػػػػػػػوي املت ػػػػػػػا التػػػػػػػاب  علػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػ  

 أقػػػػػػ =00.00Sigأف مسػػػػػػتول املعنو ػػػػػػ  رمػػػػػػاα≤0.05أرػػػػػػ  مػػػػػػت قيمتهػػػػػػا ا دكليػػػػػػ  علػػػػػػ  مسػػػػػػتول داللػػػػػػ 
تو ػػػػػػػن أف رػػػػػػػ  ت ػػػػػػػا يف املت ػػػػػػػا املسػػػػػػػتق   Bêtaرمػػػػػػػا اف قيمػػػػػػػ ،α≤0.05مػػػػػػػت مسػػػػػػػتول الداللػػػػػػػ  املعتمػػػػػػػد

 مقبولػػػػػػػػ كهػػػػػػػػي نسػػػػػػػػب     ك ػػػػػػػػدة يف املت ػػػػػػػػا التػػػػػػػػاب 4490.بػػػػػػػػػ ي  بو ػػػػػػػػدة كا ػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػؤدم إُف ت ػػػػػػػػا إدارة املعرفػػػػػػػ ي
الػػػػػػػ  تػػػػػػػنع علػػػػػػػ  أنػػػػػػػ   وجػػػػػػػد دكر إلدارة العدميػػػػػػػ  الفر ػػػػػػػي   قبػػػػػػػوؿ  وػػػػػػػا  قت ػػػػػػػي متوسػػػػػػػ   كتعكػػػػػػػ  عالقػػػػػػػ  
 ار ػػػػػي حنصػػػػػ  علػػػػػ  دنػػػػػوذج اإلحنػػػػػدارالبد لػػػػػ   كشنكػػػػػت أف الفر ػػػػػي   كرفػػػػػع  الػػػػػتعلم كالنمػػػػػواملعرفػػػػػ  يف  سػػػػػر 

              املقدر كخمتل  معلمات .
اســــــــتخدام تحليــــــــل االنحــــــــدار البســــــــيط للتحقــــــــق مــــــــن دور إدارة المعرفــــــــة فــــــــي تحســــــــين األداء  .5

 المجتمعي في شركات االسمنت محل الدراسة
   :الفرعية الخامسةالفرضية 
 ا داء اجملتمعيك سر  توجد عالق  ذات دالل  إ صا ي  معنو   بر إدارة املعرف ة: ــــــية العدميـــــالفرض 

 .α≤0.05شررات اإلمسنا    الدراس  عند مستول دالل  تول مسعل  

 :ا داء ك سػػػػػػػر  توجػػػػػػػد عالقػػػػػػػ  ذات داللػػػػػػ  إ صػػػػػػػا ي  معنو ػػػػػػػ  بػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػػ ال  الفرضــــــية البدالـــــــة
 .α≤0.05شررات اإلمسنا    الدراس  عند مستول دالل  مستول عل   اجملتمعي

حنػػػػػػػدار البسػػػػػػػيط للتحقػػػػػػػق مػػػػػػػت دكر إدارة املعرفػػػػػػػ  يف  سػػػػػػػر الختبػػػػػػػار هػػػػػػػ ف الفر ػػػػػػػي  ة اسػػػػػػػت داـ  ليػػػػػػػ  اال
  31-4 يف شررات االمسنا    الدراس  رما هو مو ن يف ا دكؿ  ا داء اجملتمعي



Y= 2.090+ 0.408 x 
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نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المجتمعي في   31-4 جدول 
 الشركات محل الدراسة

1.97ا دكلي  t قٍو α≤0.05مستول دالل       

يإدارة  إُف كجػػػػػػػػػػود دكر للمت ػػػػػػػػػػا املسػػػػػػػػػػتق   31-4     اال صػػػػػػػػػػا ي  الػػػػػػػػػػواردة يف ا ػػػػػػػػػػدكؿتشػػػػػػػػػػا النتػػػػػػػػػػا 
  كهػػػػػػػي 12.581ا سػػػػػػػوب  كالػػػػػػػ  بل ػػػػػػػا ي t  اسػػػػػػػتنادا إُف قيمػػػػػػػ   ا داء اجملتمعػػػػػػػيي املت ػػػػػػػا التػػػػػػػاب  علػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػ  

 أقػػػػػػػ =00.00Sig أف مسػػػػػػػتول املعنو ػػػػػػػ  رمػػػػػػػاα≤0.05أرػػػػػػػ  مػػػػػػػت قيمتهػػػػػػػا ا دكليػػػػػػػ  علػػػػػػػ  مسػػػػػػػتول داللػػػػػػػ 
تو ػػػػػػػن أف رػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػا يف املت ػػػػػػػػا املسػػػػػػػػتق   Bêtaرمػػػػػػػا اف قيمػػػػػػػػ ،α≤0.05مػػػػػػػت مسػػػػػػػػتول الداللػػػػػػػ  املعتمػػػػػػػػد

 مقبولػػػػػػػػ كهػػػػػػػػي نسػػػػػػػػب     ك ػػػػػػػػدة يف املت ػػػػػػػػا التػػػػػػػػاب 3200.  بو ػػػػػػػػدة كا ػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػؤدم إُف ت ػػػػػػػػا بػػػػػػػػػ يإدارة املعرفػػػػػػػػ ي
 وجػػػػػد دكر إلدارة املعرفػػػػػ  الػػػػػ  تػػػػػنع علػػػػػ  أنػػػػػ  العدميػػػػػ  الفر ػػػػػي   قبػػػػػوؿ  وػػػػػا  قت ػػػػػي متوسػػػػػ   كتعكػػػػػ  عالقػػػػػ  

املقػػػػػػدر  ار ػػػػػي حنصػػػػػ  علػػػػػ  دنػػػػػوذج اإلحنػػػػػدارالبد لػػػػػ   كشنكػػػػػت أف الفر ػػػػػي   كرفػػػػػع  ا داء اجملتمعػػػػػييف  سػػػػػر 
          كخمتل  معلمات .

اســــــــتخدام تحليــــــــل االنحــــــــدار البســــــــيط للتحقــــــــق مــــــــن دور إدارة المعرفــــــــة فــــــــي تحســــــــين األداء  .6
 المجتمعي في شركات االسمنت محل الدراسة

  :الرئيسة االولىالفرضية     
 عل  ا داء ك سر  توجد عالق  ذات دالل  إ صا ي  معنو   بر إدارة املعرف ة: ــــــية العدميـــــالفرض

 .α≤0.05شررات اإلمسنا    الدراس  عند مستول دالل  مستول 

 :ا داء ك سػػػػػػػر  فػػػػػػػ توجػػػػػػػد عالقػػػػػػػ  ذات داللػػػػػػ  إ صػػػػػػػا ي  معنو ػػػػػػػ  بػػػػػػر إدارة املعر ال  الفرضــــــية البدالـــــــة
 .α≤0.05شررات اإلمسنا    الدراس  عند مستول دالل  مستول عل  

الختبػػػػػػػػار هػػػػػػػػػ ف الفر ػػػػػػػػي  ة اسػػػػػػػػػت داـ  ليػػػػػػػػػ  االحنػػػػػػػػدار البسػػػػػػػػػيط للتحقػػػػػػػػق مػػػػػػػػػت دكر إدارة املعرفػػػػػػػػػ  يف  
  32-4 يف شررات االمسنا    الدراس  رما هو مو ن يف ا دكؿ ا داء  سر 

 


 القرار Bêta (tاختبار)  معامل االنحدار 

 مس توى املعنوية T ار   املعيارم B املعامالت

giS 

الثابت  باقي 
 األخرى  العوامل

 داؿ 0.320 0.000 12.581 0.218 2.749

 0.000 4.192 0.063 0.266 إدارة المعرفة   

Y= 2.749+ 0.266x 
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ين األداء في الشركات نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار دور إدارة المعرفة في تحس  32-4 جدول 
 محل الدراسة

1.97ا دكلي  t قٍو α≤0.05مستول دالل       

يإدارة  إُف كجػػػػػػػػػػود دكر للمت ػػػػػػػػػػا املسػػػػػػػػػػتق   32-4 تشػػػػػػػػػػا النتػػػػػػػػػػا   اال صػػػػػػػػػػا ي  الػػػػػػػػػػواردة يف ا ػػػػػػػػػػدكؿ  
  كهػػػػػػي أرػػػػػػ  مػػػػػػت 19.957ا سػػػػػػوب  كالػػػػػػ  بل ػػػػػػا ي t  اسػػػػػػتنادا إُف قيمػػػػػػ   ا داءي املت ػػػػػػا التػػػػػػاب  علػػػػػػ  املعرفػػػػػػ  

مػػػػػػػػػػت  أقػػػػػػػػػػ =00.00Sig أف مسػػػػػػػػػػتول املعنو ػػػػػػػػػػ  رمػػػػػػػػػػاα≤0.05قيمتهػػػػػػػػػػا ا دكليػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػتول داللػػػػػػػػػػ 
إدارة تو ػػػػػػػن أف رػػػػػػػ  ت ػػػػػػػا يف املت ػػػػػػػا املسػػػػػػػتق  ي Bêtaرمػػػػػػػا اف قيمػػػػػػػ ،α≤0.05مسػػػػػػػتول الداللػػػػػػػ  املعتمػػػػػػػد

كتعكػػػػػػػ   مقبولػػػػػػػ كهػػػػػػػي نسػػػػػػػب    التػػػػػػػاب   ك ػػػػػػػدة يف املت ػػػػػػػا4680.  بو ػػػػػػػدة كا ػػػػػػػدة  ػػػػػػػؤدم إُف ت ػػػػػػػا بػػػػػػػػ ياملعرفػػػػػػػ 
الػػػػػػػ  تػػػػػػػنع علػػػػػػػ  أنػػػػػػػ   وجػػػػػػػد دكر إلدارة املعرفػػػػػػػ  يف العدميػػػػػػػ  الفر ػػػػػػػي   قبػػػػػػػوؿ  وػػػػػػػا  قت ػػػػػػػي متوسػػػػػػػ   عالقػػػػػػػ  
ار ػػػػػػي املقػػػػػػدر كخمتلػػػػػػػ   حنصػػػػػػ  علػػػػػػ  دنػػػػػػػوذج اإلحنػػػػػػدارالبد لػػػػػػػ   كشنكػػػػػػت أف الفر ػػػػػػي   كرفػػػػػػع  ا داء  سػػػػػػر 

 معلمات :                
  ار الفرضياتار الفرضياتالمةلب الثالث: اختبالمةلب الثالث: اختب

بعػػػػػػػد عػػػػػػػػرض ك ليػػػػػػػػ  بيانػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػ  امليدانيػػػػػػػػ  سػػػػػػػػنحاكؿ مناقشػػػػػػػػتها يف  ػػػػػػػػوء الفر ػػػػػػػػيات للوقػػػػػػػػوؼ   
 عل  درج   ققها أك ب الءا.

ــــي ضــــوء الفرضــــيةأوال:  مســــتوى إدارة المعرفــــة األولــــى: والتــــي مفادهــــا " الرئيســــة مناقشــــة نتــــائج الدراســــة ف
   "ليهو مستوى عا -محل الدراسة –شركات اإلسمنت في 

 :  إُف14-4يمت ا دكؿ امل خوذة تشا نتا   الدراس  امليداني  

 ؛قوم   الدراس  مستول  الشرراتاملعرف  يف  تش يعأف مستول  .1

 ؛قوم   الدراس  مستول  الشرراتأف مستول ارتساب كتوليد املعرف  يف  .2

 ؛مستول قومالشررات    الدراس  ف املعرف  يف أف مستول خز    .3

 القرار Bêta (tتبار) اخ  معامل االنحدار 

 مس توى املعنوية T ار   املعيارم B املعامالت

giS 

الثابت  باقي 
 األخرى  العوامل

 داؿ 0.4680 0000. 19.957 0.145 2.885

 00.00 6.570 0.042 0.275 إدارة المعرفة   

Y= 2.885+ 0.275x 
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 ؛مستول متوسطالشررات    الدراس    املعرف  يف أف مستول توز  .4
 ؛متوسطمستول الشررات    الدراس  أف مستول ت بيق املعرف  يف ك  .5
  .متوسطمستول الشررات    الدراس  املعرف  يف  إدارةا تكنولوجيأف مستول    .6

الدراسػػػػػػػػ   الشػػػػػػػػررات  ػػػػػػػػ مسػػػػػػػػتول إدارة املعرفػػػػػػػػ  يف نسػػػػػػػػتنت  أف نتػػػػػػػػا   الدراسػػػػػػػػ  امليدانيػػػػػػػػ  بنػػػػػػػػاء علػػػػػػػػ    
 .متوسطمستول 

 .قبولها، وبالتالي محققةاألولى الرئيسة الفرضية كان القا مت ه ا رل  شنكت القوؿ أف   

ـــــة الرئيســـــة : مناقشـــــة نتـــــائج الدراســـــة فـــــي ضـــــوء الفرضـــــيةنيـــــا ا ـــــي مفادهـــــا الثاني توجـــــد عالقـــــة ذات "  :والت
اإلســـــمنت محـــــل الدراســـــة عنـــــد  فـــــي شـــــركاتاألداء وتحســـــين داللـــــة إحصـــــائية معنواـــــة بـــــين إدارة المعرفـــــة 

 ."" α≤   0.05مستوى داللة 
توجػػػػػػد عالقػػػػػػ  ذات داللػػػػػػ  :" والتــــــي مفادهــــــا ولــــــىاأل ةالفرعيــــــ الفرضــــــيةمناقشــــــة نتــــــائج الدراســــــة فــــــي ضــــــوء 
عنػػػػػػػد مسػػػػػػػػتول  اإلمسنػػػػػػػا  ػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػ  يف شػػػػػػػرراتاملػػػػػػػػاِف ا داء ك سػػػػػػػر إ صػػػػػػػا ي  معنو ػػػػػػػ  بػػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػػ  

 " α≤0.05 دالل 

 إُف:  27-4يك   21-4ي رمت ا دكلا   الدراس  امليداني  امل خوذة تشا نت
 ؛املاِفاملعرف  كا داء  بر تش يع  عيف أف هناؾ عالق  ارتباطي   .1

 ؛  املاِفبر ارتساب كتوليد املعرف  كا داء   عيف أف هناؾ عالق  ارتباطي   .2

 ؛ اِفاملف املعرف  كا داء ز خبر   عيف هناؾ عالق  ارتباطي   كأف .3
 ؛ املاِفبر توز   املعرف  كا داء   عيف عالق  ارتباطي   هناؾكأف  .4
 ؛ املاِفبر ت بيق املعرف  كا داء   عيف عالق  ارتباطي   هناؾكأف  .5
 .املاِفا داء ك  إدارة املعرف  اتكنولوجي بر  عيف عالق  ارتباطي   هناؾكأف  .6
كعليػػػػػػ  شنكػػػػػػت   املػػػػػػاِفبػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػ  كا داء    ػػػػػػعيفهنػػػػػػاؾ عالقػػػػػػ  ارتباطيػػػػػػ  كوػػػػػػا سػػػػػػبق نسػػػػػػتنت  أف   

