
ت الدًملساػُت الشػبُت  الجمهىزٍت الجصائٍس

وشازة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي 

 حامػت غبد الخمُد ابً بادٌع

ت والاكخصادًت وغلىم الدظُير  ولُت الػلىم الخجاٍز

 غلىم الدظُير:كظم 

 

 

 

 

 مرهسة ملدمت اطخىماال ملخؼلباث هُل شهادة ماطتر أوادًمي

  الدؿُحر ؤلاؾتراجُجي:  جسهو                                                         ٖلىم الدؿُحر                                              في   

 

 

 

ألاؾخاط زلُٟت الخاج  : جدذ بقغاٝ                                            زُا٫ وثام           :مً إغداد الؼالبخين

م٣ضم الٗباؾُت                                                    

: هىكشذ غلىا أمام اللجىت املىىهت مً                                                                 

 الاطم والللب السجبــت الصفت

ُت الُُب  . ص ؤؾخاط مدايغ  ؤ عثِؿا  مٗاٞع

ا وم٣غعا  زلُٟت الخاج. ص ؤؾخاط مدايغ  ؤ مكٞغ

مىا٢كا    صباحي ؤمُىت . ص ؤؾخاط مدايغ  ؤ

    

 

. 2022 ـ 2021: الظىت الجامػُت 

ص جىافظُت املؤطظاث الاكخصادًت  .دوز إدازة املػسفت في حػٍص

 مظخغاهم- دزاطت خالت شسهت اجصاالث الجصائس 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ت الدًملساػُت الشػبُت  الجمهىزٍت الجصائٍس

وشازة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي 

 حامػت غبد الخمُد ابً بادٌع

ت والاكخصادًت وغلىم الدظُير  ولُت الػلىم الخجاٍز

 غلىم الدظُير:كظم 

 

 

 

 

 مرهسة ملدمت اطخىماال ملخؼلباث هُل شهادة ماطتر أوادًمي

  الدؿُحر ؤلاؾتراجُجي: جسهو                                                         في ٖلىم الدؿُحر                                      

 

 

 

 ألاؾخاط زلُٟت الخاج :                                             جدذ بقغاٝ زُا٫ وثام             :مً إغداد الؼالبخين

م٣ضم الٗباؾُت                                                      

: هىكشذ غلىا أمام اللجىت املىىهت مً                                                                         

 الاطم والللب السجبــت الصفت

ُت الُُب . ص ؤؾخاط مدايغ ؤ عثِؿا   مٗاٞع

ا وم٣غعا  زلُٟت الخاج. ص ؤؾخاط مدايغ ؤ مكٞغ

مىا٢كا    صباحي ؤمُىت . ص ؤؾخاط مدايغ ؤ

    

 

. 2022 ـ 2021: الظىت الجامػُت 

ص جىافظُت املؤطظاث الاكخصادًت  .دوز إدازة املػسفت في حػٍص

 مظخغاهم- دزاطت خالت شسهت اجصاالث الجصائس 



 

 

 

بىا الهبر  بضاًت الك٨غ هلل ٖؼ وحل الظي ؤٖاهىا وقض مً ٖؼمىا إل٦ما٫ َظا البدث، ووك٨ٍغ عا٦ٗحن، الظي َو

.  واإلاُاولت والخدضي والخب لىجٗل مً َظا اإلاكغوٕ ٖلما ًيخٟ٘ به 

" . مً لم ٌك٨غ الىاؽ لً ٌك٨غ هللا:"       ٢ا٫ عؾى٫ هللا  ــــ نلى هللا ٖلُه وؾلم ــــ 

مً حهض في ؾبُل ج٣ضًم َظا البدث في نىعجه ٌ ٖلى ما بظ٫" زلُٟت الخاج"ؤج٣ضم بالك٨غ بلى ألاؾخاط اإلاكٝغ  

النهاثُت، وبلى ؤؾاجظة ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر  بجامٗت ٖبض الخمُض ابً باصٌـ، ومً ؾاَم باإلاؿاٖضة مً ٢ٍغب ومً 

 .بُٗض في بهجاػ َظا البدث

حن ٖلى مىا٢كت َظا البدث  .وفي ألازحر ؤق٨غ ٧ل ألاؾاجظة اإلادترمحن اإلاكٞغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:  الخمض هلل والهالة والؿالم ٖلى ؾُض اإلاغؾلحن وزاجم الىبُحن مدمض ابً ٖبض اله وآله وصخبه ومً والٍ وبٗض

٣ىا لخثمحن َظٍ الخُىة في مؿحرجىا الضعاؾُت بمظ٦غجىا َظٍ  الخمض هلل الظي ٞو

محن خٟٓهما هللا  زمغة الجهض والىجاح بًٟله حٗالى مهضاة بلى الىالضًً ال٨ٍغ

وؤصامهما هىعا لضعبي 

مت التي ؾاهضجني وال جؼا٫ مً بزىة وؤزىاث  ل٩ل الٗاثلت ال٨ٍغ

اَم هللا وو٣ٞهم  ٣ُاث اإلاكىاع الالحي ٢اؾمىني لخٓاجه ٖع بلى ٞع

 2022بلى ٧ل ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر صٞٗت 

حامٗت ٖبض الخمُض ابً باصٌـ ، مؿخٛاهم 

بلى ٧ل مً ٧ان لهم ؤزغ ٖلى خُاحي، وبلى ٧ل 

مً ؤخبهم ٢لبي ووؿيهم ٢لمي 

                                                                    زُا٫ وثام      

 

 

 



 

 

ُٓم ؾلُاهه، الخمض هلل الظي ؤٖاهىا بالٗلم وػٍيىا بالخلم  الخمض هلل خمضا ًل٤ُ ب٣ضعجه وحالله وهىع وحهه ٖو

وؤ٦غمىا بالخ٣ىي وحملىا بالٗاُٞت والبر٦ت، والهالة والؿالم ٖلى ؾُض اإلاغؾلحن وزاجم الىبُحن مدمض ابً ٖبض 

:  اله وآله وصخبه ومً والٍ وبٗض

غ الضهُا بىحىصَا وال هىاٞيها خ٣ها مهما ٖاملحن : اَضي زمغة ٖملي َظا بلى  ؤخ٤ الىاؽ بصخبتي، بلى مً جَؼ

:  ؤمي خبِبتي" حاَضًً

"  ؤبي الٛالي" بلى الهض٤ً ألاو٫ والكمٗت التي جدتر١ مً ؤحلىا 

"  بزىحي"الظًً ٢اؾمذ مٗهم خىان ؤمي وؤبي، و٧اهىا صوما الؿىض لي، ؾغ بهجتي وؾٗاصحي

اء، ولم ًضع ْهٍغ في ٧ل مدىاء، و٧ان عمؼا للغيا الظي  بلى مً ٧ان لي ألامل ، الهبر والُٗاء، الخب والٞى

"  ػوجي الٛالي" عيِذ به

ؼاء  ا ولم ًبسل بالُٗاء ؤؾاجظحي ألٖا بلى ٧ل مً ٖلمني خٞغ

تها في الخُاة  ٣ُت صعبي وؤًٞل نض٣ًت ٖٞغ "  وثام"بلى ٞع

٧ل مً لم ًدؿ٘ له اإلاجا٫ لظ٦ٍغ ولم جيؿه الظا٦غة         

   م٣ضم ٖباؾُت  
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 ؤلاَضاء   
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 م٣ضمت ٖامت  1

 ٌ  إلاػاز املفاَُمي للمػسفت:  الفصل  و

 جمهُد 7

 مدزل هظسي خىٌ املػسفت : املبدث  ٌو  8
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ت ومباصئها : اإلاُلب الثالث  13 ؤصواث بصاعة اإلاٗٞغ

ٌ :    املبدث الثالث  15   إدازة املػسفت وغملُاتها أطاطُاث خى

ت مخُلباث: اإلاُلب ألاو٫  15 ا بصاعة اإلاٗٞغ ىانَغ  ٖو

اث٠: اإلاُلب الثاوي  16 ت ْو   بصاعة اإلاٗٞغ

ت مغاخل: اإلاُلب الثالث  17   بصاعة اإلاٗٞغ

 هماذج واطتراجُجُاث إدازة املػسفت وغملُاتها : السابؼ   املبدث  18

ت: اإلاُلب ألاو٫  18   هماطج بصاعة اإلاٗٞغ

ت: اإلاُلب الثاوي  23  اؾتراجُجُاث بصاعة اإلاٗٞغ

ت :الثالثاإلاُلب  24  ٖملُاث بصاعة اإلاٗٞغ

 زاجمت الٟهل ألاو٫  25

 غمىمُاث خىٌ امليزة الخىافظُت: الفصل الثاوي 

 جمهُد 29

 ماَُت امليزة الخىافظُت :    املبدث  ٌو  30

 حٍٗغ٠ الخىاٞؿُت وؤؾبابها: اإلاُلب ألاو٫  30

 حٍٗغ٠ اإلاحزة الخىاٞؿُت، زهاثهها وؤهىاٖها : اإلاُلب الثاوي  31

 ؤَمُت وؤَضاٝ اإلاحزة الخىاٞؿُت : اإلاُلب الثالث  34

ا ومددداتها: املبدث الثاوي  34  دوزة خُاة امليزة الخىافظُت، مصادَز



III 
 

 صوعة خُاة اإلاحزة الخىاٞؿُت : اإلاُلب ألاو٫  34

 مهاصع اإلاحزة الخىاٞؿُت : اإلاُلب الثاوي  35
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:  فهسض الجداٌو                                                                         

ٌ السكم  الصفدت  غىىان الجدو

ت   (01)الجدٌو زكم   24ٖملُاث بصاعة اإلاٗٞغ

 43ؤلاؾتراجُجُاث الخىاٞؿُت   (02)الجدٌو زكم 

 43ملخو ٖام لئلؾتراجُجُاث الٗامت للخىاٞـ  (03)الجدٌو زكم 

  43مساَغ ؤلاؾتراجُجُاث الخىاٞؿُت   (04)الجدٌو زكم 

 58 مٗامل الثباث ؤلٟا ل٨غومبار (05)الجدٌو زكم 

 59 جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب الجيـ (06)الجدٌو زكم 

 60 جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب الٗمغ (07)الجدٌو زكم 

 59 جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب اإلاؿخىي الخٗلُمي (08)الجدٌو زكم 

 60 جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب الخبرة اإلاهىُت (09)الجدٌو زكم 

ُٟي (10)الجدٌو زكم   62 جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب اإلاؿمى الْى

  62 مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن بحن الضعحت ال٩لُت والبٗضًً ألاؾاؾُحن في الاؾخماعة (11)الجدٌو زكم 

ت واإلاحزة الخىاٞؿُت (12)الجدٌو زكم   63 مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن للٗال٢ت بحن جىلُض اإلاٗٞغ

ت واإلاحزة الخىاٞؿُت (13)الجدٌو زكم  ً اإلاٗٞغ  63 مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن للٗال٢ت بحن جسٍؼ

ت واإلاحزة الخىاٞؿُت (14)الجدٌو زكم   64 مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن للٗال٢ت بحن جىػَ٘ اإلاٗٞغ

ت واإلاحزة الخىاٞؿُت (15)الجدٌو زكم   64 مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن للٗال٢ت بحن جُب٤ُ اإلاٗٞغ
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: فهسض  شياٌ                                                                 

 السكم غىىان الشيل  الصفدت

ت ٫ 18  (01)الشيل زكم  Wiig همىطج بصاعة اإلاٗٞغ

ت في همىطج   19  (02)الشيل زكم  Duffyٖملُاث بصاعة اإلاٗٞغ

ت ٖىض  20  (03)الشيل زكم  ماع٧ىعصثهمىطج بصاعة اإلاٗٞغ

ت لىجم ٖبىص هجم  21  (04)الشيل زكم  همىطج بصاعة اإلاٗٞغ

ُت  22  (05)الشيل زكم  Bots and buijinهمىطج ؾلؿلت ال٣ُم اإلاٗٞغ

ت  26  (06)الشيل زكم  ٖملُاث بصاعة اإلاٗٞغ

 (07)الشيل زكم  ؤهىإ اإلاحزة الخىاٞؿُت  33

 (08)الشيل زكم  مهاصع اإلاحزة الخىاٞؿُت  36

 (09)الشيل زكم  ماقغاث اإلاحزة الخىاٞؿُت  38

 (10)الشيل زكم  ؤبٗاص اإلاحزة الخىاٞؿُت  40

 (11)الشيل زكم   Porter ؤلاؾتراجُجُاث ألاؾاؾُت ٫ 40

 (12)الشيل زكم  .اله٩ُل الخىُٓمي لكغ٦ت اجهاالث الجؼاثغ 50

اث 54  (13)الشيل زكم  .اله٩ُل الخىُٓمي للمضًٍغ

ت 55  (14)الشيل زكم  .اله٩ُل الخىُٓمي للى٧الت الخجاٍع

 (15)الشيل زكم  جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب الجيـ 59

 (16)الشيل زكم  جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب الٗمغ 60

 (17)الشيل زكم  جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب اإلاؿخىي الخٗلُمي 61

 (18)الشيل زكم  جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب الخبرة اإلاهىُت 61

ُٟي 62  (19)الشيل زكم  جىػَ٘ ُٖىت الضعاؾت خؿب اإلاؿمى الْى
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: فهسض املالخم                                                                             

 السكم لخمغىىان الم الصفدت

ت  77 ؼ جىاٞؿُت اإلااؾؿت الا٢خهاصًتاؾخماعة خى٫ بصاعة اإلاٗٞغ  (01)امللخم زكم  في حٍٗؼ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمــة عامــة
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:  مــلــدمــت 

ما٫ بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ وؤبٗاص بؾتراجُجُت ٧الخهى٫ ٖلى الثروة ، حُٗٓم  حؿعى ٧ل مىٓمت مً مىٓماث ألٖا

حر اإلااصًت وبظل٪ جد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت والاهضماج  ألاعباح، جُٟٗل الجىصة الكاملت،خؿً حؿُحر اإلاىاعص اإلااصًت ٚو

ت الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت،  في الا٢خهاص الٗلمي، ٞما ًدضر مً جُىع ج٨ىىلىجي وجض٤ٞ مٗلىماحي مؿهل لؿٖغ

بياٞت بلى الخٛحراث في الهُا٧ل الا٢خهاصًت والؿُاؾُت التي جُغؤ ٖلى البِئت الخىُٓمُت، مما ؤصي بلى يغوعة 

الخ٨ٟحر في مىهج حضًض ًسخل٠ ًٖ اإلاىهج ال٨الؾ٩ُي وطل٪ مً زال٫ الخد٨م في ال٨ٟاءاث الاَخمام باإلبضإ 

ت هي ؤ٢ىي مدغ٥ لئلهخاج  ت واإلاٗٞغ والاؾدثماع في عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي ألن َظا ألازحر ًخًمً حؼء ٦بحر مً اإلاٗٞغ

غ الٗلم وه٣له مً اإلاجا٫ الىٓغي بلى  ٞاإلااؾؿت ؤو اإلاىٓمت ج٣اؽ ٢ُمتها بغؤؾمالها اإلاٗغفي و٢ضعتها ٖلى جٍُى

ت وخضَا ال ج٨ٟي ٞالبض  اإلاجا٫ الخُب٣ُي ٞهي الٗامل ألاؾاس ي لخىمُت ال٨ٟاءاث وحصجُ٘ الابخ٩اع ول٨ً اإلاٗٞغ

ت ؤي ٩ًىن َىا٥ ججمُ٘ للمٗلىماث مً مهاصع  مً ويٗها في ٢لب ٌُٗيها اإلاٗنى الخام واإلاخمثل في بصاعة اإلاٗٞغ

ا، وزل٤ ؤؾالُب وؾلى٦ُاث ٢ُاصًت حضًضة حؿمذ بهىاٖت ال٣غاع ب٨ٟاءة،  صازلُت وزاعحُت، جدلُلها، جٟؿحَر

ما٫ وهي مً ؤَم  ت بِئت ألٖا ت حٗخبر مً بحن ؤ٦ثر اإلاماعؾاث الٗملُت مالثمت م٘ الخٛحراث اإلادؿاٖع ٞةصاعة اإلاٗٞغ

غ وا٦دؿاب اإلاىٓماث محزة جىاٞؿُت و٦ظا  ت الخضًثت إلخضار الخُٛحر والخٍُى ؤلاؾتراجُجُاث وألاؾالُب ؤلاصاٍع

.  جدؿحن ألاصاء وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغحىة 

ت ؾخهبذ ًىما ما " في ٦خابه ما بٗض اإلاجخم٘ الهىاعي  " Perer drucker" خُث ٣ًى٫  بن بهخاحُت اإلاٗٞغ

باليؿبت للبلض، للهىاٖت، وللماؾؿت، الٗامل اإلادضص لخىاٞؿُتها واإلاحزة اإلاا٦ضة هي ال٣ضعة ٖلى الاؾخٟاصة 

ت اإلاخاخت ٢بل ؤن ًدهل اإلاىاٞؿىن ٖليها ؼ " ال٣هىي مً اإلاٗٞغ ت في حٍٗؼ وبٛغى الخُل٘ ٖلى صوع بصاعة اإلاٗٞغ

ىا صعاؾت مُضاهُت بماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ مؿخٛاهم، ٧ىنها ماؾؿت  جىاٞؿُت اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ؤحٍغ

ت جد٤ُ٣  ت ٞيها ومضي بم٩اهُت بصاعة اإلاٗٞغ ت مضي اؾخٛال٫ اإلاٗٞغ زضمُت ًخمحز ؾى٢ها بىٕى مً اإلاىاٞؿت إلاٗٞغ

.  محزة جىاٞؿُت 

ؼ جىاٞؿُت ماؾؿت اجهاالث : مً زال٫ ما ج٣ضم ًم٨ىىا َغح ؤلاق٩الُت  ت في حٍٗؼ ما مضي مؿاَمت بصاعة اإلاٗٞغ

 الجؼاثغ؟ 

ُت الخالُت  :    لئلحابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت ًم٨ىىا نُاٚت الدؿائالث الٟٖغ

ت؟  ـــ ما اإلا٣هىص بةصاعة اإلاٗٞغ

ت في جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت؟  ـــ َل حؿاَم ٖملُاث بصاعة اإلاٗٞغ

ت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت في ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ؟   ـــ ما ؤزغ بصاعة اإلاٗٞغ

:  فسطُاث الدزاطت 

ت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت  .  ـــ ًىحض ؤزغ طو صاللت بخهاثُت لخىلُض اإلاٗٞغ

ت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت  ً اإلاٗٞغ .  ـــ ًىحض ؤزغ طو صاللت بخهاثُت لخسٍؼ

ت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت  .  ـــ ًىحض ؤزغ طو صاللت بخهاثُت لخىػَ٘ اإلاٗٞغ

ت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت  .  ـــ ًىحض ؤزغ طو صاللت بخهاثُت لخُب٤ُ اإلاٗٞغ
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:  دواعي ازخُاز مىطىع الدزاطت  

ُت وؤزغي  ت ٧ان وعاءٍ صواٞ٘ وؤؾباب شجٗخىا لضعاؾت، جمثلذ في ؤؾباب مىيٖى ازخُاعها إلاىيٕى بصاعة اإلاٗٞغ

.  طاجُت

ُت في  :  جمثلذ ألاؾباب اإلاىيٖى

ظا اإلاىيٕى َى مً جسههىا .  ـــ هدً َلبت جسهو بصاعة ؤٖما٫ َو

.  ـــ مىيٕى مهم وجدخاحه ٧ل اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت 

:  وؤؾباب طاجُت 

.  ـــ ٢ضعة ٞهمىا لهظا اإلاىيٕى 

بدىا في بزغاء اإلا٨خبت بهظا اإلاىيٕى  .  ـــ ٚع

.  ـــ َى مً جسهو الض٦خىع اإلاكٝغ الظي ا٢ترخه ٖلُىا 

:  أَمُت الدزاطت 

ؼ جىاٞؿُت اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت، خُث  ت وصوعَا في حٍٗؼ ٨ًدس ي اإلاىيٕى ؤَمُت بالٛت ٞهى ًخٗل٤ بةصاعة اإلاٗٞغ

:  ج٨مً ألاَمُت ُٞما ًلي

ت، ٧ىنها حؿاٖض اإلااؾؿت ٖلى مىاحهت 1 ُت اإلاضعاء والٗاملحن في اإلااؾؿاث بالضوع الظي جلٗبه بصاعة اإلاٗٞغ  ــ جٖى

ت في ْل البِئت اإلا٣ٗضة والضًىام٨ُُت  .  اإلاىاٞؿت وبالخالي جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الب٣اء والىمى والاؾخمغاٍع

حر اإلاىاعص 2 ت جٞى ت في اإلااؾؿاث وزانت في الضو٫ الىامُت، وج٣ضًم ؤولٍى  ــ ٢لت الاَخمام بةصاعة اإلاٗٞغ

ُت  ت واإلاٗٞغ .  الخ٨ىىلىحُت واإلااصًت ٖلى خؿاب الاؾدثماع في اإلاىاعص ال٨ٍٟغ

ت يمً مىاعص اإلااؾؿت، وباألزو ما ًمل٨ه اإلاىعص البكغي صازل 3  ــ ألاَمُت ؤلاؾتراجُجُت التي ج٨ؿبها اإلاٗٞغ

ت مخجضصة، و٧امىت في ٣ٖىلهم، ومهاعاث و٦ظا زبرة ًهٗب ج٣لُضَا حٗض مهضع لخل٤ محزة  اإلااؾؿت مً مٗٞغ

.  جىاٞؿُت للماؾؿت 

ت 4 .   ــ الاَخمام اإلاتزاًض باإلاىعص البكغي باٖخباٍع مهضع ؤلابضإ والخبراث والابخ٩اع ومىلض للمٗٞغ

ت في خُاث اإلااؾؿاث بهٟت ٖامت، وفي مجا٫ اإلاىاٞؿت 5  ــ لٟذ الاهدباٍ بلى الضوع الظي جلٗبه بصاعة اإلاٗٞغ

.  بهٟت زانت، وؤهه الؿالح ألاؾاس ي الظي ًًمً جد٤ُ٣ الخٟى١ الخىاٞس ي 

:  أَداف الدزاطت 

دكٗب  ت واإلاحزة الخىاٞؿُت ٍو الهضٝ الغثِس ي لهظٍ الضعاؾت َى الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت الترابُُت بحن بصاعة اإلاٗٞغ

ُت الخالُت  :  َظا الهضٝ بلى ألاَضاٝ الٟٖغ

ت وبٗملُاتها 1 نها، ه٣لها، وجُب٣ُها  ) ــ الخٍٗغ٠ بةصاعة اإلاٗٞغ ت، جسٍؼ .  (ا٦دؿاب اإلاٗٞغ

، و٧ل ما ًخٗل٤ بجىاهب (الجىصة، الخ٩لٟت، ؤلابضإ، واإلاغوهت) ــ جىيُذ ماَُت اإلاحزة الخىاٞؿُت وؤَم ؤبٗاصَا 2

.  اإلاىاٞؿت 

ت واإلاحزة الخىاٞؿُت 3 .   ــ مداولت الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن جىلُض اإلاٗٞغ

ت واإلاحزة الخىاٞؿُت 4 ً اإلاٗٞغ .   ــ صعاؾت الٗال٢ت بحن جسٍؼ

ت واإلاحزة الخىاٞؿُت 5 ت بحن وكغ اإلاٗٞغ .   ــ مٗٞغ

ت واإلاحزة الخىاٞؿُت 6 .   ــ جدلُل الٗال٢ت بحن جهي٠ُ اإلاٗٞغ
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ت ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت في اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت 7 .  ــ الخٗٝغ ٖلى ؤزغ وصوع جُٟٗل ٖملُاث بصاعة اإلاٗٞغ

: الدزاطاث الظابلت

ودوزَا في جدلُم  املػسفت إدازة مخؼلباث ":املىطىمت ب ،2015 ز،الغفى غبد الخىُم غبد صالح دزاطت( 1

عؾالت ماحؿخحر، ؤ٧اصًمُت ؤلاصاعة و الؿُاؾت للضعاؾاث الٗلُا، ،"حامػاث كؼاع غصة في امليزة الخىافظُت

ت في حامٗت ألا٢ص ى، ٚؼة، ٞلؿُحن،  َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى ببغاػ الضوع الظي جلٗبه مخُلباث بصاعة اإلاٗٞغ

الجامٗاث الٟلؿُُيُت لخل٤ محزة جىاٞؿُت لها في ٢ُإ ٚؼة ومً الىخاثج التي جىنلذ بليها، ؤن الجامٗاث 

ت مً ألابٗاص  ت في مجمٖى حر مخُلباث بصاعة اإلاٗٞغ ت بيؿبت  )حٗمل ٖلى جٞى  الث٣اُٞت % 73,40ال٣ىي البكٍغ

 وؤزبدذ الضعاؾت ؤن َىا٥  68,9%3 ال٣ُاصة الخىُٓمُت 71,40% ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث % 72,31الخىُٓمُت 

ت واإلاحزة الخىاٞؿُت و٢ض ازخلٟذ ًٖ صعاؾدىا في صعاؾتها لضوع  ت بحن مخُلباث بصاعة اإلاٗٞغ وحىص ٖال٢ت ٢ٍى

ت إلصاعة  ت في الجامٗاث، ٞضعاؾدىا ع٦ؼث ًٖ ٦ُُٟت مؿاَمت الٗملُاث الجىٍَغ حر مخُلباث بصاعة اإلاٗٞغ جٞى

ت في جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت  .  اإلاٗٞغ

ت ومخٛحر اإلاحزة الخىاٞؿُت  وحكابهذ الضعاؾخحن في ٧ىنهما ًضعؾان الٗال٢ت ؤلاعجباَُت بحن مخٛحر بصاعة اإلاٗٞغ

٤ بغهامج الخدلُل  و٦ظل٪ في بجباٖهما للمىهج الىنٟي الخدلُلي واؾخسضام الاؾخبُان وجدلُل الىخاثج ًٖ ٍَغ

  . SPSSؤلاخهاجي

م غً الخىافظُت امليزة جدلُم : ب املىطىمت (: Maykel jichouki) 2014 حِكى٧ي ماًيل دزاطت (2  ػٍس

.  هُيُا الظاخلُت، املىؼلت فىادق دزاطت املػسفت إدازة

Achieving competitive adventage through knowledge practises by hotels in the coastel 

region . 