    الدراس .  الشررات يف  املاِفتؤدم إُف  سر ا داء ال القوؿ أف إدارة املعرف  
 .رفضهاوبالتالي ، محققة غير األولى الفرعية الفرضيةكان القا مت ه ا رل  شنكت القوؿ أف 

توجـــــد عالقـــــة ذات " : والتـــــي مفادهـــــا الثانيـــــة لفرعيـــــةا : مناقشـــــة نتـــــائج الدراســـــة فـــــي ضـــــوء الفرضـــــيةنيـــــا ا
وتحســــين العمليــــات الداخليـــــة فــــي شــــركات اإلســــمنت محـــــل  داللــــة إحصــــائية معنواــــة بـــــين إدارة المعرفــــة

   ." α≤   0.05عند مستوى داللة الدراسة 
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 :  إُف28-4يك   22-4ي رمت ا دكلتشا نتا   الدراس  امليداني  امل خوذة 
 ؛ك سر العمليات الداخلي  املعرف   تش يعبر  كطرد   متوس  تباطي  دال  أف هناؾ عالق  ار  .1

 ؛ك سر العمليات الداخلي بر ارتساب كتوليد املعرف   كطرد   متوس  أف هناؾ عالق  ارتباطي  دال    .2

 ؛ك سر العمليات الداخلي  بر ختز ت املعرف   كطرد   متوس  عالق  ارتباطي  دال  كهناؾ   .3
 ؛ك سر العمليات الداخلي  بر توز    املعرف   كطرد   متوس  هناؾ عالق  ارتباطي  دال   كأف .4
 ؛ك سر العمليات الداخلي  بر ت بيق املعرف   كطرد   متوس  عالق  ارتباطي  دال   هناؾكأف   .5
 ؛ليات الداخلي  ك سر العمإدارة املعرف  ا تكنولوجي بر كطرد   متوس  ال  عالق  ارتباطي  د هناؾكأف  .6

ك سػػػػػػػػر  املعرفػػػػػػػػ بػػػػػػػػر إدارة  كطرد ػػػػػػػػ  متوسػػػػػػػػ  هنػػػػػػػػاؾ عالقػػػػػػػػ  ارتباطيػػػػػػػػ  دالػػػػػػػػ  كوػػػػػػػػا سػػػػػػػػبق نسػػػػػػػػتنت  أف   
يف لعمليػػػػػػػػػػات الداخليػػػػػػػػػػ  ة املعرفػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػؤدم إُف  سػػػػػػػػػػر اكعليػػػػػػػػػػ  شنكػػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػوؿ أف إدار   العمليػػػػػػػػػػات الداخليػػػػػػػػػػ  

 الدراس .     الشررات 
 وبالتالي قبولها.، الثانية محققة الفرعية امكن القول أن الفرضية  كبناءنا عل  ذلك    

ـــــا ـــــي ضـــــوء الفرضـــــية الث ـــــائج الدراســـــة ف ـــــي مفادهـــــا الفرعيـــــة : مناقشـــــة نت ـــــة والت توجػػػػػد عالقػػػػػ  ذات " :الثالث
شػػػػػررات اإلمسنػػػػػا  ػػػػػ  الدراسػػػػػ  مسػػػػػتول علػػػػػ  ك سػػػػػر أداء الزبػػػػػا ت  داللػػػػػ  إ صػػػػػا ي  معنو ػػػػػ  بػػػػػر إدارة املعرفػػػػػ 

   " α≤0.05 عند مستول دالل 
 :  إُف29-4يك   23-4ي رمت ا دكلا نتا   الدراس  امليداني  امل خوذة تش

 ؛أداء الزبا ت ك سر املعرف   تش يعبر  كطرد   متوس  أف هناؾ عالق  ارتباطي  دال   .1

 ؛أداء الزبا ت ك سر بر ارتساب كتوليد املعرف   كطرد   متوس  أف هناؾ عالق  ارتباطي  دال    .2

 ؛أداء الزبا ت ك سر بر ختز ت املعرف   كطرد   متوس  رتباطي  دال  عالق  اكهناؾ   .3
 ؛أداء الزبا ت ك سر بر توز    املعرف   كطرد   متوس  هناؾ عالق  ارتباطي  دال   كأف .4
 ؛أداء الزبا ت ك سر بر ت بيق املعرف   كطرد   متوس  عالق  ارتباطي  دال   هناؾكأف   .5

 .أداء الزبا ت ك سر إدارة املعرف  ا تكنولوجي بر كطرد   متوس  ي  دال  عالق  ارتباط هناؾكأف  .6
كعلي  شنكت   أداء الزبا ت   سربر إدارة املعرف  ك  كطرد   متوس  هناؾ عالق  ارتباطي  كوا سبق نستنت  أف 
    الدراس . الشررات يف الزبا تأداء تؤدم إُف  سر القوؿ أف إدارة املعرف  

 .قبولهاوبالتالي ، محققةامكن القول أن الفرضية الثالثة   ناءنا عل  ذلككب   
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توجػػػػػد عالقػػػػػ  ذات : والتـــــي مفادهـــــا " الرابعـــــة الفرعيـــــة : مناقشـــــة نتـــــائج الدراســـــة فـــــي ضـــــوء الفرضـــــيةرابعـــــا
شػػػػػػػػررات اإلمسنػػػػػػػػا  ػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػتول علػػػػػػػػ  ك سػػػػػػػػر الػػػػػػػػتعلم كالنمػػػػػػػػو  داللػػػػػػػػ  إ صػػػػػػػػا ي  معنو ػػػػػػػػ  بػػػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػػػ 

   ." " α≤0.05 ند مستول دالل عالدراس  
 :  إُف30-4يك   24-4ي رمت ا دكلتشا نتا   الدراس  امليداني  امل خوذة 

 ؛ك سر التعلم كالنمو املعرف   تش يعبر  كطرد   متوس  أف هناؾ عالق  ارتباطي  دال    .1

 ؛ سر التعلم كالنمو ك بر ارتساب كتوليد املعرف   كطرد   متوس  أف هناؾ عالق  ارتباطي  دال    .2

 ؛ك سر التعلم كالنمو بر ختز ت املعرف   كطرد   متوس  عالق  ارتباطي  دال  كهناؾ   .3
 ؛ك سر التعلم كالنمو بر توز    املعرف   كطرد   متوس  هناؾ عالق  ارتباطي  دال   كأف .4
 ؛ التعلم كالنمو ك سربر ت بيق املعرف   كطرد   متوس  عالق  ارتباطي  دال   هناؾكأف   .5

 ك سر التعلم كالنمو.إدارة املعرف  ا تكنولوجي بر كطرد   متوس  عالق  ارتباطي  دال   هناؾكأف  .6
ك سر التعلم بر إدارة املعرف   كطرد   متوس  هناؾ عالق  ارتباطي  دال  كوا سبق نستنت  أف  

    اإلمسناشررات يف ر التعلم كالنمو  س  كعلي  شنكت القوؿ أف إدارة املعرف  تؤدم إُف كالنمو
 الدراس .  

 وبالتالي قبولها.، محققة  الرابعةالفرعية امكن القول أن الفرضية   كبناءنا عل  ذلك   
توجػػػػػد عالقػػػػػ  والتـــــي مفادهـــــا :"  الخامســـــة الفرعيـــــة : مناقشـــــة نتـــــائج الدراســـــة فـــــي ضـــــوء الفرضـــــيةخامســـــا

شػػػػػررات اإلمسنػػػػػا  ػػػػػ  مسػػػػػتول علػػػػػ  ك سػػػػػر ا داء اجملتمعػػػػػي  عرفػػػػػ ذات داللػػػػػ  إ صػػػػػا ي  معنو ػػػػػ  بػػػػػر إدارة امل
   ." " α≤0.05 عند مستول دالل الدراس  

 :  إُف31-4يك   25-4ي رمت ا دكلتشا نتا   الدراس  امليداني  امل خوذة 
 ؛ك سر ا داء اجملتمعي املعرف   تش يعبر  كطرد   متوس  أف هناؾ عالق  ارتباطي  دال    .1

 ؛ك سر ا داء اجملتمعي بر ارتساب كتوليد املعرف   كطرد   متوس  هناؾ عالق  ارتباطي  دال   أف  .2

 ؛ك سر ا داء اجملتمعي بر ختز ت املعرف   كطرد   متوس  عالق  ارتباطي  دال  كهناؾ   .3
 ؛معي ك سر ا داء اجملتبر توز    املعرف   كطرد   متوس  هناؾ عالق  ارتباطي  دال   كأف .4
 ؛ك سر ا داء اجملتمعي بر ت بيق املعرف   كطرد   متوس  عالق  ارتباطي  دال   هناؾكأف   .5
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 ك سر ا داء اجملتمعي.إدارة املعرف  ا تكنولوجي بر كطرد   متوس  عالق  ارتباطي  دال   هناؾكأف  .6
  ك سر ا داء اجملتمعي املعرف   بر إدارة كطرد   متوس  هناؾ عالق  ارتباطي  دال  كوا سبق نستنت  أف  

    الدراس .  شررات اإلمسنا يف  سر ا داء اجملتمعي كعلي  شنكت القوؿ أف إدارة املعرف  تؤدم إُف 
 وبالتالي قبولها.، محققة  الفرعية الخامسةامكن القول أن الفرضية   كبالتاِف    

ـــــة "قػػػػػوؿ أنػػػػػ  بنػػػػػاء علػػػػػ  النتػػػػػا   السػػػػػابق  للفر ػػػػػيات الفرعيػػػػػ  شنكػػػػػت ال توجـــــد عالقـــــة ذات دالل
شـــــركات اإلســـــمنت مســـــتوى وتحســـــين األداء علـــــى  بـــــين إدارة المعرفـــــة متوســـــةة إحصـــــائية معنواـــــة
 الثانيــــــــة الرئيســــــــةالفرضــــــــية وبالتــــــــالي فــــــــإن  "  α≤   0.05عنــــــــد مســــــــتوى داللــــــــة محــــــــل الدراســــــــة 

 محققة، وبالتالي قبولها.
 : نتائج واقتراحات الدراسةالرابعالمبحث 

إسػػػػػتنادنا علػػػػػ  إُف مػػػػػا تقػػػػػدـ   الدراسػػػػػ  إليهػػػػػات ػػػػػمت هػػػػػ ا املبحػػػػػث اسػػػػػتعراض  هػػػػػم النتػػػػػا   الػػػػػ  توصػػػػػلا        
كعلػػػػػػػ   ػػػػػػػوء النتػػػػػػػا   املتوصػػػػػػػ  إليهػػػػػػػا تػػػػػػػ ي  كإطػػػػػػػالع ميػػػػػػػداين  كتكػػػػػػػو ت فكػػػػػػػرم  كتفسػػػػػػػا ن ػػػػػػػرم  مػػػػػػػت  ليػػػػػػػ 

    الدراس .  الشرراترنم أف  كوف يف  كما  االقرتا ات كما  عتقدف ال الم صوابنا

  لب األول: النتائج العامة للدراسة لب األول: النتائج العامة للدراسة المةالمة
توصػػػػػػػػلا هػػػػػػػػػ ف   بعػػػػػػػػد عػػػػػػػػرض ك ليػػػػػػػػ  بيانػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػ  امليدانيػػػػػػػػ  كمناقشػػػػػػػػتها يف  ػػػػػػػػوء الفر ػػػػػػػػيات

 الشػػػػػػػرراتاالداء يف  الرفػػػػػػػ  مػػػػػػػت رفػػػػػػػاءةبػػػػػػػدكر إدارة املعرفػػػػػػػ  يف الدراسػػػػػػػ  إُف  لػػػػػػػ  مػػػػػػػت احلقػػػػػػػا ق املتعلقػػػػػػػ  
 كال  شنكت عر ها فيما  لي:     الدراس 

 المتعلقة بعمليات إدارة المعرفة أوال: النتائج
 شنكت عر ها يف النقاط التالي :

تسػػػػػػع  الشػػػػػػررات إُف معرفػػػػػػ  االشػػػػػػػ اص املبػػػػػػدعر كاحلػػػػػػاملر للمعرفػػػػػػ  يف فر ػػػػػػػق عملهػػػػػػا  كرػػػػػػ ا إُف تقيػػػػػػػيم  .1
 معارفها دكر ا كتوز عها عل  الو ا   بالكمي  كالوقا ا دد عت طر ق رسم خرا ط ملعارفها.   

لػػػػػد ها كذلػػػػػك عػػػػػت طر ػػػػػق إمػػػػػا  اؿتػػػػػدر م العمػػػػػك  لتكػػػػػو ت اـ مػػػػػت اعتماداهػػػػػا املاليػػػػػ رصػػػػػد الشػػػػػررات جػػػػػزء هػػػػػت .2
أك باملمارسػػػػػػػػػػات يف  ػػػػػػػػػػيط العمػػػػػػػػػػ , أك عقػػػػػػػػػػد اجتماعػػػػػػػػػػات كجلسػػػػػػػػػػات دكر ػػػػػػػػػػ  ملناقشػػػػػػػػػػ    ثػػػػػػػػػػات التكو نيػػػػػػػػػػ البع

 كتبا ث املشار  كتقدًن االقرتا ات كاحللوؿ املناسب  كاالستفادة مت املعارؼ ا د دة.
 تلهيهم عت عملهم.ا التواص  عت طر ق االنرتنا  ءا ترل ب ءا ال توفر الشررات لعما  .3
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الكفػػػػػػػػاءات ن ػػػػػػػػرا لكػػػػػػػػػوف  مالسػػػػػػػػتق اب ا شػػػػػػػػ اص املبػػػػػػػػػدعر كذك الالزمػػػػػػػػػ    ذنيػػػػػػػػا  ال تػػػػػػػػوِف الشػػػػػػػػررات .4
الت ػػػػػو ر كإدنػػػػػا تكػػػػػوف ك  تقػػػػػـو علػػػػػ  معػػػػػا ا الكفػػػػػاءة كارػػػػػ ة كالقػػػػػدرة علػػػػػ  اإلبػػػػػداعال  أ لػػػػػم  ػػػػػاالت التو يػػػػػ 

 أصحاب القرار. ك  كالقرب مت املسؤكلرعل  أساس ا سوبي  
 ن اـ احلوافز يف الشررات  قتصر عل  بعع اإلطارات السامي  فقط كال  تعدل صورة املنن املالي .  .5

ذكم ارػػػػػػػ ة كالكفػػػػػػػاءة  يػػػػػػػػث أف  اؿعلػػػػػػػ  أرشػػػػػػػػي  معػػػػػػػريف هػػػػػػػاـ,  تمثػػػػػػػ  إمػػػػػػػػا يف العمػػػػػػػ الشػػػػػػػرراتتتػػػػػػػوفر  .6
ي  كرقػػػػي هػػػػاـ مػػػػوزع علػػػػ   مػػػػا تتػػػػوفر علػػػػ  أرشػػػػلػػػػد هم خػػػػ ة تتيفػػػػاكز عشػػػػر سػػػػنوات. ر الشػػػػررات اؿأ لػػػػم عمػػػػ

كإخػػػػػػراج املعلومػػػػػػ  عنػػػػػػد  اؿاملػػػػػػزكدة بقاعػػػػػػدة معلومػػػػػػات إلدخػػػػػػ ا عػػػػػػالـ ا ِف أجهػػػػػػزةإ ػػػػػػاف  إُف   رػػػػػػ  الو ػػػػػػدات
  املتا ػػػػػػ  يف جػػػػػػ  الو ػػػػػػدات شػػػػػػبكات الداخليػػػػػػ مثػػػػػػ  ا ػػػػػػات  كال اؿإُف جانػػػػػػم كسػػػػػػا   االتصػػػػػػ  احلاجػػػػػػ  إليهػػػػػػا

  صي  القانوني  املعركف .مي  بالكهنا نشا إُف أف ه ف املعارؼ  
بسػػػػػػػػهول  ك سػػػػػػػػر, أمػػػػػػػػا علػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػتول  ا قسػػػػػػػػاـ سػػػػػػػػت ي  العػػػػػػػػاملوف تبػػػػػػػػادؿ املعلومػػػػػػػػات كاملعػػػػػػػػارؼ داخػػػػػػػػ   .7

يأم مػػػػػػػا بػػػػػػػر الو ػػػػػػػدات  فهنػػػػػػػاؾ صػػػػػػػعوب  مسػػػػػػػيفل  يف كصػػػػػػػوؿ املعرفػػػػػػػ  يف الوقػػػػػػػا املناسػػػػػػػم, أك عػػػػػػػدـ  الػػػػػػػدكا ر
لبحػػػػػػث كاإلطػػػػػػارات ذكم ارػػػػػػ ة مػػػػػػت طػػػػػػرؼ ك ػػػػػػدات ا اؿاإلذنػػػػػػك  ك رجػػػػػػ  ذلػػػػػػك إُف الالمبػػػػػػاالة  كصػػػػػػو ا إطالقػػػػػػا

اال تفػػػػػػػاظ باملعرفػػػػػػػ  الش صػػػػػػػي  ك  أك الػػػػػػػ هنيات الشػػػػػػػاذة ا بػػػػػػػ  لألنانيػػػػػػػ   ن ػػػػػػػرا إمػػػػػػػا لقلػػػػػػػ  احلػػػػػػػوافز علػػػػػػػ  العمػػػػػػػ 
 , كبالتاِف فاملعرف  ليسا متا    مي  العاملر لالستفادة منها. نشرهاكعدـ 

املعرفػػػػػ  للعػػػػػاملر, فهػػػػػي تتػػػػػوفر  اؿكالوسػػػػػا   امل تلفػػػػػ  إل صػػػػػ االمكانػػػػػاتقػػػػػدرا رافيػػػػػا مػػػػػت  الشػػػػػرراتنتلػػػػػك  .8
داخليػػػػػ  تػػػػػربط  يػػػػػ  ك ػػػػػدات العمػػػػػ  بع ػػػػػها بػػػػػبعع كهػػػػػي متا ػػػػػ  يف أم كقػػػػػا ك ميػػػػػ   اؿعلػػػػػ  شػػػػػبك  اتصػػػػػ

 ال  تربط مع م املكاتم بالو دات. , الفار  أك الشبك  الداخلي  العاملر سواء أجهزة ا ات
 املر. قاف  الشرر  ال تساعد عل  تبادؿ املعلومات كار ات بر الع .9

بػػػػػػرام  مدركسػػػػػػ  لتكػػػػػػو ت   د ػػػػػػدعلػػػػػػ  مسػػػػػػتول قسػػػػػػم التكػػػػػػو ت كاملػػػػػػوارد البشػػػػػػر   علػػػػػػ   الشػػػػػػرراتتعمػػػػػػ   .10
إُف  يػػػػػػ  الو ػػػػػػدات كاالجتمػػػػػػاع مػػػػػػ   اؿالتكػػػػػػو ت باالنتقػػػػػػ قػػػػػػـو مسػػػػػػؤكؿ  يػػػػػػث   بالشػػػػػػرراتكت هيػػػػػػ  العػػػػػػاملر 

  للػػػػػػػػػدكرات مث تقػػػػػػػػػـو برعػػػػػػػػػداد قا مػػػػػػػػػ  املسػػػػػػػػػؤكلر هنػػػػػػػػػاؾ كتسػػػػػػػػػيفي   را هػػػػػػػػػم كاقرتا ػػػػػػػػػاهم كالنقػػػػػػػػػا ع املسػػػػػػػػػيفل 
التكو نيػػػػػ  تت ػػػػػمت املوا ػػػػػي  ا امػػػػػ  كاحلساسػػػػػ  ملعا ػػػػػ  املشػػػػػار  امل رك ػػػػػ  كمػػػػػت مث ارػػػػػركج  لػػػػػوؿ قابلػػػػػ  للت بيػػػػػق 

 املباشر يف امليداف.
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املهندسػػػػػػػوف كالتقنيػػػػػػػوف املت صصػػػػػػػوف  مػػػػػػػت خال ػػػػػػػاعلػػػػػػػ  خمػػػػػػػابر كمرارػػػػػػػز للبحػػػػػػػث  قػػػػػػػـو  الشػػػػػػػرراتتتػػػػػػػوفر  .11
كمػػػػػػت مث تقػػػػػػدًن التوصػػػػػػيات الالزمػػػػػػ  للتعامػػػػػػ  مػػػػػػ  هػػػػػػ ف   ك ليلهػػػػػػا االمسنػػػػػػابدراسػػػػػػ  العينػػػػػػات املسػػػػػػت رج  مػػػػػػت 

 ريفي  است راجها كشحنها كالتعر   اكوناها كنوعي  العين  كجودها.   خبصوصاملادة 

باعتبػػػػػػار أءػػػػػػا هػػػػػػي الػػػػػػ   الشػػػػػػرراتاملعرفػػػػػػ  داخػػػػػػ  ارتسػػػػػػاب كتوز ػػػػػػ  كت بيػػػػػػق  ذنيػػػػػػ   اؿعػػػػػػدـ إدراؾ العمػػػػػػ .12
 فسي .بيئ  التناخاص  يف اليف  كاالستمرار  نكنها مت البقاء 

 أوال: النتائج المتعلقة باألداء:
  شنكت تل يصها فيما  لي:  

 لسػػػػػعي مقارنػػػػػ  بالسػػػػػنوات املا ػػػػي  ن ػػػػػراهامػػػػا ارتفاعػػػػػا  الشػػػػػررات السػػػػوقي  كرػػػػػ ا رقػػػػػم أعمػػػػاؿ  صػػػػػاحلعرفػػػػا  .1
االنتػػػػػػاج   ز ػػػػػػادة القػػػػػػدرة االنتاجيػػػػػػ  لػػػػػػآلالت كاملعػػػػػػدات كالعمػػػػػػ  علػػػػػػ  تقليػػػػػػ  التػػػػػػ خرات الشػػػػػػررات للز ػػػػػػادة يف 

 كه ا لتلبي  ال لم املتزا د عل  مادة االمسنا.يف العم  
 تقـو الشررات بتحد د االهداؼ املالي  املراد  قيقها كتتشاكر م  املالكر مت أج  ذلك. .2

 ال توِف الشررات العنا   الكافي  ملقرت ات العاملر ال  هدؼ ت و ر العم  ك د ث . .3

قوانر كاللػػػػػػػوا ن الداخليػػػػػػػ   كعلػػػػػػػ  أداء ك ػػػػػػػا فهم علػػػػػػػ  لزنػػػػػػػرص العػػػػػػػاملوف علػػػػػػػ  التحلػػػػػػػي باالن ػػػػػػػباط بػػػػػػػا .4
 أ ست كج .

تسػػػػػػػع  الشػػػػػػػررات إُف رسػػػػػػػم ر ػػػػػػػ  ككالء زبا نهػػػػػػػا ارػػػػػػػارجير كتعتػػػػػػػ هم مقياسػػػػػػػا لتفوقهػػػػػػػا  كتعمػػػػػػػ  علػػػػػػػ   .5
 استقباؿ مقرت اهم كانش االهم كتلتـز بدراستها كارناد احللوؿ املناسب . 

 ؿ تعد الت عل  أساليم االنتاج لد ها.تقـو الشررات بت و ر منتيفاها باستمرار كادخا .6

إلػػػػػػزاـ  تلتػػػػػػـز الشػػػػػػررات بتػػػػػػوفا شػػػػػػركط ا مػػػػػػت كالسػػػػػػالم  املهنيػػػػػػ  للعػػػػػػاملر داخػػػػػػ   ػػػػػػيط عملهػػػػػػا عػػػػػػت طر ػػػػػػق .7
كسػػػػػػػدادات ا ذف  الواقيػػػػػػػ الن ػػػػػػػارات   ارػػػػػػػوذ  املالبػػػػػػػ كتشػػػػػػػم   معػػػػػػػدات السػػػػػػػالم  الش صػػػػػػػي ارتػػػػػػػداء ب العمػػػػػػػاؿ

  كتعاقػػػػػػػم رػػػػػػػ  مػػػػػػػت ال  لتػػػػػػػـز  ػػػػػػػ ف خ ػػػػػػػار العمػػػػػػػ مػػػػػػػت  ػػػػػػػوادث كأ حما ػػػػػػػ لأك أم معػػػػػػػدات أخػػػػػػػرل مصػػػػػػػمم  ل
    .االجراءات

  فقػػػػػػػد انعكػػػػػػػ  ذلػػػػػػػك علػػػػػػػ  أدا هػػػػػػػا البيئػػػػػػػي  ISO14001 كػػػػػػػم  صػػػػػػػو ا علػػػػػػػ  معيػػػػػػػار ا ػػػػػػػودة البيئيػػػػػػػ    .8
لحيلولػػػػػػػػ  دكف   لsilosصػػػػػػػػوام  ا فػػػػػػػػراف يعلػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػتول  املت ػػػػػػػػورة برتريػػػػػػػػم املصػػػػػػػػايف الشػػػػػػػػررات يػػػػػػػػث قامػػػػػػػػا 

رمػػػػػا أبرمػػػػػا عقػػػػػودا مػػػػػ  شػػػػػررات خمتلفػػػػػ  لبيػػػػػ  امل لفػػػػػات النها يػػػػػ  مػػػػػركر ال بػػػػػار النػػػػػاجم عػػػػػت هػػػػػ ف العمليػػػػػات ,  
 كب سعار تنافسي .    
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قػػػػػدر اإلمكػػػػػاف إُف التقليػػػػػ  مػػػػػت رميػػػػػ  امليػػػػػاف املسػػػػػتعمل  يف نشػػػػػاطها الػػػػػ م  ت لػػػػػم رميػػػػػ    الشػػػػػرراتتسػػػػػع   .9
 الت خمصصػػػػػ  لتػػػػػدكر  اؿلشػػػػػوا م الصػػػػػناعي  العالقػػػػػ  باسػػػػػتعما يػػػػػث تقػػػػػـو برعػػػػػادة تصػػػػػفيتها مػػػػػت   ربػػػػػاة منهػػػػػا

  لق  م لق  مت أج  إعادة استعما ا. يف
رمػػػػػا تشػػػػػرتط  تميػػػػػ  املراقبػػػػػ  ال بيػػػػػ  يف فػػػػػرتات زمنيػػػػػ     لعما ػػػػػا كلػػػػػ ك هم العػػػػػالج اجملػػػػػاين الشػػػػػرراتوفر تػػػػػ .10
   .منت م 

األداء فـــــــي  كفـــــــاءةرفـــــــع مـــــــن  لإلدارة المعرفـــــــة دور مهـــــــم فـــــــي اوممـــــــا ســـــــبق امكـــــــن القـــــــول أن 
، وحتــــــى بصــــــفة خاصــــــة محــــــل الدراســــــة نتاإلســــــموفــــــي شــــــركات ، الماسســــــة االقتصــــــاداة بصــــــفة عامــــــة

 وهذا ما تاكد  الدراسة.  .باقي شركات االسمنت األخرى على مستوى الوطن
 النتائج في ضوء الدراسات السابقةالمةلب الثاني: 

يف أجػػػػػػػػزاء   تشػػػػػػػرتؾهػػػػػػػ ف الدراسػػػػػػػ  كالدراسػػػػػػػػات السػػػػػػػابق   تو ػػػػػػػين أفيف  تكمػػػػػػػت اذنيػػػػػػػ  هػػػػػػػ ا العنصػػػػػػػػر 
تتميػػػػػز هػػػػػ ف الدراسػػػػػ  عػػػػػت بػػػػػاقي  .ق ػػػػػاع النشػػػػػاطت ك الفر ػػػػػياك  املعا ػػػػػ  اإلشػػػػػكالي يف  ختتلػػػػػ  ارثػػػػػاة كلكنهػػػػػ
 :الدراسات أءا

تررػػػػػػػز علػػػػػػػ  دكر ادارة املعرفػػػػػػػ  ا تلػػػػػػػ  عملياهػػػػػػػا يف الرفػػػػػػػ  مػػػػػػػت مسػػػػػػػتول ا داء يف  ػػػػػػػ   ػػػػػػػوابط التنميػػػػػػػ   . أ
 املستدام 

تمػػػػػاعي تشػػػػػم  أ ػػػػػد الق اعػػػػػات احليو ػػػػػ  يف ا زا ػػػػػر كالػػػػػ م لد ػػػػػ  بػػػػػال  ا  ػػػػػر علػػػػػ  ا انػػػػػم االقتصػػػػػاد االج . ب
 .كالبيئي

تررػػػػػػػز علػػػػػػػ  قيػػػػػػػاس ا داء باسػػػػػػػتعماؿ  ػػػػػػػاكر ب اقػػػػػػػ  االداء املتػػػػػػػوازف املسػػػػػػػتدام  ارمسػػػػػػػ  علػػػػػػػ   ػػػػػػػرار بػػػػػػػاقي  . ت
الدراسػػػػػػػػات الػػػػػػػػ  تررػػػػػػػػز علػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػاكر االربعػػػػػػػػ  فقػػػػػػػػط  دكف ادمػػػػػػػػاج البعػػػػػػػػد اجملتمعػػػػػػػػي الػػػػػػػػ م شنثػػػػػػػػ   ػػػػػػػػور 

 :االستدام   اك استعماؿ تقني  أخرل مت تقنيات قياس ا داء
قد اقرت ا الدراس  أف هناؾ  الث مكونات  ن م    Bogner & Bansal “ 2007دراس   باملقارن  م  .1

 :تؤسساأداء امل تؤ ر عل إدارة املعرف  ال  
 قدرة املؤسس  عل  توليد املعرف   -
 لقدرة عل  بناء معرفتها اراص ا  -
 الكفاءة يف ت  ي  راف  النفقات ذات العالق .  -
 .   مؤسس 42 لا عين  الدراس  ي  -



 االسمنت في الجزائراالسمنت في الجزائر  ميدانية لعينة من شركاتميدانية لعينة من شركاتدراسة دراسة الرابع                                                             الرابع                                                             الفصل الفصل 

 

239 

 

توصػػػػلا الدراسػػػػ  إُف نتػػػػا   مػػػػت أذنهػػػػا: إف معػػػػدؿ دنػػػػو املؤسسػػػػات مػػػػرتبط بشػػػػك  إرنػػػػا  مػػػػ  قػػػػدرها علػػػػ    -
 توليد املعرف   كبناء  تم  املعرف  اراص  ا. 