ت مً الٟىاص١  ت، في مجمٖى ٤ بصاعة اإلاٗٞغ تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى بْهاع مضي جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت ًٖ ٍَغ

اإلاخىاحضة باإلاىا٤َ الؿاخلُت ب٨ُيُا، اٖخمض الباخث في في صعاؾخه ٖلى اإلاىهج الىنٟي و٦ظل٪ الاؾخبُان ومً 

:  ؤَم الىخاثج اإلاخىنل بليها

هم لئلصاعة ب٩ل ؾهىلت وطل٪ بٗض الدكاوع ُٞما بُنهم  ٟحن ًخم٨ىىن مً ببضاء مٗاٞع .  ــ ؤن اإلاْى

ٟحن ٖلى ؤلابضإ بجمُ٘ ؤبٗاصٍ، وبالخالي جد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت ت ٌؿاٖض اإلاْى .  ــ ؤن جبني بصاعة اإلاٗٞغ

ت  ت حٗخمض بضعحت ٦بحرة ٖلى ؤلام٩اهُاث الضازلُت للٟىاص١ ؾىاء ماصًت ؤو بكٍغ  . ــ ؤن جبني بصاعة اإلاٗٞغ

 صىاغت غملُت جدظين في املػسفت إدازة مظاَمت "ب املىطىمت ،2011،زلُفت بً أخمد الباخث دزاطت (3

مظ٦غة ، بالىادي الاكخصادًت املؤطظاث مً غُىت خالت دزاطت "الاكخصادًت باملؤطظت إلاطتراجُجي اللساز

 ، ت و اإلاٗاٝع م٣ضمت الؾخ٨ما٫ مخُلباث قهاصة اإلااحؿخحر في ٖلىم الدؿُحر، جسهو ا٢خهاص بصاعة اإلاٗٞغ

ت، اإلاغ٦ؼ الجامعي بالىاصي،الجؼاثغ   .٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر و الٗلىم الخجاٍع

ت في جدؿحن نىاٖت ال٣غاع ؤلاؾتراجُجي ل٣ُإ اإلااؾؿاث  َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى جإ٦ض صوع بصاعة اإلاٗٞغ

ت وال٣غاع ؤلاؾتراجُجي .  الا٢خهاصًت، وجىيُذ الٗال٢ت بحن بصاعة اإلاٗٞغ

:  و٢ض جىنلذ الىخاثج ؤَمها 

ت ونىاٖت ال٣غاع ؤلاؾتراجُجي بط خ٣٣ذ هدُجت الاعجباٍ   . % 45,6ــ وحىص ٖال٢ت اعجباَُت بحن بصاعة اإلاٗٞغ
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ــ  وحىص ي٠ٗ ٦بحر في اٖخماص اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ٖلى ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث اإلاؿاٖضة لٗملُاث بصاعة 

ت . اإلاٗٞغ

ــ ٖضم اَخمام اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت بالىاصي باؾخ٣ُاب ألاٞغاص اإلابضٖحن وطوي اإلاهاعاث الٗالُت في الٗمل 

ت بهىاٖت ال٣غاع  الا٢خهاصي، و٢ض ازخلٟذ الضعاؾخحن في ٧ىن َظٍ الضعاؾت جضعؽ ٖال٢ت بصاعة اإلاٗٞغ

ت باإلاحزة الخىاٞؿُت  ت مً اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت، ؤما صعاؾدىا ٞخضعؽ ٖال٢ت بصاعة اإلاٗٞغ ؤلاؾتراجُجي في مجمٖى

,  في ماؾؿت ا٢خهاصًت واخضة 

ت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت : ؤما ؤوحه الدكابه ٩ٞاهذ  ان ٦الَما صعؾا مىيٕى جُب٤ُ بصاعة اإلاٗٞغ اإلاىيٖى

  .  SPSSو٦ظل٪ في بجباٖهما اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي واؾخسضام الاؾخبُان وبغهامج الخدلُل ؤلاخهاجي 

:  املىهج الدزاطت 

بُٗت وهٕى اإلاٗلىماث  ُت خى٫ مىيٕى بدثىا َو ل٣ضعجىا ٖلى ؤلاحابت ًٖ ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت وحؿائالتها الٟٖغ

بي اإلاخمثل في صعاؾت الخالت في  غة ٖىه وحب ٖلُىا اؾخسضام ؤؾلىب الىن٠، و٦ظل٪ اإلاىهج الخجٍغ اإلاخٞى

: الٟهل الثالث مً ؤحل بؾ٣اٍ الجاهب الىٓغي ٖلى الجاهب الخُب٣ُي باالؾخٗاهت باألصواث الخالُت

 . SPSSالاؾخبُان، البرهامج الخدلُل ؤلاخهاجي 

:  َُيل الدزاطت  

لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ َظٍ الضعاؾت وؤلاحابت ٖلى الدؿائالث اإلاُغوخت في ؤلاق٩الُت جم ج٣ؿُم اإلاىيٕى بلى زالزت 

.  ٞهى٫ بط زهها ٞهلحن للجاهب الىٓغي والٟهل ألازحر للجاهب الخُب٣ُي 

ت وبصاعتها وجم ج٣ؿُمه بلى ؤعبٗت مباخث، جىاو٫  اع اإلاٟاَُمي للمٗٞغ ٟٞي الٟهل ألاو٫ جم الخُغ١ بلى ؤلَا

ت،  ت، ؤما اإلابدث الثاوي ٣ٞض جىاو٫ مضزل هٓغي خى٫ بصاعة اإلاٗٞغ اإلابدث ألاو٫ مضزل هٓغي خى٫ اإلاٗٞغ

ت ؤما اإلابدث الغاب٘ ٞخُغ٢ىا ُٞه بلى هماطج، بؾتراجُجُاث بصاعة  واإلابدث الثالث ؤؾاؾُاث خى٫ بصاعة اإلاٗٞغ

ملُاتها  ت ٖو .  اإلاٗٞغ

ؤما في الٟهل الثاوي جم الخُغ١ بلى ٖمىمُاث خى٫ اإلاحزة الخىاٞؿُت ، وجم ج٣ؿُمه بلى ؤعبٗت مباخث، جىاو٫ 

ا  اإلابدث ألاو٫ ماَُت اإلاحزة الخىاٞؿُت، ؤما اإلابدث الثاوي ٣ٞض جىاو٫ صوعة خُاة اإلاحزة الخىاٞؿُت، مهاصَع

ومدضصاتها، بِىما اإلابدث الثالث ٣ٞض جُغ٢ىا ُٞه بلى ماقغاث، ؤبٗاص اإلاحزة الخىاٞؿُت وبؾتراجُجُاتها، واإلابدث 

ت باإلاحزة الخىاٞؿُت   . الغاب٘ جىاو٫ ٖال٢ت بصاعة اإلاٗٞغ

:  في َظٍ الضعاؾت واحهخىا نٗىباث ٖضًضة مً بُنها : صػىباث الدزاطت 

.  حٗظع الخهى٫ ٖلى بٌٗ اإلاغاح٘ التي ٧ان بم٣ضوعَا بزغاء اإلاىيٕى ؤ٦ثر ـ 

. َبُٗت اإلاىيٕى في خض طاجه، خُث ٌكمل ٖضص ٦بحر مً اإلاٟاَُم اإلاسخلٟت و اإلاخضازلت ـ 

.  الى٣و في الضعاؾاث اإلاُضاهُت التي حكمل مىيٕى اإلاحزة الخىاٞؿُت ـ 

ت  ـ نٗىبت جدلُل اإلاىيٕى بٗم٤ ٖلمي وطل٪ ألن جد٤ُ٣ َظا الهضٝ ًخُلب مً ؤي باخث ٢ضعاث ٨ٍٞغ

. ومهاعاث طَىُت ًهٗب جىمُتها
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مدزل هظسي خىٌ املػسفت  : املبدث  ٌو 

مدزل هظسي خىٌ إدازة املػسفت  : املبدث الثاوي 

ٌ : املبدث الثالث    إدازة املػسفت وغملُاتهاأطاطُاث خى

هماذج، إطتراجُجُاث إدازة املػسفت وغملُاتها  : السابؼاملبدث 
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 : ملدمت الفصل  ٌو 

ت ٢ضًمت وحضًضة في آن واخض ، خُث صعج الٟالؾٟت ال٨خابت ٖلى َظا اإلاىيٕى مظ آالٝ  حٗخبر بصاعة اإلاٗٞغ

الؿىحن ، ٧ىنها ج٨دؿب ؤَمُت متزاًضة في ْل الخدضًاث ال٨بحرة، ٞهي حٗخبر مً ؤَم ألا٩ٞاع اإلاٗانغة التي لها 

ت حؿعى بلى جىلُض اإلاٗاٝع وجهيُٟها وجغجُبها بما  جإزحر ٦بحر في هجاح ؤٖما٫ اإلااؾؿاث ، وهي ؤصاة ووؾُلت بصاٍع

ما٫  :  َظا ما هخُغ١ بلُه مً زال٫ ج٣ؿُم َظا الٟهل بلى ؤعبٗت مباخث . ًد٤٣ جمحزا وهجاخا إلاىٓماث ألٖا

ت : اإلابدث ألاو٫  .   مضزل هٓغي خى٫ اإلاٗٞغ

ت : اإلابدث الثاوي  .  مضزل هٓغي خى٫ بصاعة اإلاٗٞغ

ت : اإلابدث الثالث  .  ؤؾاؾُاث خى٫ بصاعة اإلاٗٞغ

ملُاتها : اإلابدث الغاب٘  ت ٖو  .  هماطج ، اؾتراجُجُاث بصاعة اإلاٗٞغ
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.  مدزل هظسي خىٌ املػسفت: املبدث  ٌو 

ت و زهاثهها، باإلياٞت بلى : ؾيخُغ١ في َظا اإلابدث بلى  ت و ؤَمُتها، و ٦ظا ؤهىإ اإلاٗٞغ مٟهىم اإلاٗٞغ

ا  .  مهاصَع

 .مفهىم املػسفت وأَمُتها: املؼلب  ٌو 

:  مفهىم املػسفت : أوال 

ت ؤخض الٗىانغ ألاؾاؾُت يمً ؾلؿلت مخ٩املت، جبضؤ Hendersen و  Harrisــــ ًغي ٧ل مً   بإن اإلاٗٞغ

ظٍ ألازحرة هي ؤؾاؽ الابخ٩اع  ت، زم بلى خ٨مت َو   1.باإلقاعاث، زم بلى مٗلىماث، زم بلى مٗٞغ

ت ؤًًا  بإنها مٗلىماث مىٓمت ٢ابلت لالؾخسضام في خل مك٩لت مُٗىت ؤو هي مٗلىماث مٟهىمت : " ــــ حٗٝغ اإلاٗٞغ

 2" . مدللت ومُب٣ت

ت ؤنل حضًض ٚحر ملمىؽ، وهي ؤخض ؤَم ٖىامل ؤلاهخاج والظي ٌٗخبر مىعصا : (2005)ـــ خؿب هجم  اإلاٗٞغ

ا ؤلاصاعة مهضعا ؤؾاؾُا للمحزة الخىاٞؿُت، و٢ض ؤ٦ض ال٨بِس ي  ؤؾاؾُا لخل٤ الثروة في الا٢خهاص ٦ما حٗخبَر

ت ٖلى ؤنها جغحمت اإلاٗلىماث بلى ألاصاء، وطل٪ بهضٝ جد٤ُ٣ مهمت Drucker Peterؤن (2005)  ٖٝغ اإلاٗٞغ

ت طاث مؿخىي  مدضصة ؤو الىنى٫ بلى َضٝ ؤو ش يء مٗحن وهي هٕى مً ال٣ضعاث ال ًمل٨ها بال اإلاىاعص البكٍغ

ت مغجٟٗت   ٣ٖ.3لي ومهاعاث ٨ٍٞغ

غ " ــــ  ىه مً خهُلت البدث الٗلمي والخ٨ٟحر والضعاؾاث اإلاُضاهُت وجٍُى ت طل٪ الغنُض الظي جم ج٩ٍى اإلاٗٞغ

ا مً ؤق٩ا٫ ؤلاهخاج ال٨ٟغي لئلوؿان ٖبر الؼمان  حَر ت، ٚو  4.اإلاكغوٖاث ؤلابخ٩اٍع

ف الظابلت وظخسلص  : مً الخػاٍز

خم جغحمتها  ت مٗلىماث و٢ضعاث ًمخل٨ها اإلاىعص البكغي ٍو ت هي ؤَم مىعص في اإلااؾؿت، وهي مجمٖى اإلاٗٞغ

ُٟها لجٗلها ٢اصعة ٖلت جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت اإلاغحىة .  وجْى

 : أَمُت املػسفت : ثاهُا 

ت ،َظا ما ػاص مً الاَخمام بها ،بط جبرػ ؤَمُتها في   :  هٓغا لؤلَمُت ال٨بحرة التي جدٓى بها اإلاٗٞغ

ت في جد٤ُ٣ اإلاغوهت في اإلااؾؿاث وطل٪ مً زال٫ اٖخماصَا ٖلى مسخل٠ ؤق٩ا٫ الخيؿ٤ُ و  ـــ حؿاَم اإلاٗٞغ

 5. الخىُٓم مما ًجٗلها ؤ٦ثر مغوهت 

ىهغا ؤؾاؾُا مً ٖىانغ ؤلاهخاج التي حؿاَم في زل٤ اإلاحزة  ت الُىم مىعصا اؾتراجُجُا َاما ٖو ـــ ؤنبدذ اإلاٗٞغ

اصة في ال٣ضعة ؤلاهخاحُت   6. الخىاٞؿُت و الٍؼ

 

 

                                                             
ت في اإلاىٓماث "  ـ َُثم ٖلي حجاػي،  1  .  46، م 2014، صاع الغيىان لليكغ والخىػَ٘، ٖمان ، ألاعصن، الُبٗت ألاولى، " اإلاىهجُت اإلاخ٩املت إلصاعة اإلاٗٞغ
اصاث،  2 ت"  ـ مدمض ٖىاص الٍؼ  .  19، م2008، صاع الهٟاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، الُبٗت ألاولى، "اججاَاث مٗانغة في بصاعة اإلاٗٞغ
ت بُضاٚىحُت مىحهت لُلبت الؿىت ألاولى ماؾتر، جسهو بصاعة اإلاىاعص البكغي، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ، "بصاعة اإلاٗاٝع"  ـ م٣غاف ٞىػٍت،  3 ، مُبٖى

لىم الدؿُحر، حامٗت حُجل، الؿىت الجامُٗت  ت ٖو  .  21 ،20م . ، م 2021ــ 2020الخجاٍع
ت ، اإلاماعؾاث واإلاٟاَُم،"  ـ ابغاَُم الخلٝى اإلال٩اوي،  4  .  30، م 2007، صاع الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، "بصاعة اإلاٗٞغ

.  22 ماإلاغح٘ هٟؿه،  م٣غاف ٞىػٍت ،  ـ5
  . 22 م٣غاف ٞىػٍت، اإلاغح٘ هٟؿه، م   6
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ت ٦مىخج نهاجي ًخم اإلاخاحغة بها وبُٗها مً ؤحل زل٤ مىخجاث حضًضة ؤو  ــ ًم٨ً للمىٓماث الاؾخٟاصة مً اإلاٗٞغ

 1. بصزا٫ حٗضًالث ٖلى مىخج مٗحن 

ما٫  ت في حٗل اإلاىٓماث ٢اصعة ٖلى الخ٠ُ٨ و مىاحهت الخٛحراث التي جدضر في بِئت ألٖا ــ حؿاَم اإلاٗٞغ

 2. الكضًضة  الخ٣ُٗض 

م ٖلى ؤلابضإ و الابخ٩اع بك٩ل  دَٟؼ ت باإلاىٓمت ٌصج٘ ألاٞغاص و الجماٖاث و٦ظا اإلاىٓمت ٩٦ل ٍو غ اإلاٗٞغ ــــ جٞى

 3. صاثم ومؿخمغ 

 .أهىاع املػسفت وزصائصها : املؼلب الثاوي 

:  أهىاع املػسفت : أوال 

 :  بلى Nonaka et Taeuchiًهىٟها 

:  ـــ املػسفت الظاَسة 1

هي ٧ل البُاهاث واإلاٗلىماث واإلاؿدىضاث اإلاخٗل٣ت بالبُاهاث و البرامج وؤلاحغاءاث الخانت باإلاىٓمت، و٧ل 

غ، مضوهاث،  ُُٟت، ج٩ىن في ق٩ل وزاث٤، مغاح٘، ٦خب، ج٣اٍع ٖملُاث الدكُٛل ومسخل٠ الٗملُاث الْى

ومؿدىضاث، ج٩ىن مسؼهت في وؾاثِ ال٨تروهُت ع٢مُت، وبظل٪ هي ؾهلت الىن٠ والخدضًض وؾهلت اإلاكاع٦ت 

 . بحن ؤٞغاص اإلاىٓمت 

:  ـــ املػسفت الظمىُت 2

ت اإلاسؼهت في ٣ٖى٫ ألاٞغاص واإلا٨دؿبت مً زال٫ جغا٦م زبراث ؾاب٣ت ، ٢ض ج٩ىن حماُٖت بال ؤنها  هي اإلاٗٞغ

ً ٞهي هاججت ًٖ  ٚالبا ما ج٩ىن طاث َاب٘ شخص ي، ٞخ٩ىن َىا٥ نٗىبت في الخهى٫ ٖليها ؤو ه٣لها لآلزٍغ

هم    4.ٖملُاث جخم صازل ال٣ٗل ؤلاوؿاوي مً ج٨ٟحر وبصعا٥ ٞو

 : زصائص املػسفت : ثاهُا 

ت  :  مً ؤَم زهاثو اإلاٗٞغ

ت وطل٪ مً زال٫ ٖملُاث البدث الٗلمي ، و٦ظا : ـــ املػسفت جىلد وججدد  بٌٗ اإلاىٓماث حؿخُُ٘ جىلُض اإلاٗٞغ

ت  ىلضون اإلاٗٞغ  5. ألاٞغاص الظًً ًبخ٨غون ٍو

ت بةخال٫ اإلاٗاٝع الجضًضة مدل ال٣ضًمت ، ؤو بمىث الصخو الخامل : ـــ املػسفت جخلادم وجمىث  جمىث اإلاٗٞغ

م٨ً ونٟها باإلاُخت وؿبُا  ٣ل اؾخسضامها ، ٍو  6. لها، وبًٗها جخ٣اصم ٍو

                                                             
  . 22م٣غاف ٞىػٍت، مغح٘ ؾاب٤، م   1
  . 22م٣غاف ٞىػٍت، اإلاغح٘ هٟؿه، م   2
٣ُت باٖخماص بؾتراجُجُت الٗال٢ت م٘ الؼبىن في جد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت " ألامحن خلمىؽ،   3 ت الدؿٍى ، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في ٖلىم "صوع بصاعة اإلاٗٞغ

لىم الدؿُحر، حامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غةـ  ت ٖو ىاٍ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت الخجاٍع ت بىالًت ألٚا ت مً البىى٥ الجؼاثٍغ الدؿُحر، صعاؾت ُٖىت مجمٖى

  .36، م 2017ـ2016الجؼاثغ، الؿىت الجامُٗت 
ان،  4 ت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿت الا٢خهاصًت"  ـ لُٟي مٗخىقي، بًمان بً ٍػ  ،   11اإلاجلض ، مجلت الا٢خهاص الهىاعي ،"ؤزغ بصاعة اإلاٗٞغ

  . 351م  . 2021، 1الٗضص 
  .38، ماإلاغح٘ هٟؿه ـ ألامحن خلمىؽ،  5
  . 38م هٟؿه، اإلاغح٘ ألامحن خلمىؽ،  ـ  6
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ً ؤلال٨تروهُت : ـــ املػسفت جدفظ وجسصن  ت، وخضًثا في وؾاثل الخسٍؼ ت في الىع١ ؤو ألاقَغ ًم٨ً ؤن جسؼن اإلاٗٞغ

٤ هماطج وقٟغاث مُٗىت هاججت ًٖ زبحر  نها ٞو التي حٗخمض ٖلى الخاؾىب بضعحت ٦بحرة، خُث ًخم جسٍؼ

 1.بوؿاوي

ل َظٍ : ـــ املػسفت ًمىً أن جمخلً ـ ت هي الخٗلم، بط ج٣ىم اإلاىٓماث بخدٍى ا ال٦دؿاب اإلاٗٞغ ؤ٦ثر الُغ١ قُٖى

ت جخمخ٘ بالخماًت ال٣اهىهُت   2. اإلاٗاٝع بلى بغاءة ازترإ ؤو ؤؾغاع ججاٍع

ت ال جٟنى باالؾخٗما٫ بل ٖلى ال٨ٗـ ٞهي جخىلض وجخُىع باالؾخٗما٫   3. ــــ اإلاٗٞغ

ت يمىُت : َىا٥ ٖضة ؤهماٍ مً الخهيُٟاث  ؤَمها : ــــ إمياهُت جصيُف املػسفت  دت ،مٗٞغ ت نٍغ مٗٞغ

ت باَىُت  ت ْاَغة ومٗٞغ  4.،مٗٞغ

.  مصادز املػسفت : املؼلب الثالث 

ما 2002ل٣ض بُيذ صعاؾاث  ت وا٦دؿابها َو ً للخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ :   وحىص مهضٍع

اث مسخلٟت و٢ضعتها ٖلى : ـــ مصادز دازلُت  جخمثل في زبراث الٗاملحن باإلااؾؿت اإلاترا٦مت خى٫ مىيٖى

ملُاتها والخ٨ىىلىحُا اإلاٗخمضة  .  الاؾخٟاصة مً حٗلم ألاٞغاص والجماٖاث واإلااؾؿت ٖو

ؤلاؾتراجُجُت، ماجمغاث صازلُت ، م٨خباث بل٨تروهُت، خىاع، ٖملُاث : ومً ألامثلت خى٫ اإلاهاصع الضازلُت 

. ألاٞغاص والخٗلم بالٗمل ؤو البدىر وبغاءاث الازترإ الضازلُت

والتي جخى٠٢ ٖلى ٕو الٗال٢ت م٘  (البِئت الخاعحُت)هي مهاصع جٓهغ بِئت اإلااؾؿت اإلادُُت : ــــ مصادز زازحُت 

اإلااؾؿاث ألازغي الغاثضة في اإلاُضان ومً ألامثلت ًٖ َظٍ اإلاهاصع ، اإلا٨خباث وؤلاهترهذ ، ال٣ُإ الظي حٗمل 

.  ُٞه اإلااؾؿت واإلاىاٞؿىن لها، الؼباثً ، الجامٗاث ومغا٦ؼ البدث الٗلمي وبغاءاث الازترإ الخاعحُت 

اتهم ومً زال٫ ٢ضعاتهم  ٞالبِئت هي اإلاهضع الخاعجي للمٗلىماث خُث ٌٗمل ا ألٞغاص ٖلى مسخل٠ مؿخٍى

لها إلاٗلىماث وبٗض طل٪ جدى٫ بلى : ؤلاصعا٦ُت والٟهم مثل الخإمل ،الخإمل ، الخ٨م مٗالجت َظٍ البُاهاث وجدٍى

ت    5. مٗٞغ

. مدزل هظسي خىٌ إدازة املػسفت : املبدث الثاوي 

ت و ؤَمُتها، باإلياٞت بلى ؤَضاٝ، ؤبٗاص، ؤصواث و مباصت بصاعة  في َظا اإلابدث ؾيكحر بلى مٟهىم بصاعة اإلاٗٞغ

ت  .  اإلاٗٞغ

. مفهىم إدازة املػسفت وأَمُتها : املؼلب  ٌو 

:   مفهىم إدازة املػسفت: أوال 

ت، وبظل٪ َىا٥ حٗاٍع٠ ٖضًضة وم٘ طل٪ ٣ٞض  ًم٨ً ال٣ى٫ ؤهه مً الهٗب بًجاص حٍٗغ٠ واخض إلصاعة اإلاٗٞغ

ت بإنها  ذ بصاعة اإلاٗٞغ ت واإلاٗلىماجُت، مً " ٖٞغ حكحر بلى الاؾتراجُجُاث والترا٦ُب التي حٗٓم مً اإلاىاعص ال٨ٍٟغ

زال٫ ٢ُامها بٗملُاث ز٣اُٞت وج٨ىىلىحُت جخٗل٤ بةًجاص وحم٘ ومكاع٦ت وبٖاصة ججمُ٘ وبٖاصة اؾخسضام 

                                                             
ت"  ـ هجم ٖبىص هجم، 1   . 8،م2007، ماؾؿت الىعا١، ٖمان، ألاعصن،"بصاعة اإلاٗٞغ
  .8م هجم ٖبىص هجم، اإلاغح٘ هٟؿه،  ـ  2
  .8م هجم ٖبىص هجم، اإلاغح٘ هٟؿه،  ـ  3
 . 8م هجم ٖبىص هجم، اإلاغح٘ هٟؿه،   ـ  4
ت "  ـ ؤؾامت مدمض ؾُض ٖلي،  5  .  84، 83م .، م2013، صاع الٗلم وؤلاًمان لليكغ والخىػَ٘، صؾى١ ــ قإع الكغ٧اث ـ مُضان اإلادُت، "بصاعة اإلاٗٞغ
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ت  ت، بهضٝ بًجاص ٢ُمت حضًضة مً زال٫ جدؿحن ال٨ٟاءة والٟٗالُت الٟغصًت والخٗاون في ٖمل اإلاٗٞغ اإلاٗٞغ

اصة الابخ٩اع واجساط ال٣غاع  1".لٍؼ

ت هي  wiinًغي  ت و "  ؤن بصاعة اإلاٗٞغ ت مً الُغ١ والىؾاثل حؿخسضم في مىا٠٢ ٖملُت ال٦دكاٝ اإلاٗٞغ مجمٖى

غ في اإلاىٓمت بما ًد٤٣  ت و بخضار جٍُى ا مً ؤحل الاؾخٟاصة مً اإلاىاعص البكٍغ َغ جدلُل حىاهبها و جٍُى

 2" . ؤَضاٞها

ت " حٗٝغ ؤًًا ٖلى ؤنها  ت مً ألاوكُت و الٗملُاث التي حؿاٖض اإلاىٓماث ٖلى جىلُض اإلاٗٞغ ٖباعة ًٖ مجمٖى

ل بما جخًمً مً بُاهاث  ا والٗمل ٖلى جدٍى ا واؾخسضامها وجىُٓمها ووكَغ والخهى٫ ٖليها وازخُاَع

ت في  (ؾل٘ وزضماث)ومٗلىماث وزبراث واججاَاث و٢ضعاث بلى مىخجاث  واؾخسضام مسغحاث بصاعة اإلاٗٞغ

 3" . نىاٖت ال٣غاعاث وخل اإلاك٨الث وعؾم ٖملُاث الخٗلم وبىاء مىٓىمت مخ٩املت للخسُُِ الاؾتراجُجي 

ها ا في حمُ٘ ؤهداء اإلاىٓمت،   " Takeuche Nonaka et" ٌٗٞغ ت الجضًضة، ووكَغ ٢ضعة اإلاىٓمت ٖلى زل٤ اإلاٗٞغ

 4" . وججؿُضَا في اإلاىخجاث والخضماث وؤلاحغاءاث

  ف الظابلت وظخسلص :  مً الخػاٍز

ت  ا مً زال٫ اإلاىاعص البكٍغ ت، وكَغ ت ٖملُاث وؤوكُت ج٣ىم باؾخسضام اإلاٗٞغ ت هي مجمٖى  ؤن بصاعة اإلاٗٞغ

 . وطل٪ لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت اإلاغحىة 

:  أَمُت إدازة املػسفت : ثاهُا 

ما٫ في الى٢ذ الغاًَ ؤال وهي ت بلى زالر جدضًاث جىاحه بصاعة ألٖا : ٌٗىص ْهىع بصاعة اإلاٗٞغ

. ــــ ٦ُُٟت ا٢خٟاء ؤزغ الؼباثً وزضمت خاحاتهم ٖبر الخجاعة ؤلال٨تروهُت وقب٨ت ألاهترهذ 

.  ــــ آلُت اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في الخهى٫ ٖلى م٩اهت وخهت في ؾى١ اإلاىاٞؿت 

م مً زال٫ جُٟٗل مٟهىم  ــــ ال٨ُُٟت التي جم٨ً اإلااؾؿت مً بٖاصة زبراث الٗاملحن اإلاترا٦مت و٦ظا ؤ٩ٞاَع

 5. الخٗلم الخىُٓمي لبىاء ٢ُم اإلااؾؿت وحٗم٣ُها 

ُت لخىلُض  ت ٞغنت ٦بحرة للماؾؿاث مً ؤحل جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ وعٞ٘ مىحىصاتها اإلاٗٞغ ـــ حٗخبر بصاعة اإلاٗٞغ

اصة في حىصة اإلاىخجاث   6. بعاصاث حضًضة م٘ الٍؼ

 

 

                                                             
ت " ـ ٖبض الؿخاع الٗلي، وآزغون ،  1  .  26 ، م 2006، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت، ٖمان، "اإلاضزل بلى بصاعة اإلاٗٞغ

 Wiig. Karl M ,1993,Knowledge Management Foundation : Mthinking About Thinking How People And Innovation, The Information ـ 2

Manggement Journal . U . S . A , P 16 22  ـ  
ت والخ٨ىىلىحُا الخضًثت، صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،  3    . 32، م 2009 ـ ٖهام هىع الضًً، بصاعة اإلاٗٞغ
ت في بلىػة الخمحز الخىُٓمي مً وحهت هٓغ الٗاملحن في ؾلُت مى٣ُت ال٣ٗبت الا٢خهاصًت الخانت،  4  ـ  ؤما٫ ًاؾحن اإلاجالي، مضي جىاٞغ بصاعة اإلاٗٞغ

مبر 36مجلت صعاؾاث، ألاعصن، الٗضص   .  142،  م 2009،هٞى
 Belkaid Brahim , Benlahcene Lahouari, The Impact Of Nowlege Mangement On The Competitive Advantage Of The Economic  ـ   5

Institution (Sonatrach_ Downstrem_Oron Case Stwdy), Revue Algérienne D’économie Et Gestion,Vol 15,N 02,University D’Oran 2 

Mohamed Bn Ahmed, Alger, 2021, P464  . 
ؼ ؤصاء اإلااؾؿت" ـ  هظًغ بىؾهىة ، ٖلي م٨ُض،  6 ت في حٍٗؼ              ، مجلت الضعاؾاث الا٢خهاصًت واإلاالُت، اإلاجلض ألاو٫، الٗضص الؿاب٘،"صوع بصاعة اإلاٗٞغ

 .  154 ـ 153م ـ م
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ت وؾُلت ٞٗالت الؾدثماع اإلااؾؿت في عؤؽ مالها ال٨ٟغي، وطل٪ مً زال٫ حؿهُل ٖملُت  ـــ حٗض بصاعة اإلاٗٞغ

ت واؾخسضامها مً َٝغ ألاشخام اإلادخاححن بليها    1.الىنى٫ بلى اإلاٗٞغ

ا وجُب٣ُها  َغ ت اإلاُلىبت وزؼن اإلاخىاٞغ منها و٦ظا جىز٣ُها وجٍُى ت للماؾؿاث جدضًض اإلاٗٞغ ـــ جدُذ بصاعة اإلاٗٞغ

 2. وج٣ُُمها 

ت و الخبرة  ؼ ٢ضعتها ٖلى جدؿحن ؤصائها و٦ظا الاخخٟاّ به اٖخماصا ٖلى اإلاٗٞغ  3.ـــ جم٨ً اإلااؾؿت مً حٍٗؼ

ل و طل٪ مً زال٫ جبىيها  ــ جدُذ الٟغنت للماؾؿت لخد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت مؿخضامت و يمان الب٣اء الٍُى

ض مً ؤلابضاٖاث اإلاخمثلت في َغ١ ٖمل حضًضة ؤو ؾل٘ و زضماث حضًضة   4. اإلاٍؼ

. أَداف إدازة املػسفت وأبػادَا: املؼلب الثاوي 

 : أَداف إدازة املػسفت : أوال 

ما٫   . جىمُت الجىاهب الث٣اُٞت و الاحخماُٖت و الخىُٓمُت إلاىٓماث ألٖا

ت بك٩ل ؤوؾ٘ وحٗمُم الاؾخٟاصة  ت، واؾخسضام مباصت بصاعة اإلاٗٞغ  5.الخٗٝغ بك٩ل قمىلي إلاٗنى بصاعة اإلاٗٞغ

جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت، ألنها جدُذ لؤلٞغاص الخٗامل م٘ الٗضًض مً اإلاكا٧ل الجضًضة و اإلا٣ٗضة ومجابهت 

.  الهٗاب

ٗالُت و٦ظا  جؼوٍض ألاٞغاص بال٣ضعة ٖلى اجساط ال٣غاعاث وحك٨ُل هٓغة مؿخ٣بلُت جم٨نهم مً الٗمل ب٨ٟاءة ٞو

ٟحن ٘ ؤصاء اإلاْى  6. حؿاَم في ٞع

جىمُت ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الخ٠ُ٨ و الخٗامل م٘ اإلاخٛحراث وطل٪ مً زال٫ اؾخٛال٫ الٟغم الىاججت ًٖ 

. الاؾدثماع في الخدىالث ؤلاًجابُت ؤو جٟاصي الخدىالث الؿلبُت اإلاٗا٦ؿت وما جيخجه مً مساَغ وتهضًضاث 

ظا ما ٌؿمى بٗملُت  مؿاٖضة ؤلاصاعة في جدضًث ال٣ضًم مً اإلاٟاَُم وألاؾالُب وا٦دؿاب الجضًض منها َو

ُٟها في ٖملُاث  الخجضًض ال٨ٟغي، زم ا٦دؿاب اإلاٟاَُم والخبراث والخ٣ىُاث الجضًضة، واؾدُٗابها وجْى

   7.  اإلااؾؿت 

٤ م٩ىهاتها الجىصة، ال٩لٟت، اإلاغوهت وؤلابضإ  ؼ اإلاحزة الخىاٞؿُت ًٖ ٍَغ  8.حٍٗؼ

 