   ، م2010 سليمان الفارس،باملقارن  م  دراس   .2
 شرر .  ا دل عشر عل  طبقا -
 . عمليات إدارة املعرف    املت ا املستق :    -
 . كالنمو التعلم ك العمالء  العمليات الداخلي  ياالداء   ملت ا التاب :   ا -
عالقػػػػػػ   كجػػػػػػود االداء  كمت ػػػػػػاات عمليػػػػػػات إدارة املعرفػػػػػػ  عالقػػػػػػ  بػػػػػػر كجػػػػػػود :إُف الدراسػػػػػػ  توصػػػػػػلا -

   .االداء فر ق املعرف  كمت اات بر عالق  كجود االداء   كمت اات املعرف  تقان  بر
 كعالقتها املعرف  إدارة دكر بياف إُف الدراس  هدفا م( 2011 (السطوت نضال محمد  باملقارن  م  دراس . 3
كبالتاِف فقد اختلفا م  الدراس  احلالي    زة ق اع يف العامل  املتوس   التقني  كاملعاهد الكليات يف ا داء بتميز

 يف ق اع النشاط    الدراس .
 بشرر  متوس   عرف م درج  توفر :إُف توصلا،  م 2013حا )ال عبود محمد داوود،باملقارن  م  دراس    .4
  .كهي النتا   نفسها ال  توصلا  ا الدراس  احلالي  ا ندسي  املواين
توافقػػػػػػا مػػػػػػ  الدراسػػػػػػ  احلاليػػػػػػ  يف ، م (2012وآخااااااروى ) والياســــــري محســــــن أكــــــرمباملقارنػػػػػػ  مػػػػػػ  دراسػػػػػػ  . 5

 فيمػػػػػػا  .املعرفػػػػػ  ت بيػػػػػق املعرفػػػػػ   توز ػػػػػػ  املعرفػػػػػ   خػػػػػزف ملعرفػػػػػ  ا توليػػػػػػدي املعرفػػػػػ  إلدارة ا وهر ػػػػػ  العمليػػػػػات اعتمػػػػػاد
 من ػػػػػػػػور الداخليػػػػػػػػ   العمليػػػػػػػػات من ػػػػػػػػور الزبػػػػػػػػوف  من ػػػػػػػػور املػػػػػػػػاِف  املن ػػػػػػػػوري االسػػػػػػػػرتاتييفي ا داء عػػػػػػػػت التعبػػػػػػػػا ة

 توليػػػػػػػد املعرفػػػػػػ  إدارة عمليػػػػػػات بػػػػػػر معنو ػػػػػػ  داللػػػػػػ  ذات ارتبػػػػػػػاط عالقػػػػػػ  كجػػػػػػود. كتوصػػػػػػلا إُف   كالنمػػػػػػو الػػػػػػتعلم
 .االسرتاتييفي كا داء املعرف  ت بيق املعرف   توز    املعرف   زفخ املعرف  

 ات ػػػػػا املعرفػػػػػ  إدارة ربػػػػػط  اكلػػػػػ  إُف سػػػػػعا الراهنػػػػػ  الدراسػػػػػ  أف مػػػػػت خػػػػػالؿ مػػػػػا ة عر ػػػػػ  شنكػػػػػت القػػػػػوؿ
  اكلػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػابق  الدراسػػػػػػػػػات خػػػػػػػػػالؼ علػػػػػػػػػ  فهػػػػػػػػػييف عينػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػررات االمسنػػػػػػػػػا ا زا ر ػػػػػػػػػ   ا داء

 الػػػػػ م الق ػػػػػاع ياالمسنػػػػػا  خصوصػػػػػي  التيفد ػػػػػد باعتبػػػػػار مػػػػػت نػػػػػوع فيهػػػػػا برؤ ػػػػػ  كلكػػػػػت  ذاتػػػػػ باملو ػػػػػوع االهتمػػػػػاـ
 املو ػػػػػوع علػػػػػ  سػػػػػل ا ال ػػػػػوء الػػػػػ  الدراسػػػػػات أف  يػػػػػث الق ػػػػػاع هػػػػػ ا فيهػػػػػا  وجػػػػػد الػػػػػ  كالبيئػػػػػ  فيػػػػػ  أجر ػػػػػا
 بعػػػػػع يف إليهػػػػػا ختتلػػػػػ  التوصػػػػػ  ة الػػػػػ  النتػػػػػا   طبيعػػػػػ  أف رمػػػػػا الدراسػػػػػ    ػػػػػ  عػػػػػت خمتلفػػػػػ  بيئػػػػػات يف عا تػػػػػ 
 السابق . الدراسات إليها كصلا ال  النتا   عت رهاأطوا
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  الدراسةالدراسة  اقتراحاتاقتراحات: : الثالثالثالثالمةلب المةلب 
كرػػػػػػ لك النتػػػػػػا   الػػػػػػ  ة احلصػػػػػػوؿ عليهػػػػػػا   الن ػػػػػػرم للدراسػػػػػػ يف ا ػػػػػػزء للنتػػػػػػا   الػػػػػػ  ة التوصػػػػػػ  إليهػػػػػػا كفقػػػػػػان     

  التالي : رتا اتباالقة ارركج   الدراس  امليداني خالؿ مت كاق  التحلي  اإل صا ي للبيانات مت 
املعرفػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػت أجػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػو ر  إلدارة الشػػػػػػػػػرراتالعليػػػػػػػػػا يف  اإلداراتا ذنيػػػػػػػػػ  الالزمػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػت قبػػػػػػػػػ   إع ػػػػػػػػػاء -

 الشام ؛ أدا هاك سر  ااملوارد البشر   لد ه إنتاجي مستول 

 عرف  مؤهلر كقادر ت عل  أداء أدكارهم املعرفي ؛ماستق اب كتعير مد رم  -

 ػػػػػر  كػػػػػوف هنػػػػػاؾ تبػػػػػادؿ للمعرفػػػػػ  بػػػػػػر   يف خمتلػػػػػ  املسػػػػػػتو ات  جلسػػػػػات دكر ػػػػػ  بػػػػػر العمػػػػػاؿ إقامػػػػػ  -
  العماؿ؛

مػػػػػػػت  إدارهػػػػػػػااملعرفػػػػػػػ  ب نواعهػػػػػػػا ال ػػػػػػػمني  كالصػػػػػػػرزن  كريفيػػػػػػػ  أذنيػػػػػػػ  حنػػػػػػػو  الشػػػػػػػرراتأفػػػػػػػراد  توعيػػػػػػػ  ػػػػػػػركرة  -
عملياهػػػػػا كذلػػػػػك مػػػػػت أجػػػػػ  نقلهػػػػػا مػػػػػت ذكم ارػػػػػ ة كاالختصػػػػػاص احلػػػػػاملر  ػػػػػا إُف بػػػػػاقي أفػػػػػراد خػػػػػالؿ 
 .الشرراتك ا   كاست دامها يف ت و ر منها  لإلفادة الشررات

الوسػػػػػػػا   كاملعػػػػػػػدات كا جهػػػػػػػزة الػػػػػػػ  تسػػػػػػػاهم يف ارتسػػػػػػػاب كنشػػػػػػػر املعرفػػػػػػػ  كالتشػػػػػػػارؾ  اؿتعمػػػػػػػيم اسػػػػػػػتعم -
راحلواسػػػػػػػػيم كالشػػػػػػػػبك  العنكبوتيػػػػػػػػ  كالػػػػػػػػدكر ات كا ا ػػػػػػػػرات كالنػػػػػػػػدكات  الشػػػػػػػػرراتفيهػػػػػػػػا بػػػػػػػػر أفػػػػػػػػراد 
 كاللقاءات ك اها.

لتعػػػػػػػػر فهم ب ذنيػػػػػػػػ  ادارة املعرفػػػػػػػػ  كعملياهػػػػػػػػا ك فيػػػػػػػػزهم علػػػػػػػػ  اقامػػػػػػػػ  دكرات تدر بيػػػػػػػػ  لألفػػػػػػػػراد العػػػػػػػػاملر   -
كأف تعقػػػػػػػد هػػػػػػػ ف   كلتحقيػػػػػػػق مزا ػػػػػػػا تنافسػػػػػػػي  شػػػػػػػرراتلل كمعػػػػػػػريف فكػػػػػػػرم اؿارتسػػػػػػػا ا لتكػػػػػػػو ت راس مػػػػػػػ

 الدكرات عل  أ دم خ اء مت صصر يف ه ا احلق .
  إُف كالعمػػػػػػػ  علػػػػػػػ   و ػػػػػػػ  معػػػػػػػرفتهم ال ػػػػػػػمني كالكفػػػػػػػاءةذكم ارػػػػػػػ ة ا شػػػػػػػ اص املبػػػػػػػدعر باالهتمػػػػػػػاـ  -

ف ػػػػػػػػال عػػػػػػػػت  فيػػػػػػػػزهم علػػػػػػػػ    ب را ػػػػػػػػق سػػػػػػػػهل  كمن مػػػػػػػػ  أرشػػػػػػػػي  الشػػػػػػػػرراتمعرفػػػػػػػػ  صػػػػػػػػرزن  ختػػػػػػػػزف يف 
 است راج معارفهم الست ال ا يف اقتناص الفرص كمواجه  التحد ات. 

أف   ػػػػػعوا املعرفػػػػػ  الػػػػػ   صػػػػػلوا عليهػػػػػا مػػػػػت الػػػػػدكرات التكو نيػػػػػ  كالتدر بيػػػػػ  مو ػػػػػ   اؿالبػػػػػد علػػػػػ  العمػػػػػ  -
  .هم كالقياـ بو ا فهم عل  النحو امل لوبالتنفي  مت أج   سر أدا 

دكف نييػػػػػػػػز كدكف احنيػػػػػػػػاز  اؿأف تقػػػػػػػػيم دركات تكو نيػػػػػػػػ  كتدر بيػػػػػػػػ   ميػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػ الشػػػػػػػػرراتعلػػػػػػػػ   رنػػػػػػػػم -
كرػػػػػ ا تزك ػػػػػدهم   بصػػػػػف  مسػػػػػتمرة كدكر ػػػػػ  مػػػػػت أجػػػػػ  الرفػػػػػ  مػػػػػت مسػػػػػتول أدا هػػػػػم للمهػػػػػاـ املورلػػػػػ  إلػػػػػيهم

 عملهم. اؿباملعارؼ ا د دة يف  
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 اف  يػػػػػث ا كليػػػػػ  املرا ػػػػػ  يف كخاصػػػػػ  أف ػػػػػ  نتػػػػػا   كزنقػػػػػق  ػػػػػركرم املعرفػػػػػ  ارةبػػػػػرد العمػػػػػ  يف التػػػػػدرج -
 كصػػػػػػعم معقػػػػػػد ا مػػػػػػر بػػػػػػاف املػػػػػو فر لػػػػػػدل شػػػػػػعور إُف  ػػػػػػؤدم قػػػػػػد البدا ػػػػػ  منػػػػػػ  بكاملػػػػػػ  املفهػػػػػػـو طػػػػػرح
 . في  باملشارر  الر ب  كعدـ الفكرة رفع كبالتاِف

 كعػػػػػػػػدـ املعرفػػػػػػػػ  إدارة تعمليػػػػػػػػا يف كالعػػػػػػػػاملر املػػػػػػػػو فر مػػػػػػػػت شنكػػػػػػػػت مػػػػػػػػا ارػػػػػػػػ  إشػػػػػػػػراؾ ال ػػػػػػػػركرم مػػػػػػػػت -
  عنػػػػػػػيهم ال املو ػػػػػػػوع بػػػػػػاف البقيػػػػػػػ   شػػػػػػػعر  يػػػػػػث املهمػػػػػػػ  إليػػػػػػػ  تورػػػػػػ   ػػػػػػػدد فر ػػػػػػػق علػػػػػػ  ا مػػػػػػػر اقتصػػػػػػار
 املشػػػػػػػارر  علػػػػػػػ  با سػػػػػػػاس  رتكػػػػػػػز املعرفػػػػػػػ  إدارة يف النيفػػػػػػػاح اف  ػػػػػػػر يف فقػػػػػػػط الفر ػػػػػػػق علػػػػػػػ  ك قتصػػػػػػػر
 . املعرف  إدارة عمليات يف ا ماعي 

 بنوعيػػػػػػػ  كذلػػػػػػػك ا فالػػػػػػػ  عػػػػػػػدـ ك نب ػػػػػػػي املعرفػػػػػػػ  إدارة ليػػػػػػػاتعم يف خاصػػػػػػػ  أذنيػػػػػػػ  ذات التػػػػػػػدر م بػػػػػػػرام  -
 أف ػػػػػػػػػ  ك و ػػػػػػػػػن املو ػػػػػػػػػوع أذنيػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػ   ؤرػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػدر م اف  يػػػػػػػػػث كارػػػػػػػػػارجي الػػػػػػػػػداخلي التػػػػػػػػػدر م
 . املعرف  إدارة عمليات يف ا مي  ملشارر  اجملاؿ ك فسن اجملاؿ ه ا يف املمارسات

 ار ػػػػػػػػػر كتشػػػػػػػػك  املعرفػػػػػػػػ  إدارة كهػػػػػػػػدد ر يسػػػػػػػػي  إشػػػػػػػػكالي  ال ػػػػػػػػمني  املعرفػػػػػػػػ  نقػػػػػػػػ  عمليػػػػػػػػات زالػػػػػػػػا ال -
 خ ػػػػػػػػر كمواجهػػػػػػػػ  لتناقلهػػػػػػػػا كمبدعػػػػػػػػ  عمليػػػػػػػػ  بوسػػػػػػػػا   باسػػػػػػػػتمرار التفكػػػػػػػػا رنػػػػػػػػم ك بفقػػػػػػػػداءا الر يسػػػػػػػػي
 .فقداءا

 مػػػػػت  عتػػػػػ  لت بيقهػػػػػا كالوسػػػػػا   السػػػػػب  رافػػػػػ  كتػػػػػوفا كرعا تهػػػػػا املعرفػػػػػ  إدارة او ػػػػػوع العليػػػػػا اإلدارة التػػػػػزاـ -
 املػػػػػػػو فر مػػػػػػػت أرثػػػػػػػر التزامػػػػػػػا ك ت ػػػػػػػمت املعرفػػػػػػػ  ارةبػػػػػػػرد العمػػػػػػػ  اسػػػػػػػتمرار ت ػػػػػػػمت كالػػػػػػػ  ا امػػػػػػػ  ا مػػػػػػػور
 . املو وع  اإلسرتاتييفي   مت املقرت   كاإلجراءات بالن م

 باملكافػػػػػػػآت كذلػػػػػػػك باملعرفػػػػػػػ  املشػػػػػػػارر  علػػػػػػػ  بالتشػػػػػػػيفي  ر يسػػػػػػػي ارتبػػػػػػػاط ذك كاملكافػػػػػػػآت احلػػػػػػػوافز ن ػػػػػػػاـ -
 داخػػػػػػػ  باملعرفػػػػػػػ  التشػػػػػػػارؾ مػػػػػػػت عامػػػػػػػ   قافػػػػػػػ  ارنػػػػػػػاد هػػػػػػػو البعيػػػػػػػد ا ػػػػػػػدؼ كبػػػػػػػال ب  املاد ػػػػػػػ  أك املعنو ػػػػػػػ 
 . فقط احلافز اج  مت باملعرف  املشارر  ال الشررات

مراقبػػػػػػ  خػػػػػػالؿ مػػػػػػت   ملسػػػػػػؤكلر متابعػػػػػػ  مػػػػػػدل  قيػػػػػػق هػػػػػػ ف الػػػػػػدكرات كالػػػػػػ ام   هػػػػػػدافهاارنػػػػػػم علػػػػػػ    -
 مدل  ست ا فراد يف أدا هم  عما م؛  

  ملهػػػػػامهم اؿالعمػػػػفيمػػػػا  تعلػػػػق بػػػػ داء   الشػػػػرراتالبػػػػد مػػػػت إتبػػػػاع إسػػػػرتاتييفي  للتحسػػػػر املسػػػػتمر داخػػػػػ   -
 ؛التنافسي  اتامليز يف ختفيع التكالي  ك قيق ك يف جودة املنتيفات 

أف تسػػػػػع  اإلدارة املت صصػػػػػ  إُف الت رػػػػػد باسػػػػػتمرار مػػػػػت أنػػػػػ  رنػػػػػرم ت ػػػػػو ر املعرفػػػػػ  ك ػػػػػد ثها رلمػػػػػا لػػػػػـز  -
 ا مر.
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مػػػػػات السػػػػػعي إُف بنػػػػػاء قيػػػػػادات إدار ػػػػػ  قػػػػػادرة علػػػػػ  إدارة هػػػػػ ف املن  الشػػػػػررات ػػػػػال  إدارة رنػػػػػم علػػػػػ   -
هػػػػػػ ف القيػػػػػػادة  نب ػػػػػػي أف نتلػػػػػػك رؤ ػػػػػػا  اقبػػػػػػ  كمن ػػػػػػورا  يف  ػػػػػػ  عػػػػػػاَف زنكمػػػػػػ  اقتصػػػػػػاد املعرفػػػػػػ  بفاعليػػػػػػ  

كنتلػػػػػػػك عقليػػػػػػػ  كذهنيػػػػػػػ  مرنػػػػػػػ  قػػػػػػػادرة علػػػػػػػ   د ػػػػػػػد املعرفػػػػػػػ  امل لوبػػػػػػػ    شػػػػػػػامال ملمارسػػػػػػػات إدارة املعرفػػػػػػػ 
  ليهػػػػػػػػاكقػػػػػػػػادرة علػػػػػػػػ   د ػػػػػػػػد ريفيػػػػػػػػ  تبنيهػػػػػػػػا كخت ي هػػػػػػػػا كتن يمهػػػػػػػػا كتوجيههػػػػػػػػا كالرقابػػػػػػػػ  ع  كمصػػػػػػػػادرها

كهنػػػػػػػا   كقػػػػػػػادرة علػػػػػػػ   قيػػػػػػػق اإلمكانػػػػػػػات امل لوبػػػػػػػ  كرسػػػػػػػم ا سػػػػػػػبقيات كتػػػػػػػوفا البػػػػػػػ  التحتيػػػػػػػ  الالزمػػػػػػػ 
البيانػػػػػػػػػػات  كهػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػم   جتػػػػػػػػػدر اإلشػػػػػػػػػػارة إُف أف البػػػػػػػػػ  التحتيػػػػػػػػػػ  إلدارة املعرفػػػػػػػػػ  ذات مػػػػػػػػػػدل كاسػػػػػػػػػ 

 ك ررات البحث كا امعات كن م االتصاالت ك اها.كاملعلومات 

  سػػػػػم املعرفػػػػػ  الػػػػػ  تلػػػػػيب اال تياجػػػػػات االسػػػػػرتاتييفي  كالتنافسػػػػػي  كالو يفيػػػػػ السػػػػػعي الػػػػػدا م إُف توليػػػػػد كر -
كالقػػػػػادرة علػػػػػػ   قيػػػػػق عمليػػػػػػات التعلػػػػػيم كعمليػػػػػػات الرفػػػػػ  املعػػػػػػريف. كالعمػػػػػ  علػػػػػػ  نشػػػػػر املعرفػػػػػػ  الالزمػػػػػػ  

 كالكافي  كبالتوقيا املناسم إُف ر  ا طراؼ ذات العالق .
ـ املتبػػػػػػػػادؿ كالسػػػػػػػػلوؾ ا خالقػػػػػػػػي كالعالقػػػػػػػػات السػػػػػػػػعي إُف إرنػػػػػػػػاد بيئػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػودها الثقػػػػػػػػ  كاال ػػػػػػػػرتا -

 التفاعلي  الفاعل  بر املستو ات اإلدار   امل تلف  كاعتماد مبدأ املساءل  كاملسؤكلي  الفرد  .
فر ػػػػػػػق مهػػػػػػػ  مت صػػػػػػػع  كػػػػػػػوف نشػػػػػػػاط  املررػػػػػػػزم كعملػػػػػػػ  ا ساسػػػػػػػي هػػػػػػػو إدارة أنشػػػػػػػ    تعيػػػػػػػر ػػػػػػػركرة  -

 كجهود املعرف  عل  مستول املن م  رك .

إُف العمػػػػػػ  يف ف ػػػػػػػاء  الشػػػػػػػرراتق أسػػػػػػلوب الدافعيػػػػػػػ  كالتحفيػػػػػػز اػػػػػػػا  قػػػػػػود رػػػػػػػ  أفػػػػػػراد اسػػػػػػت داـ كت بيػػػػػػػ -
 إدارة املعرف  بفاعلي  كرفاءة عل  املستول الفردم كعل  املستول ا ماعي.

بنػػػػػػػػاء القناعػػػػػػػػ  الكاملػػػػػػػػ  يف املسػػػػػػػػتو ات اإلدار ػػػػػػػػ  امل تلفػػػػػػػػ  كبػػػػػػػػر العػػػػػػػػاملر  يفػػػػػػػػم املنػػػػػػػػاف  كاملكاسػػػػػػػػم  -
 كال  تتحقق بصورة تدررني  ع  الزمت.  ا منه  إدارة املعرف كاآل ار االرنابي  ال  زنققه

اإلدارة املت صصػػػػػػػ  اختيػػػػػػػار كوارسػػػػػػػ  كت بيػػػػػػػق أنشػػػػػػػ   إدارة املعرفػػػػػػػ  الػػػػػػػ  تػػػػػػػدعم عناصػػػػػػػر رنػػػػػػػم علػػػػػػػ   -
 الشػػػػػػػرراتكجتنػػػػػػػم   كتعػػػػػػػزز الفػػػػػػػرص كتسػػػػػػػتثمرها كتع ػػػػػػػم كتػػػػػػػدعم نقػػػػػػػاط القػػػػػػػوة  الشػػػػػػػرراتالنيفػػػػػػػاح يف 
  .كتستبعد كتعاًف نقاط ال ع  التهد دات

  كإدنػػػػػػا  نب ػػػػػػي االهتمػػػػػػاـ اػػػػػػا شنهػػػػػػد لعمليػػػػػػات تعليميػػػػػػ  فاعلػػػػػػ   عػػػػػػدـ االرتفػػػػػػاء بعمليػػػػػػات تعلػػػػػػيم املعرفػػػػػػ  -
لتػػػػػػػػػػدر م كتعلػػػػػػػػػػيم اإلدار ػػػػػػػػػػر  Metaknowledgeكرػػػػػػػػػ لك الت ريػػػػػػػػػػد كالرتريػػػػػػػػػػز علػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػا كراء املعرفػػػػػػػػػػ  

افػػػػػػػػ  كتوليػػػػػػػػد  ق  كعلػػػػػػػػ  املمارسػػػػػػػػات اإلبداعيػػػػػػػػ  كارالقػػػػػػػػ  املبتكػػػػػػػػركالعػػػػػػػػاملر باملن مػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  التفكػػػػػػػػا 
 من مي  تعزز ا ودة يف ر  نشاط كر  وارس  كيف ر  السلوريات.
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كأخػػػػػػػػػػاا  نب ػػػػػػػػػػي االهتمػػػػػػػػػػاـ افهػػػػػػػػػػـو إدارة املعرفػػػػػػػػػػ  كتعميػػػػػػػػػػق الػػػػػػػػػػوعي ب ذنيتهػػػػػػػػػػا كبلػػػػػػػػػػورة مهامهػػػػػػػػػػا        

كأف   ػػػػػػ  الدراسػػػػػػ  كرػػػػػػ  شػػػػػػررات االمسنػػػػػػا علػػػػػػ  مسػػػػػػتول الػػػػػػوطت  الشػػػػػػرراتكك ا فهػػػػػػا علػػػػػػ  صػػػػػػعيد 
لبػػػػػ  التن يميػػػػػ  التقليد ػػػػػ  الػػػػػ  تفصػػػػػ  بػػػػػر إدارة املعلومػػػػػات كإدارة البحػػػػػوث  ػػػػػتم االرتفػػػػػاء اراجعػػػػػ  اال 

الو ػػػػػدات املت صصػػػػػ  يف  ػػػػػػ   بػػػػػ  رنػػػػػػم أف  ػػػػػتم جتميػػػػػ  هػػػػػ ف  كإدارة الت ػػػػػو ر ر ءػػػػػا أقسػػػػػاـ متباعػػػػػدة
تكػػػػػػػػػػوف قر بػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػت مت ػػػػػػػػػػ م القػػػػػػػػػػرار ككا ػػػػػػػػػػعي معرفػػػػػػػػػػ  الن ر ػػػػػػػػػػ  كالت بيقيػػػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػػػدة للإدارة معرفػػػػػػػػػػ  م
ملعرفػػػػػ  قابلػػػػػ  للت بيػػػػػق كجعػػػػػ  بيئػػػػػ  العمػػػػػ  مسػػػػػتقبل  كراعيػػػػػ  للعػػػػػارفر للعمػػػػػ  علػػػػػ  جعػػػػػ  ا  السياسػػػػػات

 كمنفتح  عل  ت بيق ما   ر وف مت أفكار كمفاهيم إدار   معاصرة.
 

 :الرابعخالصة الفصل 
بيػػػػػػ  صػػػػػػناع  ك  اؿتنشػػػػػػط يف  ػػػػػػ الشػػػػػػرراتهػػػػػػدفا دراسػػػػػػ  احلالػػػػػػ  إُف الكشػػػػػػ  عػػػػػػت تصػػػػػػورات أفػػػػػػراد يف   

أمػػػػػا ا داة     اإلطػػػػػارات كالكػػػػػوادر اإلدار ػػػػػ  مػػػػػت أفػػػػػراد عينػػػػػ  مقصػػػػػودةكقػػػػػد شػػػػػارؾ يف الدراسػػػػػ  خمتلػػػػػ  اإلمسنػػػػػا
عامػػػػ  عػػػػت  تعر فيػػػػ  فهػػػػي إسػػػػتبان  مػػػػت نػػػػوع ليكػػػػرت مكونػػػػ  مػػػػت  ال ػػػػ  أجػػػػزاء: ا ػػػػزء ا كؿ عبػػػػارة عػػػػت معلومػػػػات

رة موزعػػػػ  علػػػػ  فقػػػػ 28ا ػػػػزء الثػػػػاين  تكػػػػوف مػػػػت   ا قدميػػػػ ك    السػػػػتاملؤهػػػػ  العلمػػػػي  ا فػػػػراد مػػػػت  يػػػػث الو يفػػػػ 
نثلػػػػػػػا يف تشػػػػػػػ يع املعرفػػػػػػػ   ارتسػػػػػػػاب كتوليػػػػػػػد املعرفػػػػػػػ   توز ػػػػػػػ  املعرفػػػػػػػ    اكر خاصػػػػػػػ  بػػػػػػػردارة املعرفػػػػػػػ مخسػػػػػػػ   ػػػػػػػ

 مخػػػػػػ فقػػػػػػرة موزعػػػػػػ  علػػػػػػ   26أمػػػػػػا ا ػػػػػػزء الثالػػػػػػث كا خػػػػػػا عبػػػػػػارة عػػػػػػت   ت بيػػػػػػق املعرفػػػػػػ  كتكنلوجيػػػػػػا إدارة املعرفػػػػػػ 
بػػػػػػا ت   ػػػػػور الػػػػػتعلم كالنمػػػػػػو نثلػػػػػػا يف ا ػػػػػور املػػػػػاِف   ػػػػػػور العمليػػػػػات الداخليػػػػػ    ػػػػػور الز  أبعػػػػػاد خاصػػػػػ  بػػػػػا داء

يف  ا داءك بػػػػػػػر إدارة املعرفػػػػػػػ   متوسػػػػػػػ  ارتبػػػػػػػاط عالقػػػػػػػ   كقػػػػػػػد أ هػػػػػػػرت النتػػػػػػػا   كا ػػػػػػػور اجملتمعػػػػػػػي ياالسػػػػػػػتدام    
الشػػػػػررات  ػػػػػ  الدراسػػػػػ  كة تعمػػػػػيم النتييفػػػػػ  علػػػػػ  رػػػػػ  الشػػػػػررات الػػػػػ  تعمػػػػػ  يف ق ػػػػػاع االمسنػػػػػا علػػػػػ  املسػػػػػتول 