 

 

                                                             
 .  154 ـ 153هظًغ بىؾهىة، ٖلي م٨ُض، مغح٘ ؾاب٤، م ـ م  ـ  1
ت"  ـ ٞاَمت مدبىب،  2 لىم الدؿُحر، ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر، مٗهض " بصاعة اإلاٗٞغ ت ٖو ت بُضاٚىحُت مىحهت لُلبت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع ، مُبٖى

لىم الدؿُحر، اإلاغ٦ؼ الجامعي ٖبض الخُٟٔ بى الهٝى ـ مُلت، الؿىت الجامُٗت  ت ٖو  .  19 ، م 2018 ـ 2017الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع
  . 19ٞاَمت مدبىب، اإلاغح٘ هٟؿه، م  ـ  3
 .  154 ـ 153م اإلاغح٘ هٟؿه،  ـ هظًغ بىؾهىة، ٖلي م٨ُض،  4
ت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت"  ـ بً خؿان خ٨ُم،  5 ، الٗضص 04اإلاجلض صعاؾاث ا٢خهاصًت،  ، صعاؾت خالت مىبُلِـ بالجؼاثغ، مجلت" صوع بصاعة اإلاٗٞغ

 .  301 ـ 300م م ، 03
 Op. Cit , P 465 .    Belkaid Brahim , Benlahcene Lahouari , ـ  6
ما٫ مضزل لخد٤ُ٣ جغا٦م مٗى٢اث ألاصاء اإلاخمحز"  ـ  ػاًضي ٖبض الؿالم،  7 ت في مىٓماث ألٖا ، اإلالخ٣ى الضولي خى٫ بصاعة اإلاٗاٝع والٟٗالُت "بصاعة اإلاٗٞغ

لىم الدؿُحر، ؤًام   ,  08، 07، م م 2008 صٌؿمبر 26 و25الا٢خهاصًت، حامٗت الخاج لخًغ، باجىت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو
8  Belkaid Brahim , Benlahcene Lahouari, Idem, P 465 .   
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: أبػاد إدازة املػسفت : ثاهُا 

ت في زالزت ؤبٗاص ؤؾاؾُت وهي  :  جخمثل ؤبٗاص بصاعة اإلاٗٞغ

هظ٦غ مً ألامثلت خى٫ البٗض الخ٨ىىلىجي مدغ٧اث البدث ومىخجاث ال٨ُان الجماعي  :  ــ البػد الخىىىلىجي1

البرمجي و٢ىاٖض بُاهاث بصاعة عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي والخ٨ىىلىحُاث اإلاخمحزة، والتي بضوعَا حٗمل ٖلى مٗالجت 

ت بهىعة ج٨ىىلىحُت، ولظل٪ حؿعى اإلاىٓمت بلى الخمحز مً زال٫ امخال٥ بٗض ج٨ىىلىجي  مك٨الث بصاعة اإلاٗٞغ

ت  .  للمٗٞغ

ت والخد٨م بها  :  ـــ البػد الخىظُمي واللىحظتي للمػسفت2 ٌٗبر َظا البٗض ًٖ ٦ُُٟت الخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ

ا ومًاٖٟتها وبٖاصة اؾخسضامها َؼ ا وحٍٗؼ نها ووكَغ ظا البٗض ٣ًىم ب٩ل ؤلاحغاءاث و الُغ١ . وبصاعتها وجسٍؼ َو

ت مً ؤحل ٦ؿب ٢ُمت ا٢خهاصًت ٖالُت  .  والدؿهُالث والىؾاثل اإلاؿاٖضة إلصاعة اإلاٗٞغ

ت  :  ـــ البػد الاحخماعي3 ت بحن ألاٞغاص،وبىاء حماٖاث مً نىإ اإلاٗٞغ ًغ٦ؼ َظا البٗض ٖلى ج٣اؾم اإلاٗٞغ

 1. والاَخمام باالبخ٩اعاث، وبىاء قب٩اث ٞاٖلت مً الٗال٢اث بحن ألاٞغاص وجإؾِـ ٞغ٢ت جىُٓمُت صاٖمت 

 .أدواث إدازة املػسفت ومبادئها : املؼلب الثالث 

:  أدواث إدازة املػسفت : أوال 

ت مً زال٫  ت َى الٗىهغ البكغي، ألهه َى اإلاىلض ألاؾاس ي للمٗٞغ مً ؤَم ألاصواث الغثِؿُت في بصاعة اإلاٗٞغ

ه مً مٗاٝع وزبراث  ت ما ًلي. الٗملُاث ال٣ٗلُت وما جدخٍى لُه ٞةن مً ؤصواث اإلاٗٞغ :  ٖو

:  ــ الػلل البشسي 1

ت وجُب٣ُها، مً زال٫ ال٣ُام  ً ٖلى بهخاج وه٣ل اإلاٗٞغ ت، َم ألاشخام ال٣اصٍع ؤو ما ٌؿمى بإٞغاص اإلاٗٞغ

ت .  باليكاَاث ال٣ٗلُت واؾخسضام الىؾاثل الخ٣ىُت اإلاؿاٖضة واإلااصًت حمُٗها بلى اإلاٗٞغ

:  ــ جلىُت املػلىماث 2

 ٘ ت، خُث لها ال٣ضعة ٖلى حؿَغ ٣ًهض بها ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث خُث جلٗب صوعا مهما في بغامج بصاعة اإلاٗٞغ

ت الجماٖاث وبظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن َىا٥  ت وحؿاٖض ؤًًا في حم٘ وجىُٓم مٗٞغ ٖملُت بهخاج وه٣ل اإلاٗٞغ

ت  ألاو٫ م٩ىن حمُ٘ ؤوكُت اإلاىٓمت والتي جى٨ٗـ ٖلى ؤلاؾتراجُجُت الٗامت واإلاماعؾاث : م٩ىهحن إلصاعة اإلاٗٞغ

دت والًمىُت وهي التي حٗمل ٖلى جىلُض  ت الهٍغ الُىمُت اإلاىٓمت، واإلا٩ىن الثاوي َى م٩ىن اإلامخل٩اث ال٨ٍٟغ

ت وججضًضَا  2. اإلاٗٞغ

:  مبادئ إدازة املػسفت : ثاهُا 

ت ما ًلي  :  مً ؤَم مباصت بصاعة اإلاٗٞغ

ت 1 ت ج٩ىن م٩لٟت و٦ظل٪ ٖضم اإلاٗٞغ :   ـــ بصاعة اإلاٗٞغ

ت حٗخبر ٢ىة ول٨ً بصاعتها جخُلب اؾدثماع ألانى٫ ألازغي مثل عؤؽ اإلاا٫ وألاًضي الٗاملت في الٗضًض مً  اإلاٗٞغ

ت ومنها  :  ؤوكُت بصاعة اإلاٗٞغ

ت وطل٪ مً زال٫ الىزاث٤ زم ه٣ل البُاهاث واإلاٗلىماث بلى ؤهٓمت ال٩ىمبُىجغ  . ــــ جدهُل اإلاٗٞغ

                                                             
ت وألاصاء"  ـ ًىؾ٠ ؤخمض ؤبى ٞاعة،  1 ت في الٗالم "الٗال٢ت بحن اؾخسضام مضزل بصاعة اإلاٗٞغ ، اإلااجمغ الٗلمي الؿىىي الضولي الغاب٘ خى٫ بصاعة اإلاٗٞغ

ت ، ألاعصن،  ل، 28 ـ 26الٗغبي، ٧لُت الا٢خهاص والٗلىم ؤلاصاٍع  .   13م ، 2004 ؤٍٞغ
 .  114، 113م.  ـ  ببغاَُم الخلٝى اإلال٩اوي،مغح٘ ؾاب٤ ، م  2
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ت .  ـــ جىمُت ٢ضعاث الٗاملحن ٖلى زل٤ وجدهُل واؾخسضام اإلاٗٞغ

ت  غ بغامج ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والبيُت الخدخُت لها مً ؤحل جىػَ٘ اإلاٗٞغ . ـــ جٍُى

ت ٩ًىن ؤ٦ثر ٧لٟت، مثال ٦م ٩ًل٠  ت م٩لٟت ، بال ؤن م٣ابل طل٪ َى ؤن ٖضم بصاعة اإلاٗٞغ وبطا ٧اهذ بصاعة اإلاٗٞغ

ه مؿخسضميها ألاؾاؾُحن ؤو بطا ٧اهذ ٚحر ٢اصعة ٖلى جلبُت اخخُاحاث ٖمالءَا والغص ٖليهم ماإلااؾؿت  ا ٌٗٞغ

ت زاَئت  ت وبظل٪ ج٩ىن لضيها مٗٞغ . بؿٖغ

ت جخُلب جٟاٖل ألاٞغاص م٘ الخ٨ىىلىحُا 2 :   ــــ ؤلاصاعة الٟٗالت للمٗٞغ

ت مضعبت، ولهم صعاًت ٦بحرة بال٣ُام باألوكُت  ت جخُلب مىاعص بكٍغ بن اإلااؾؿاث التي حؿخٗمل بصاعة اإلاٗٞغ

ت واؾدُٗابها ومً زم  ت، بالبكغ َم ألاصاة ألاوؿب لٟهم اإلاٗٞغ ما٫ بال٩ىمبُىجغ وبظل٪ لضيهم مهاعاث اإلاٗٞغ وألٖا

ٗت  ٣ت ؾَغ ت بٍُغ ا وجغحمتها وؤحهؼة ال٩ىمبُىجغ ج٩ىن ألاصاة اإلاىاؾبت لى٣ل وجىػَ٘ اإلاٗٞغ .  جٟؿحَر

ت اإلاسخلُت خُث ٩ًىن َىا٥ اؾخسضام للبكغ  ً بِئاث بصاعة اإلاٗٞغ ج مً اإلاهاعاث ًم٨ً ج٩ٍى وبىحىص َظا اإلاٍؼ

.  وألاحهؼة بُغ١ ج٨مل بًٗها البٌٗ 

ت 3 ت جخُلب مضعاء للمٗٞغ :  ـــ بصاعة اإلاٗٞغ

ت مُٗىت يمً اله٩ُل ؤلاصاعي للماؾؿت جخدمل مؿاولُت واضخت ومدضصة  ت بلى مجمٖى جدخاج بصاعة اإلاٗٞغ

ت ومغا٢بتها  ت، و٦ظا بوكاء بيُت جدخُت ٢اثمت ٖلى ج٨ىىلىحُا اإلاٗٞغ ًٖ ٖملُاث حم٘ وجهي٠ُ اإلاٗٞغ

ت ولضيها مؿاولحن  ىا٥ الٗضًض مً ماؾؿاث الخضماث التي جاصي صوعا َاما في بصاعة اإلاٗٞغ واؾخسضامها، َو

.  ٖلى مؿخىي ٖا٫ 

ت حؿخُٟض مً الخغاثِ ؤو اإلاسُُاث ؤ٦ثر مً الىماطج ٦ما حؿخُٟض مً ألاؾىا١ ؤ٦ثر مً 4  ـــ بصاعة اإلاٗٞغ

:  الىٓم

ت مٗاٝع  ت قبيها بمجمٖى ت في زل٤ همىطج َغمي ؤو حؿلؿلي للمٗٞغ ٢ض ٨ًٟغ البٌٗ ًٖ بصاعة اإلاٗٞغ

ت والخد٨م ٞيها، ل٨ً مٗٓم اإلاىٓماث جًٟل ؤن جخىلى  ُاهُت والتي ًم٨نها حم٘ وجهي٠ُ اإلاٗٞغ ت البًر اإلاىؾٖى

ت وج٣ضًمها إلاؿتهل٨يها  ٤ الٗمل خُث ج٣ىم بخ٣ؿُم وجهي٠ُ اإلاٗٞغ ت حؿٍى و٢ض بضؤث بٌٗ الكغ٧اث .اإلاٗٞغ

ت ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ٢امذ  مضًغة ٢ؿم " حىهِذ لُىضع" بالٟٗل مؿاٖضة مضعائها باالهسغاٍ في جدهُل اإلاٗٞغ

٤ زُت ؤَل٤ ٖليها  ب عئؾاء ألا٢ؿام بالكغ٦ت ٞو ٤ بكغ٦ت بىال عوٍض بخضٍع ؤلٗاب " اإلاٗلىماث وبدىر الدؿٍى

خُث ٢ام اإلاكاع٧ىن بضعاؾت الؿى١ زم ٢امىا بلٗب ألاصواع اإلاىاٞؿحن للكغ٦ت في ج٣ضًم ٖغوى " الخغب 

ت للٗمالء  ٣ُت هجاخا ٦بحرا . ججاٍع باث الدؿٍى . خ٣٣ذ َظٍ الخضٍع

ت 5 غ ٖملُاث مٗالجت اإلاٗٞغ ت حٗني جٍُى :   ــــ بصاعة اإلاٗٞغ

٣ا لُبُٗت اليكاٍ ول٨نها حكمل بهٟت زانت صعاؾت  ت مً ماؾؿت ألزغي ٞو جسخل٠ ٖملُاث بصاعة اإلاٗٞغ

ت ًجب  ىض بصزا٫ جدؿِىاث ٖلى بصاعة اإلاٗٞغ ىا٥ ٖملُاث ؤزغي مثل الدؿٗحر وبٖضاص الُلبُاث، ٖو الؿى١، َو

ت ألاؾاؾُت .  مغاٖاة ؤ جخم مثل َظٍ الٗملُاث الخجاٍع

غ اإلااؾؿاث ت مً زال٫ الضعاؾاث والبدىر الؾخسضامها في جٍُى خم جدؿحن اإلاٗٞغ .  ٍو

ت ال جيخهي ؤبضا 6 :   ـــ  بصاعة اإلاٗٞغ

ت اإلاُلىبت  غح٘ َظا ألامغ ٧ىن ٞئاث اإلاٗٞغ ت ٖملُت ال جيخهي ؤبضا ووْاثٟها لِؿذ لها نهاًت ٍو ٖملُت بصاعة اإلاٗٞغ

جخٛحر بهٟت مؿخمغة، ٞالخ٣ىُاث الخضًثت واخخُاحاث الٗمالء جخٛحر باؾخمغاع، ٦ما ؤن اإلااؾؿاث حٛحر مً 
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ت،  ٩ُلها الخىُٓمي وؤؾالُب بهخاحها، ٦ما ؤن اإلاضعاء الجضص لضيهم اخخُاحاث حضًضة للمٗٞغ اؾتراجُجُاتها َو

ت هي بِئت مخٛحرة .  لظل٪ ٞبِئت اإلاٗٞغ

ت مً اإلاهم بصعا٥ ؤهه  ٠ُ اإلاٗٞغ ٣ت التي حؿخسضمها اإلاىٓمت في جْى ومً َظٍ اإلاباصت وؿخيخج ؤن ؤًا ٧اهذ الٍُغ

ت ٨ًؿبها  ال٣ُام بظل٪ ال ًمـ حؼءا مدضصا مً اإلاىٓمت، وبهما ًمـ اإلاىٓمت ٧لها ألن جى٠ُ٢ بصاعة اإلاٗٞغ

 1. ٢ُمت مًاٞت

. أطاطُاث خىٌ إدازة املػسفت : املبدث الثالث 

اثٟها و مغاخلها  ا و ٦ظا ْو ت و ٖىانَغ . ٖالجىا في َظا اإلابدث مخُلباث بصاعة اإلاٗٞغ

ا : املؼلب  ٌو   :مخؼلباث إدازة املػسفت وغىاصَس

:  مخؼلباث إدازة املػسفت : أوال 

غ ٖلى مخُلباث ألاؾاؾُت الخالُت  ت ٞٗا٫ البض ؤن جخٞى :  لبىاء هٓام إلصاعة اإلاٗٞغ

ت 1 َم ألاٞغاص اإلاؿاولحن ًٖ حم٘ اإلاٗلىماث وجهيُٟها وحضولتها وزؼنها والاؾخجابت ل٩ل : ـــ ٖما٫ اإلاٗٞغ

.  الُلباث التي لها ٖال٢ت بٗملهم 

حمُ٘ ؤوإ الخ٨ىىلىحُا ): بلى " ٞهُم خًُغ" حكحر ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث خؿب مٗالي : ـــ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث 2

ً اإلاٗلىماث في ق٩ل ال٨ترووي وحكمل ج٨ىىلىحُا الخاؾباث آلالُت ووؾاثل  اإلاؿخسضمت في حكُٛل وه٣ل وجسٍؼ

ا مً اإلاٗضاث التي حؿخسضم في الاجها٫  حَر ، خُث جلٗب صوعا َاما في جبني (ؤلاجها٫ وقب٩اث الغبِ ٚو

ت  وزانت في ْل الخُىع الظي وكهضٍ و٦ظا جض٤ٞ اإلاٗلىماث   2. مباصعاث بصاعة اإلاٗٞغ

هي اإلا٩ىهت لصخهُت اإلاىٓمت، وجٓهغ نىعتها ؤمام الٗمالء والٗاملحن، ح٨ٗـ ال٣ُم : ـــ الث٣اٞت الخىُٓمُت 3

ت ًخى٠٢ ٖلى وحىص  واإلاٗخ٣ضاث خى٫ ٠ُ٦ ٧اهذ اإلاىٓمت و٠ُ٦ ؾخ٩ىن في اإلاؿخ٣بل ٞىجاح بصاعة اإلاٗٞغ

ظا ًخُلب مً اإلاىٓمت  غ اإلاٗاٝع لخدؿحن ؤصاء الٗمل َو ز٣اٞت جضٖم ؤوكُت وحهىص الٗاملحن لبىاء وجٍُى

ت والخٗاون بحن ألاٞغاص وم٩اٞإة الؿلى٥ ؤلاًجابي  ً ز٣اٞت جىُٓمُت حٗؼػ بىاء اإلاٗٞغ   3.ج٩ٍى

ت بَال١ :  ــ الهُا٧ل الخىُٓمُت 4 وحىص ٩َُل جىُٓمي ًخه٠ باإلاغوهت ؤمغ يغوعي لِؿخُُ٘ ؤٞغاص اإلاٗٞغ

ت  وجىلُضَا ، خُث جخه٠ الهُا٧ل الخىُٓمُت ب٣ضعتها ٖلى الخد٨م  ت ال٦دكاٝ اإلاٗٞغ بًضاٖاتهم والٗمل بدٍغ

خٗل٤ ؤًًا بخدضًض ؤلاحغاءاث  نها وبٖاصة اؾخسضامها ٍو ت، الخد٨م بها، بصاعتها، جسٍؼ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ

ت بهىعة ٞاٖلت و٦ٟاءة مً ؤحل ا٦دؿاب ٢ُم ا٢خهاصًت  والدؿهُالث والىؾاثل اإلاؿاٖضة والالػمت إلصاعة اإلاٗٞغ

 4. ومحزة مؿخضامت 

هي ال٣ضعة ٖلى ب٢ىإ ألاٞغاص والخإزحر ٖليهم لل٣ُام بإصائهم ومهامهم لخد٤ُ٣ الهضٝ : ـــ ال٣ُاصة الخىُٓمُت 5

ت  ى ال٣اثض الظي ًخه٠ بالالمغ٦ٍؼ ىب الىنى٫ بلُه، خُث ؤن ال٣اثض ًلٗب صوعا َاما في هجاح اإلاىٓمت َو اإلاٚغ

                                                             
اصاث، 1  .  63، 62م .مغح٘ ؾاب٤ ، م   ـ مدمض ٖىاص ؤخمض الٍؼ
ت 2 غي مجضي، بصاعة اإلاٗٞغ ما٫،:  ـ  واضر ٞىاػ، هٍى ، 2017 ،01، الٗضص 01اإلاجلض ؤؾلىب مخ٩امل لئلصاعة الخضًثت، مجلت ا٢خهاصًاث اإلاا٫ وألٖا

 .  232، 227م .م
ُبت ،  3 ُٟي"  ـ  ِٖؿاوي َو بصاعة ألاٞغاص وخى٦مت  : ، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة اإلااحؿخحر، مضعؾت ص٦خىعاٍ"ؤزغ الث٣اٞت الخىُٓمُت ٖلى الغيا الْى

 .  16، م 2012 ـ 2011الكغ٧اث، حامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان، الجؼاثغ، 
ت وصوعَا في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت في حامٗاث ٢ُإ ٚؼة" ـ نالر ٖبض الخ٨ُم ٖبض الٟٛىع  4 ، عؾالت جسغج لىُل قهاصة "مخُلباث بصاعة اإلاٗٞغ

 .  19، م 2015ماحؿخحر، ؤ٧اصًمُت ؤلاصاعة والؿُاؾت للضعاؾاث الٗلُا، بغهامج ال٣ُاصة وؤلاصاعة، حامٗت ألا٢ص ى، ٚؼة، 
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هم ألن ال٣اثض الظي ًخجه هدى  وال٣اثض الظي ًدُذ ألٞغاص اإلااؾؿت باالجها٫ والخٟاٖل ال٩افي لدكاع٥ مٗاٞع

ت والهغامت ؾ٩ُىن ٖاث٤ في جباص٫ اإلاٗلىماث   1. اإلاغ٦ٍؼ

:  غىاصس إدازة املػسفت : ثاهُا 

ت جخًمً الٗىانغ الخالُت  :  بن بصاعة اإلاٗٞغ

٤ ومؿاٖضة ؤخضَم آلازغ في مجا٫ : ـــ الخٗاون 1 َى اإلاؿخىي الظي ٌؿخُُ٘ ُٞه ألاٞغاص الٗمل يمً ٍٞغ

اصة مؿخىي جباصلها بحن ألاٞغاص  ت وطل٪ مً زال٫ ٍػ ٖمله، ٞث٣اٞت الخٗاون جازغ ٖلى ٖملُت زل٤ اإلاٗٞغ

.  وألا٢ؿام والىخضاث 

ت : ــ الث٣ت 2 .  هي مضي بًمان ألاٞغاص بًٗهم البٌٗ للخم٨حن مً ٖملُت الخباص٫ اإلاٟخىح ، واإلاازغ للمٗٞغ

ت في اجساط : ـــ الخٗلم 3 ً الؾخسضام جل٪ اإلاٗٞغ ت الجضًضة مً ٢بل ألاٞغاص ال٣اصٍع َى ٖملُت ا٦دؿاب اإلاٗٞغ

ت  غ ألاٞغاص بما ًاَلهم في ٖملُت زل٤ اإلاٗٞغ .  ال٣غاعاث، مما ٌؿاٖض اإلاىٓماث ٖلى جٍُى

ت 4 ت نالخُت اجساط ال٣غاعاث، والغ٢ابت بُض الهُئت الٗلُا للماؾؿت، خُث ؤن :  ـــ اإلاغ٦ٍؼ حكحر بلى مضي مغ٦ٍؼ

ت  ت جدخاج بلى الالمغ٦ٍؼ .  زل٤ اإلاٗٞغ

ال٢اث الٗمل يمً بَاع اإلااؾؿت، 5  ـــ ال٣ىاٖض الغؾمُت، الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث بٗملُاث اجساط ال٣غاع ٖو

ت ًدخاج بلى مؿخىي ٖالي مً اإلاغوهت في جُب٤ُ ؤلاحغاءاث و٦ظا الخ٣لُل مً التر٦حز ٖلى  ول٨ً زل٤ اإلاٗٞغ

.  ٢ىاٖض الٗمل 

ت ؤي :  ـــ الخبرة الىاؾٗت والٗم٣ُت 6 ٌٗني طل٪ ؤن زبرة ألاٞغاص الٗاملحن في اإلااؾؿت ج٩ىن واؾٗت ؤ٣ُٞا مخىٖى

.  مغ٦ؼة وجسههُت 

ٍغ ج٨ىىلىحُا :  ـــ حؿهُالث وصٖم هٓام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث 7 ؤي مؿخىي الدؿهُالث الظي ًم٨ً ؤن جٞى

ت ت، ٞخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖىهغ مهم في ٖملُت زل٤ اإلاٗٞغ .  اإلاٗلىماث لضٖم بصاعة اإلاٗٞغ

َى ال٣ضعة ٖلى زل٤ ال٣ُمت، اإلاىخجاث، الخضماث، ألا٩ٞاع و٧ل طل٪ مً زال٫ ابخ٩اع :  ـــ ؤلابضإ الخىُٓمي 8

ت ججٗل اإلااؾؿت مبضٖت وزال٢ت   2. ألاٞغاص الظًً ٌٗملىن مٗا، ٞاإلاٗٞغ

.  وظائف إدازة املػسفت : املؼلب الثاوي 

اث٠ منها  ت بدىُٟظ ٖضة ْو :  ج٣ىم بصاعة اإلاٗٞغ

ت  ُت تهضٝ بلى جىُٓم :  ـــ ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت للمٗٞغ جخًمً ٧ل ؤوكُت مىٓمت لخُب٤ُ بؾتراجُجُت مٗٞغ

ا في صازل اإلاىٓمت ؤو مً البِئت الخاعحُت ت والخىُٓمُت وؤلابضاُٖت مً مهاصَع .  اإلاىاعص ال٨ٍٟغ

ت  ت : ـــ جىُٓم اإلاٗٞغ ً اإلاٗٞغ ُت وجهيُٟها وجغجِب ألاوكُت الالػمت لجم٘ وجسٍؼ ُٟت جدضًض اإلاهاصع اإلاٗٞغ هي ْو

ت  .  ومسخل٠ ٖملُاث بصاعة اإلاٗٞغ

ت  ت : ـــ بىاء هٓم اإلاٗٞغ ؤي ؤلاقغاٝ ٖلى جسُُِ وجهمُم وحكُٛل الىٓم اإلادىؾبت اإلاؿدىضة بلى ٢ىاٖض اإلاٗٞغ

وصٖم الجهىص الؾخ٨ما٫ البيُت الخدخُت لهظٍ الىٓم وجخًمً اإلاٗلىماث الخىُٟظًت وهٓم مؿاهضة ال٣غاعاث 

ت  .  وهٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

                                                             
غي مجضي، مغح٘ ؾاب٤، م  1  .  232 ـ واضر ٞىاػ، هٍى
 .  38، 36م . م مغح٘ ؾاب٤،ًً،  ـ ٖهام هىع الض 2



 الفصل األول                                                                  اإلطار المفاهيمي للمعرفت
 

- 17 - 
 

غ ال٣ٗل الجمعي  ت اإلاىحىصة في اإلاىٓمت وبٖاصة :  ـــ جىمُت وجٍُى جخمثل َظٍ الٗملُت في اؾدثماع اإلاىاعص البكٍغ

بها بهٟت مؿخمغة مً حهت واهخ٣اء ؤًٞل ال٣ٗى٫ والخبراث التي حٗمل في هٟـ اليكاٍ  .  حٗلُمها وجضٍع

حؿتهضٝ جد٤ُ٣ ؤ٦بر مؿاَمت مم٨ىت للمٗلىماث في جد٤ُ٣ : ـــ بصاعة اإلاٗلىماث والىؾاثِ اإلاخٗضصة الغ٢مُت 

ً ال٣ُمت إلاىٓماث  اإلاحزة الخىاٞؿُت ؾىاء بخ٣لُل وؿبت ج٩لٟت اإلاٗلىماث ؤو بغبِ اإلاٗلىماث ب٩ل ؤوكُت ج٩ٍى

ما٫  .  ألٖا

ت وحه آزغ إلاٟهىم الخٗايض الظي ٌٗني ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ ؤ٦بر  : (الخماؾ٪ )ـــ بصاعة الخٗايض  حٗض بصاعة اإلاٗٞغ

 ً .  مؿخىي مً اإلاكاع٦ت باإلاىاعص وال٣ضعاث الظاجُت ؤو ال٣ضعة ٖلى الٗمل بك٩ل بًجابي م٘ آلازٍغ

٤ مخ٩امل لخد٤ُ٣ ٢ُمت ؤ٦بر ٗني ؤًًا ٢ضعة الىخضاث ؤو الكغ٧اث ٖلى الٗمل ٦ٍٟغ  1. َو

مساخل إدازة املػسفت  : املؼلب الثالث 

ظٍ اإلاغاخل ٧اآلحي  ت ٖضة مغاخل و٧ل مغخلت جدخىي ٖلى ؤوكُت ًخم التر٦حز ٖليها َو :  جخًمً بصاعة اإلاٗٞغ

 : ًخم التر٦حز ٞيها ٖلى الى٣اٍ الخالُت : أ ـــ مسخلت املبادزة 

 . بىاء البِئت الخدخُت  (1

 . بىاء الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت  (2

 . هٓم اإلا٩اٞأث  (3

 . بصاعة الث٣اٞت الخىُٓمُت  (4

 . ج٨ىىلىحُا الاجهاالث  (5

:  ًخم التر٦حز ٞيها ٖلى  : ب ـــ مسخلت اليشس

  غ ألا٩ٞاع  . جبًر

  غ  . وي٘ بحغاءاث وؾلبُاث الخبًر

   غ ألا٩ٞاع  .اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في جبًر

  ت وؤصواث الخد٨ُم  . مغا٢بت اإلاٗٞغ

  ا َغ ت التي جم جبًر  . الخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ

  : ٞيها ًخم: ج ـــ مسخلت الخيامل الدازلي 

  ل اإلاٗغفي َب٣ا إلاخُلباث الؿى١  . الخ٩امل والخمٍى

  ٣ت الٗمل ت وعؾم ٍَغ  . ٩َُلت اإلاٗٞغ

  اؾخسضام مدغ٧اث البدث وبؾتراجُجُاتها . 

  ت اإلامىلت واإلاخ٩املت  . الخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ

 : ٩ًىن ٞيها التر٦حز ٖلى : د ـــ مسخلت الخيامل الخازجي 

  ت  . ٦ٟاءة بصاعة اإلاٗٞغ

  ل الخاعجي  . الكب٩اث اإلاخضازلت ، الخمٍى

                                                             
ت"  ـ ؤؾامت مدمض ؾُض ٖلي، ٖباؽ خلمي الجمل،  1  .  160، م 2013، الجؼء ألاو٫، صاع الٗلم وؤلاًمان لليكغ والخىػَ٘، "بصاعة اإلاٗٞغ



 الفصل األول                                                                  اإلطار المفاهيمي للمعرفت
 

- 18 - 
 

  بصاعة الخٗاون . 