 .رتا اتكاقالدراس  اال  ات ختامي   كانتها  الوط 
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رفػػػػػػاءة اداء املؤسسػػػػػػ  االقتصػػػػػػاد    كذلػػػػػػك هػػػػػػدفا الدراسػػػػػػ  إُف تبيػػػػػػاف دكر إدارة املعرفػػػػػػ  يف الرفػػػػػػ  مػػػػػػت  
  ا ت كتعػػػػػػدد  اجػػػػػػػاهمشػػػػػػدة املنافسػػػػػػػ  كت ػػػػػػا أذكاؽ الزبػػػػػػػبكاملتسػػػػػػم  البيئػػػػػػػ  التنافسػػػػػػي  ا د ػػػػػػػدة اعتبػػػػػػار أف علػػػػػػ  
مػػػػػػت االعتمػػػػػػاد علػػػػػػ  إُف ت يػػػػػػا ن رهػػػػػػا  هػػػػػػاات تنافسػػػػػػي  مسػػػػػػتدام   دفعتللحصػػػػػػوؿ علػػػػػػ  ميػػػػػػز  املؤسسػػػػػػاتكسػػػػػعي 

عوامػػػػػػ  اإلنتػػػػػػاج التقليد ػػػػػػ   املتمثلػػػػػػ  يف راس املػػػػػػاؿ  ا رض كالعمػػػػػػ  إُف عوامػػػػػػ  االقتصػػػػػػاد ا د ػػػػػػد القػػػػػػا م علػػػػػػ  
ختز نهػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػهول  الوصػػػػػػػػػوؿ إليهػػػػػػػػػا  إ ػػػػػػػػػاف  إُف   املعرفػػػػػػػػػ  رمػػػػػػػػػورد اسػػػػػػػػػرتاتييفي  كإمكانيػػػػػػػػػ  إدارهػػػػػػػػػا  ارتسػػػػػػػػػا ا

داـ الػػػػػػواعي كالػػػػػػ ري إُف املتػػػػػػاح منهػػػػػػا يف  د ػػػػػػد ا هػػػػػػداؼ  تصػػػػػػميم ا نشػػػػػػ    تنفيػػػػػػ  املهػػػػػػاـ ك و لهػػػػػػا االسػػػػػػت 
كالعمػػػػػػػ  علػػػػػػػ  كبالتػػػػػػػاِف علػػػػػػػ  املؤسسػػػػػػػ  تثمػػػػػػػر معارفهػػػػػػػا  ؛إُف ت بيقػػػػػػػات لتحسػػػػػػػر ا داء كالرفػػػػػػػ  مػػػػػػػت مسػػػػػػػتواف

 املعارؼ ا د دة باعتبارها مصدرا للتميز.    انشاء
رنعلهػػػػػػػا تتميػػػػػػػز جبملػػػػػػػ  مػػػػػػت ارصػػػػػػػا ع أذنهػػػػػػػا اعتمػػػػػػػاد البحػػػػػػػث العلمػػػػػػػي  تبػػػػػػ  املؤسسػػػػػػػ  إلدارة املعرفػػػػػػػ ك 

مػػػػػ   رصػػػػػها علػػػػػ  تنميػػػػػ  الػػػػػرتارم املعػػػػػريف يف املصػػػػػادر   كطػػػػػرؽ التفكػػػػػا املن مػػػػػي يف الت  ػػػػػيط كاختػػػػػاذ القػػػػػرارات
رمػػػػػػا  تػػػػػػ  الكفػػػػػػاءات ذات املعرفػػػػػػ  النسػػػػػػب  ال البػػػػػػ   ػػػػػػمت    الداخليػػػػػػ  كارارجيػػػػػػ  بػػػػػػدؿ الػػػػػػرتارم املػػػػػػاِف كاملػػػػػػادم

 كالقدرة عل  اإلبداع كاالبتكار. الكفاءة  التقنيات  ار ة  تعلمها التن يميؤسس  بسبم ك ا   امل
كقػػػػػػد ة  يف ا زا ػػػػػػر اإلمسنػػػػػػا عينػػػػػػ  مػػػػػػت شػػػػػػررات علػػػػػػ جر ػػػػػػا الدراسػػػػػػ  امليدانيػػػػػػ  الػػػػػػ  أخػػػػػػالؿ  كمػػػػػػت 

 نسػػػػب  معتػػػػ ة مػػػػت  مػػػػوع شػػػػررات االمسنػػػػا نثػػػػ اختيػػػػار شػػػػررات تنشػػػػط علػػػػ  مسػػػػتول الشػػػػرؽ ا زا ػػػػرم روءػػػػا 
درجػػػػػػ  اهتمػػػػػػاـ هػػػػػػ ف ف أ ات ػػػػػػنوطت مػػػػػػت  يػػػػػػث عمليػػػػػػات االنتػػػػػػاج كالتسػػػػػػو ق  ػػػػػػ ف املػػػػػػادة؛ علػػػػػػ  مسػػػػػػتول الػػػػػػ

ذلػػػػػػك  عػػػػػػودك   بدرجػػػػػػ  متوسػػػػػػ   مقبػػػػػػوؿهػػػػػػو مسػػػػػػتول ار عملياهػػػػػػا اختبػػػػػػخػػػػػػالؿ املعرفػػػػػػ  مػػػػػػت  ردارةبػػػػػػ الشػػػػػػررات
توز ػػػػػػػ   خػػػػػػػزف   توليػػػػػػدك  تشػػػػػػػ يع  ارتسػػػػػػػاب المتالرهػػػػػػا إلمكانػػػػػػػات كقػػػػػػػدرات ماد ػػػػػػ  كبشػػػػػػػر   سػػػػػػػاعدها علػػػػػػ 

مػػػػػػا  ػػػػػػتم  بيػػػػػػ  منتيفاهػػػػػػاعلػػػػػػ  طبيعػػػػػػ  تعامالهػػػػػػا املررػػػػػػزة البنيػػػػػػ  التكنلوجيػػػػػػ  الالزمػػػػػػ  ك  ت بيػػػػػػق املعرفػػػػػػ  إ ػػػػػػاف  إُفك 
 عليها العم  عل  موارب  ما رنرم يف ا سواؽ.

جػػػػػػػػودة العمليػػػػػػػػػات ة املعرفػػػػػػػػ  يف  سػػػػػػػػر رػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػت رمػػػػػػػػا أرػػػػػػػػدت الدراسػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدكر الػػػػػػػػ م تلعبػػػػػػػػػ  إدار 
كذلػػػػػػػػك مػػػػػػػػت خػػػػػػػػالؿ سػػػػػػػػعيها الػػػػػػػػدا م  كا داء اجملتمعػػػػػػػػي لم كالنمػػػػػػػػوالػػػػػػػػتع ر ػػػػػػػػا العػػػػػػػػاملر كالعمػػػػػػػػالء الداخليػػػػػػػػ   

عػػػػػت طر ػػػػػق  خػػػػػدماها املقدمػػػػػ  إلر ػػػػػاء عمال هػػػػػا كالتقليػػػػػ  مػػػػػت شػػػػػكاك هم كرػػػػػ ا ز ػػػػػادة  صػػػػػتها السػػػػػوقي  كجػػػػػودة
  إ ػػػػػػاف  إُف التحسػػػػػػػر إدخػػػػػػاؿ تعػػػػػػد الت دكر ػػػػػػػ  علػػػػػػ  أسػػػػػػػاليم االنتػػػػػػاج كن ػػػػػػم املعلومػػػػػػػات كت ػػػػػػو ر منتيفاهػػػػػػػا

  ز ػػػػػػػادة علػػػػػػػ  ا ػػػػػػػرتاـ ا انػػػػػػػم البيئػػػػػػػي كرػػػػػػػ  عما ػػػػػػػا ك ػػػػػػػالتهم الو يفيػػػػػػػ  كاملهنيػػػػػػػ املسػػػػػػػتمر لليفوانػػػػػػػم الصػػػػػػػحي  ل
 .ذلك  نعك  عل   قيق الربن كالوصوؿ إُف االستقرار املاِف
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ال  إال أف ذلػػػػػػك   ػػػػػػ  الدراسػػػػػػ  الشػػػػػػرراتكعلػػػػػػ  الػػػػػػر م مػػػػػػت كجػػػػػػود هػػػػػػ ف امليػػػػػػزات يف احلػػػػػػاؿ كب بيعػػػػػػ  
بػػػػػػػركز شػػػػػػػررات دة الػػػػػػػ  تشػػػػػػػهدها خاصػػػػػػػ  مػػػػػػػ  املنافسػػػػػػػ  الشػػػػػػػد  : نفػػػػػػػي كجػػػػػػػود بعػػػػػػػع الصػػػػػػػعوبات لعػػػػػػػ  أذنهػػػػػػػا

فيمػػػػػػا كرػػػػػػ ا عامليػػػػػػا يف  ػػػػػػاؿ مػػػػػػواد البنػػػػػػاء  ةالػػػػػػ  تعتػػػػػػ  را ػػػػػػدالفرنسػػػػػػي   الفػػػػػػارج  شػػػػػػرر   ػػػػػػاع ارػػػػػػاص خاصػػػػػػ  الق
علػػػػػ  مسػػػػػتول رامػػػػػ  الػػػػػرتاب الػػػػػػوط   منتوجهػػػػػا تقػػػػػـو بت ػػػػػو ر كتوسػػػػػي  كتوز ػػػػػ  يػػػػػث  سنػػػػػع التنميػػػػػ  املسػػػػػتدام 

 ػػػػػػػر تتػػػػػػػػدارؾ  أف تكثػػػػػػػ  مػػػػػػػػت  هوداهػػػػػػػا الشػػػػػػػرراتبالتػػػػػػػاِف علػػػػػػػػ  ك   م  تميػػػػػػػز بػػػػػػػالوفرة كا ػػػػػػػػودة العاليػػػػػػػ كالػػػػػػػ 
 .كتنو   منتيفاها نتاجي مشار   ع  ال اق  اإل

دراسػػػػػػ  لوجػػػػػػود فقػػػػػػد توصػػػػػػلا ال الشػػػػػػرراتيف  املػػػػػػاِفأمػػػػػػا بالنسػػػػػػب  لػػػػػػدكر إدارة املعرفػػػػػػ  يف  سػػػػػػر ا داء 
اهػػػػػػػدافها املاليػػػػػػػ  عالقػػػػػػػ  ارتبػػػػػػػاط  ػػػػػػػعيف   كذلػػػػػػػك لكػػػػػػػوف الشػػػػػػػررات ال تعػػػػػػػاين مػػػػػػػت مشػػػػػػػار  ماليػػػػػػػ  فهػػػػػػػي  قػػػػػػػق 

  أدا ها يف ه ا ا انم.رسقصد   امل     كبالتاِف ال  تاج لتحم  تكالي  إ افي  إلدارة املعرف 
 إدارة عليهػػػػػػا تقػػػػػػـو الػػػػػػ  ا ساسػػػػػػي  الػػػػػػدعامات أهػػػػػػم أ ػػػػػػد تعػػػػػػد الػػػػػػ  املعلومػػػػػػات تكنولوجيػػػػػػا خبصػػػػػػوص

  يػػػػػث التكنولوجيػػػػػات  ػػػػػ ف صػػػػػلب    تيػػػػػ بنيػػػػػ  ببنػػػػػاء بعػػػػػد تقػػػػػم َف شػػػػػررات االمسنػػػػػا  ػػػػػ  الدراسػػػػػ  فػػػػػرف املعرفػػػػػ 
 مر لػػػػػ  إُف اكصػػػػػل قػػػػدا أءػػػػػ تعػػػػ  ال ك ػػػػػدها االنرتنػػػػا  ف امل لػػػػػوب  بػػػػػال رض تفػػػػي كال رافيػػػػػ   ػػػػا تبقػػػػػ  أءػػػػا

 إف  يػػػػػػػث االلكرتكنيػػػػػػػ  اإلدارة ا  ػػػػػػػواؿ مػػػػػػػت  ػػػػػػػاؿ بػػػػػػػ م تعػػػػػػػ  ال املعرفػػػػػػػ  إدارة أف رمػػػػػػػا املعرفػػػػػػػ   إدارة ت بيػػػػػػػق
 عػػػػػػت تػػػػػػتم ا عمػػػػػػاؿ رػػػػػػ   عػػػػػػ  تسػػػػػػع  االلكرتكنيػػػػػػ  فػػػػػػاإلدارة املقومػػػػػػات  مػػػػػػت  موعػػػػػػ  علػػػػػػ   قػػػػػػـو منهمػػػػػػا رػػػػػػ 
  .اإلبداع اجتاف يف منها تن لق ال  النقاط مت كا دة التقني  جتع  ال  املعرف  إدارة عك  التقني  طر ق

تسػػػػػػع  بكػػػػػػ  ا انػػػػػػم اجملتمعػػػػػػي ياالجتمػػػػػػاعي كالبيئػػػػػػي  فقػػػػػػد خلصػػػػػػا الدراسػػػػػػ  إُف أف الشػػػػػػررات  أمػػػػػػا
تقليػػػػػػػػ   يفػػػػػػػم التػػػػػػػػ  اات السػػػػػػػػلبي  الم  املهنيػػػػػػػػ  يف  ػػػػػػػيط عملهػػػػػػػػا  رمػػػػػػػا جتتهػػػػػػػػد لطاقاهػػػػػػػا لتػػػػػػػػوفا ا مػػػػػػػت كالسػػػػػػػػ

كامل لفػػػػػػػات البيئيػػػػػػػ  ار ػػػػػػػاة للوصػػػػػػػوؿ لن ػػػػػػػاـ ا ػػػػػػػودة البيئيػػػػػػػ  كإعػػػػػػػداد القػػػػػػػول العاملػػػػػػػ   ػػػػػػػ ا ارصػػػػػػػوص  إال أف 
كارتسػػػػػا ا  البيئيػػػػػ  ذلػػػػػك ال  عتمػػػػػد علػػػػػ  معػػػػػا ا علميػػػػػ  كخ ػػػػػوات معرفيػػػػػ  مدركسػػػػػ  تن لػػػػػق مػػػػػت توليػػػػػد املعرفػػػػػ  

 .  الشرراتمت مث توز عها كت بيقها للرف  مت مستول ا داء البيئي ك 
 مػػػػػػت فقػػػػػػط تفهػػػػػػم ا زا ر ػػػػػػ  الشػػػػػػررات كاملؤسسػػػػػػات يف املعرفػػػػػػ   قافػػػػػػ  أف امليدانيػػػػػػ  الدراسػػػػػػ  كقػػػػػػد ا بتػػػػػػا

  ػػػػػػػ ف تعمػػػػػػػيم هنػػػػػػػاؾ  كػػػػػػػوف أف دكف ك ػػػػػػػدها اإلنتاجيػػػػػػػ  الو ػػػػػػػدات علػػػػػػػ  فقػػػػػػػط املاد ػػػػػػػ  احلػػػػػػػوافز تقػػػػػػػدًن خػػػػػػػالؿ
  شنتلكهػػػػػا الػػػػػ  املهمػػػػػ  القػػػػػيم مػػػػػت لتصػػػػػبن الشػػػػػررات أفػػػػػراد لػػػػػدل ك رسػػػػػها للمعرفػػػػػ  يعاتشػػػػػيف كذلػػػػػك االمتيػػػػػازات
 النحػػػػػػو علػػػػػػ  متػػػػػػداكال لػػػػػػي  املو ػػػػػػوع أف  يػػػػػػث املهػػػػػػد يف  ػػػػػػزاؿ ال املعرفػػػػػػ  إدارة مفهػػػػػػـو فهػػػػػػم سػػػػػػتوللػػػػػػ لك فم
 الػػػػػراهت كقتنػػػػػا يف خصوصػػػػػا املوا ػػػػػي   ػػػػػ ف ملمػػػػػ  تكػػػػػوف أف  فػػػػػرتض الػػػػػ  اإلطػػػػػارات فئػػػػػ  لػػػػػدل خصوصػػػػػا ا مثػػػػػ 
. كاالتصػػػػػػاالت املعلومػػػػػػات لتكنولوجيػػػػػػا الواسػػػػػػ  االنتشػػػػػػار بعػػػػػػد املعلومػػػػػػات علػػػػػػ  احلصػػػػػػوؿ بسػػػػػػهول   تميػػػػػػز مالػػػػػػ 
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 الوصػػػػػوؿ  جػػػػػ  ربػػػػػاة ك هػػػػػودات خ ػػػػػوات تنت ػػػػػرف الشػػػػػررات ا زا ر ػػػػػ  داخػػػػػ  املعرفػػػػػ  إدارة فت بيػػػػػقكبنػػػػػاء عليػػػػػ  
 .ا داء مستول مت رف ال يف املعرف  إدارة توفرها أف شنكت ال  املزا ا مت كاالستفادة  قيق  إُف

يف من مػػػػػػات  لن ػػػػػػتم  ثنػػػػػػا  وصػػػػػػل  مفادهػػػػػػا أف إلدارة املعرفػػػػػػ  الػػػػػػدكر البػػػػػػارز كا هػػػػػػم يف  سػػػػػػر ا داء
تتعامػػػػػػػ  مػػػػػػػ  املت ػػػػػػػاات التنافسػػػػػػػي   فالشػػػػػػػررات   ػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػ  بصػػػػػػػف  خاصػػػػػػػ  اإلمسنػػػػػػػاشػػػػػػػررات كيف ؿ اا عمػػػػػػػ

كر ػػػػػػػ  كقػػػػػػػدراهم الفنيػػػػػػػ  علػػػػػػػ  رافػػػػػػػ  كتتكيػػػػػػػ  معهػػػػػػػا عػػػػػػػت طر ػػػػػػػق سػػػػػػػعيها الػػػػػػػدا م إلطػػػػػػػالؽ طاقػػػػػػػات أفرادهػػػػػػػا الف
جػػػػػػ  احلصػػػػػػوؿ علػػػػػػ  هم كخػػػػػػ اهم كدفعهػػػػػػم لتنميتهػػػػػػا مػػػػػػت أكتػػػػػػوفا املنػػػػػػاخ االرنػػػػػػا  لت بيػػػػػػق معػػػػػػارف  املسػػػػػػتو ات

ك بقػػػػػ  عليهػػػػػا االسػػػػػتمرار يف عمليػػػػػات التحسػػػػػر  ػػػػػر تػػػػػتمكت مػػػػػت الرفػػػػػ    أرقػػػػػ  درجػػػػػات  ا داء لليػػػػػد العاملػػػػػ 
اصػػػػػػػ  مػػػػػػػ  املسػػػػػػػتيفدات املرتب ػػػػػػػ  بالتنميػػػػػػػ  كخب سػػػػػػػواؽ العامليػػػػػػػ مػػػػػػػت مسػػػػػػػتول تنافسػػػػػػػيتها ك ػػػػػػػارات مثيالهػػػػػػػا يف ا 

 .    املستدام 
  دكر املعرفػػػػػػ  يف من مػػػػػػات ا عمػػػػػػاؿ نؤرػػػػػػد علػػػػػػ  أف موا ػػػػػػي  مثػػػػػػ :  كرنها ػػػػػػ  مفتو ػػػػػػ   ػػػػػػ ف الدراسػػػػػػ 

هػػػػػي موا ػػػػػي  جػػػػػد مهمػػػػػ  بالنسػػػػػب    التحسػػػػػر املسػػػػػتمر لػػػػػألداء  إدارة املعرفػػػػػ   املعرفػػػػػ  كاإلبػػػػػداع  ا ػػػػػودة الشػػػػػامل 
لػػػػػػػػ لك البػػػػػػػػد مػػػػػػػػت توسػػػػػػػػي  ا  ػػػػػػػػاث   كخباصػػػػػػػػ   ػػػػػػػػمت مت لبػػػػػػػػات التنميػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػامل  كاملسػػػػػػػػتدام  تللمن مػػػػػػػػا

 املستقبلي  يف ه ف ا اكر.
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  ا ردف    مؤسس  الوراؽ للنشر كالتوز  داء كالتنبؤ بالفش   التحلي  املاِف تقييم ا محزة  مود الزبيدم .12

2000. 
   إ راء للنشر كالتوز    1ط   اسرتاتييفيات اإلدارة املعرفي  يف من مات ا عماؿ   سر عيفالف  ست .13

 .2008عماف   
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 .2008  ال بع  الثالث 

 .2005  مصر: املن م  العربي  للتنمي  اإلدار    إدارة املعرف   صالح الد ت الكبيسي .17
جامع  الدكؿ   الشارق   14000ن اـ اإلدارة البيئي  كاملواصفات البيئي    بد الرزاؽعادؿ عبد الرشيد ع .18

 .2005  العربي 
 .2000  ال بع  ا كُف  عماف  دار كا   للنشر  اإلدارة اإلسرتاتييفي    عدام احلسي  فالح  ست .19
  مكتب  ابت سينا  داءتكنولوجيا ا داء مت التقييم إُف التحسر:  سر ا   عبد احلكم أمحد ارزامي .20

 .  1999  3ا زء   القاهرة
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  عماف  مكتب  دار الثقاف  للنشر كالتوز    ن م املعلومات ا اسبي  احلاسوبي   عبد الرزاؽ  مد قاسم .22

1998. 
  .1993  القاهرة  دار النه   العربي   إدارة املوارد البشر    عثماف  مد عثماف كإمساعي  محيد .23
 .1999  القاهرة  النشر كالتوز  ك  دار قباء لل باع   أكراؽ فكر    اإلدارة باملعرف   علي السلمي .24
 .1995  مصر  القاهرة  كالنشر لل باع   ر م دار  ا عماؿ من مات يف اإلنساين السلوؾ  السلمي علي .25
  1995  مصر  التوز  ك  النشرك  دار  ر م لل باع    السياسات اإلدار   يف عصر املعلومات  علي  السلمي .26
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2009. 
 موع  الني    ال بع  ا كُف  تر   إ ناس الوري   اإلدارة اإلسرتاتييفي  للموارد البشر    ما ك  ارمسرتكن  .29

 .2008  القاهرة   العربي 
 موع  الني    ال بع  ا كُف  إدارة كتنمي  املوارد البشر  : االجتاهات املعاصرة  مد ا  مد أبو النصر  .30

 .2007  مصر  العربي 
دار جلي    ال بع  ا كُف  إدارة املعرف : بر الن ر   كالت بيق  ز اد  مد املشابق    مد ترري الب ا ن  .31

 .2010  عماف  الزماف للنشر كالتوز  
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  SPSSم  الت بيقات عل  برنام   :مقدم  يف اإل صاء  عبد الرمحت العودة   مد عبد العاؿ النعيمي .32
 .2007  ال بع  ا كُف  ز  الوراؽ للنشر كالتو 

   ا امع  ارلييفي   ب اق  العالمات املتوازن  -مو وعات متقدم  يف اإلدارة   مد عبد الوهاب العزاكم .33
 رلي  إدارة ا عماؿ.

 .2001  ال بع  ا كُف  القاهرة   موع  الني  العربي   اقتصاد املعرف     ست أمحد ار رم .34
 .2009  عماف  1ط  عاَف الكتم احلد ث  املعرف ادارة   نعيم ابراهيم ال اهر .35
 سن   العربي  كباكت اإلسكندر   جامع  التيفارة رلي    ا عماؿ  اؿ يف التنافسي  امليزة  خلي  مرسي نبي  .36
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  ال بع  ا كُف  دمشق  النشرك  الرت  ك  دار طالس للدراسات  ك ا   القا د اإلدارم  نور اهلل رماؿ .37

1992. 
 .1999  اإلسكندر  ػ مصر  الدار ا امعي   مبادئ  اسب  التكالي  الصناعي   دنور أمح .38
 .2000  عماف  دار  اصد للنشرالعمليات  ك  إدارة اإلنتاج   ناصر املنصور راسر .39
جامع    رلي  االقتصاد كالعلـو اإلدار     كالعمليات  االسرتاتييفيات  إدارة املعرف : املفاهيم  جنم عبود جنم .40

  .2007  الثاني ال بع    ا ردف  الوراؽ للنشر كالتوز    ن  ا ردني الز تو 
 .2005  ال بع  ا كُف  عماف  الوراؽ للنشر كالتوز    إدارة املعرف   جنم عبود جنم .41

     ـ الرسائل الجامعية: ب

ر الدكِف للتنمي  املؤن  "كوارسات أفكار "العاِف  التعليم مؤسسات يف املعرف  إدارة  خ ا أبو سعود إشناف .42
 .2009نوفم    االدار   حنو أداء متميز يف الق اع احلكومي

إدارة املعرف  كدكرها يف  قيق امليزة التنافسي : دراس  تقييمي  يف املصارؼ احلكومي    داسي كهيب   سر .43
 .2007  سور ا  جامع  دمشق  رسال  ماجستا  ا منشورة  السور  

  ت  اها عل  تنافسي  املؤسس : دراس  إست العي ك  فوا دها  ومات: إست دامهاأن م  املعل  سا  ي فيص  .44
 .2009  رلي  العلـو االقتصاد   كالتسيا   جامع  باتن   رسال  ماجستا

أ ر التسيا اإلسرتاتييفي للموارد البشر   كتنمي  الكفاءات عل  امليزة التنافسي  للمؤسس    مسالِف زن ي  .45
  رلي  العلـو اإلقتصاد   كعلـو التسيا   جامع  ا زا ر  أطرك   درتوراف   ودة كاملعرف  االقتصاد   يمدخ  ا

2005. 
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رلي     أطرك    درتوراف   - ال  ا زا ر -أ ر البيئ  عل  أداء املؤسسات العمومي  اإلقتصاد    علي عبد اهلل .46
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  جامع  2001داء بر الكفاءة كالفعالي   مت  ل  العلـو االنساني   العدد االكؿ  عبد املليك مزهودة: اال .50
 بسكرة  ا زا ر.
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   2000. 
  العلـو اإلقتصاد    ل  مداخ   قيق املزا ا التنافسي  ملن مات ا عماؿ يف     يط  رري  ع يمي دالؿ .53

 .2011  ا زا ر  -س ي -جامع  فر ات عباس  كعلـو التسيا
  12 العدد  فيفرم  امليزة التنافسي  ال ر ق لربن املعرر  التنافسي :  ل   دراسات إقتصاد     وؿ فر ات .54

2009. 
 يمي مت كجه  ن ر العاملر مدل توافر ك ا   إدارة املعرف  كأ رها يف بلورة التميز التن  اجملاِف أماؿ  اسر .55

 .2009  نوفم   ا ردف   ل  دراسات  يف سل   من ق  العقب  االقتصاد   اراص 
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 ا زا ر.  بسكرة
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 د ـ الملتقيات العلمية:
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 .2005هبرش 09-08  جامع  كرقل 
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ة ا ودة الشامل  رمنهيفي  لتحسر ا داء يف مداخل  بعنواف:إدار   اإلدار  . حنو أداء متميز يف الق اع احلكومي
 اململك  العربي  السعود  .   2009نوفم   04-01  الق اع احلكومي

مقدم  إُف الست  سيقما الرشيق  كالفوا د ا تمل  مت اقتباسها مت قب  الق اعر العاـ    مد كفق أمحد املكي .61
  ة: حنو مؤسس  مت الصن  العاملي كالتميز يف ا عماؿالندكة الوطني  الرابع  عشر لليفود  كاراص يف سور ا

 .2009  دمشق
رماؿ رز ق  إدارة املعرف  كت و ر الكفاءات : أ ت املؤسس  ا زا ر   مت ه ف الت ورات؟ امللتق  الدكِف  وؿ  .62

ص   223مارس.9- 10التنمي  البشر   كفرص االندماج يف اقتصاد املعرف  كالكفاءات البشر    جامع  كرقل   

2004 
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  01 رقم  ملحق

 اإلستبانة

 

 

   

بدا ػػػػػػ   أشػػػػػكررم علػػػػػ  الوقػػػػػا الػػػػػ م ست صصػػػػػون  لقػػػػػراءة هػػػػػ ف االستبػػػػػػان  كاإلجابػػػػػ  عػػػػػت 
 ا سئلػ  الواردة فيها.

السػػػػػػتبان  الػػػػػػ  بػػػػػػر أ ػػػػػػد كم هػػػػػػي إ ػػػػػػدل أدكات الدراسػػػػػػ  السػػػػػػتكماؿ مت لبػػػػػػات احلصػػػػػػوؿ علػػػػػػ  ا
" دور   بعنػػػػػػػػواف 1درجػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدرتوراف يف اإلدارة االسػػػػػػػػرتاتييفي  للتنميػػػػػػػػ  املسػػػػػػػػتدام   جبامعػػػػػػػػ  سػػػػػػػػ ي  

إدارة المعرفــــــــة فــــــــي رفــــــــع كفــــــــاءة أداء الشــــــــركة  االقتصــــــــاداة فــــــــي ظــــــــل متةلبــــــــات التنميــــــــة 
  .عينة من شركات االسمنت في الجزائر نية علىالمستدامة،  دراسة ميدا

ك  مػػػػػػػػػ  البا ػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػنكم التكػػػػػػػػػـر برجابػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػ   فقػػػػػػػػػرات هػػػػػػػػػ ف االسػػػػػػػػػتبان  او ػػػػػػػػػوعي   
كحنػػػػػػي كم علمػػػػػػان أف رافػػػػػػ  املعلومػػػػػػات الػػػػػػ  سػػػػػػيتم احلصػػػػػػوؿ عليهػػػػػػا هػػػػػػي ل ػػػػػػرض البحػػػػػػث العلمػػػػػػي  

 إل رتاـ كأن  سيتم التعام  معها بك  أمان  كسر  .             تقبلوا م  فا ق ا
 الاستاذة املشرف: أ.د. قطاف ليلى                                         العربي عمران:  إعداد الطالب

 {شةب العبارة المناسبة"أمالحظة: " من فضل  .       }المعلومات العامة 

 ......................................................هي ك يفتك يف املؤسس :ما        
  دراس  ت بيقي              دراس  أرادشني الماهـــل العلمـــي : 

 سن 40أرثر مت          سن   40 إُف 30   سن        30 أق  مت: السن 

 ذرر                        أنث الجنس   : 

............................................................ :األقدمية في العمل
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 إدارة المعرفة .1

ـــــــــــلفام ـــرق
ـلية قرة

ـــــــــــ
ـــــــــــ

عمــ
ال

 

 ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب

ـــــــــــأتف
ماماً 

ق ت
 

أتف
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــــــــ

 ق

فق 
موا

  ما
حد

ل
 

 أتف
ال

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ــ
 ق 

 
تفق

ال أ
 اماً ــتم 

 

11..   