  ت  . اإلااجمغاث ًٖ بٗض واإلااجمغاث الُٟضًٍى

  ض ؤلال٨ترووي  1.البًر

هماذج، إطتراجُجُاث إدازة املػسفت وغملُاتها  : املبدث السابؼ 

ت، اؾتراجُجُاتها و ٖملُاتها  .  جُغ٢ىا في َظا اإلابدث بلى هماطج بصاعة اإلاٗٞغ

:  هماذج إدازة املػسفت : املؼلب  ٌو 

ُج  "  ـــ همىذج1 ت ًد٤٣ ؤعبٗت ؤَضاٝ عثِؿُت هي  : (wiig)" ٍو :  َى همىطج إلصاعة اإلاٗٞغ

ت  .  ــــ بىاء اإلاٗٞغ

ت  .  ــــ الاخخٟاّ باإلاٗٞغ

ت  .  ــــ ججمُ٘ اإلاٗٞغ

ت   .ــــ اؾخسضام اإلاٗٞغ

 

 wiigهمىذج إدازة املػسفت ٌ : (01)الشيل زكم 

 

                                                                                            

          

 

 
 هؼاق بىاء املػسفت

 

 

 

 

 

 

 
 Source:  Wiig Kork, Knowledge Management Foundation; Thinking About Thinking, How People 

And Organization Create, Represent And Use Knowledge, Sehema Press, Usa, 1993, P53.  

 

                                                                                

                                                                                                                                         

                                                             
٘ مً ٦ٟاءة ؤصائها، اإلالخ٣ى الضولي الخامـ خى٫  1 ما٫، والٞغ ت ٦إخض اإلاغج٨ؼاث ألاؾاؾُت في ب٣اء مىٓماث ألٖا عؤؽ اإلاا٫ :  ـ بضعووي َضي، بصاعة اإلاٗٞغ

لي الكل٠،  لىم الدؿُحر، حامٗت خؿِبت بً بٖى ما٫ الٗغبُت في ْل الا٢خهاصًاث الخضًثت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو ال٨ٟغي في مىٓماث ألٖا

 .  6، م2011الجؼاثغ، 

التعلم من الخبرات 

الشخصية،الكتب وسائل 

 اإلعالم

 الــكتــب

 بناء المعرفة

 اإلمساك بالمعرفة

نظم قواعد المعرفة عقول 

 األفراد

 

 مهـمة العـمـل

 موضوع العمل 

 تجميع المعرفة

 استخدام المعرفة
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( : wiig)همىذج إدازة املػسفت غىد : أوال

اث٠ بالخىاػي،  ت باٖخباع ؤهه باؾخُاٖخىا جىُٟظ بٌٗ الْى َظا الىمىطج ٖملُت حؿهُل بىاء واؾخسضام اإلاٗٞغ

اث٠ التي هٟظث في و٢ذ ؾاب٤  غ اليكاَاث والْى م٨ً في َظا الىمىطج ؤًًا الغحٕى هدى الخل٠ لخ٨ٍغ ٍو

ت في ٣ٖى٫  بخٟهُل مسخل٠، ٦ما  ًخىضر مً زال٫ َظا الىمىطج ؤهه ًىلي ؤَمُت ٦بحرة لالخخٟاّ باإلاٗٞغ

ت  .  ألاٞغاص وفي ال٨خب و٦ظا ٢ىاٖض اإلاٗٞغ

ت ُٞم٨ً ؤن ًإزظ ؤق٩اال مسخلٟت، بضءا مً الخىاعاث بلى الخبراء وبلى ٞغ١ الٗمل، ٦ما ًم٨ً  ؤما ججمُ٘ اإلاٗٞغ

اث٠ ألاؾاؾُت  خماص ٖلى اإلاىا٠٢، ٦ما ًالخٔ ؤًًا صمج الْى ت مً زال٫ ؤق٩ا٫ ٖضًضة بااٖل اؾخسضام اإلاٗٞغ

ت واؾخسضامها ٖىض اإلااؾؿاث وألاٞغاص   1.واليكاَاث الخٟهُلُت في مجاالث بىاء اإلاٗٞغ

ت ج٩ىن باآلحي  :  Duffy ــــ همىذج 2 :  مً زال٫ َظا الىمىطج ٞةن ٖملُاث بصاعة اإلاٗٞغ

  ت   . (حكمل اإلاداٞٓت، الثراء والخىلُض )ا٦دؿاب اإلاٗٞغ

  ب والغؾم )ٖملُت الخىُٓم   . (حكمل الخهي٠ُ، الخبٍى

  ٕ(البدث والىنى٫ )ٖملُت الاؾترحا .  

  َ٘(اإلاكاع٦ت والى٣ل )ٖملُت الخىػ .  

  (الخى٣ُذ والىمى والخٛظًت )ٖملُت الاؾخضامت.   

 

 Duffyغملُاث إدازة املػسفت في همىذج : (02)الشيل زكم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصاث، : اإلاهضع                                       . 134 م مغح٘ ؾاب٤،مدمض ٖىاص الٍؼ

غ للمىٓمت اإلاٗلىماث والُا٢ت واليكاٍ،  (Duffy)ــــ ٢ضم  َظا الىمىطج اهُال٢ا مً ٧ىن البِئت الخاعحُت جٞى

ت  وطل٪ مً زال٫ اقترا٥ ٧ل مً ؤلاؾتراجُجُت وألاٞغاص والٗملُاث والخ٣ىُت، بط جخدى٫ اإلاٗلىماث بلى مٗٞغ

اصة زغوة اإلاىٓمت  ملُاث التي بضوعَا جيخج الؿل٘ والخضماث وحؿاَم في ٍػ ُا٧ل ٖو  2. َو
                                                             

ت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت "بصاعة اإلاٗاٝع"  ـ  وؿُم خمىصة،  1 ت بُضاٚىحُت مىحهت لُلبت الؿىت ألاولى ماؾتر، جسهو بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ، مُبٖى

لىم الدؿُحر، حامٗت مدمض الهض٤ً بً ًخي ـ حُجل، الؿىت الجامُٗت  ت ٖو   . 19 ـ18، م م 2019 ـ 2018والخجاٍع
اصاث، مغح٘ ؾاب٤، م  2  .  134 ـ  مدمض ٖىاص الٍؼ

فت
ػس

امل
 

 الخىشَؼ

 إلادامت

الخصىٌ 

 غلى املػسفت

 الاطتراجُجُت 

  فساد

 الػملُت

 الخلىُت

جىظُم  الاطترحاع

 املػسفت

 غملُاث إدازة املػسفت

ىت
بِ

 ال
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ت  دت والًمىُت ، جىلُض مٗاٝع حضًضة و ؤؾغ : ـــ الخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ ت الهٍغ ؤي الخهى٫ ٖلى ٧ل مً اإلاٗٞغ

.  اإلاٗاٝع التي جم الخدهل ٖليها 

ت  ا وزؼنها: ـــ جىُٓم اإلاٗٞغ بها، جغمحَز ت ، جبٍى .  ؤي جهي٠ُ اإلاٗٞغ

نها : ــــ الاؾترحإ  ت التي جم جسٍؼ .  في و٢ذ الخاحت بليها  (اؾترحاٖها)ؤي اللجىء بلى اإلاٗٞغ

ت  .  مكاع٦تها وه٣لها : ــــ جىػَ٘ اإلاٗٞغ

ت   1. الخى٣ُذ والىمى و٦ظا الخٛظًت ال٨ٗؿُت : ــــ بصامت اإلاٗٞغ

:  ــــ همىذج مازهىزدث 3

همىذج مازهىزدث : 03شيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Marquardt, Michael J, Building The Learning Organization : Mastering The Five 

Elements For Corporate Learning, 2 Edition,Davies-Black Publishing, U.S.A, 2002, P27 .                                 

ت بلى اإلاؿخسضم مً  ت ًخ٩ىن مً ؾخت مغاخل حُٛي ٖملُت ه٣ل اإلاٗٞغ ا٢ترح ماع٧ىعصث همىطج إلصاعة اإلاٗٞغ

الا٦دؿاب ، الخىلُض والخؼن ،اؾخسغاج اإلاٗلىماث وجدلُلها، الى٣ل و٦ظا الخُب٤ُ : زال٫ اإلاغاخل الخالُت 

ظا ما ًبيُه الك٩ل ؤٖالٍ  ظا ما ٌك٩ل قب٨ت جمثل همىطج ماع٧ىعصث َو  2. واإلاهاص٢ت ، َو

ومً الك٩ل ًخطر ؤهه في خا٫ همى َظٍ الٗملُاث الؿذ وجٟاٖلها ٞةن اإلااؾؿاث جخٗلم بٟاٖلُت و٦ٟاءة، 

ٞهظٍ الٗملُاث مغجبُت ببًٗها البٌٗ، ٞاإلاٗلىمت ال بض ؤن جىػٕ مً زال٫ ٢ىىاث مخٗضصة وفي ٞتراث ػمىُت 

ت لٗملُت اإلاغاحٗت وبك٩ل مؿخمغ    3. مسخلٟت ، ٦ما ًجب ؤن جسً٘ بصاعة اإلاٗٞغ

:   ـــ همىذج هجم غبىد هجم 4

ت بخمحز  :  ٢ضم هجم ٖبىص هجم همىطج إلصاعة اإلاٗٞغ

ت الجضًضة، بدُث ؤن الخٗلم َى ما ًجٗل اإلااؾؿت حٗمل ب٩ل  ــــ بإهه مى٣ُي، ؤي ؤهه َىا٥ بوكاء وحٗلم اإلاٗٞغ

ت الجضًضة َى ال٣ىة اإلادغ٦ت للماؾؿت  ه في حمُ٘ ؤ٢ؿامها وؤهدائها، ؤما بوكاء اإلاٗٞغ . ما حٗٞغ

ا و٦ظا ٖملُاتها ومجاالتها  ت ومهاصَع .  ـــ بإهه قامل ألهىإ اإلاٗٞغ

ت ٦محزة  .  ـــ بإهه جدٟحزي، ؤي جهاٖض في الغنُض اإلاٗغفي زم بلى الخض٤ٞ اإلاٗغفي بلى ؤن ًهل بلى اإلاٗٞغ

                                                             
.  24 ـ  ٞاَمت مدبىب،  مغح٘ ؾاب٤،م 1

  . Marquordt building the learning organization U .S.A , davis- blac publshing company,2001,p26 ـ 2
ت إلاضزل لخضُٖم ال٣ضعة الخىاٞؿُت للماؾؿت الا٢خهاصًت"  ـ بىع٧ىة ٖبض اإلاال٪،  3 ، مظ٦غة م٣ضمت ٦جؼء مً مخُلباث هُل قهاصة " بصاعة اإلاٗٞغ

لىم الدؿُحر، حامٗت مىخىعي، الؿىت الجام٘ ًت اإلااحؿخحر في ٖلىم الدؿُحر، صعاؾت مُضاهُت لكغ٦ت هجمت لالجهاالث، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 .  22، م   2012   ــ2011

 الخىلُد الاهدظاب الخصن 

 ملصادكتاالخؼبُم و املػلىماث اطخسساج الىلل واليشس
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ظا ما ؤوضخه الض٦خىع  :    في اإلاسُِ الخالي " هجم ٖبىص هجم "َو

 همىذج هجم غبىد هجم : 04 الشيل زكم 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

مػسفت غلمُت                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت اإلاٟاَُم وؤلاؾتراجُجُاث و الٗملُاث، ٍ : اإلاهضع  ، الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، 1هجم ٖبىص هجم، بصاعة اإلاٗٞغ

 .  126، م2005ٖمان، 

ت  ت مً اإلاغاخل اإلاخهاٖضة بضءا مً مغخلت الاَخمام باإلاٗٞغ ومً زال٫ الك٩ل ؤٖالٍ ًخطر وحىص مجمٖى

ت  .  لخيخهي بلى مغخلت جىُٓم عاٞٗت واؾخضامت اإلاٗٞغ

ت  : مسخلت الاَخمام باملػسفت :أوال  َىا ٩ًىن الاَخمام بىهب خى٫ الغنُض اإلاٗغفي، ؤي جدؿـ صوع اإلاٗٞغ

ت التي جدخاحها اإلااؾؿت ، وهي مهاصع صازلُت  وزاعحُت . وؤَمُتها و٦ظا الىٓغ في مهاصع اإلاٗٞغ

تحقٌق 

مٌزة 

 المعرفة

تحدٌد 

أصول 

 المعرفة

وعي 

ت  اإلاٗٞغ

اَخمام 

ت  باإلاٗٞغ

ت          ليكغ          ااؾخ٣ُاب الاَخمام                 جدؿحن           اإلاٗٞغ

ت                              وجخ٣اؾم                   وا٦دؿاب  بالبدث                  اإلاٗٞغ

 مجهىلت          ٧امىت          يمىُت          نٍغدت

ت          زاعحُت  صازلُت          مهاصع اإلاٗٞغ

         ألاٞغاص            الؼبىن     مىخجاث                الىٓم       

          الٟغ١             الٗال٢اث                      ٖملُاث                 الظا٦غة         

ت            حضًضة جماما     ت         جدؿحن اإلاٗٞغ  بٖاصة اؾخسضام اإلاٗٞغ
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ت،  : وعي املػسفت: ثاهُا  ت وصوعَا في ؤٖما٫ اإلااؾؿت ، َظا ما ًاصي بلى وعي اإلاٗٞغ ؤي ال٨ك٠ ًٖ ؤَمُت اإلاٗٞغ

مً ؤحل بوكاء ال٣ُمت وا٦دؿاب اإلاحزة الخىاٞؿُت، وفي َظٍ اإلاغخلت البض للماؾؿت ؤن ج٩ىن إلاا ال٣ضعة ٖلى 

دت، الًمىُت ، ال٩امىت واإلاجهىلت  ت الهٍغ .  الخمُحز بحن ؤهماٍ اإلاٗٞغ

ت بلى زُىاث ٖملُت جهب في مضي  : جددًد أصىٌ املػسفت: ثالثا  ل وعي اإلاٗٞغ وفي َظٍ اإلاغخلت ًخم جدٍى

ىا ٩ًىن الاَخمام  ت ؤو مٗلىماث ٞدؿب، َو ُت ولِـ مٗٞغ تها مً مىٓىع ؤنها ؤنى٫ مٗٞغ ت اإلااؾؿت وعٍئ مٗٞغ

غ اإلاىخجاث والخضماث غ اإلاىحه هدى جٍُى ت مً زال٫ البدث والخٍُى غ اإلاٗٞغ .  ؤ٦ثر بخٍُى

ت في ؤٖما٫ اإلااؾؿت، ٖملُاتها وهٓمها،  : جدلُم ميزة املػسفت: زابػا  ٠ُ اإلاٗٞغ في َظٍ اإلاغخلت جبضؤ ٖملُت جْى

ت الجضًضة التي بضوعَا حؿاَم ... مىخجاتها  غ ٖال٢اتها بالؼباثً ٦مهضع مخجضص للمٗٞغ وحٗمُمها وج٣اؾمها وجٍُى

. في بوكاء ال٣ُمت وجد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت في اإلااؾؿت 

ت في َظٍ اإلاغخلت بالىًىج، خُث ج٩ىن ٢اصعة : حػظُم زافػت واطخدامت املػسفت : زامظا  جبضؤ بصاعة اإلاٗٞغ

٣ض ي ٖلى  ت اإلااؾؿت ٍو ت في ٖملُاث متزاًضة بما ٌٗٓم الاؾخٟاصة مً مٗٞغ ٖلى اؾخٗما٫ ؤنى٫ اإلاٗٞغ

٣ُٗهم ٖلى ال٣ُام بمباصعاث حضًضة   1.الغوجحن الظي ًدض مً ٢ضعة ألاٞغاص َو

 : Bots and buijin   : ـــ همىذج طلظلت اللُم املػسفُت 5

ت وج٣ُُمها، خُث جغ٦ؼ  Bots and buijinًغي  ُت حٗخبر مً ؤًٞل الُغ١ إلصاعة اإلاٗٞغ  ؤن ؾلؿلت ال٣ُم اإلاٗٞغ

م٨ً جد٤ُ٣ طل٪ بطا جمحزث ٧ل ٖملُت مً ٖملُاث بصاعة  غ اإلاحزة الخىاٞؿُت وجدؿُنها، ٍو َظٍ ألازحرة ٖلى جٍُى

ت بالٟٗالُت، َظا ما ًىضخه الك٩ل اإلاىالي  : اإلاٗٞغ

: طلظلت اللُمت إلدازة املػسفت   : 05الشيل زكم

 

 
       

                      الغئٍت

الخُىعاث الضازلُت 

  الخُىعاث الخاعحُت

 
Source : Murray E Jennex, Knowledge Management Success Model, Encyclopedia Of 

Knowledge Management / David Schwartz, Idea Group Reference, 2006, P430 .  

ت مً مىٓىعًٍ مخٗاعيحن، مىٓىع اإلاؿخسضم  غ َظا الىمىطج مً زال٫ الىٓغ بلى بصاعة اإلاٗٞغ خم جٍُى ٍو

م  ت ل٩ل مىٓىع جدضر ٖملُت ج٣ٍى ومىٓىع جدلُلي ج٣ني، ومً زال٫ جدضًض ٦ُُٟت مىا٦بت بصاعة اإلاٗٞغ

ت  2.اإلاٗٞغ

                                                             
 .  125 مغح٘ ؾاب٤ ، م   ـ هجم ٖبىص هجم، 1
ت ٦إؾاؽ لخد٤ُ٣ ؤصاء مؿخضام وممحز"  ـ  بىػٍضاوي مدمض،  2 ، مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحؿخحر، صعاؾت خالت "بصاعة اإلاٗٞغ

لىم الدؿُحر، حامٗت الجؼاثغ ت ٖو ان ٖاقىع بالجلٟت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع                    ، 2014 ـ 2013 الؿىت الجامُٗت3حامٗت ٍػ

 .  39، 38م م 

م الٗملُت ت وج٣ٍى  بصاعة اإلاٗٞغ

جُب٤ُ 
ت  اإلاٗٞغ

مكاع٦ت 

ت  اإلاٗٞغ

اؾخ٣هاء وجدضًض 

ت اإلاُلىبت  اإلاٗٞغ

جدضًض ؤلاؾتراجُجُت 

 والؿُاؾُت

 الٗاثض

اٍ  والٞغ
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: اطتراجُجُاث إدازة املػسفت : املؼلب الثاوي 

ت ٦إؾلىب بصاعي وبَاع جىُٓمي " َىا٥ الٗضًض مً الاؾتراجُجُاث التي جيخهجها اإلااؾؿت مً ؤحل بصاعة اإلاٗٞغ

:   لٗملُت جباص٫ ومكاع٦ت اإلاٗلىماث مً ؤحل جد٤ُ٣ ما ًلي 

. ـــ ال٣ضعة ٖلت الٟٗل 

.  ـــ نىاٖت ال٣غاع ب٨ٟاءة 

 .ــــ الابخ٩اع وؤلابضإ 

:  الاؾتراجُجُاث الخالُت  " Wiig" خُث ؤصعج 

جي 1 :  ــــ إطتراجُجُت الىمى الخدٍز

جُا خُث ج٩ىن اإلااؾؿت في ؤوياٖها اإلاىاؾبت، وخُث ٩ًىن ألاٞغاص  ًخم اؾخسضام َظٍ ؤلاؾتراجُجُت جضٍع

اإلاٗىُىن ًخمخٗىن بمؿخىي ٖا٫ مً الاَخمام، حؿاٖض َظٍ ؤلاؾتراجُجُت اإلاىٓماث طاث اإلاىاعص اإلادضوصة والتي 

ت ، َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ٢لُلت اإلاساَغ  بت في جُب٤ُ بصاعة اإلاٗٞغ .  ج٩ىن لها ٚع

:   ـــ إطتراجُجُت التروي بدرز 2

جُا خؿب ؤويإ   ًخم جبني َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ل٨ً بتروي وخظع، ًخم جُب٤ُ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت جضٍع

٤ الخاحت، جخمحز َظٍ ألازحرة ٧ىنها جدُذ للماؾؿاث طاث اإلاىاعص  اإلااؾؿت، زم ًخم جُب٣ُها ٖلى هُا١ ؤوؾ٘ ٞو

ت لخُب٤ُ اإلاضزل ؤلاصاعي، واؾخسضام َظٍ . اإلاخاخت وؿبُا  ت صون ؤن ج٩ىن ألاولٍى بىاء ٢ضعاث اإلاٗٞغ

 1. ؤلاؾتراجُجُت ًدُذ للمىٓمت ٞغنت جد٤ُ٣ م٨دؿباث جىاٞؿُت 

٠ َاجحن ؤلاؾتراجُجُخحن مً ؤحل الخمُحز ما بحن " Nonakax" ؤما خؿب صعاؾاث  ٞالبض للماؾؿاث ؤن جْى

ما  ت الًمىُت َو دت واإلاٗٞغ ت الهٍغ :   اإلاٗٞغ

ت همُُت عؾمُت، ٢ابلت للىن٠ : ـــ إطتراجُجُت الترميز1 دت بىنٟها مٗٞغ ت الهٍغ  حٗخمض ٖلى اإلاٗٞغ

لها بؿهىلت بلى ٢ىاٖض بُاهاث ًم٨ً للماؾؿت حٗمُمها ٖلى حمُ٘ ألاٞغاص مً  م٨ً جدٍى والخدضًض، ال٣ُاؽ، ٍو

ُٟها في ؤٖمالهم  إل ٖليها واؾدُٗابها وجْى .  ؤحل ؤلَا

ت ٚحر ٢ابلت للترمحز، ٚحر عؾمُت ألنها ال : ــــ إطتراجُجُت الشخصىت 2 ت الًمىُت، مٗٞغ   هي التي جغ٦ؼ ٖلى اإلاٗٞغ

ب وهي ٢ابلت للخٗلم باإلاالخٓت اإلاباقغة والدكاع٥ في  ت، ٚحر ٢ابلت للىن٠، الى٣ل الخٗلُم، والخضٍع ج٩ىن خىاٍع

ت  ت واإلااؾؿت الاؾدكاٍع  2.الٗمل والخبرة، َظٍ ؤلاؾتراجُجُت جدىاؾب م٘ اإلااؾؿت ٦ثُٟت اإلاٗٞغ

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
اصاث،  1  .  144 ـ 143م .م مغح٘ ؾاب٤،  ـ مدمىص ٖىاص الٍؼ
 .  164 ، 163م . م مغح٘ ؾاب٤،  ـ هجم ٖبىص هجم ،  2
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:  غملُاث إدازة املػسفت : املؼلب الثالث 

غملُاث إدازة املػسفت  : 01الجدٌو زكم 

غملُاث إدازة املػسفت  الباخث أو املؤطظت 

Mc Adam and Reid ,2000 

:  جًمىذ ؤعبٗت ٖملُاث وهي 

ت، وكغ  ت صازل اإلااؾؿت ، ججؿُض اإلاٗٞغ بوكاء اإلاٗٞغ

ت ، الاؾخسضام  .  اإلاٗٞغ

Mc Elroy , 2000     ت ، جىػَٗها، جىمُتها، جُب٣ُها : جًمىذ ؤعبٗت ٖملُاث .  جىلُض اإلاٗٞغ

 Fraunch ofer IPK,2000همىطج ماؾؿت 

ت 6جًمىذ  ٍغ :   ٖملُاث حَى

ت، جىلُض  ت، جدضًض ؤَضاٝ اإلاٗٞغ حصخُو اإلاٗٞغ

ت  ت جُب٤ُ اإلاٗٞغ ت ، جىػَ٘ اإلاٗٞغ ت، زؼن اإلاٗٞغ .  اإلاٗٞغ

Newman , 2000  ل ، الاؾخٟاصة .  الخل٤ ، الاخخٟاّ الخدٍى

Martins,K,Hiesig, & Varbeck,J 2001  ت ، جُب٤ُ ت، جىػَ٘ اإلاٗٞغ ت ، زؼن اإلاٗٞغ جىلُض اإلاٗٞغ

ت .  اإلاٗٞغ

 :  ؤبٗاص منهم 3و٢ض ؤوحؼ ال٨ثحر مً الباخثحن 

Bij and others ,2003) (Darroch,2003))     

ت ً اإلاٗٞغ ت (الخىلُض)ج٩ٍى ، (الخىػَ٘)، وكغ اإلاٗٞغ

 .  (الخُب٤ُ)الاؾخجابت

Bhatt and others , 2005  َ٘ت والخٟاّ ٖليها ، جىػ ت ، نُاهت اإلاٗٞغ ً اإلاٗٞغ ج٩ٍى

ملُت الخى٣ُذ  ت ٖو ت  ، مغاحٗت اإلاٗٞغ .  اإلاٗٞغ

واكؼ ممازطت غملُاث إدازة املػسفت في "صدًلي  أمُىت، زمِع هفِظت، مجدوب حابسة، : املصدز 

ت ت الجهىٍت الجصاالث الجصائس بىزكلت، مجلت "املؤطظاث إلاكخصادًت الجصائٍس ، دزاطت خالت املدًٍس

 . 61 ـ45ـ ص، ص 2019، 2الدزاطاث الدظىٍلُت و إدازة  غماٌ، املجلد الثالث، الػدد 

ت ٖلى ٖضص ٖملُاتها ؤو ٖلى جغجُبها، بن وكاَاث اإلاىٓماث  ال ًىحض اجٟا١ بحن الٗلماء في مجا٫ بصاعة اإلاٗٞغ

ت مً زال٫ وحهخحن  :  الا٢خهاصًت حٗاملذ م٘ اإلاٗٞغ

ت في اإلاىعص البكغي و هي مخىاحضة مٗه َىا٫ الُىم  objectألاولى ٧ىنها قِئا  .   و ع٦ؼث ٖلى وحىص اإلاٗٞغ

ت ٦ٗملُت لها ٦ُىىهت ا٢خهاصًت ًم٨ً بًجاصَا و جغا٦مها و هي لِؿذ ٚاًت بدض طاتها  الثاهُت حٗاملذ م٘ اإلاٗٞغ

ؼ الٗملُت الاحخماُٖت اإلاخٗل٣ت  ما لم ًخم اؾخسضامها في مٗان مهمت الهجاػ ألاَضاٝ الخىُٓمُت مً زال٫ حٍٗؼ

ت ٦ص يء  ت و مً زال٫ حماٖاث الٗاملحن بضال مً ؤلابضاٖاث الٟغصًت ؤو مٗالجت اإلاٗٞغ بةبضإ و ابخ٩اع اإلاٗٞغ

 1.ما

:  ـ جىلُد املػسفت 1

ت َى زل٤ و ببضإ و ابخ٩اع مٗاٝع حضًضة مً زال٫ الٗمل و مكاع٦ت حماٖاث الٗمل في اإلاىٓمت  جىلُض اإلاٗٞغ

ا ًٖ  لخىلُض عؤؾما٫ مٗغفي حضًض و بًجاص خلى٫ إلاكا٧ل حٗاوي منها اإلاىٓمت و ٢ض جؼوص اإلاىٓمت ب٣ضعاث جمحَز

غ مهاعاث الٟىُحن و مؿاٖضة  ا في جد٤ُ٣ اهجاػاث و زٍُى ٖمل حضًضة و ه٣ل اإلاماعؾاث ألاًٞل و جٍُى ٚحَر

ت حضًضة  ت بلى ؤلابضإ الظي ًسل٤ مٗٞغ ٠ُ اإلاىاَب و الاخخٟاّ بها و بظل٪ حٗىص اإلاٗٞغ  2. ؤلاصاعة في جْى

 
                                                             

ت "  ـ  نالح الضًً ال٨بِس ي،  1 ت، 1، ٍ" بصاعة اإلاٗٞغ  . 68 ، م 2005، ال٣اَغة مهغ، ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع
ت"  ـ عبخي مهُٟى ٖلُان،  2  .  196، م2008، ٖمان ، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، 1، ٍ" بصاعة اإلاٗٞغ
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ً املػسفت 2 :  ـ جسٍص

ت مهمت حضا الؾُما في اإلاىٓماث التي حٗاوي مً مٗضالث ٖالُت لضوعان الٗمل التي حٗخمض  بن ٖملُت زؼن اإلاٗٞغ

تهم الًمىُت مٗهم ٚحر  ٟحن في َظٍ الخالت ًإزظون مٗٞغ ٠ُ بهُٛت ال٣ٗىص اإلاا٢خت، ألن اإلاْى ٖلى الخْى

ت اإلاىحىصة مثال في  دت ٞخب٣ى في ٢ىاٖضَا ٧الظا٦غة الخىُٓمُت التي جدخىي ٖلى اإلاٗٞغ اإلاىز٣ت، ؤما الهٍغ

الىزاث٤ اإلا٨خىبت و اإلاٗلىماث اإلاسؼهت في ٢ىاٖض البُاهاث الال٨تروهُت، و بظل٪ ٌٗخبر الخىز٤ُ في الظا٦غة 

ت الًمىُت ًخم الاخخٟاّ بها و زؼنها ًٖ  ت الٓاَغة، ؤما اإلاٗٞغ ٣ت مالثمت للمداٞٓت ٖلى اإلاٗٞغ الخىُٓمُت ٍَغ

ب و الخىاع  ٤ الخضٍع  1.ٍَغ

:  ـ جىشَؼ املػسفت 3

٤ جباص٫ ألا٩ٞاع و الخبراث و اإلاهاعاث بحن ألاشخام و هي جؼصاص باالؾخسضام و  ت ًٖ ٍَغ ًخم جىػَ٘ اإلاٗٞغ

ت ٖلى الٗملُاث  اإلاكاع٦ت، لهظا ٣ٞض ؾٗذ اإلاىٓماث بلى حصجُ٘ اإلاكاع٦ت، و جدخىي ٖملُت جىػَ٘ اإلاٗٞغ

ت ما ًلي : الخالُت ٪ و مً ؤؾالُب جىػَ٘ اإلاٗٞغ :  الخىػَ٘، اليكغ، اإلاكاع٦ت، الخض٤ٞ، الى٣ل و الخدٍغ

  ُا للخىػَ٘ الضازلي ت مٗٞغ  .ٞغ١ اإلاكغوٕ اإلاخىٖى

  (ؤلاهترهذ)قب٨ت اإلاٗلىماث الضازلُت .  

  ب مً َٝغ الؼمالء ال٣ضامى طوي الخبرة  . الخضٍع

  الىضواث و اإلالخ٣ُاث، اإلااجمغاث . 

:  ــــ جؼبُم املػسفت 4

ظا الخُب٤ُ ٌٗخبر مً ؤبغػ ٖملُاتها،  ت اإلاخاخت َو ت َى جُب٤ُ اإلاٗٞغ الهضٝ الغثِس ي والٛاًت مً بصاعة اإلاٗٞغ

ت ٌؿمذ  حكحر َظٍ الٗملُت بلى مهُلخاث الاؾخٗما٫ ، بٖاصة الاؾخٗما٫ الاؾخٟاصة والخُب٤ُ بن جُب٤ُ اإلاٗٞغ

ت حضًضة ومً َىا حاءث حؿمُت ٖملُاث  بٗملُاث الخٗلم الٟغصي الجماعي الجضًضة والتي جاصي بلى ابخ٩اع مٗٞغ

ت بالخل٣ت اإلاٛل٣ت  ت منها  (closed cycle)بصاعة اإلاٗٞغ :  و٢ض اؾخسضمذ ٖضة ؤؾالُب لخُب٤ُ اإلاٗٞغ

  الٟغ١ مخٗضصة الخبراث الضازلُت. 

  مباصعاث الٗمل . 

  م٣ترخاث مً الخبحر الضازلي . 

  ب الٟغقي مً ٢بل زبراء مخمغؾحن  2....الخضٍع

 

 

 

 

 

                                               

                                                             
 .  76 ـ  نالح الضًً ال٨بِس ي،  مغح٘ ؾاب٤، م  1
ؼ ؤلابضإ للمىٓمت"  ـ  ٖبض هللا ٖلي، بىؾهىة هظًغ،  2 ت في حٍٗؼ ، اإلالخ٣ى الضولي خى٫ ؤلابضإ والخُٛحر الخىُٓمي في اإلاىٓماث الخضًثت، "صوع بصاعة اإلاٗٞغ

 .  10 ـ 9م . ، م2007حامٗت ؾٗض صخلب البلُضة ؤٞغبل
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 غملُاث إدازة املػسفت : 06الشيل زكم       

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مً بٖضاص الُالبخحن : اإلاهضع                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً املػسفت  جسٍص

 جىشَؼ املػسفت

 جىشَؼ املػسفت 

 جؼبُم املػسفت
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:  زالصت الفصل  ٌو 

ت الخضًثت، بدُث ؤنبدذ حٗخبر اإلادغ٥ ألاؾاس ي الظي ج٣ىم ٖلُه  ت مً اإلاٟاَُم ؤلاصاٍع ؤنبدذ بصاعة اإلاٗٞغ

ت حضًضة مً مهاصع  ما٫ حؿعى صاثما لخىلُض مٗٞغ ما٫ هٓغا للضوع الظي جلٗبه ٧ىن مىٓماث ألٖا مىٓماث ألٖا

نها، جىػَٗها، جُب٣ُها اٖخماصا ٖلى ٦ٟاءة الغؤؾما٫ ال٨ٟغي و٦ظا ج٨ىىلىحُا  مسخلٟت ج٣ىم جىُٓمها، جسٍؼ

. اإلاٗلىماث والاجها٫ 

ظا ما هخُغ١  ت ؤمغ يغوعي في اإلاىٓمت ٧ىهه ًم٨ً مً زل٤ وجدؿحن مؼاًا جىاٞؿُت صازلها َو ٞةصاعة اإلاٗٞغ

 .بلُه في َظا الٟهل 

 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

ماَُت امليزة الخىافظُت : املبدث  ٌو 

ا ومددداتها  : املبدث الثاوي  دوزة خُاة امليزة الخىافظُت، مصادَز

مؤشساث، أبػاد امليزة الخىافظُت وإطتراجُجُاتها : املبدث الثالث 

غالكت إدازة املػسفت بامليزة الخىافظُت  : املبدث السابؼ 

 

 

 

 

 

 

 عموميات حول الميزة التنافسية: الفصل الثاني
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:  جمهُد 

حٗض اإلاىاٞؿت مً ؤَم الخدضًاث التي ٖلى اإلااؾؿاث مىاحهتها في الى٢ذ الخالي، بط ؤن صعحت الخىاٞـ في 

ا وب٣ائها ،  الؿى١ حٗخبر مً الٗىامل التي جدضص ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الهمىص ؤمام مىاٞؿيها، ويمان اؾخمغاَع

خُث حٗخمض ٖلى الخدلُل الاؾتراجُجي للبِئت التي جيكِ ٞيها، وبظل٪ ٞةنها حُٗي للماؾؿت ٞغنت لخد٤ُ٣ 

ؤَضاٞها، وفي الى٢ذ هٟؿه ٞةن التهضًضاث جيب٘ ؤًًا وجازغ ٖلى اإلااؾؿت في ٖضم ٢ضعتها ٖلى جىُٟظ 

ل اإلاؼاًا الخىاٞؿُت بلى  ٣ت التي ًم٨ً  مً زاللها جدٍى بؾتراجُجُاتها لظل٪ ؤيخى الخدضي الخ٣ُ٣ي َى الٍُغ

.  محزة الخٟى١ 

خًمً َظا الٟهل اإلاباخث الخالُت  :  ٍو

.  ـــ ماَُت اإلاحزة الخىاٞؿُت 

ا ومدضصاتها .  ـــ صوعة خُاة اإلاحزة الخىاٞؿُت، مهاصَع

.  ـــ ماقغاث، ؤبٗاص اإلاحزة الخىاٞؿُت وبؾتراجُجُاتها

ت باإلاحزة الخىاٞؿُت  .   ـــ ٖال٢ت بصاعة اإلاٗٞغ
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. ماَُت امليزة الخىافظُت : املبدث  ٌو 

في َظا اإلابدث ٖالجىا حٍٗغ٠ الخىاٞؿُت و ؤؾبابها، و ؤًًا حٍٗغ٠ اإلاحزة الخىاٞؿُت و زهاثهها و ؤهىاٖها، و 

.   مً زم ؤَمُتها و ؤَضاٞها 

ف الخىافظُت وأطبابها: املؼلب  ٌو  . حػٍس

 : مفهىم الخىافظُت : أوال 

ت  ــــ ٌٗٝغ الؿلمي الخىاٞؿُت بإنها الجهىص وؤلاحغاءاث والابخ٩اعاث والًٍٛى و٧اٞت الٟٗالُاث ؤلاصاٍع

دت ؤ٦بر مً  ت التي جماعؾها اإلاىٓماث مً ؤحل الخهى٫ ٖلى قٍغ ٍغ ت والخٍُى ٣ُت وؤلاهخاحُت والابخ٩اٍع والدؿٍى

 1. الؼباثً وع٢ٗت ؤ٦ثر احؿاٖا مً ألاؾىا١ اإلاؿتهضٞت 

ها البٌٗ بإنها ال٣ضعة التي جمخل٨ها اإلااؾؿت في و٢ذ مٗحن ٖلى م٣اومت مىاٞؿيها   2. ــــ ٌٗٞغ

غي البٌٗ آلازغ ؤن مًمىنها ؤوؾ٘ مً ؤن ٩ًىن طو َاب٘ صٞاعي ٞالخىاٞؿُىن ؤو اإلاخىاٞؿىن َم الظًً  ــــ ٍو

اصة في الؿى١  .  ٌكٛلىن مغ٦ؼ ال٣ُاصة ؤو الٍؼ

م٨ً الاؾخٗاهت باإلاثا٫ الخالي  :  ٍو

٧ل اإلاكاع٧ىن في ؾبا١ الخُى٫ مىاٞؿىن ل٨ً لِـ حمُٗهم مخىاٞؿىن، خُث ؤن َظٍ الهٟت جُل٤ ٣ِٞ 

ً باإلاغاجب ألاولى   3. ٖلى الٟاثٍؼ

  ف الظابلت وظخيخج :  مً الخػاٍز

ؤن الخىاٞؿُت هي ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى ج٣ضًم مىخىج ؤو زضمت طو حىصة ٖالُت وفي و٢ذ مٗحن وؾٗغ م٣بى٫، ما 

دت ؤ٦بر مً الٗمالء وعٞٗت واؾٗت مً ألاؾىا١ اإلاؿتهضٞت  .  ًم٨نها مً الخهى٫ ٖلى قٍغ

 : أطباب الخىافظُت : زاهُا 

م٨ً بحمالها في  :  حٗضصث ؤؾباب الخىاٞؿُت ٍو

غ الخجاعة الضولُت  .  ــــ حٗضص الٟغم في الؿى١ الٗالمي هدُجت جدٍغ

ا مً  حَر غوٕ اإلااؾؿت بًٟل قب٨ت الاهترهذ ٚو ؾهىلت الاجهاالث وجباص٫ اإلاٗلىماث بحن مسخل٠ وخضاث ٞو

.  وؾاثل الاجها٫ الخضًثت 

.   ــــ جض٤ٞ هخاثج البدىر والخُىعاث الخ٣ُت، وحؿإع مسخل٠ ٖملُاث ؤلابضإ و الابخ٩اع 

اصة الُا٢ت ؤلاهخاحُت ، اعجٟإ مؿخىي الجىصة   4. ــــ ٍػ

 

 

 

 

 
                                                             

 . 4، م 2008ـ 2007، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، حامٗت باجىت، "الخىاٞؿُت وبق٩الُت الاهضماج في الا٢خهاص الٗالمي"  ـ  ٧لثىم ٦بابي،  1
ؼ جىاٞؿُت اإلااؾؿت مً زال٫ جد٤ُ٣ الىجاح ؤلاؾتراجُجي"  ـ  الُُب صاوصي، مغاص مدبىب،  2 ، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، الٗضص الثاوي ٖكغ،  "حٍٗؼ

 .  38، م 2007
ما٫"  ـ الؿُٗض ٞغخاث حمٗت،  3 ش لليكغ، الؿٗىصًت، " ألاصاء اإلاالي إلاىٓماث ألٖا  .  476، م2000، صاع اإلاٍغ
 .  103، م 2002، صاع الٛغب، ال٣اَغة، "بصاعة الخمحز "  ـ ٖلي الؿلمي،  4
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ف امليزة الخىافظُت، زصائصها وأهىاغها : املؼلب الثاوي  . حػٍس

ف امليزة الخىافظُت : أوال  :  حػٍس

ها  خاو٫ الٗضًض مً الباخثحن في مجا٫ ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت وي٘ مٟهىم مدضص للمحزة الخىاٞؿُت ، ٣ٞض ٖٞغ

Macmillan and Tampoe ما٫ مً زاللها الٟىػ ٖلى اإلاىاٞؿحن "  بإنها  1". الىؾُلت التي حؿخُُ٘ مىٓمت ألٖا

جيكإ اإلاحزة الخىاٞؿُت بمجغص جىنل اإلااؾؿت بلى ا٦دكاٝ َغ١ حضًضة "  اإلاحزة الخىاٞؿُت بإنها Porter ــ ٖٝغ

ؤ٦ثر ٞٗالُت مً جل٪ اإلاؿخٗملت مً ٢بل اإلاىاٞؿحن، خُث ٩ًىن بم٣ضوعَا ججؿُض َظا الا٦دكاٝ مُضاهُا، و 

 2". بمٗنى آزغ بمجغص بخضار ٖملُت ببضإ بمٟهىمه الىاؾ٘ 

ا التي ا٦دؿبتها اإلاىٓمت وجٟى٢ذ بها ٖلى : " ـــ وحٗٝغ ؤًًا ٖلى ؤًًا  ٣ُت ؤو ٚحَر اإلاؼاًا الٟىُت ؤو الدؿٍى

ا  )مىاٞؿحن  حَر  3.اهسٟاى ألاؾٗاع، الٟىاثض ؤلاياُٞت التي جبرع اعجٟإ ألاؾٗاع ؤٚو

غ  اث٠ اإلاغجبُت بخهمُم و جهيُ٘ وجٍُى ت الْى ها البٌٗ ٖلى ؤنها جل٪ اإلاحزة التي جيكإ مً مجمٖى ـــ ٖٞغ

ت مً اإلاهاعاث ؤو  ٣ت ؤًٞل مً مىاٞؿيها هدُجت اؾخسضام مجمٖى مىخجاث اإلااؾؿت والتي ًخم ؤصائها بٍُغ

 4. الخ٨ىىلىحُا 

  ف الظابلت وظخيخج :  مً الخػاٍز

ما٫ جمحزا بًجابُا ًٖ مىاٞؿيها : " ؤن اإلاحزة الخىاٞؿُت  " .  هي ٧ل ما ًمحز مىٓمت ألٖا

:  زصائص امليزة الخىافظُت : ثاهُا 

ىب ،  ا الىاضر في جد٤ُ٣ الىجاح اإلاٚغ هٓغا لخؿاؾُت اإلاحزة الخىاٞؿُت يمً بؾتراجُجُت اإلااؾؿت وؤزَغ

غ ٖضص مً الخهاثو هظ٦غ منها  :  وجد٤ُ٣ َظٍ الٟاثضة ٣ًخض ي جٞى

.  ـــ جبنى اإلاحزة الخىاٞؿُت ٖلى ؤؾاؽ الازخالٝ ولِـ ٖلى ؤؾاؽ الدكابه 

ل ألنها حٛخىم الٟغم في اإلاؿخ٣بل  .  ـــ جاؾـ ٖلى اإلاضي الٍُى

ل   . ـــ مخمحزة ومؿخضامت ٌٗني ؤن ًجب ؤن ج٩ىن ٖلى اإلاضي الٍُى

ل  ض اإلاىٓمت جد٣ُ٣ها في ألامض ال٣هحر والٍُى  5. ـــ ؤن جىاؾب اؾخسضام َظٍ اإلاحزة م٘ ألاَضاٝ والىخاثج التي جٍغ

.  ـــ حكخ٤ مً خاحاث وعٚباث الٗمالء

. ـــ حؿاَم في جد٤ُ٣ ألاًٞلُت والخٟى١ ٖلى اإلاىاٞؿحن 

 

                                                             
ا في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت، ـ  1 ت ألاعصوي، ٢ضمذ َظٍ " مدمض ٞىػي ٖلي الٗخىم، عؾالت اإلاىٓمت وؤزَغ صعاؾت مُضاهُت ٖلى ٢ُإ نىاٖت ألاصٍو

ما٫، حامٗت الكغ١ ألاوؾِ للضعاؾاث الٗلُا  ما٫ ٧لُت ألٖا ما٫، ٢ؿم بصاعة ألٖا الغؾالت اؾخ٨ماال إلاخُلباث الخهى٫ ٖلى صعحت اإلااحؿخحر في بصاعة ألٖا

.  42، م 2009ماًى، 
 .  Michael Porter , L’avantage Concurrentiel Des Nations,Inter – Edition , France ,1993, P 48 ـ  2

ت الؿى٢ُت في ازخُاع ؤلاؾتراججُاث الخىاٞؿُت صعاؾت ُٖىت مً ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي الخانت ألاعصهُت، عؾالت  3  ـ لاي نبخي صخبىع، صوع اإلاٗٞغ

ما٫ حامٗت  ت، ٧لُت ألٖا م٣ضمت الؾخ٨ما٫ مخُلباث الخهى٫ ٖلى صعحت اإلااحؿخحر في ؤلاصاعة جسهو بصاعة ؤٖما٫ ٧لُت الا٢خهاص والٗلىم ؤلاصاٍع

 .  12 م 2010الكغ١ ألاوؾِ، ماًى 
ت وجدضًاث اإلاىار "صوع ؤهٓمت اإلاٗلىماث في جىمُت ال٣ضعة الخىاٞؿُت للماؾؿت "  ـ ػبحري عابذ،  4 ني خى٫ اإلااؾؿت الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ ، اإلالخ٣ى الَى

 .  35الجضًض،  م 
ت ؤخمض، 5 ت الخىاٞؿُت"  ـ مهىٖى ؼ اإلاٗٞغ ت ٦مضزل لخٍٗؼ ، اإلالخ٣ى الضولي الؿاب٘ خى٫ الهىاٖت الخإمُيُت، حامٗت خؿِبت بً "جىمُت ال٨ٟاءاث البكٍغ

لي، الكل٠   . 04، م2012 صٌؿمبر 04 ـ 03بٖى
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 1.ــ جدٟؼ الٗمالء ٖلى الكغاء وطل٪ مً زال٫ بصعا٦هم ألاًٞلُت ُٞما ج٣ضمه اإلااؾؿت 

 : أهىاع امليزة الخىافظُت : ثالثا 

 وي٘ جهي٠ُ ألهىإ ألهىإ اإلاحزة الخىاٞؿُت والظي اٖخمض في جهيُٟه للمؼاًا ٖلى ال٣ُمت Porterخاو٫ بىعجغ 

ذ صعاؾاث ٖلى ٧ل مً قغ٦ت  التي ًدهل ٖليها اإلاكتري و اإلاخمثلت في الخ٩لٟت اإلاىسًٟت والخمحز و٢ض ؤحٍغ

COCA COLA ا إلؾتراجُجُت جمحز اإلاىخج، ؤما  ٣ٞض جد٤٣ هجاخها مً زال٫ بؾتراجُجُت RCA بؿبب ازخُاَع

 2.زٌٟ الخ٩لٟت 

٤ اإلاىخج بخ٩لٟت ؤ٢ل م٣اعهت م٘ :أ ـــ ميزة الخيلفت  كل    حٗني ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى جهيُ٘ وجهمُم وحؿٍى

ج٩ال٠ُ اإلااؾؿاث اإلاىاٞؿت، ما ٣ًىصَا في النهاًت بلى جد٤ُ٣ ٖىاثض ؤ٦بر، وللخهى٫ ٖلى َظٍ اإلاحزة البض مً 

ا مهضع َام للمحزة الخ٩الُٟت   3. ٞهم ألاوكُت الخغحت في ؾلؿلت ال٣ُمت للماؾؿت باٖخباَع

ا لخؼبُم ميزة الخيلفت  كل  :  ــــ الشسوغ الىاحب جىفَس

  اث اإلاؿتهل٨حن للؿل٘، وطل٪ بؿبب الخسٌُٟ في الؿٗغ اصة مكتًر  . ٍػ

  همُُت الؿل٘ اإلا٣ضمت . 

  ٣ت واخضة ً للؿلٗت ٩ًىن بٍُغ  . اؾخسضام اإلاكتًر

  4.مدضوصًت ج٩ال٠ُ جبضًل مىخج اإلااؾؿت بمىخج آزغ 

:  ــــ  زؼاء الىاحب جفاديها 

  ً  . بَما٫ ؤوكُت الخمٍى

  جسًُٟاث مخىا٢ًت في الؿٗغ . 

 الهُاهت : بَما٫ ألاوكُت ٚحر اإلاباقغ مثل . 

  غ : التر٦حز ٖلى ج٩لٟت الخهيُ٘، وبَما٫ ج٩ال٠ُ بٌٗ ألاوكُت مثل الخضماث، البُ٘، الخٍُى

م مً ؤَمُتها   5.الخ٨ىىلىجي بالٚغ

:  ب ـــ جمُيز املىخج 

حر  ضة لىحهت هٓغ الٗمُل، وطو حىصة ؤٖلى، جٞى ض ومخمحز وله ٢ُمت ٍٞغ ؤي ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى َغح مىخىج ٍٞغ

٠ُ ٢ضعاث و٦ٟاءاث اإلااؾؿت  زضماث ما بٗض البُ٘، وحىص زهاثو زانت باإلاىخىج، ولظل٪ ًجب جْى

 6. لخد٤ُ٣ حىاهب الخمحز

                                                             
ت وحؿُحر ال٨ٟاءاث مؿخلؼماث  لخد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت للماؾؿت الا٢خهاصًت"  ـ  ؾماح نىلر، 1 ، مجلت الىاخاث للبدىر والضعاؾاث، "بصاعة اإلاٗٞغ

  . 51، 50، حامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة،م ـ م 2010، ؾىت 9الٗضص 
٤ الٗالمي بىاء ال٣ضعة الخىاٞؿُت للخهضًغ، "  ـ  ؤخمض ؾُض مهُٟى،  2  .  129، م2001، ال٣اَغة ، مهغ، 1ٍ " الدؿٍى
ت " بؾتراجُجُت الخىمُت اإلاؿخضامت مً  زال٫ اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿت" جد٤ُ٣ "  ـ  قني نىعٍت، بً لخًغ الؿُٗض، 3 ، مجلت البدىر ؤلاصاٍع

 . 112، م 2017 ، 2والا٢خهاصًت، الٗضص 
ما٫، الضاع الجامُٗت، مهغ، "  ـ هبُل مغس ي زلُل، 4   . 116، م1996اإلاحزة الخىاٞؿُت في مجا٫ ألٖا

5 ، اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿت الا٢خهاصًت مهاصٍع وصوع ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في جىمُتها، صعاؾت مُضاهُت في قغ٦ت عواثذ الىعوص "  ـ  حجاج ٖبض الغئٝو

 .  17 ،م 2007لهىاٖت الُٗىع بالىاصي، عؾالت م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااحؿخحر، جسهو ا٢خهاص وحؿُحر اإلااؾؿاث، حامٗت ؾ٨ُ٨ضة، 
  . 112م اإلاغح٘ هٟؿه،  ـ  قني نىعٍت، بً لخًغ الؿُٗض، 6
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ظ٦غ بىعجغ َى ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى ج٣ضًم مىخج مخمحز، له ٢ُمت مغجٟٗت مً وحهت هٓغ "  بإن الخمحز Porterٍو

ا  حَر   1. الؼبىن مً خُث الجىصة الٗالُت والخهاثو الخانت باإلاىخج، باإلياٞت بلى زضماث مابٗض البُ٘ ٚو

ا في ميزة الخميز  :  ــــ الشسوغ الىاحب جىفَس

  ٢ضعة اإلاؿتهل٨حن ٖلى ج٣ضًغ ٢ُمت الازخالٞاث في اإلاىخج، وممحزاجه ًٖ ٚحٍر مً اإلاىخجاث. 

  جىا٤ٞ وحٗضص اؾخسضاماث اإلاىخج م٘ خاحاث اإلاؿتهل٨حن . 

  2.ٖضم وحىص مىاٞؿىن ٦ثر ًدبٗىن هٟـ  بؾتراجُجُت الخمحز  

:  ــــ  زؼاء الىاحب جفاديها 

  ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ بطا ٧اهذ حىصة الخضمت ؤو اإلاىخج جٟى١ اخخُاحاث الٗمالء ،  الخمحز اإلاٍٟغ

.  ٞاإلااؾؿت جهبذ َضٞا ؾهال للمىاٞؿحن الظًً ًمخل٩ىن مىخىج طو حىصة مىاؾبت وبؿٗغ مىسٌٟ 

  التر٦حز الكضًض ٖلى اإلاىخج . 

  ت ج٩لٟت الخمحز  . ٖضم مٗٞغ

  الؿٗغ، ٞٗلى اإلااؾؿت بخضار جىاػن بحن ٢ُمت اإلاىخج والؿٗغ ؤلايافي اإلاغا٤ٞ لها ٘  3. اإلابالٛت في ٞع

 

أهىاع امليزة الخىافظُت : 07شيل زكم 

 

                                       

 

 

                                   

 

 

ض، خبِبت ٦كُضة، : اإلاهضع  ؼة ٢ٍى ا"لٍى ما٫ و مهاصَع ، اإلالخ٣ى الٗلمي الضولي "صوع اإلاحزة الخىاٞؿُت في بِئت ألٖا

ً اإلاؼاًا الخىاٞؿُت للبلضان الٗغبُت، حامٗت  ت في ْل الا٢خهاص الغ٢مي و مؿاَمتها في ج٩ٍى الثاوي خى٫ اإلاٗٞغ

مبر، 28 ـ 27خؿِبت بً بى ٖلي، الكل٠، الجؼاثغ، ًىمي    . 4، م 2007 هٞى

 

 

 

                                                             
ا في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت في قغ٦ت البىجاؽ الٗغبُت في اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت ، 1  ـ َكام ٖثمان اإلابًُحن ، هٓم اإلاٗلىماث ؤلاؾتراجُجُت وؤزَغ

ما٫، اإلاجلض    . 486، م 2015 ، 2 ، الٗضص11اإلاجلت ألاعصهُت في بصاعة ألٖا
ت، مهغ، 2 ً وجىُٟظ بؾتراجُجُاث الخىاٞـ، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع .  238، م 2003 ـ  هبُل مدمض مغس ي، ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت ج٩ٍى

ت للهاج٠ الى٣ا٫ "ألاؾـ الٗامت لبىاء اإلاؼاًا الخىاٞؿُت وصوعَا في زل٤ ال٣ُمت "  ـ  َال٫ ولُض، 3 ، مظ٦غة جضزل Mobilis، صعاؾت خالت الكغ٦ت الجؼاثٍغ

ت، ٕٞغ ؤلاؾتراجُجُت ، حامٗت  ت، جسهو ٖلىم ججاٍع لىم الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحؿخحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت، ٖو

.   31، 30م . ، م2009مدمض بىيُاٝ اإلاؿُلت، الجؼاثغ، 

 محزة الخ٩لٟت ألا٢ل

(الخمحز)محزة الازخالٝ   

 

امليزة 

 الخىافظُت

 هٟـ اإلاىخج بخ٩لٟت ؤ٢ل

ضة وؾٗغ ؤٖلى  مىخجاث ٍٞغ
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. أَمُت وأَداف امليزة الخىافظُت : املؼلب الثالث

 : أَمُت امليزة الخىافظُت : أوال 

:  ج٨مً ؤَمُت اإلاحزة الخىاٞؿُت في 

  جد٤ُ٣ الخمحز ؤلاؾتراجُجي ٖلى اإلاىاٞؿحن في الخضمت والؿلٗت اإلا٣ضمت للمؿتهل٨حن، م٘ ٢ضعة الخمحز في

 .ال٨ٟاءاث واإلاىاعص وؤلاؾتراجُجُت اإلاخبٗت في ْل اإلاىاٞؿت الكضًضة 

  باتهم، وجدؿً ؾمٗت اإلااؾؿت في ؤطَانهم  . زل٤ ٢ُمت للؼباثً، جًمً والئهم وجلبي ٚع

 ،و٦ظا جد٤ُ٣ خهت ؾى٢ُت  جد٤ُ٣ عبدُت ٖالُت للماؾؿت جًمً الاؾدثماع والب٣اء في الؿى١

 1. للماؾؿت

 : أَداف امليزة الخىافظُت : ثاهُا 

:  مً بحن ألاَضاٝ التي جد٣٣ها اإلااؾؿت مً امخال٦ها اإلاحزة الخىاٞؿُت ما ًلي 

  ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى ب٢ىإ ٖمالئها بما ج٣ضمه مً مىخجاث مخمحزة ٖما ٣ًضمه اإلاىاٞؿىن . 

  اصة الٗىاثض اإلاالُت  . خهىلها ٖلى خهت ؾى٢ُت ؤ٦بر مً مىاٞؿيها، َظا ما ًى٨ٗـ ٖلى ٍػ

  ٣ُت حضًضة  . زل٤ ٞغم حؿٍى

  ُت حضًضة مً الؼباثً، ؤو صزى٫ ؾى١ حضًضة ، ؤو الخٗامل صزى٫ مجا٫ جىاٞس ي حضًض، للخٗامل م٘ هٖى

ُت حضًضة مً الؿل٘ والخضماث   2. م٘ هٖى

ا ومددداتها : املبدث الثاوي  . دوزة خُاة امليزة الخىافظُت، مصادَز

ا و مدضصاتها  .  في َظا اإلابدث جُغ٢ىا بلى صوعة خُاة اإلاحزة الخىاٞؿُت، مهاصَع

. دوزة خُاة امليزة الخىافظُت : املؼلب  ٌو 

باليؿبت للماؾؿت التي ؤوكإث اإلاحزة الخىاٞؿُت، ٞهظٍ اإلاغخلت حٗخبر ؤَى٫ مغخلت لها : الخ٣ضًم : ـــ اإلاغخلت ألاولى 

ا وج٣ضًمها بلى الؿى١،  َغ ت، ال٦دكاٝ اإلاحزة الخىاٞؿُت وجٍُى ت وال٨ٍٟغ بؿبب الجهىص اإلابظولت، اإلاالُت، البكٍغ

ىا حٗٝغ اإلاحزة اهدكاعا ؤ٦ثر ٞإ٦ثر  .  َو

ُه حٗٝغ اإلاحزة والءا مً َٝغ الٗمالء، : الخبني : ـــ اإلاغخلت الثاهُت  وهي مغخلت ٠ُ٢ زماع الجهىص اإلابظولت، ٞو

.  َظا ما ًجٗلها جد٤٣ ؤ٢ص ى عبدُت لها

ها في وؾِ الؿى١، ل٣ُذ : الخ٣لُض : ـــ اإلاغخلت الثالثت  هٓغا لخد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت ؤعباخا إلاال٨يها، و٦ظا قُٖى

اإلاحزة الخىاٞؿُت هٕى مً الخ٣لُض ؤو اإلادا٧اة مً ٢بل اإلاىاٞؿحن َظا ٌؿبب جغاح٘ في حجم اإلاحزة وجخجه هدى 

غ البضاثل لضي اإلاىاٞؿحن جُا بؿبب جٞى .  الغ٧ىص قِئا ٞكِئا، وجتراح٘ ؤؾب٣ُت اإلااؾؿت جضٍع

غ : ـــ اإلاغخلت الغابٗت  ٖىضما جهل اإلااؾؿت بلى اإلاغخلت التي جخضوى ٞيها مبُٗاتها، ج٣ٟض اإلااؾؿت : يغوعة الخٍُى

ؤَم زهاثهها وهي محزة الخمحز والخٟغص ًٖ باقي اإلااؾؿاث، َىا ٌؿخىحب ٖلى ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت جدؿحن 

                                                             
ىامل هجاح اإلاحزة الخىاٞؿُت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت"  ـ مٗمىعي نىعٍت، الكُش هجحرة،  1 ، اإلالخ٣ى الضولي الغاب٘ خى٫ اإلاىاٞؿت "مدضصاث ٖو

لي، الكل٠، الجؼاثغ، ًىمي   9 ـ 8وؤلاؾتراجُجُاث الخىاٞؿُت للماؾؿاث الهىاُٖت زاعج ٢ُإ اإلادغو٢اث في الضو٫ الٗغبُت، حامٗت خؿِبت بً بٖى

مبر  . 4ـ3م .، م2010هٞى
ُبت مغبعي، 2 ٤ الابخ٩اعي في اإلاداٞٓت ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت"  ـ  َو ، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، جسهو ا٢خهاص جُب٣ُي وبصاعة "صوع الدؿٍى

 . 60، م 2012ـ 2011اإلاىٓماث، حامٗت الخاج لخًغ، باجىت، 
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ا ؤو بىاء محزة حضًضة بةياٞت محزاث ٖلى ؤؾـ حضًضة، وبن لم ج٣م اإلااؾؿت في الى٢ذ  َغ اإلاحزة الخالُت وجٍُى

 1. اإلاىاؾب باإلحغاءاث الالػمت اججاٍ اإلاحزة الخىاٞؿُت، ؾ٩ُىن ٖليها مً الهٗب الٗىصة بلى ؾبا١ الخىاٞـ 

:  مصادز امليزة الخىافظُت : املؼلب ثاوي 

حؿعى اإلااؾؿت إلاحزة ؤو مؼاًا جىاٞؿُت في وكاَها الظي حكٛله، مً زال٫ البدث ًٖ مهاصع ج٣ىي وجضٖم 

.  َظٍ اإلاؼاًا

 هي ألانى٫ اإلاخسههت ؤو اإلاخمحزة للماؾؿت حؿاٖض في زل٤ ٢ُمت بياُٞت، وحؿاَم َظٍ اإلاىاعص : ـــ املىازد1

ت وج٩ىن ٚحر ٢ابلت للخ٣لُض والاؾخضال٫   2.في جد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت بطا جمحزث بالض٢ت والاؾخمغاٍع

حن مً اإلاىاعص  م٨ً الخمُحز بحن هٖى :  ٍو

: وحكمل ماًلي  :  ـــ املىازد امللمىطت

ا في حىصة اإلاىخجاث ؤو الخضماث التي ج٣ضمها اإلااؾؿت لظا ًجب : ــ اإلاىاص ألاولُت  لها ؤَمُت ٦بحرة في مضي جإزحَر

.  ٖلى َظٍ ألازحرة ؤن جدؿً ازخُاع مىعصيها وجخٟاوى مٗهم ٖلى حىصتها 

ل اإلاىاص ألاولُت بلى مىخجاث : ــ مٗضاث ؤلاهخاج  .  مً ؤَم ؤنى٫ اإلااؾؿت التي ج٣ىم بخدٍى

غة اإلاىاعص اإلاالُت ًم٨ً مً ج٣ضًم مىخجاث حضًضة وجىؾُ٘ اليكاٍ : ــ اإلاىاعص اإلاالُت   3.ٞو

:  حكمل ماًلي : ـــ املىازد غير ملمىطت 

ؼ : ــ الجىصة  اء بمخُلباجه وهي ٖامل في حٍٗؼ الجىصة وٗني بها ٢ضعة اإلاىخج ؤو الخضمت ٖلى بعياء اإلاؿتهل٪ والٞى

.  اإلاحزة الخىاٞؿُت 

الٗامل الخ٨ىىلىجي مً ؤَم اإلاىاعص الضازلُت ال٣اصعة ٖلى بوكاء محزة جىاٞؿُت، وبظل٪ جسخاع : ــ الخ٨ىىلىحُا 

.  اإلااؾؿت ؤوؿب ج٨ىىلىحُا ججٗلها في ويُٗت جىاٞؿُت ؾبا٢ت ٖلى مىاٞؿيها 

اإلاٗلىماث ؤخض اإلاىاعص ؤلاؾتراجُجُت في ؤي ماؾؿت، بدُث ال ًم٨ً اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب بضونها، : ــ اإلاٗلىماث 

زانت إلاىا٦بت الخٛحراث الخانلت في البِئت، وبظل٪ جد٤٣ محزة جىاٞؿُت ٖىض الخهى٫ ٖليها في الى٢ذ 

. اإلاىاؾب 

:  ـــ الىفاءاث 2

٦ٟاءة اإلاىٓمت جٓهغ مً زال٫ الخدؿحن اإلاؿخمغ للىيُٗت في الؿى١، وجلبُت ؤ٦بر لخاحاث اإلاؿتهل٨حن، خُث 

ؤن اإلاىاعص بما ٞيها اإلاٗاٝع جهبذ ٢ضعاث ٖىضما جدىاؾ٤ ُٞما بُنها، وجى٣ؿم ال٨ٟاءاث بلى ٦ٟاءاث ٞغصًت 

ً ؤو الخجغبت اإلاهىُت، وال٨ٟاءة الجماُٖت ج٩ىن مكتر٦ت بحن  ٤ الخ٩ٍى مخمثلت في ماَالث الٟغص الخانت ًٖ ٍَغ

  4.  ؤٞغاص اإلااؾؿت 

                                                             
غ مدمض، 1 ُت" ـ حٍى ت وصوعَا في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿاث اإلاهٞغ ، صعاؾت خالت في ال٣ُإ اإلاهغفي الجؼاثغي، قهاصة اإلااحؿخحر "بصاعة اإلاٗٞغ

ىاٍ، الجؼاثغ،  لىم الدؿُحر، حامٗت ٖماع زلُجي، ألٚا ت ٖو .  88، م2012ـ2011ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع
ما٫  عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي في الخامـ خى٫ إلالخ٣ى الضولي ،"صوع عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت " ـ ػعودي ٞحروػ، ؾ٨غ ٦جزة، 2 مىٓماث ألٖا

لىم الدؿُحر، حامٗت قل٠الٗغبُت في ْل ؤلا٢خهاصًاث الخضًثت  . 14، م 2011 صٌؿمبر14ـ11، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو
ا ، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة ماحؿحر في ٖلىم الدؿُحر، ٧لُت "  ـ ٖماع بىقىاٝ،3 َغ ا ، جىمُتها وجٍُى اإلاحزة الخىاٞؿُت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت،مهاصَع

لىم الدؿُحر ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر،حامٗت الجؼاثغ .  49ـ48م.، م2002الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو
الدؿُحر الٟٗا٫ إلاىاعص و٦ٟاءاث اإلااؾؿت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت وع٢ت م٣ضمت يمً ٞٗالُاث اإلالخ٣ى الضولي خى٫ الخىمُت "  ـ الضاوي الكُش،4

ت، حامٗت وع٢لت، الجؼاثغ،ًىمي  ت وال٨ٟاءاث البكٍغ غم ؤلاهضماج في ا٢خهاص اإلاٗٞغ ت ٞو  . 263، م2004ماعؽ10ـ09البكٍغ
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مصادز امليزة الخىافظُت  : 08الشيل زكم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مً إغداد الؼالبخين : املصدز                                                           

:  مددداث امليزة الخىافظُت : املؼلب الثالث 

ؤعبٗت مدضصاث عثِؿُت ، لها جإزحر خاؾم ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت في بَاع ما ٖٝغ بىمىطج اإلااؾت " بىعجغ" ٢ضم 

the diamond theory  وجخمثل َظٍ اإلادضصاث في   :

:   ـــ ظسوف غىامل إلاهخاج 1

ت الالػمت ل٣ضعة اإلاىٓمت ٖلى اإلاىاٞؿت، وهي جخ٩ىن مً ق٩لحن  حٗخبر ٖىامل ؤلاهخاج اإلاضزالث الًغوٍع

ت، اإلاىاعص الُبُُٗت وعؤؽ اإلاا٫  ؤؾاؾُحن، الك٩ل ألاو٫ ًًم الٗىامل ألاؾاؾُت التي جخجؿض في اإلاىاعص البكٍغ

ظٍ الٗىامل ال جمثل محزة جىاٞؿُت ألهه ٌؿهل الخهى٫ ٖليها مً ٢بل اإلاىاٞؿحن، ؤما الك٩ل الثاوي ًخمثل في  َو

الٗىامل اإلاخُىعة وهي ألا٦ثر ؤَمُت ألهه مً الهٗب الخهى٫ ٖليها ؤو ج٣لُضَا مثل الخهى٫ ٖلى الٗمالت 

 1. طاث اإلاهاعاث الخانت 

:   ـــ أوطاع الؼلب املدلي 2

، وجد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت  ٍغ ٘ مؿخىي حىصة اإلاىخج وجٍُى اػصًاص الُلب اإلادلي ٖلى الؿل٘ ًضٞ٘ باإلاىٓمت بلى ٞع

باث اإلاؿتهل٨حن وجد٤ُ٣ زانُت الخمُحز  في َظٍ اإلاىخجاث وبظل٪ جىؾ٘ صاثغة الابخ٩اع مً ؤحل جد٤ُ٣ ٚع

 2.للمىخجاث 

 

 

                                                             
غ الخجاعة الخاعحُت، عؾالت ماحؿخحر، ٧لُت  1 ت في ْل جدٍغ غ اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿاث الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ  ـ ههحرة بً ٖبض الغخمً،آلُاث جٍُى

لىم الدؿُحر،  .  55ـ54م .، م2006الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو
 . 143،م2001، مهغ، "بىاء الخىاٞؿُت للخهضًغ قغ٦ت هاؽ للهىاٖت"  ـ ؤخمض ؾُض مهُٟى ،2

 مصادز امليزة الخىافظُت

 الىفاءاث املىازد

: مىازد ملمىطت 

ــ مىاد أولُت 

ــ مػداث إلاهخاج 

 ــ مىازد مالُت

مىازد غير 

: ملمىطت

ــ الجىدة 

ــ الخىىىلىحُا 

 ــاملػلىماث

الىفاءاث 

 الفسدًت

الىفاءاث 

 الاحخماغُت
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:   ـــ وطػُت الصىاغاث املسجبؼت واملظاهدة 3

هي نىاٖاث حكتر٥ م٘ الهىاٖت التي جيكِ ٞيها اإلااؾؿت ، ؾىاء مً خُث اإلاضزالث ؤو الخ٨ىىلىحُا 

اإلاؿخسضمت ؤو ٢ىىاث الخىػَ٘، وختى الهىاٖاث التي جيخج مىاص م٨ملت لهظٍ الهىاٖت، ؤما الهىاٖاث اإلاؿاهضة 

 1. هي الهىاٖاث التي ج٣ضم الضٖم للهىاٖت اإلاٗىُت مً خُث اإلاضزالث التي جخُلبها الٗملُت ؤلاهخاحُت 

:   ـــ إطتراجُجُت املؤطظت وػبُػت املىافظت املدلُت 4

حٗخبر بؾتراجُجُت اإلااؾؿت واله٩ُل الخىاٞس ي بحن اإلااؾؿاث صازل صولت ما اإلادضص الغاب٘، وؤن الضو٫ جيخهج 

ت جى٨ٗـ ٖل ٩َُل اإلااؾؿت خُث ًغي  ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ؾُُغة  porterبؾتراجُجُاث مسخلٟت ومىاهج بصاٍع

اإلاهىضؾحن ٖلى مؿخىي ؤلاصاعة الٗلُا في الضو٫ التي جغ٦ؼ ٖلى جدؿحن ٖملُاث جهيُ٘ وجهمُم اإلاىخج باليؿبت 

٨ُت التي ؾُُغ ٞيها اإلاالُىن ٖلى ؤلاصاعة الٗلُا، مما  للكغ٧اث ألاإلااهُت والُاباهُت ، ب٨ٗـ اإلااؾؿاث ألامٍغ

ًاصي بلى حُٗٓم الٗىاثض اإلاالُت في ألاحل ال٣هحر ٖلى خؿاب الاَخمام بخدؿحن ٖملُاث الخهيُ٘ وحىصة اإلاىخج 

٨ُت في ال٨ثحر مً الهىاٖاث   2. َظا ما هجم ٖىه زؿاعة وؿبُت للمىاٞؿت ألامٍغ

حن  PORTERـــــ ٦ما ٠ًًُ حن زاهٍى :   لىمىطحه ٖىهٍغ

٤ وي٘ ؾُاؾاث حصج٘ ٖلى  :  ـــ دوز الخىىمت1 ج٣ىم الخ٩ىمت بضوع ٞٗا٫ في زل٤ اإلاحزة الخىاٞؿُت، ًٖ ٍَغ

.  اإلاىاٞؿت وجضٖم ٖملُاث الابخ٩اع والخهضًغ 

مٗىاَا الٗىامل ٚحر مخى٢ٗت ، جدضر بمدٌ الهضٞت ولها صوع ؤؾاس ي في جىاٞؿُت  :  ــ  دوز الصدفت2

 3.الازتراٖاث الجضًضة ، حٛحراث مٟاحئت في ؤؾٗاع اإلاضزالث وال٩ىاعر الُبُُٗت: الهىاٖاث ومً َظٍ الٗىامل 

مؤشساث، أبػاد امليزة الخىافظُت، وإطتراجُجُاتها  : املبدث الثالث 

  . اإلاحزة الخىاٞؿُت، ؤبٗاصَا و اؾتراجُجُاتها  ماقغاث جًمً َظا اإلابدث

:  مؤشساث امليزة الخىافظُت : املؼلب  ٌو 

َىا٥ الٗضًض مً اإلااقغاث التي حؿخسضم للضاللت ٖلى امخال٥ اإلااؾؿت للمحزة الخىاٞؿُت مثل الغبدُت، 

ا ماًلي  :  الخهت الؿى٢ُت ، حجم اإلابُٗاث ، عيا اإلاؿتهل٪ ، جىٕى اإلاىخجاث ل٨ً ؤ٦ثر اإلااقغاث قُٖى

:   ـــ السبدُت 1

٤ خؿاب وؿبت نافي الضزل بلى ألانى٫ ؤو  حٗٝغ الغبدُت ٖلى ؤنها م٣ُاؽ لخ٣ُُم ؤصاء اإلاكغوٖاث ًٖ ٍَغ

٤ جدؿحن اؾدثماعاث اإلاكغوٕ ، اؾخسضام ج٣ىُاث خضًثت،  خم حُٗٓم الغبدُت ًٖ ٍَغ الاؾدثماعاث ٍو

.  اؾخٛال٫ اإلاىاعص بك٩ل ؤًٞل 

:   ـــ الخصت الظىكُت 2

ؿخسضم َظا اإلا٣ُاؽ لخؿاب ههِب  ً َو ٌؿخسضم م٣ُاؽ الخهت الؿى٢ُت للخمُحز بحن الغابدحن والخاؾٍغ

:  اإلاىٓمت مً اإلابُٗاث في الؿى١ ، وج٣اؽ الخهت الؿى٢ُت باؾخسضام زالر َغ١ 

 جدؿب ب٣ؿمت مبُٗاث اإلاىٓمت ال٩لُت ٖلى بحمالي اإلابُٗاث ال٩لُت في  : الخصت الظىكُت إلاحمالُت

.  الؿى١ 

                                                             
ذ حىهؼ، ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت ، بىاء اإلاؼاًا الخىاٞؿُت، صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘، ال٣اَغة، 1ٍ  .  173 ، م 1،2008 ـكاع٫ َُل ، حاٍع

ذ حىهؼ، اإلاغح٘ هُٟه،  ـ 2 .   166م قاع٫ َُل، حاٍع
 . 143م اإلاغح٘ هٟؿه،  ـ  ؤخمض ؾُض مهُٟى، 3
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 جدؿب ب٣ؿمت مبُٗاث اإلاىٓمت ال٩لُت ٖلى مبُٗاث ؤ٦بر اإلاىاٞؿحن في الؿى١  : الخصت الظىكُت اليظبُت  .

 جدؿب ب٣ؿمت مبُٗاث اإلاىٓمت ٖلى اإلابُٗاث ؤلاحمالُت للؿى١ اإلاسضوم : خصت الظىق املسدوم  .

:   ـــ حجم املبُػاث 3

حجم اإلابُٗاث ماقغ ًض٫ ٖلى هجاح ؤٖما٫ اإلاىٓمت وحؿعى مسخل٠ اإلاىٓماث بلى وي٘ َضٝ مدضص لها 

 1. إلا٣ضاع حجم اإلابُٗاث اإلاغاص جد٣ُ٣ه وطل٪ إلاخابٗت ؤصائها وصعحت هجاخها 

: مؤشساث امليزة الخىافظُت   : 09الشيل زكم 

 

 

 

 

 

اإلاهضع مً بٖضاص الُالبخحن                                                                         

:  أبػاد امليزة الخىافظُت : املؼلب الثاوي 

حٗخبر الجىصة ٦مُٗاع بؾتراجُجي مهم، ٦ما حٗخبر ٦مهمت مً مهام اإلاىٓمت ، بط جبضؤ مً الؼبىن  :  ــــ الجىدة1

وطل٪ مً زال٫ الخضماث اإلا٣ضمت له، ؤو اإلاىخىحاث التي ٌكتريها، ؤو الخضماث ما بٗض البُ٘ التي جلبي خاحاجه 

وحكبٗها، ٦م ؤن مٗاًحر الجىصة مدضصة بؿٗغ وحىصة اإلاىخىحاث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلاىىاٞؿحن، ٞهي جسخل٠ 

 2. بازخالٝ الؼبىن 

 بإن الجىصة حٗني هٓغة ألاٞغاص اإلاسخلٟت ؤو الىٓغة اإلاسخلٟت للكغ٦ت م٣ابل ٦Atem and Yellaما ٌكحر 

الخى٢ٗاث اإلاسخلٟت لؤلٞغاص، خُث بن زهاثو اإلاىخج ؾخ٣ابل عيا الؼبىن، خُث ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ًجب ؤن 

اٖلُت ٧ي ج٣ابل الخاحاث التي ًُلبها الؼبىن  (الؿل٘ والخضماث)ج٩ىن اإلاىخجاث   3.طاث مىزى٢ُت وطاث ٦ٟاءة ٞو

ٌٗخبر ؤلابضإ مهضعا َما للخهى٫ ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت، ٦ما ٌٗخبر ٦مخٛحر بؾتراجُجي باٖخباٍع  : ـــ إلابداع2

ىٓغ بلى ؤلابضإ ٖلى ؤهه ٢ضعة اإلاىٓمت ٖلى  ٠ًًُ للمىٓمت ٢ىة جم٨ً اإلاىٓمت مً جد٤ُ٣ مؼاًا جىاٞؿُت، ٍو

                                                             
ا في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت "  ـ مدمض ٞىػي ٖلي الٗخىم،  1 ، عؾالت لىُل صعحت اإلااحؿخحر، حامٗت الكغ١ ألاوؾِ للضعاؾاجالٗلُا "عؾالت اإلاىٓمت وؤزَغ

 .  46ـ 45م .، م2009ألاعصن، 
 .  302 م مغح٘ ؾاب٤، ـ بً خؿان خ٨ُم،  2
ما٫" ـ ٖبض هللا بلىهاؽ، 3  .  70، م 2008، حامٗت بىمغصاؽ، الجؼاثغ، "صوع عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت إلاىٓماث ألٖا

 حجم املبُػاث

 مؤشساث امليزة الخىافظُت

 السبدُت

 الظىكُت الخصت

 إلاحمالُتــ 

 اليظبُتــ 

 املسدوم الظىق  خصتــ 
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م٨ً اإلاىٓمت مً ج٣ضًم مىخىج  بًجاص وزل٤ ؤ٩ٞاع حضًض ٢ابلت لخُب٤ُ، و٢ضعة الىنى٫ بلى ما َى حضًض ، ٍو

 1.ؤًٞل مً مىخجاث اإلاىاٞؿحن في الؿى١ 

الخ٩لٟت ٦ؿالح جىاٞس ي جلٗب صوعا َاما، ٞال ًم٨ً ؤؾٗاع جىاٞؿُت صون يبِ والخد٨م في :  ـــ الخيلفت 3

 . الخ٩ال٠ُ 

ذ ٖلى ؤلاؾتراجُجُاث الخىاٞؿُت لكغ٧اث ٧ى٧ا ٧ىال، ومً زال٫  و٢ض بُيذ بٌٗ الضعاؾاث التي ؤحٍغ

بؾتراجُجُت جمُحز اإلاىخج ٞاإلهٟا١ لِـ قغا في خض طاجه ما صام ٌؿاَم في جد٤ُ٣ ٢ُمت مًاٞت، ٞخدلُل 

٘ ال٨ٟاءة ووي٘ ؤؾٗاع جىاٞؿُت  .  ٖىانغ الخ٩لٟت مً ؤحل جغقُضَا وجذجُمها ٌؿاَم في ٞع

ـــ بن ال٨ثحر مً الكغ٧اث حؿتهضٝ ؤن ج٩ىن الغاثض في ج٣لُو وزٌٟ ٖىانغ الخ٩لٟت بحن مىاٞؿيها في هٟـ 

 2. اليكاٍ 

ا٦ض ٤ Dilworth  ٍو  ٖلى ؤي مىٓمت ؤن جغ٦ؼ ٖلى بٗض الخ٩لٟت مً ؤحل ؤن ججٗل ج٩ال٠ُ بهخاج و حؿٍى

 3.مىخجاتها ؤصوى مً الكغ٧اث اإلاىاٞؿت لها 

ؤزغي، ؤي حُٛحر ؤصاء   بإن اإلاغوهت حٗني ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى حُٛحر الٗملُاث بلى َغاث٤ Slackبحن  :  ـــ  املسوهت4

حر ؤعب٘ مخُلباث وهي  ٣ت ؤصاء الٗملُاث، وطل٪ لخٞى ٍغ :  الٗملُاث، و٦ظا حُٛحر و٢ذ َو

  وحٗني ٢ضعة الٗملُاث ٖلى َغح مىخجاث حضًضة ؤو مٗضلت : مغوهت اإلاىخج . 

  ج ج مً اإلاىخجاث : مغوهت اإلاٍؼ  . وحٗني ٢ضعة الٗملُاث ٖلى بهخاج مٍؼ

  ؤي ٢ضعة الٗملُاث ٖلى ج٣ضًم ؤحجام مسخلٟت مً اإلاىخجاث وطل٪ هدُجت ٢ضعتها ٖلى الخُٛحر : مغوهت الدجم

 .في مؿخىي ؤلاهخاج ؤو الىاجج 

  4. ؤي ٢ضعة الٗملُاث ٖلى حُٛحر ؤو٢اث حؿلُم اإلاىخج : مغوهت الدؿلُم 

 بإن بٗض اإلاغوهت ٌٗض مً ألابٗاص اإلاهمت، والظي ٌٗني ٢ابلُت اإلااؾؿت ٖلى ج٣ضًم مىخجاث Chaseــــ ٦ما وضر 

غ مىخجاتها  ت في الى٢ذ اإلادضص، ًٞال ًٖ ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى جٍُى  5. مخىٖى

 

 

 

 

                                                             
ت، صعاؾت خالت " ـ  ٞغاؽ الكلبي، زالض بً خمضان، 1 ، اإلااجمغ الٗلمي الثالث "ؤزغ ج٣اهت اإلاٗلىماث في ؤلابضإ اإلاىٓمي قغ٦ت جىلُض ال٨هغباء اإلاغ٦ٍؼ

ت جدذ ٖىىان  ما٫ "ل٩لُت الا٢خهاص و الٗلىم ؤلاصاٍع ، حامٗت الٗلىم الخُب٣ُُت الخانت، ألاعصن، "الخدضًاث الٗاإلاُت اإلاٗانغة: بصاعة مىٓماث ألٖا

  . 15، م2009 هِؿان 27/29
ً مضزل بهخاجي" ـ ؤخمض ؾُض مهُٟى، 2 ت للمال٠، " الخىاٞؿُت في ال٣غن الخاصي و الٗكٍغ ، ال٣اَغة، حامٗت بنها، خ٣ى١ الُب٘ و اليكغ مدْٟى

 .  21الُبٗت ألاولى، م 
  . Dilworth, James, B," Production And Operation Management : 4nded, Mc Graw – Hill : New York, 1996, P58-60 ـ 3

 .  04 ـ 03م . ممغح٘ ؾاب٤،مٗمىعي نىعٍت، الكُش هجحرة،  ـ 4
  . Aquilano, Nichola, Et Al, Operations Management For Competitive Advantage, MC Graw-Hill Companies, U.S.A, 2001, P26 ـ 5
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أبػاد امليزة الخىافظُت  : 10الشيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 مً إغداد الؼالباث: املصدز                                                                   

 : إلاطتراجُجُاث امليزة الخىافظُت : املؼلب الثالث 

ؤ٦ض بىعجغ ٖلى ؤن ؤلاؾتراجُجُت الخىاٞؿُت للماؾؿت ًجب جهمُمها بك٩ل ًم٨نها مً الؿُُغة اإلاىاعص و 

ال٨ٟاءاث و الخد٨م ٞيها و التي حؿمذ للمىٓمت بالخمحز ًٖ مىاٞؿيها، ٦ما ًجب ؤن جدؿم باإلاغوهت للخم٨ً مً 

ا و  الخ٠ُ٨ م٘ بؾتراجُجُاث اإلاىاٞؿحن و م٘ حٛحراث البِئت الخىاٞؿُت، خُث جسخل٠ ٧ل بؾتراجُجُت ًٖ ٚحَر

٣ت ججؿُض الخٟى١ الخىاٞس ي   1. حٗخمض ٧ل منها ٖلى جهىع و ز٣اٞت مٛاًغة لٍُغ

:  و َظا ما ًىضخه الك٩ل الخالي 

 

 :  porterإلاطتراجُجُاث  طاطُت ٌ : 11الشيل زكم

بؾتراجُجُت ٢ُاصة الخ٩لٟت بؾتراجُجُت الخمحز 

بؾتراجُجُت التر٦حز 

     الخ٩لٟت                          ال٣ُمت اإلاضع٦ت                                    

Source: Michael E .Porter . Competitive , Techniques For Analyzing Industies And 

Competitors, (U.S.A., Free Press, 1980), P:7.                                                   

اصة في الخ٩لٟت 1 هي بؾتراجُجُت جىاٞؿُت، جغ٦ؼ ٖلى الخ٩لٟت اإلاىسًٟت  : (الخ٩لٟت ألا٢ل) ـــ بؾتراجُجُت الٍغ

ومىحهت بلى ؤؾىا١ مؿتهضٞت، ولظل٪ جخُلب ؤصواث وؤؾالُب مدضصة ومد٨مت زانت بالدؿهُالث البُُٗت 

 طاث ال٨ٟاءة الٗالُت، وبب٣اء الخ٩لٟت جدذ اإلاغا٢بت بهضٝ زًٟها، وع٢ابت ناعمت ٖليها و٦ظا ٖلى َامل 

 2 . الغبذ 

ت مً  وتهضٝ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت بلى جد٤ُ٣ ٢ُاصة الهىاٖت في ؾٗغ البُ٘ اإلاىسٌٟ مً زال٫ مجمٖى

ُُٟت  :  الؿُاؾاث الْى

  غ  . جسٌُٟ ج٩ال٠ُ البدىر والخٍُى

  اؾخٗما٫ مىاص ؤولُت مىسًٟت الؿٗغ م٘ ؤلاب٣اء ٖلى حىصة اإلاىخج ٦ما هي . 

  ض مً ج٩لٟت بهخاحه  . ج٣ضًم مىخج ؤؾاس ي مً ٚحر ال٨مالُاث ؤلاياُٞت التي جٍؼ

                                                             
1
  . Tarondeau J.C, Le Management Des Savoirs, Paris, La France, 1998, PUF, P 17 ـ 

، دراسة تطبٌقٌة فً بعض وكاالت البنوك الجزائرٌة، "دور تكنولوجٌا المعلومات الداعمة إلدارة المعرفة فً خلق مٌزة تنافسٌة " ـ حمزة بعلً،  2

  . 254، ص 2019، سبتمبر 03، العدد25مجلة التواصل فً اإلقتصاد و اإلدارة و القانون، المجلد 

أبعاد  الميزة 

 التنافسية

 التكلفة

 

 الجودة

 اإلبداع المرونة
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  حٗضًل الٗملُاث وألاوكُت طاث الخ٩ال٠ُ الٗالُت . 

  1. جغ٦حز الٗاملحن ٖلى الٗمل ٖلى جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ بلى خض ؤصوى بك٩ل ؤؾاس ي 

ــــ ٦ما حؿخُُ٘ اإلااؾؿت مً زال٫ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت جد٤ُ٣ ٖضة مؼاًا جم٨نها مً مىاحهت مىاٞؿيها ، وجخمثل 

:  َظٍ اإلاؼاًا في 

جدخل اإلااؾؿت اإلاخبٗت لهظٍ ؤلاؾتراجُجُت مى٢ٗا َاما مً خُث اإلاىاٞؿت ٖلى : ـــ ُٞما ًخٗل٤ باإلاىاٞؿحن 

.  الؿٗغ

 ً اهسٟاى ألاؾٗاع هدُجت اهسٟاى الخ٩ال٠ُ، باإلياٞت بلى اهسٟاى بم٩اهُت ال٣ىة : ـــ ُٞما ًخٗل٤ باإلاكتًر

ً ، وبالخالي ال مدا٫ للمٟاوياث ال٨بحرة  .  الخٟاويُت للمكتًر

اث : ـــ ُٞما ًخٗل٤ باإلاىعصًً  جد٤ُ٣ َامل عبذ م٣ٗى٫، وبن ٧اهذ ؤؾٗاع اإلاضزالث ألاؾاؾُت مغجٟٗت بلى مؿخٍى

اث وتهضًضاث اإلاىعصًً  .  مُٗىت، وبالخالي ج٨ؿبها ٢ىة ؤ٦بر إلاىاحهت يَٛى

حٗخبر الخ٩لٟت اإلاىسًٟت ؤخض الخىاحؼ اإلاهمت للضزى٫ في الؿى١، ٦ما : ـــ ُٞما ًخٗل٤ بضزى٫ مىاٞؿحن حضص 

.  ججٗل اإلاى٢٘ الخىاٞس ي في خالت حُضة ما ًم٨نها م الخهضي ألي هجىم مً اإلاىاٞؿحن الجضص 

مى٘ اإلاؿتهل٪ مً بجمام ٖملُت ؤلاخال٫ هدُجت اهسٟاى ألاؾٗاع َظا ما ًجٗل : ـــ ُٞما ًخٗل٤ باإلاىخجاث البضًلت 

 2. ج٩ال٠ُ الخبضًل لضي اإلاؿتهل٪ ٖالُت 

مً زال زل٤ اإلااؾؿت صعحت ٖالُت مً صعحت الخماًؼ إلاىخجاتها ٖما ٣ًضمه اإلاىاٞؿىن :  ـــ بؾتراجُجُت الخمحز 2

:  حؿخُُ٘ اإلااؾؿت زل٤ مغ٦ؼ جىاٞس ي ممحز لىٟؿها، خُث حٗٝغ بؾتراجُجُت الخماًؼ بإنها

ً، وجد٤ُ٣ الخماًؼ   ٢ضعة اإلاىٓمت ٖلى بهخاج ؾل٘ وزضماث طاث ٢ُمت ؤ٦بر مً ؾل٘ وزضماث اإلاىاٞؿحن آلازٍغ

ا مً َٝغ الؼباثً ... بسهاثو ومىانٟاث مُٗىت مثل الجىصة ، نىعة الٗالمت ، الخهمُم  الخ ، ًخم ج٣ضًَغ

ائهم وز٣تهم  ؿاٖض َظا الخماًؼ ٖلى حظب ؤ٦بر ٖضص مً اإلاؿتهل٨حن والؼباثً و٦ؿب ٞو  3. واإلاؿتهل٨حن َو

:  ـــ ول٩ي جد٤٣ اإلااؾؿت الىجاح في بؾتراجُجُت الخمحز البض لها مً مغاٖاة بٌٗ الكغوٍ ٖىض جُب٣ُها 

  الكغوٍ اإلاغجبُت باإلادُِ الخاعجي  :

باث اإلاؿتهل٨حن واؾخسضاماث اإلاىخج  . ـــ الخىا٤ٞ بحن ٚع

.  ـــ ٖضم وحىص ماؾؿت جدب٘ هٟـ بؾتراجُجُت الخمحز 

غ  ـــ جهىع وبصعا٥ الٗمالء ل٣ُمت وجمحز اإلاىخج ًٖ ٚحٍر مً اإلاىخجاث اإلاىاٞؿت وطل٪ مً زال٫ اإلاحزة التي جخٞى

. ُٞه 

  الكغوٍ اإلاغجبُت باإلادُِ الضازلي  :

غ ؤصاء مخمحز للمىخج وحىصة ٖالُت  ُٗت جٞى ُت ٞع غ مىاص ؤولُت طاث هٖى .  ـــ جٞى

ت و٦ظا الى٢ذ والجهض  .  ـــ الاؾخسضام ألامثل للمىاعص واإلاهاعاث ال٨ٍٟغ

باث اإلاؿتهل٨حن م٘ التر٦حز ٖلى جدؿحن الجىصة  اث٣ت ألاصاء، جخىا٤ٞ م٘ ٚع ـــ جهمُم مىخج طو زهاثو ممخاػة ٞو

غ اإلاىخج   4.وطل٪ مً زال٫ بظ٫ مجهىصاث ٦بحرة في مجا٫ بدث وجٍُى
                                                             

  . 200، ص 1993، المكتب العربً الحدٌث، اإلسكندرٌة، مصر، "اإلدارة اإلستراتٌجٌة مفاهٌم وحاالت تطبٌقٌة " ـ إسماعٌل محمد السٌد،  1
  . 80 ـ 76، دار الكتاب العربً، بدون بلد و سنة النشر، ص ـ ص "اإلدارة اإلستراتٌجٌة " ـ  ماٌكل بورتر، ترجمة عمر سعٌد األٌوبً،  2
  .163، ص 2004، دار وائل للنشر و التوزٌع، عمان، "اإلدارة اإلستراتٌجٌة، العولمة و المنافسة" ـ كاظم نزار الركابً،  3
 . 202 ـ 201ـ إسماعٌل محمد السٌد، مرجع سابق، ص ـ ص  4
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تهضٝ بؾتراجُجُت التر٦حز بلى الىنى٫ بلى مى٢٘ ؤًٞل في الؿى١، و ٦ظا بىاء ٢ضعة : ـ بؾتراجُجُت التر٦حز 3

ت مُٗىت مً الؼباثً، ؤو التر٦حز ٖلى اؾخسضاماث  جىاٞؿُت، و طل٪ مً زال٫ جلبُت خاحاث زانت إلاجمٖى

مُٗىت للمىخج، ؤو التر٦حز ٖلى ؾى١ حٛغافي مدضوص، ٞالهٟت التي جمحز بؾتراجُجُت التر٦حز هي جسهو 

اإلااؾؿت في الخٗامل م٘ وؿبت مُٗىت مً الؿى١ ال٨لي و لِـ الؿى١ بإ٦مله، و حٗخمض َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ٖلى 

٢ضعة ٢ُام اإلااؾؿت بسضمت ؾى١ ي٤ُ و مؿتهضٝ بك٩ل ؤ٦ثر ٦ٟاءة و ٞاٖلُت مً ٢ُامها بسضمت الؿى١ 

:  ٩٦ل، و ًخم جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت في ْل َظٍ ؤلاؾتراجُجُت مً زال٫ 

  ٝمً زال٫ ج٩لٟت ؤ٢ل للمىخج اإلا٣ضم لل٣ُإ الؿىقي اإلاؿتهض . 

  ٝمً زال٫ جمُحز اإلاىخج بدُث ٌكب٘ خاحاث الؿى١ اإلاؿتهض . 

  1. ؤو مً زال٫ الخمُحز و الخ٩لٟت ألا٢ل مٗا 

حن مً التر٦حز  :  و َىا٥ هٖى

  الترهيز غلى زفع الخيلفت : 

ت مُٗىت مً  حٗخمض َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ٖلى زٌٟ ج٩لٟت اإلاىخج، و طل٪ مً زال٫ التر٦حز ٖلى مجمٖى

اإلاؿتهل٨حن، ؤو ٢ُإ مٗحن مً الؿى١، و في خالت اؾخسضام اإلااؾؿت لهظٍ ؤلاؾتراجُجُت، ٞةنها حؿعى 

خماص ٖلى الخ٩لٟت اإلاىسًٟت   . لخد٣ُ٣ها في ٢ُإ الؿى١ اإلاؿتهضٝ و طل٪ مً زال٫ الٖا

  الترهيز غلى الخماًص : 

حٗخمض َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ٖلى جماًؼ اإلاىخج، و ج٩ىن مىحهت بلى ٢ُإ مؿتهضٝ مدضوص و لِـ الؿى١ ٩٦ل، 

ً، و حؿمى َظٍ اإلاحزة بمحزة جىاٞؿُت في ٢ُإ الؿى١ اإلاؿتهضٝ و حٗخمض ٖلى  ت مُٗىت مً اإلاكتًر وبلى مجمٖى

 2. الخماًؼ مً زال٫ مىخجاتها و زل٤ الىالء لهاجه الٗالمت 

:  جإزظ بؾتراجُجُت التر٦حز زالزت ؤق٩ا٫ و هي 

  و جىمُت ؾى١ زضماث و مىخجاث اإلااؾؿت مً زال٫ خهىلها ٖلى ؤ٦بر  جىؾُ٘ ًخم: جىمُت الظىق

 . خهت في الؿى١، ؤو الضزى٫ بلى ؤؾىا١ حضًضة ٖاإلاُا 

  في َظٍ الخالت بةحغاء جدؿِىاث و حٗضًالث ٖلى مىخجاث  التر٦حز بؾتراجُجُت تهخم: جىمُت املىخج

وزضماث اإلااؾؿت، مما ٠ًًُ مؼاًا حضًضة للمىخج ؤو الخضمت، ؤو جىز٤ُ نلت الؼبىن بمىخجاث 

ها  م ججضصَا و جىٖى باجه ٚع  . الؿى١ الخالي و طل٪ مً زال٫ بقبإ ٚع

  ؤي جغ٦حز اإلااؾؿت ٖلى الٗمل ٖلى قغاء بٌٗ اإلااؾؿاث ؤو الىخضاث اإلاىاٞؿت ؤو : الخيامل  فلي

ت  قغاء ؤو امخال٥ بٌٗ الىخضاث الجضًضة، ؤو الؿُُغة ٖليها لخلبُت خاحاث الؼباثً اإلاخىٖى

واإلاتزاًضة، ؤو الخض مً اإلاىاٞؿت و طل٪ مً زال٫ اؾخٛال٫ ٞغم اؾدثماع حضًضة، و بالخالي جد٤٣ 

 3. اإلااؾؿت مً زال٫ الخ٩امل ألا٣ٞي ؾُُغة و ع٢ابت ؤ٦بر ٖلى الؿى١ 

 : و في الجضو٫ الخالي ؾى٣ىم بخلخُو ؤلاؾتراجُجُاث الخىاٞؿُت الثالر 

 

                                                             
 ,  184، ص 2000، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، "اإلدارة اإلستراتٌجٌة " ـ فالح حسن الحسٌنً،  1
 .  285 ـ 275، ص ـ ص 2002، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، "اإلدارة اإلستراتٌجٌة " ـ ثابت عبد الرحمان إدرٌس،  2
 .  160، ص 1999، الطبعة األولى، دار الٌازوري، عمان، األردن، "اإلدارة الدولٌة " ـ سعد غالب ٌاسٌن،  3
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إلاطتراجُجُاث الخىافظُت : 02الجدٌو زكم 

اإلاحزة الخىاٞؿُت  ؤلاؾتراجُجُاث الخىاٞؿُت   

 

حجم 

الؿى١ 

اإلاؿتهضٝ 

 

حجم ٢ُاٖاث 

الؿى١ 

بصعا٥ الؼباثً الهسٟاى ؤؾٗاع ال٣ُاصة في الخ٩لٟت  

.  مىخجاث اإلااؾؿت ًٖ مىاٞؿيها 

ض الظي الخمُحز   بصعا٥ الؼباثً للص يء الٍٟغ

.  ج٣ضمه اإلااؾؿت 

بصعا٥ الؼباثً في ٢ُإ اإلااؾؿت التر٦حز  ٢ُإ مٗحن مً الؿى١  

ض الظي ج٣ضمه اإلااؾؿت  .  للص يء الٍٟغ

 

خالت قغ٦ت )" ؤَمُت ال٣ُٓت الخىاٞؿُت في جىمُت اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿت " عجِبت هداؾُت، :املصدز 

ت ت الجؼاثٍغ ، مظ٦غة ماحؿخحر، جسهو بصاعة ؤٖما٫، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم (الخٍُى الجٍى

 .  53، م 2003الدؿُحر، حامٗت الجؼاثغ، 

:   ٦ما هلخو َظٍ ؤلاؾتراجُجُاث و ممحزاتها في الجضو٫ الخالي 

ملخص غام لإلطتراجُجُاث الػامت للخىافع  : 03الجدٌو زكم 

التر٦حز  الخمُحز  ٢ُاصة الخ٩لٟت  ؤلاؾتراجُجُاث  

الازخُاعاث  

مىسٌٟ ؤؾاؾا مً جمُحز اإلاىخج  

زال٫ الؿٗغ  

مغجٟ٘ ؤؾاؾا مً زال٫ 

ض   ج٣ضًم مىخج ٍٞغ

مً زال٫ )مغجٟ٘/ مىسٌٟ 

ض/الؿٗغ    (ؤو ج٣ضًم مىخج ٍٞغ

ٖضة ٢ُاٖاث  )مغجٟٗت  (الؿى١ ٩٦ل)مىسًٟت ٢ُاٖاث ؾى٢ُت  

  (ؾى٢ُت 

٢ُإ ؤو ٖضص )مىسًٟت 

  (مدضوص مً ال٣ُاٖاث

غ اإلابُٗاث ؤو الخهيُ٘ وبصاعة اإلاىاعص  حىاهب الخمُحز   البدث والخٍُى

  ٤ الدؿٍى

ؤي هٕى مً حىاهب الخمُحز 

والخٟغص 

Source : Michael Porter : L’avantage Concurrentiel Des Nation, Inter Edition, PARIS, P43 .  

م٨ً جلخُو مساَغ ؤلاؾتراجُجُاث الخىاٞؿُت في الجضو٫ آلاحي  :  ٍو

مساػس إلاطتراجُجُاث الخىافظُت  : 04الجدٌو زكم 

مساَغ بؾتراجُجُت التر٦حز  مساَغ بؾتراجُجُت الخمُحز  مساَغ بؾتراجُجُت ال٣ُاصة في الخ٩لٟت  

ال بؿبب ال : َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ال جضوم ٍَى َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ال جضوم ٍَى

:  بؿبب 

:  بؾتراجُجُت التر٦حز ًخم ج٣لُضَا ٖىضما

.  ـ الخ٣لُض مً حاهب اإلاىاٞؿحن 

.  ـ الخُٛحر الخ٨ىىلىجي 

ـ ٢ىاٖض ؤزغي لخضَىع ال٣ُاصة في 

.   الخ٩لٟت

ـ ؤؾباب الخمحز جهبذ ؤ٢ل ؤَمُت 

ً بؿبب حُٛحر ؾلى٧اتهم .  للمكتًر

.  ـ ػوا٫ ٖىامل الخمُحز 

.  ـ الخ٣لُض مً حاهب اإلاىاٞؿحن 

ـ ًهبذ ٢ُإ الؿى١ اإلاؿتهضٝ ٚحر 

جي  حظاب ٩َُلُا بؿبب الخالش ي الخضٍع

.  له٩ُله ؤو جالش ي الُلب 

ـ ًضزل اإلاىاٞؿىن ال٨باع َظا ال٣ُإ و 
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ـ مٗضاث حضًضة آلُت بةم٩انها حٗضًل 

.  الٗملُاث الهىاُٖت 

ـ الاَخمام اإلاٍٟغ بالٗملُاث الضازلُت 

ض زُغ ال٣ضعة ٖلى جدهُل و  مما ًٍؼ

.  بصعا٥ اخخُاحاث الؿى١ 

ـ الؿٗغ اإلاغجٟ٘ الظي ال ًبرع 

ٖىامل جمُحز اإلاىخج باليؿبت 

.  للمؿتهل٪ 

 ً ـ ازخُاع جمُحز اإلاىاٞؿحن آلازٍغ

الٟٗالت ؤ٦ثر مً ٖىامل جمُحز 

.  اإلااؾؿت 

ـ ال مباالة و ٖضم خاحت الؼباثً 

.  للخمُحز 

ٖلى هُا١ ٦بحر بؿبب جًاء٫ الٟغو١ 

بحن َظا ال٣ُإ و ٚحٍر مً ال٣ُاٖاث 

 ٤ ألازغي، وبؿبب ممحزاث الدؿٍى

.  الكامل

ـ ْهىع قغ٧اث ؤزغي حضًضة جدب٘ 

بؾتراجُجُت التر٦حز ٖلى ؤحؼاء مً هٟـ 

.  ال٣ُإ الؿىقي 

ـ، : اإلاهضع  مٟاَُم مٟاَُم و هماطج جُب٣ُُت، الضاع الجامُٗت، " ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت"زابذ ٖبض الغخمان بصَع

ت، مهغ،    . 262، م 2002الُبٗت ألاولى، ؤلاؾ٨ىضٍع

غالكت إدازة املػسفت بامليزة الخىافظُت  : املبدث السابؼ 

نها باإلاحزة الخىاٞؿُت  ا و جسٍؼ ت، وكَغ .  جًمً َظا اإلابدث ٖال٢ت ٧ل مً جىلُض اإلاٗٞغ

غالكت جىلُد املػسفت بامليزة الخىافظُت  :املؼلب  ٌو 

ت يمىُت  ت حظبها واؾخ٣ُابها مً صازل اإلااؾؿت وزاعحها وجغحمتها بلى مٗٞغ  حٗني ٖملُت جىلُض اإلاٗٞغ

ُت ويمها بلى عؤؽ اإلاا٫ اإلاٗغفي، وحٗخمض ٖملُت جىلُض  لها بلى ؤنى٫ مٗٞغ مغسخت في ٣ٖى٫ الٗاملحن، ؤو جدٍى

ت الٗامل ومً زم جىيُدها ٖلى مؿخىي الجماٖت وطل٪ مً زال٫  غ وجىؾُ٘ وجىمُت مٗٞغ ت ٖلى جٍُى اإلاٗٞغ

ت  ت مً الخ٣ىُاث وألاصواث لجظب اإلاٗٞغ غ مجمٖى ت ًجب جٞى اإلاكاع٦ت والخىاع، ولل٣ُام بٗملُت جىلُض اإلاٗٞغ

خماص ٖلى َظٍ ألاصواث ًم٨ً جىلُض ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً ألا٩ٞاع، لخىاو٫ ومٗالجت  ت، ومً زال٫ الٖا الًغوٍع

، زال٫ ٞترة ػمىُت ٢هحرة وبالخالي بم٩اهُت جىلُض  اث اإلاُغوخت مً ٢بل اإلاهخمحن باإلاىيٕى مىيٕى مً اإلاىيٖى

وا٦دكاٝ َغ١ حضًضة جدؿم بالٟٗالُت ؤ٦ثر مً جل٪ اإلاؿخٗملت مً ٢بل مىاٞؿيها، وبالخالي بم٩اهُت ججؿُض 

ظا ما ًد٤٣ لها اإلاحزة الخىاٞؿُت مً زال٫ جىلُض وججضًض ألا٩ٞاع   1. َظا الا٦دكاٝ مُضاهُا، َو

:  غالكت وشس املػسفت بامليزة الخىافظُت : املؼلب الثاوي 

ا بحن  ت ووكَغ غ آلُاث ا٦دؿاب اإلاٗٞغ ت الخىاٞؿُت جٍُى ب في يمان الاؾخمغاٍع  َىا ًجب ٖلى اإلاىٓمت التي جٚغ

٘ مً اإلاسؼون اإلاٗغفي اإلاخمحز لضي اإلااؾؿت، َىا٥ ؤَمُت ليكغ  الٗاملحن، وؤن جغ٦ؼ ٖلى اإلاهاصع التي جٞغ

ت وطل٪ لالٖخباعاث الخالُت  :  اإلاٗٞغ

ت وا٢دؿامها ًخم مً زال٫ الخٟاٖل اإلاخمحز الخانل بحن الٗاملحن1 .   ــ ؤن جباص٫ اإلاٗٞغ

٨دؿب الٗاملىن طوي 2 ت، ٍو ت ْاَغة ٌؿاٖض في جىؾُ٘ خ٣ل اإلاٗٞغ ت الًمىُت بلى مٗٞغ ل اإلاٗٞغ  ــ ؤن جدٍى

٣ت مسخلٟت ٖبر اإلاماعؾت ج٣ىم ٖاصة ٖلى ؤؾلىب  ت الًمىُت، وطل٪ باهخ٣الها بك٩ل ٦لي بٍُغ الخبرة اإلاٗٞغ

ت لىي٘ ٩َُل  ت الًمىُت نٗبت الخ٣لُض وحك٩ل الخلُٟت الًغوٍع ب والخل٣حن، ٞاإلاٗٞغ اإلاداولت والخُإ، الخضٍع

ت الٓاَغة  غ اإلاٗٞغ  2. جغحمت وجٍُى

                                                             
ت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت"  ـ هضي الىُٗم مدمض ٖلي مدمض هىع، 1 ما٫، بالخُب٤ُ "صوع بصاعة اإلاٗٞغ ، عؾالت م٣ضمت لىُل صعحت الض٦خىعاٍ في بصاعة ألٖا

ما٫، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا، حامٗت الىُلحن،  ىم، ٢ؿم بصاعة ألٖا ُاث اإلاهىضؽ والًت الخَغ  .  61 م ، م 2019 َـ ـ 1441ٖلى قغ٦ت بَى
  .Gottschalk . P ,Knowledge Management Systems : Value Shop Creation, Idea Group Publishing , 2007,P 18- 23 ـ  2
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غالكت جؼبُم املػسفت بامليزة الخىافظُت  : املؼلب الثالث 

ت في  (Juran and mercedes ;2006 )ؤ٦ضث الضعاؾت التي ؤحغاَا ٧ل مً  ؤن جُب٤ُ ٖملُاث بصاعة اإلاٗٞغ

اإلااؾؿاث جاصي بلى جد٤ُ٣ مؼاًا جىاٞؿُت مً زال٫ ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى نُاهت ؤًٞل وجُب٤ُ ؤوؿب 

ت ؤلاؾتراجُجُت التي ج٩ىن ٞيها بصاعة  لئلؾتراجُجُت الخىاٞؿُت لها، اإلاٗخمض ٖلى الاَخمام والٗىاًت بمُاصًً اإلاٗٞغ

ت مؿإلت بؾتراجُجُت والضٖم اإلاباقغ الظي جد٣٣ه لئلؾتراجُجُت الخىاٞؿُت للماؾؿت، ٦ما ؤن ٨ٞغة ؤن  اإلاٗٞغ

ت هٟؿها ت وؤلاؾتراجُجُت ًإجُان مٗا جيبٗث ؤؾاؾا مً ٞهم الُبُٗت ؤلاؾتراجُجُت للمٗٞغ .  بصاعة اإلاٗٞغ

ت له في الخ٣ُ٣ت مؼاًا  ٦ما ؤقاع آزغون بلى طل٪ بإن الغبِ بحن ؤلاؾتراجُجُت الخىاٞؿُت وبصاعة اإلاٗٞغ

ً ؾُاصي بلى جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت .  بؾتراجُجُت مهمت، وؤن الخُب٤ُ الجُض والؿلُم للغبِ بحن َظًً ألازحًر

ت ٖلى ؤنها حىَغ  ىٓغ بلى اإلاٗٞغ ت ٌٗخبر ٦بٗض لئلؾتراجُجُت الخىاٞؿُت، ٍو ٗخبر مضزل ال٣ُمت بإن بصاعة اإلاٗٞغ َو

ظا ما ؤقاعث بلُه اللجىت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت بلى ؤن اإلااؾؿاث  ؤلاؾتراجُجُت وؤؾاؽ الخٟى١ الخىاٞس ي َو

ت ٖلى ؤجم وحه جمل٪ اإلاحزة الخىاٞؿُت    1. التي جُب٤ اإلاٗٞغ

ت ٖلى زل٤ محزاث جىاٞؿُت للماؾؿت الا٢خهاصًت مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت :  حٗمل بصاعة اإلاٗٞغ

٤ ازخهاع الى٢ذ اإلاؿخٛغ١ في ج٣ضًم  ت اإلاُلىبت مً ؤحل جدؿحن زضمت الٗمالء ًٖ ٍَغ حر اإلاٗٞغ ـــ بن جٞى

ٗؼػ مً والئهم ظا ٖامل ًجظب الٗمالء َو . الؿلٗت ؤو الخضمت اإلاُلىبت َى في خض طاجه ٢ُمت ومحزة جىاٞؿُت، َو

غ ٖىهغ ؤلابضإ الظي بضوعٍ ٌؿاَم في زل٤  ت، مما ًًمً جٞى ت مبضؤ جض٤ٞ اإلاٗاٝع بدٍغ ـــ حصج٘ بصاعة اإلاٗٞغ

.  محزة جىاٞؿُت 

حر مٗاٝع حؿاَم في الخٗٝغ ٖلى مٓاَغ البِئت الخاعحُت اإلاخٛحرة باؾخمغاع ت ٖلى جٞى .  ـــ حٗمل بصاعة اإلاٗٞغ

ت ؤؾالُب ٖمل حضًضة حؿاَم في زٌٟ الخ٩ال٠ُ وػٍاصة ؤلاهخاج ، وهي بظل٪ تهضٝ للىنى٫  ـــ إلصاعة اإلاٗٞغ

ما٫ في اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت ى مىيٕى مهم ل٣ُإ ألٖا ت َو .  بلى ما ٌؿمى بهىاٖت اإلاٗٞغ

ٗت  غ للمىخجاث في ؤو٢اث حض ؾَغ ت بلى الابخ٩اع والخٍُى .  ـــ حؿعى بصاعة اإلاٗٞغ

ت وجد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت ج٩ىن ٖلى ق٩ل هٓام ًم٨ً  ومً َىا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الٗال٢ت بحن بصاعة اإلاٗٞغ

ت وبهظا ٩ًىن لها الجىصة اإلاخٟى٢ت  ت مخمحزة اؾدىاصا إلاىاعصَا ال٨ٍٟغ للماؾؿت امخال٥ مىٓىمت إلصاعة اإلاٗٞغ

 2. وؤلابضإ وال٩لٟت اإلاىاؾبت بياٞت بلى اإلاغوهت والاؾخجابت اإلاخٟى٢ت 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 Juan ,C, And Merceds , Strategic Knowledge Transfer And Its Implication For Competitive Advantage Journal Of Knowledge ـ  1

Management , Vol 10 , No 04 ,2006  .   
ت وجىمُت عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي للماؾؿت الا٢خهاصًت، إلالخ٣ى الضولي الخامـ خى٫ عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي في مىٓماث  2  ـ  ؾٗضاوي مىس ى، بصاعة اإلاٗٞغ

ما٫ الٗغبُت الخضًثت، حامٗت قل٠، الجؼاثغ،   .  14ـ13م . ، م 2011 صٌؿمبر 14 ـ 13ألٖا
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 : زالصت الفصل الثاوي 

ت واو٩ٗاؽ  ال٢تها بةصاعة اإلاٗٞغ بن ما ًم٨ً ٢ىله ٦مدلت الؾخ٣غاءاث َظا الٟهل واإلاخٗل٤ باإلاحزة الخىاٞؿُت، ٖو

طل٪ ٖلى اإلااؾؿت، خُث جبحن لىا مً زال٫ ما جىنلىا بلُه ؤن اإلاحزة الخىاٞؿُت جغج٨ؼ ٖلى بخضار جٟى١ ٖلى 

اإلاىاٞؿحن باؾتهضاٝ الؿى١ بإ٢ل ؾٗغ ؤو بخمحز مىخجاث اإلااؾؿت، وختى ًدؿنى للماؾؿت جد٤ُ٣ اإلاحزة 

ت الظي ٌٗخبر في  حر اإلااصًت و٦ظا مهضع اإلاٗٞغ حن َما اإلاىاعص اإلااصًت ٚو خماص ٖلى مهضٍع الخىاٞؿُت ًجب ٖليها الٖا

ظا ما ؾيخُغ١ بلُه  ت َو ا ٖلى بصاعة اإلاٗٞغ ؼ اإلاحزة الخىاٞؿُت وؤزَغ َظا الى٢ذ مً ؤَم اإلاهاصع في جضُٖم وحٍٗؼ

.  في الٟهل الثالث

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ٌ مُدان البدث :  املبدث  و

الدزاطت الخؼبُلُت  : املبدث الثاوي

  .ازخباز الفسطُاث وجدلُل الػالكاث بين املخغيراث:  املبدث الثالث

 الجانب التطبيقي: الفصل الثالث
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 ٌ : جلدًم غام ملؤطظت اجصاالث الجصائس: املبدث  و

لُه ؤوال البض مً بُٖاء إلادت  في َظا اإلابدث ؾِخم الخٗٝغ ٖلى ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ بمؿخٛاهم، ٖو

ُٟت ًٖ الكغ٦ت في اإلاُلب ألاو٫، زم في اإلاُلب الثاوي ؾيخُغ١ بلى ٞغوٕ مجم٘ اجهاالث الجؼاثغ، ؤما في  حٍٗغ

. اإلاُلب الثالث ٞؿىٗغج بلى ٖغى اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت مدل الضعاؾت

 ٌ ُٟت ًٖ ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ :املؼلب  و  .إلادت حٍٗغ

ف مؤطظت: أوال  1 اجصاالث الجصائسحػٍس

اجهاالث الجؼاثغ، ماؾؿت ٖمىمُت طاث ؤؾهم بغؤؽ ما٫ جيكِ في ؾى١ الكب٨ت وزضماث الاجهاالث 

٤ ٢اهىن  . الؿل٨ُت والالؾل٨ُت بالجؼاثغ  2000ؾىت  (ؤوث) ؤٚؿُـ 05 اإلااعر في 2000/03جإؾؿذ ٞو

ني إلاؿاَماث الضولت ض واإلاىانالث، ًٞال ًٖ ٢غاع اإلاجلـ الَى ش  (CNPE)  اإلادضص لل٣ىاٖض الٗامت للبًر بخاٍع

". اجهاالث الجؼاثغ" الظي هو ٖلى بوكاء ماؾؿت ٖمىمُت ا٢خهاصًت ؤَل٤ ٖليها اؾم 2001 ماعؽ 01

٤ َظا اإلاغؾىم الظي خضص هٓام اإلااؾؿت الٗمىمُت الا٢خهاصًت جدذ نُٛت ٢اهىهُت إلااؾؿت طاث ؤؾهم  ٞو

 ماي 11 صًىاع حؼاثغي واإلاسجلت في اإلاغ٦ؼ السجل الخجاعي ًىم 50.000.000.000بغؤؾما٫ احخماعي اإلا٣ضع بـ 

.  02B 0018083 جدذ ع٢م 2002

الم والاجها٫ جبٗذ ٢اهىن  ض وج٨ىىلىحُاث ؤلٖا ض مً ٖامُحن وبٗض صعاؾاث ٢امذ بها وػاعة البًر بٗض ؤٍػ

 .2003، ؤضخذ اجهاالث الجؼاثغ خ٣ُ٣ت حؿضث ؾىت 03/2000

 2:وشأة مجمؼ اجصاالث الجصائس: ثاهُا

الم والاجها٫، باقغث الضولت  ُا منها بالخدضًاث التي ًٟغيها الخُىع اإلاظَل الخانل في ج٨ىىلىحُاث ؤلٖا ٖو

ت مىظ ؾىت  ض واإلاىانالث1999الجؼاثٍغ خُث ججؿضث َظٍ ؤلانالخاث في .  بةنالخاث ٖم٣ُت في ٢ُإ البًر

حاء َظا ال٣اهىن إلنهاء اخخ٩اع الضولـت ٖلـى وكاَـاث . 2000قهغ ؤوث  ؾً ٢اهىن حضًض لل٣ُإ في

ـض واإلاىانالث و٦غؽ الٟهل بحن وكاَي الخىُٓم واؾخٛال٫ وحؿُحر الكب٩اث . البًر

 ومخٗاملحن، ؤخضَما ًخ٨ٟل باليكاَاث 
ً
 ومالُا

ً
ا وجُب٣ُا لهظا اإلابضؤ، جم بوكاء ؾلُت يبِ مؿخ٣لت بصاٍع

ضًت  مخمثلت في ماؾؿت ضًت والخضماث اإلاالُت البًر ض الجؼاثغ" البًر مؤطظت "وزاهيهما باالجهاالث ممثلت في "بٍغ

 بُ٘ عزهت إل٢امت 2001وفي بَاع ٞخذ ؾى١ الاجهاالث للمىاٞؿت جم في قهغ حىان ". اجصاالث الجصائس

واؾخٛال٫ قب٨ت للهاج٠ الى٣ا٫ وؤؾخمغ جىُٟظ بغهامج ٞخذ الؿى١ للمىاٞؿت لِكمل ٞغوٕ ؤزغي، خُث جم 

ُٟتVSAT بُ٘ عزو جخٗل٤ بكب٩اث  . وقب٨ت الغبِ اإلادلي في  اإلاىا٤َ الٍغ

ت في ٦2003ما قمل ٞخذ الؿى١ ٦ظل٪ ؤلاصاعاث الضولُت في  وبالخالي . 2004 والغبِ اإلادلي في اإلاىا٤َ الخًٍغ

، وطل٪ في ْل اخترام ص٤ُ٢ إلابضؤ الكٟاُٞت ول٣ىاٖض 2005ؤنبدذ ؾى١ الاجهاالث مٟخىخت جماما في 

اإلاىاٞؿت، وفي هٟـ الى٢ذ، جم الكغوٕ في بغهامج واؾ٘ الىُا١ ًغمي بلى جإَُل مؿخىي اإلايكأث ألاؾاؾُت 

   .اٖخماصا ٖلى جضاع٥ الخإزغ اإلاترا٦م

 

 

                                                             
1 -Http : Www.Algerietélécom.Dz 20/05/2018 . 15 :23 . 

ت - 2 الم والاجها٫، قغ٦ت اجهاالث الجؼاثغ، مضًٍغ ض وج٨ىىلىحُاث ؤلٖا ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، وػاعة البًر ت، الجمهىعٍت الجؼاثٍغ وثائم اإلاىاعص البكٍغ

 .2017، ؾىت زطمُت
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ًا
 الاهؼالكت السطمُت ملجمؼ اجصاالث الجصائس: ثالثا

 ل٩ي جبضؤ الكغ٦ت في بجمام ٧2003ان ٖلى اجهاالث الجؼاثغ وبَاعاتها الاهخٓاع ختى الٟاجذ مً حاهٟي ؾىت 

ا الظي بضؤجه مىض الاؾخ٣ال٫ ل٨ً بغئي مٛاًغة جماما إلاا ٧اهذ ٖلُه ٢بل، خُث ؤنبدذ الكغ٦ت . مكىاَع

ض، ومجبرة ٖلى بزباث وحىصَا في ٖالم ال ًغخم، ُٞه اإلاىاٞؿت قغؾت الب٣اء  ا ًٖ وػاعة البًر مؿخ٣لت في حؿُحَر

 .لؤل٢ىي وألاحضع زانت م٘ ٞخذ ؾى١ الاجهاالث ٖلى اإلاىاٞؿت

 1فسوع مجمؼ اجصاالث الجصائس: املؼلب الثاوي

حٗخبر اجهاالث الجؼاثغ مجم٘ خ٣ُ٣ي مً زال٫ ٞغوٖها التي ؤوكئذ لدؿاًغ الخُىعاث الخانلت في مجا٫ 

:  الاجهاالث ٣ٞض جم بوكاء

: ٣ًضع بماؾؿت طاث ؤؾهم بغؤؽ ما٫ احخماعي ": مىبُلِع"فسع اجصاالث الجصائس .1

 صًىاع حؼاثغي، مسخو في الهاج٠ الخلىي، خُث حٗخبر مىبُلِـ ؤَم مخٗاملي الى٣ا٫ في الجؼاثغ 100.000.000

. مالًحن مكتر10٥ باإلااثت و٦ضا ٖضص ػباثنها الظي حٗضي 98مً زال٫ حُُٛتها التي حٗضث 

غ : "حىاب"اجصاالث الجصائس لألهترهذ   .2 مسخو في ج٨ىىلىحُت الاهترهذ خُث ؤو٧لذ له مهمت جٍُى

ت الٟاث٣ت حر الاهترهذ طي الؿٖغ الخٗلُم  الٗالي،  )ولئلقاعة، ٩ٞل ٢ُاٖاث اليكاٍ ال٨بري في البالص . وجٞى

ً اإلانهي، الصخت، ؤلاصاعة، اإلادغو٢اث، اإلاالُت ىُت، الخ٩ٍى ت خالُا قب٩اث  (الخ...البدث، التربُت الَى مغبَى

٤ قب٨ت Intranetألاهتراهاث   ".حىاب" بم٣غاث الغبِ باالهترهذ ًٖ ٍَغ

: ماؾؿت طاث ؤؾهم بغؤؽ ما٫ احخماعي ٣ًضع ب: RevSat» ATS »اجصاالث الجصائس الفظائُت  .3

.  صًىاع حؼاثغي مسخهت في ج٨ىىلىحُاث الؿاجل وألا٢ماع الهىاُٖت1000.000.000

 
ًا
ف مؤطظت اجصاالث الجصائس: زامظا ت ٖمىمُت طاث ؤؾهم، ٣ًضع عؤؽ : حػٍس اجهاالث الجؼاثغ ماؾؿت ججاٍع

. حٗمل في ؾى١ الكب٩اث وزضماث الاجهاالث ؤلال٨تروهُت.  صًىاع حؼاثغي 50.000.000.000 : مالها ب

تها  ٞغ تٖو دة السطمُت للجمهىزٍت الجصائٍس مخٗامل اإلاىانالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت الظي خىلذ : "  بإنهاالجٍس

ض واإلاىانالث  2." بلُه وكاَاث اإلاىانالث الؿل٨ُت التي ٧اهذ جابٗت لىػاعة البًر

. َُاول مؤطظت اجصاالث الجصائس

باإلياٞت بلى ٧ىنها مخٗامل اإلاخٗاملحن والغاثض في مجا٫ الاجهاالث في الجؼاثغ، حٗخبر اجهاالث الجؼاثغ مً ؤ٦بر 

ً، وطل٪ مً زال٫ ٩َُلتها ىُت جىاحضا ٖبر ٧اٞت مىا٤َ الَى ٞاجهاالث الجؼاثغ حٗخمض في .اإلااؾؿاث الَى

 .٩َُلتها ٖلى مى٤ُ الكمىلُت ؤي بًها٫ مىخىحها بلى ؤبٗض ه٣ُت مً َظٍ البالص

ا  ت غامت ٞاجهاالث الجؼاثغ حؿحَر ا الٗانمت ومدًٍس اث غملُتم٣َغ ، خُث جخىاحض اجهاالث الجؼاثغ في مدًٍس

خحن بياٞخحن للٗانمت بمجمٕى 48 اث ٖملُت بياٞت بلى مضًٍغ ت ٖبر التراب 50 والًت بمضًٍغ  مضًٍغ

ني اث الىالثُت جدخىي ٖلى .الَى تواإلاضًٍغ ٨ظا حاءث ماؾؿت اجهاالث 3.ومغا٦ؼ َاجُٟت "وواالث ججاٍز  َو

ُت :  ، وهي ٖلى الىدى الخاليالجؼاثغ في ق٩ل ٩َُل َغمي م٣ؿم بلى زالر َُا٧ل ٖٞغ

 

 

                                                             
1-Http : Www.Algerietélécom.Dz 20/05/2018 . 15 :23 . 

ت- 2 دة السطمُت للجمهىزٍت الجصائٍس  .2001 ؤوث 05، 43، الٗضصالجٍس
3- Http : Www.Algerietélécom.Dz 20/05/2018 . 14 :54 . 

http://www.mobilis.dz/
http://www.djaweb.dz/
http://www.djaweb.dz/
http://www.ats.dz/
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. الهُيل الخىظُمي لشسهت اجصاالث الجصائس: أوال

 الهُيل الخىظُمي لشسهت اجصاالث الجصائس: 12الشيل زكم 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :Www.Algérie Telecom.Dz, 17-05- 2018, 21 :40, Entreprise Organigramme Direction 

Générale,[En Ligne], Www.Algérietelecom.Dz 

 

 

 

 الغثِـ اإلاضًغ الٗام

 هاثب اإلاضًغ الٗام

 
 مظدشاز املدًس

 الٟغوٕ

   مىبُلِع -

اجصاالث الجصائس لألكماز  -

 الصىاغُت

 

 

غ مضًغ ًت الخٍُى  

لخ٨ىىلىجيا  

 

 

امليلف باملهام املسجبؼت 

ت الػامت  باملدًٍس

 

امليلف باملهام املسجبؼت 

ت  بالبػثت الجهٍى

 لالجصاالث

 

ت اإلاىاعص اإلاٟدكُت الٗامت ت مضًٍغ البكٍغ  

ت  الاجها٫مضًٍغ  مخد٠ اجهاالث الجؼاثغ 

 الجصائس

 

 كظىؼُىت

 

سان  الشلف طؼُف بلُدة غىابت َو

 

 بشاز

 جلمظان وزكلت

 

 جيزي وشو

 

  غىاغ

 

 باجىت

 

  ؤ ب ج: 13

 كظم الػالكاث مؼ الصبائً

 كظم املالُت

غ قب٩اث    الاجها٢٫ؿم جٍُى

 

٢ؿم مغاحٗت الخؿاباث 

 الضازلُت

 

 كظم أهظمت املػلىماث

ت الػىن  مدًٍس

 الخجازي 

ت   مدًٍس

غالكاث 

ةالشسان  

ت   الٗال٢اثمضًٍغ

 الؼباثً ٕم

 الخىام

50 DOT (47 DOT WILAYA + 3 DOT WILAYA D’ALGER) 
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1. ٌ زئِع املدًس الػام ا
ما٫ ال٣اثمت خُث ًخىلى1 ٗض اإلاؿىئ٫ ألاو٫ ًٖ ألٖا  َى عثِـ مجلـ ؤلاصاعة َو

جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغؾىمت للكغ٦ت مً ٢بل الهالر اإلاسخهت ومً مهامه الؿهغ  م٘ مؿاٖضًه مهمت

 : ٖلى 

. الخٟاّ ٖلى الخهو الؿى٢ُتــــ  

غ ز٣اٞت الكغ٦ت في ؾى١ جىاٞس ي -   . جٍُى

٤ الٗملي-  غ الدؿٍى . جٍُى

. الؿهغ ٖلى جُب٤ُ البرامج اإلاىا٤ٞ ٖليها والخيؿ٤ُ بحن اإلاهالر - 

غ التي جهل بليها مً اإلاهالر اإلاسخلٟت-  . مغا٢بت حؿُحر اليكاَاث اإلاسخلٟت في اإلااؾؿت مً زال٫ الخ٣اٍع

. الىٓغ في الا٢تراخاث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلاهالر - 

. اإلاداٞٓت ٖلى الؿحر الخؿً والٗاصي للكغ٦ت - 

اث الػامت . 2 : املدًٍس

ت – أ  ت املىازد البشٍس : ومً مهامها ما ًلي: مدًٍس

غ ووي٘ ال٣ىاٖض وؤلاحغاءاث وؤهٓمت الدؿُحر و٦ظا الؿهغ ٖلى مغا٢بت جُب٣ُها-   .جٍُى

. بٖضاص الضعاؾاث وبوكاء ؤلاخهاثُاث ومخابٗت ماقغاث الدؿُحر- 

ت-  . اإلاكاع٦ت في بٖضاص اإلاسُُاث الخىمٍى

٣ا لىيٗها الٗملي-  ً وجيكُُها ٞو . بوكاء مسُُاث وبغامج الخ٩ٍى

. حؿُحر ؤهٓمت اإلا٩اٞأث والخدٟحز- 

. الٗال٢اث اإلاهىُت والخماًت مً الجزاٖاث الاحخماُٖت - 

. الدؿُحر ؤلاصاعي لئلَاعاث الؿامُت واإلاىحهحن- 

غ الاجهاالث الضازلُت-  . جٍُى

ت الدظُير الخلجي لشبه الاجصاٌ- ب  :وهي م٩لٟت ب: مدًٍس

. مالخٓت وجدلُل ؾحر الخضماث والبدث ًٖ جىؾُ٘ الكب٩اث- 

ت ولٗضة ؾىىاث-  . اإلاكاع٦ت في بٖضاص اإلاسُُاث الؿىٍى

اث في بَاع مىاػهت الدكُٛل-  . جدمل مهاٍع٠ بوكاء ال٣ٗىص اإلاغجبُت بمجمٕى اإلاكتًر

ىُت وبٖاصة عبُها-  . حؿُحر اإلاغا٦ؼ الَى

اث ؤلا٢لُمُت لالجهاالث مً احل ويٗها في ؤٖما٫ مسُُاث الخهيُ٘ وؤَضاٝ -  جيكُِ ومخابٗت اإلاضًٍغ

ُت  .الىٖى

ت الخسؼُؽ وأهظمت إلاغالم- ج  2:وجخ٨ٟل بـ: مدًٍس

غ- .  جدضًض ٞغيُاث للخٍُى

. بٖضاص ؾُاؾاث واؾتراجُجُاث للدكُٛل- 

                                                             
ت 1 ت ،  قغ٦ت اجهاالث الجؼاثغ، مضًٍغ  .مسحؼ طابماإلاىاعص البكٍغ
ت 2 ت ، قغ٦ت اجهاالث الجؼاثغ،مضًٍغ  .مسحؼ طابماإلاىاعص البكٍغ
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. مخابٗت مسُُاث الاؾدثماعاث- 

٘ البرامج الٗلمُت-  . بٖضاص صعاؾاث ٢بل مكاَع

الم -  ما٫ لىٓام ؤلٖا . جهىع و٦ظل٪ جد٤ُ٣ ووي٘ ألٖا

 .مخابٗت وجدلُل اإلااقغاث واليؿب الا٢خهاصًت وا٢تراح لل٣ُاؾاث الصخُدت - 

ت املالُت واملداطبُت - د  : وجخ٨ٟل ب : مدًٍس

غ وجيكُِ الؿحر اإلاداؾبي واإلاالي ٦ظا حؿُحر اإلاحزاهُت والجباًت- خباع جٍُى .  جإزظ بٗحن الٖا

. بٖضاص ووي٘ ال٣ىاٖض وؤلاحغاءاث و٦ظا ألاهٓمت في م٩انها ومغا٢بت جُب٣ُها - 

ت-  ً وجدؿحن و٦ظا ج٣ضًم اإلاؿاٖضة ٖلى حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ . ج٩ٍى

حضاو٫ الٗما٫ مسُُاث )بٖضاص مسخل٠ الخ٣ضًغاث والخيبااث اإلاالُت باإلياٞت بلى خؿاباث الاؾخٛال٫ - 

ل والاؾخٛال٫ ومسُُاث الاؾدثماعاث . (الخمٍى

ت إلادازة الػامت وإلامداد- ٌ : وجخ٨ٟل ب: مدًٍس

. اإلاداٞٓت ٖلى َُا٧ل الكغ٦ت في مٗالجت اإلاؿاثل ال٣ًاثُت - 

ت-  . حؿُحر وخماًت الظمم اإلاالُت وبٖاصة حسجُل ٣ٖىص اإلال٨ُت وبٖضاص اإلالٟاث ال٣ٗاٍع

دو اله٣ٟاث -  . جيكُِ الدؿُحر ؤلاصاعي باؾخيخاج ٞو

. مٗالجت الىهىم الخىُٓمُت ألاؾاؾُت لخيكُِ ؤهٓمت الكغ٦ت - 

غ ال٣ٗىص -  ٪ الجزاٖاث  (٧ل ٣ٖض ٖلى خضي)اإلاؿاَمت في جدٍغ والبىىص التي حؿمذ بدسجُل ٞىاثض الكغ٦ت ٞو

. ال٣ًاثُت 

. تهُئت اإلاغا٦ؼ وجِؿحر وؾاثل الى٣ل- 

 .    حؿُحر اإلاغا٦ؼ الخابٗت- 

ت. 3  1امللاػػاث املسهٍص

  :و جخ٩ل٠ بـ(:DRC ): ملاػػت غالكاث مؼ الصبىن - أ

غ ٢ىة البُ٘ ومُاب٣تها إلحاباث واهخٓاع الؼباثً -  .جٍُى

حن وألاحاهب - ت م٘ الٗمالء الجؼاثٍغ  .حؿُحر اله٣ٟاث الخجاٍع

٤ وج٣ضًم اإلاؿاٖضة في ٩َُلت الٗال٢اث م٘ الٗمالء -  .الدؿُحر الخجاعي، الخيكُِ، الدؿٍى

ت -  .بٖضاص الؿُاؾاث و ؤلاؾتراجُجُاث الخجاٍع

. مخابٗت الُلب والؿهغ ٖلى اإلاىاٞؿت وجدضًض اإلاىخجاث والخضماث الجضًضة -

: وجخ٨ٟل ب: ملاػػت جؼىٍس شبىت الاجصاٌ- ب

ت اإلاالُت في البدث وحٗبئت اإلاىاعص اإلاالُت لالؾدثماعاث - . حكاع٥ م٘ اإلاضًٍغ

. بٖضاص واؾخسضام محزاهُت الاؾدثماع، وألازظ بمداؾبت الاؾدثماعاث - 

ت، بالخهىم جدضًض الخ٣ىُاث الخسُُِ الٗلمي زالنت ال٣ٗىص الخد٤ُ٣ -  غ اإلاًبَى ٘ الخٍُى حؿُحر مكاَع

. اؾخ٣با٫ اإلاغاح٘ جإصًت الخضماث وبعؾالها بلى الدكُٛل

ت ولٗضة ؾىىاث -   .حكاع٥ في بٖضاص اإلاسُُاث الؿىٍى

                                                             
ت 1 ت  ، قغ٦ت اجهاالث الجؼاثغ،مضًٍغ  .مسحؼ طابماإلاىاعص البكٍغ
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تهخم َظٍ ؤلاصاعة ب٩ل ما ًخٗل٤ بمخابٗت جدضًث هٓام الاجهاالث مً زال٫ : IDTإلادازة الىػىُت للمشسوع  ◊

٤ بوكاء ٢ىاٖض اإلاٗلىماث الخانت بالؼباثً وبغمجُاث لخدضًث ٖملُت  الم آلالي ، وطل٪ ًٖ ٍَغ اؾخٗما٫ ؤلٖا

. الٟىجغة 

تهخم َظٍ الهُئت  بمغا٢بت  ومخابٗت  ٧ل الُٗىن و الك٩اوي اإلا٣ضمت مً َٝغ  : IGاملفدشُت الػامت ◊

اإلاىاَىحن ، و٦ظا مغا٢بت مضي بؾخجابت اإلاهالر الضازلُت للماؾؿت للؼباثً ، و٦ظا الؿهغ ٖلى خماًت اإلاىاعص 

. اإلاالُت للماؾؿت مً الازخالؾاث

ج٣ىم َظٍ ؤلاصاعة بخسُُِ وبخهاء الخجهحزاث الالػمت لخ٣ضًم  DPSI:1 إدازة البرامج وأهظمت املػلىماث ◊

ل، ؤلاعؾا٫، الُا٢ت  .زضماث بجهاالث الجؼاثغ، ٞهي حٗمل بالخٗاون م٘ بصاعاث ججهحزاث الخدٍى

ل، و طل٪ مً : DEC إدازة ججهيزاث الخدىٍل ◊ تهخم َظٍ ؤلاصاعة بكغاء ٧ل الخجهحزاث اإلاخٗل٣ت بٗملُت الخدٍى

.  زال٫ ٣ٖض اله٣ٟاث م٘ اإلاىعصًً

ال٩ىابل )تهخم َظٍ ؤلاصاعة بكغاء ٧ل الخجهحزاث الخانت بٗملُت ؤلاعؾا٫ : DET إدازة ججهيزاث إلازطاٌ ◊

 (والخٍُى الهاجُٟت ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها 

ض، ؤي ٧ل  ما  : DEE إدازة الخجهيزاث الؼاكىٍت ◊ تهخم َظٍ ؤلاصاعة  بكغاء  ألاحهؼة  الخانت  بالُا٢ت  و الخبًر

 .ًم٨ً ؤن ٩ًىن مهضع للُا٢ت

ج٣ىم َظٍ ؤلاصاعة بالدؿُحر الخ٣ني لكب٨ت ؤلاجهاالث وبالهُاهت : DGTR إدازة الدظُير الخلجي للشبىت ◊

ني   ٤ مسخل٠ الىخضاث اإلاىدكغة ٖبر التراب الَى  .CECLIوالخ٣ىُت، وطل٪ ًٖ ٍَغ

 .ًاث الػملُاجُت الجصاالث الجصائسزالهُيل الخىظُمي للمدي: ثاهُا

                                                             
ت 1 ت ،  قغ٦ت اجهاالث الجؼاثغ، مضًٍغ  .مسحؼ طابماإلاىاعص  البكٍغ



 الفصل الثالث                                                                                                                                                 الجانب التطبيقي

- 53 - 
 

: ًاث الػملُاجُت الجصاالث الجصائسزالهُيل الخىظُمي للمدي: 13زكم الشيل 

 

 

 

 

 

Sous Direction Fonctions Support 

« SDFS » 
ــت الـ فـسغـُـت لـىظـائـف الــّدغــمالـمـدًــٍس  

Assistant Social  Ass-social’ 
  الخـضماث ؤلاحـخمـاُٖتؾاٖضم

Directeur Opérationnel ‘’DO’’  

ـلــيـــمـــغـــز الـــــدًــــالــمـ  

Département  des Ressources 

Humaines’DRH’ 
ــتــكــظـم الــم وازد الــبشــٍس  

Sous Direction Commerciale 

SDC 
ــت الم ـتالـفـسغـُـت اٌـدًــٍس جـجــاٍز  

Sous-Direction Technique »SDT » 
ـت الم ـلـىــُــتـثاٌفـسغــُـت اٌــدًــٍس  

Département Achats et Logistique 
ـاث٢ـؿــم الـ   وؤلامــضاصمــكـخـٍغ

Département Finances et 

Comptabilité DFC 
ةـخـاطبـمــالــُت والــمـكــظــم اٌ  

Service Développement et Formation 

’Dev&form’ 
 مـهـلـدـت الخـُـىٍغ والـخ٨ـىٍـً

Service Paie et Prestations Sociales  ‘ 

pres& socio’ 
 مـهلخـت الخـسـلُو والخضمـاث ؤلاحـخـمـاٖـُـت

Service des Œuvres Sociales 
 مـهلخت الخـضماث ؤلاحـخمـاُٖت

Département Vente Grand Public « CHD 
GP » 

ـٌـ٢ـؿــم الـبـُ٘ـ  ــٍغ لـلـجـمـهـىع الٗـ  

Département  Corporate 
 « chdcorp » 

 ٢ـؿــم الـمـاؾـؿاث الـ٨بري 

Département Planification et Suivi 
 ٢ـؿـم الـخـسـُـُِـ والـمـخابـٗـت

Département Réseau d’Accès 
ـىــٟــاط٢ـؿــم قــبـ٨ـت ا٫  

Département Réseau Transport 
 ٢ـؿــم قــبـ٨ـت الىــ٣ــل

Service Budget et Reporting ‘CH 

Budgt& report’  
ــغػاهـُـت وــيـمـمـهـلـدت ا٫ بٖــضاص الــخ٣ــاٍع  

 
Service Comptabilité ‘Comp’ 

 مــهــلـدـت الــمــدـاؾــبـت

Service Trésorerie 
 مــهــلـدـت الــمــالــُــت

Service Support Systèmes 

d’Information 
ــلـىمــاثة ـحـ٫ـمـم صٖــم ؤهــٓــمـت الــمـٗـ  

Département Patrimoine et Moyens 
اث والىؾـاثلـجـلـ٪ـ٢ـؿــم الـمـم  

Service de Sécurité Interne  ‘’SIE’’ 
  الــضازــلــيمــهــلــدــت ألامــً

Département Support Commercial 
الـّخـجــاعي  ٢ـؿــم الـّضٖـم  »chd sup com » 

Centre Energie et Environnement 
ــا٢ـت والـمـدـُــِ

ّ
 مــغ٦ـؼ الـُ

Service Juridique 
 الــمــهـلـدـت الــ٣ــاهـىهـُـت

Assistant Administratif ‘ ASS-ADM’ 
ـض بصاعي ــاٖــــؾــــمــ  

Chargé de Communication ‘’CH COM’’ 
ــــ٨ـــمـ

ّ
ـا٫ــنـــؤلاّجـــــ٠ بـــل  

Chargé du Recouvrement «  chrecouv » 
ــ٠ بــالّخــدـهــُـل

ّ
 مــ٨ــل
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.  مً إغداد الؼالبخين اطدىادا إلى وثائم املؤطظت : املصدز 

ت لالجصاالث: ثالثا  الهُيل الخىظُمي للىوالت الخجاٍز

ت لالجصاالث: 14 زكم الشيل  الهُيل الخىظُمي للىوالت الخجاٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. مً بٖضاص الُالبخحن بؾدىاصا ٖلى وزاث٤ اإلااؾؿت : املصدز  

اث٠ مً  يهضٝ الدؿُحر الخؿً في اإلااؾؿت إلاسخل٠ ؤلاصاعاث واإلاهالر لجإث اإلااؾؿت بلى الخىػَ٘ ألامثل للْى

٠ُ بَاعاث طاث ٦ٟاءة ٖالُت وج٣ىُحن ؾامُحن ومهىضس ي ؤٖما٫ ٌؿاَمىن في جغ٢ُت  احل جىُٓم ؤٖمالها بخْى

:                                       زضماتها مً زال٫ وي٘ ٩َُل جىُٓمي ًغؤؾه اإلاضًغ الٗام والظي ًخمثل مهامه ُٞما ًلي   

ت :أوال  مهام مدًس الىوالت الخجاٍز : 

ت وبحغاءاتها ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت - .الؿهغ ٖلى جُب٤ُ الؿُاؾت الخجاٍع  

ُت - .اخترام ويمان اإلاداٞٓت ٖلى مٗاًحر الىٖى  

ت للماؾؿت- .حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ  

.الىٓغ في الا٢تراخاث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلاهالر -  

.اإلاداٞٓت ٖلى الؿحر الخؿً والٗاصي في الكغ٦ت-  

:مهلخت الاؾخ٣با٫ :زاهُا   

مهلخت تهخم باالؾخٗما٫ الخؿً وجىحُه مسخل٠ الؼباثً وممثلي مسخل٠ ؤلاصاعاث الغؾمُت بياٞت بلى 

حن وحمُ٘ م٩اجب اإلااؾؿت خؿب الخضمت اإلاىحىصة ٞدكخمل اإلا٩اجب ُٞه  :الخىام واإلادتٞر  

اث٠-1 ل: م٩اجب الؼباثً مخٗضص الْى ت للؼباثً الخبضًل الخدٍى ً ٧ل الٗملُاث الخجاٍع في هٓام ٚاًت ...جضٍو  

 المحاسبة

 مدير الوكالة التجارية

 مسؤول التركيب

 رئيس المصلحة التجارية رئيس المصلحة المالية رئيس مصلحة الزبائن

 التغطية االستقبال

 تعدد الخدمات الهاتفية 

 طلبات الزبائن

مراقبة الحاالت الغير 

 المراقبة و التطهير المدفوعة

 القباضة قسم متعددة الخدمات المخالفات و المستحقات
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ال٣ُام بضعاؾاث طاجُت لؤلع٢ام الهاجُٟت و الخٍُى الخ٣ىُت -  

غ ال٣ٗىص و الاجٟا٢ُاث بحن الؼبىن و اجهاالث الجؼاثغ- جدٍغ  

بٖالم الؼباثً بىيُٗتهم اإلاالُت -  

.وسخ و ج٣ضًم وسخ مض٣٢ت ًٖ ٞىاجحر الؼباثً ؾىاء ما اؾتهل٨ه ؤو ما اؾخ٣بله-  

:4glteالثابخت  و الالؾل٨ُت الهاجُٟت و الخٍُى  و interne  2-  ؤلاعؾا٫ م٩اجب 

 جىدهغ مهمتها  ؤؾاؾا في ج٣ضًم الاؾخٗالماث و الكغوخاث للؼباثً جخ٨ٟل بٗملُت البُ٘ اإلاباقغ     لهظٍ 

.اإلاىخجاث و زهىنا زضمت الاهترهِذ  

ىت -3 .الخ ...الخدهُل اإلاالي مً زال٫ الٟىاجحر : م٨خب الخٍؼ  

.َب٘ واإلاىا٣ٞت ٖلى ٖملُاث الثراء مً زال٫ الخاجم -  

- يخه  .ًىهي ٖمله مً زال٫ جسٌُٟ و٢ذ إلاغا٢بخه زٍؼ  

ت ال٣ؿم الخجاعي :زالثا  :اإلاهلخت الخجاٍع  

ت الخُُت للؼباثً ٢ُض صعاؾتها- .حسجُل الُلباث الخجاٍع  

جىػَ٘ الخٍُى الهاجُٟت وألاع٢ام الهاجُٟت الخ٣ىُت والٗملُت للُلباث اإلام٨ً جد٣ُ٣ها ٦مكغوٕ مً ٢بل -

.اإلاسخهحن الخ٣ىُحن  

.جخ٨ٟل بٗملُت اإلاغاؾالث الخانت بالؼباثً -  

.مٗالجت الُلباث اإلاخٗل٣ت بالؼباثً الظًً لم ًضٞٗىا مؿخد٣اتهم في ؤحالها-  

.مخابٗت َلباث الخٍُى الهاجُٟت اإلاا٢خت ٢بل اهتهاء ؤحالها-  

.صعاؾت الُلباث الخانت باالؾخٗالماث-  

:اإلاهلخت اإلاالُت : عابٗا   

.       حؿُحر ؤٖىان ؤلاصاعة اإلاالُت -  

.يمان صوعان اإلاٗلىماث بحن الٟغ١ -  

  (...ألازُاء ، )مٗالجت الخاالث الخانت -

مخابٗت صوعٍت اإلاٗالجت اإلالٟاث اإلاالُت -  

.اإلاهاص٢ت ٖلى الاؾخد٣ا٢اث م٘ مؿئى٫ الى٧الت -  

ىان - ُت وصٖم ألٖا اقترا٥ م٘ مضًغ الى٧الت ومؿئى٫ الخىنلت في جدلُل هخاثج الى٧الت و الخدٟحزاث ألاؾبٖى

باث ) (ؤلاقغاٝ الخضٍع  

 1مهام وأَداف مؤطظت اجصاالث الجصائس: املؼلب الثالث

 
ًا
ُت بحغاثُت واإلاخمثلت ُٞما  حؿعى ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ حاَضة بلى: َداف: أوال جد٤