رفة 
لمع

ص ا
شخي

ت
 

      تعرؼ الشرر  ا ش اص املبدعر احلاملر للمعرف 

 تم تقييم املعرف  مت قب  ار اء كإطارات الشرر  بصف     ..22
      مستمرة.

33..   
ا  يفم كرمي  املعرف  ال   تاجها ر   تعرؼ شررتكم جيدن

      .ك دة

داخ  الشرر  بصف  هناؾ  هودات لتحد ث املعلومات كاملعرف     ..44
      مستمرة.

55..   

رفة
لمع

د ا
تولي

ب و
تسا

اك
 

      تكتسم شررتكم املعرف  مت االنرتنا. 

 قـو ا فراد العاملر داخ  شررتكم جبلسات دكر   لتبادؿ    ..66
      ا فكار كاملعارؼ.

      تستق م شررتكم ا ش اص املبدعر للعم  لد ها.   ..77

88..   
للعماؿ مت أج  توليد تستعم  شررتكم ن اـ احلوافز 

      معارؼ جد دة 

لشررتكم ك دات خاص  مكلف  اتابع  املعرف  ا د دة يف  اؿ    ..99
      عملكم.

العماؿ مت دكرات تدر بي  كتعليمي  مت أج  توسي    ستفيد   ..1010
      مداررهم

1111..   

رفة
لمع

ن ا
خز

 

تعتمد شررتكم يف التو ي  بنسب  رباة عل  العقود ا ددة 
      املدة 

 وم شررتكم عل  قواعد بيانات ختزف  ا االقرتا ات كار ات    ..1212
        كالتيفارب اليومي 

إُف املعرف  امل زن  يف الشرر   داء مهامهم  فو ا فراد العامل عود    ..1313
      عندما زنتاجوف ل لك

هتم شررتكم با فراد العاملر املبدعر كننحهم العنا   الكافي     ..1414
      ر .داخ  الشر 

      املعرف  اراص  بشررتكم   مي  بالصي  القانوني  امل تلف .   ..1515
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1616..   

رفة
لمع

ع ا
توزا

 

 ست ي  ا فراد العاملر داخ  شررتكم تبادؿ املعرف  
      بسهول  رباة.

تصلك املعرف  املتعلق  بعملك بالكمي  الكافي  كيف الوقا    ..1717
      املناسم.

القدرات كالوسا   إل صاؿ املعرف   نتلك الشرر  ما  كفي مت   ..1818
      لألفراد العاملر.

تساعد شررتكم اإلطارات عل  ارتساب املعرف  ال  زنتاجوءا    ..1919
      يف ك ا فهم.

تساعد  قاف  الشرر  عل  تبادؿ املعلومات كاملعرف  بر    ..2020
      .ا فراد العاملر

2121..   
   

رفة
لمع

ق ا
ةبي

ت
 

عاملر مناسب  حل  املشكالت املعرف  ال  تص  لألفراد ال
 ال  تواجههم يف العم .

     

تساهم املعرف  ال  تتحص  عليها شررتكم يف  قيق    ..2222
      أهدافها

تساهم املعرف  ال  تتحص  عليها مت شررتكم يف  سر    ..2323
      مستواؾ يف العم .

      تقـو شررتكم بتكو ت العاملر  وؿ ريفي  است داـ املعرف     ..2424

2525..   
جيا

نلو
تك

 
دارة

إ
 

رفة
لمع

ا
 
تتوفر شررتكم عل  كسا   كإمكانيات رافي  يف  اؿ 

      البحث كالت و ر.

تساهم ا جهزة كال  يات ال  نتلكها شررتكم يف توفا    ..2626
      املعرف  بالكمي  الكافي  كيف الوقا املناسم.

 اؿ هتم شررتكم اتابع   خر النشرات  اإلصدارات كاجملالت يف    ..2727
      عملكم.

      املعلومات لن اـ مستمر بتحد ث تقـو شررتكم    ..2828
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 : األداء .2

قــــر 
 الف

م
ـــــــ

ور" قرة
مح

د" 
الُبع

  
 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

ماماً 
ق ت

ـــــــــــ
أتف

ـــــق 
ـــــــــــ

ـــــــــــ
تفـــــ

أ
 

فق 
موا

  ما
حد

ل
 

ال أت
ـق 

ـــــــــــ
ـــــــــــ

فـ
 

 
ـاماً 

 تمـ
تفق

ال أ
 

 

2929..   

لي 
لما

ور ا
مح

ال
 

      املراد  قيق   يفم االنتاج شررتكم بتحد د تقـو 

       شررتكم م  املالكر يف  د د ا هداؼ املالي تشاكر ت   ..3030

      ربا  ستول ر ا املالكر عت النتا   املالي  ا قق م   ..3131

      . و  ػػػػػػػػوا ا اراص  يف التمد شررتكم عل  أمتعتم   ..3232

3333..   

حور
م

 
ات

ملي
الع

 
خلية

لدا
ا

 

      يف  يفم االنتاج للشرر  مستمر تزا د هناؾ

      كاملعدات لآلالت اإلنتاجي  ال اق  يف مستمر تزا د هناؾ   ..3434

      ال لبيات  نسب  الت خرات كتع   يف مستمر اخنفاض هناؾ   ..3535

      االنتاج التال  كاملعيم  يف رمي  مستمر اخنفاض هناؾ   ..3636
      ك د ث  العم  ت و ر ب ي  العاملر مت مقرت ات دكمان  هناؾ   ..3737

3838..   

ائن
الزب

ور 
مح

 

      هتم شررتكم جبم  املعلومات عت زبا نها.
      هاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلبي  ر بات زبا نلشررتكم  تسع    ..3939
      يف شكاكل الزبا ت مستمر اخنفاض هناؾ   ..4040
      هتم شررتكم  ست استقباؿ الزبوف   ..4141
      للت و ر مقرت ات بتقدًن  قـو الزبا ت   ..4242
      عػػػػػالػػػػػػػيان  للشرر  الزبا ػػػػت كالء  عت    ..4343

4444..   

حور
م

 
مو

والن
لم 

التع
  

      اإلنتاج أساليم عل  الشرر  بتعد الت تقـو

      ا لي  للموارد الشرر  استعماؿ  زداد   ..4545
      باستمرار  منتيفاها تقـو الشرر  بت و ر   ..4646

      عما ا  جد دة لتحفيز أساليم الشرر  تست دـ   ..4747

4848..   

 لد ها املعلومات ن م يف  د ثات مستمرة الشرر  جترم
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4949..   

مة 
تدا

الس
ي  ا

تمع
مج

ر ال
حو

 الم

       رص شررتكم عل  توفا شركط ا ماف كالسالم  املهني  للعاملر
      هتم شررتكم با وانم الصحي  للعاملر    ..5050
      هناؾ اقرتا ات مستمرة مت العاملر لتحسر بيئ  العم    ..5151
      ار اة البيئي  الت  ااتهناؾ اخنفاض يف  يفم    ..5252

       يفم امل لفات يف تناقع مستمر   ..5353

      املياف املستعمل  ملعا   وم شررتكم عل  ن اـ    ..5454
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(20ــــــــق )هلح  

Portefeuille du groupe GICA                              سمنتالصناعي إللمجمع ا محفظة 
    الجزائر

 
https://www.gica.dz/organigramme/ du 11/11/2017 

 

https://www.gica.dz/organigramme/
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 قائمة المحكمين (03) ملحق رقم
 

 ولقب المحكم اسم الوظيفة العملالجامعة/ مكان 
 د. بت ساَف فاركؽ أستاذ  ا ر 1جامع  س ي  

 بو بكر بوسػػػػػػػػػاَفأ .د أستاذ  ا ر ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل جامع  
 رنوش  مػػػػػػػػػػػػػد .د مساعدأستاذ  1س ي  جامع  

 عبا د    وس  .د مساعدأستاذ  تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس امع  ج
 د. نواؿ بوعالؽ أستاذ  ا ر تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس امع  ج

 -ـ–السيدة  نيات  ر ي  دا رة املوارد البشر   شرر  امسنا تبس 
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   (04) ملحق رقم
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   (00) ملحق رقم

 

 

FICHE D’ENQUETE DE SATISFACTION CLIENT (SCHB) بطبق استقصبء

 لرضىالسبْى           
  

 

 
 

http://www.schb.dz/wp-content/uploads/2015/04/FICHE-D%E2%80%99ENQUETE-DE-SATISFACTION-.pdf
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 الفهــارس
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 120 ......................................... ال نام  الياباين لتحسر بيئ  العم  كاالنتاجي       12-2ي 

 161                                             3لك  مل /ـالرتاريز املسمو   مت ال ازات لك         3-1
  لشركة اإلسمنت عين التوتة وضعية انتاج اإلسمنت       3-2 
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 لشركة اإلسمنت عين التوتة وضعية مبيعات اإلسمنت      3-3 

 169                                                                              2016 -2011خالل الفترة              
 لشركة اإلسمنت عين التوتة عدد العمال      3-4 
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                                                                                      تةلشركة اإلسمنت عين التو  عدد العمال المتكونين وتكالي  التكوان       3-5 
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 إلسمنتكمية انتاج الكلنكر، االسمنت والشحن لشركة ا      3-6 
 171                                               2017 -2016 الفترة      حامة بوزاان خالل             

الصفحة     عنوان الجدول                         رقم الجدول  
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لشركة اإلسمنت حامة بوزاانحجم المبيعات، القيمة المضافة والنتيجة االجمالية       (3-7)

171                                                         2017 -2016خالل الفترة            

 لشركة اإلسمنت عين التوتة لشركة اإلسمنت حامة بوزاان تكالي  التكوان     (3-8)
 172                                                                 2017 -2016خالل الفترة              

                                                       عين الكبيرة        ركة اإلسمنت كمية انتاج الكلنكر، االسمنت لش     (3-9)
 173                                                              2017 -2012خالل الفترة                

                                             عين الكبيرةحجم المبيعات والقيمة المضافة لشركة اإلسمنت       (3-10)
174 2015-2010خالل الفترة                 

 السود حجر رقم االعمال والقيمة المضافة لشركة     (3-11)
 176                                                                    2012-2008في الفترة               

 السود حجر انتاج االسمنت والكلينكر لشركة     (3-12)
 176                                                                 2012-2008في الفترة                  
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 الملخص :
الرف  مت رفاءة اداء املؤسس  االقتصاد   يف     وابط التنمي  يف  إدارة املعرف سعا ه ف الدراس  إُف  د د دكر    

مت ا مستق   عل الدراس   اشتملا  كقد املستدام  ن ر ا  كة اسقاطها ميدانيا عل  عين  مت شررات االمسنا يف ا زا ر
كمت ا إدارة املعرف  ا تل  عملياها يتش يع  توليد كارتساب  توز    ت بيق املعرف  كتكنولوجيا إدارة املعرف  ؛ نث  يف 
        .اجملتمعي_ -التعلم كالنمو ك ور االستدام  الزبا ت   العمليات الداخلي   املاِفي  اكرف ا تل  يف ا داءتاب  نث  

إطار  156  كبل  تعدادها يامل تارة    البيانات مت أفراد العين  لتحقيق أهداؼ الدراس  ة ت و ر إستبان  ل رضك       
  لتحلي  SPSSي    كة است داـ الرزم  اإل صا ي  للعلـو االجتماعي  عملوف يف سا شررات لإلمسنا يف الشرؽ ا زا رم

االحندار ك  االرتباط كأدنوذج   االحنراؼ املعيارم احلسا  املتوسطمث    إ صا ي ساليمأبيانات االستبان   اعتمادا عل  
بارز كقوم إلدارة املعرف  يف  سر ا داء يف    مت لبات التنمي  املستدام  ك اها  كقد توصلا الدراس  إُف أف هناؾ دكر 

 .كج  العمـويف شررات االمسنا    الدراس  خصوصا  كيف ر  شررات االمسنا يف ا زا ر عل  
مت  املتوس    كخاص  يف املستو ات اإلدار   كرعا تها املعرف  إدارة او وع العليا اإلدارةهتماـ اكتوصي الدراس  ب ركرة  
إ اف  إُف    كالعم  عل   و   معرفتهم ال مني  إُف معرف  صرزن  كالكفاءةذكم ار ة ا فراد املبدعر  تشيفي  خالؿ

إُف العم  يف ف اء إدارة املعرف  بفاعلي  كرفاءة عل   الشرراتالدافعي  كالتحفيز اا  قود ر  أفراد  است داـ كت بيق أسلوب
 .ات ك قيق تفوقهاشررالشام  لل  سر ا داء ج  تول الفردم كعل  املستول ا ماعي كه ا املس

  م .التنمي  املستدا   سر ا داء  ا داء  املعرف  إدارة الكلمات المفتاحية:
 

Abstract :  

Theoretically, this Study sought to determine the role of knowledge management in raising 

the performance efficiency of the economic organization under the controls of sustainable 

development; it was applied to a sample of cement companies in Algeria. the study have been 

identified through an independent variable represented in Knowledge management in its various 

processes (diagnosis, generation, acquisition, distribution, application of knowledge and knowledge 

management technology),and a dependent variable (the performance) and its various perspectives 

were in (Financial, Customer, Internal business processes, Learning, growth and Sustainability – 

societal- perspective). 

 To achieve the above objectives, questionnaire was developed and distributed to a sample 

consists of (156 subjects working in six cement companies in the east of Algeria), and then The 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used to analyze questionnaire data, depending on 

descriptive statistical techniques such as (mean, standard deviation) and analytical statistical 

techniques such as (correlation and regression model), the study found that there is a strong role of 

knowledge management in improving performance in light of the requirements of sustainable 

development in the cement companies in particular, and in all cement companies in Algeria in 

general.  

The study recommends the need for senior management to focus on knowledge management, 

especially at middle management levels, by encouraging creative and experienced individuals to 

transform their implicit knowledge into explicit knowledge, in addition to the use and application of 

motivation and incentive methods which lead all companies to work effectively and efficiently in the 

knowledge management space at both levels individually and collectively, and this leads to improve 

the overall performance of companies and achieve their superiority. 

Keywords: Knowledge management, performance, performance improvement, sustainable 

development 

Keywords: Knowledge management, performance, performance improvement, sustainable 

development. 

 

 


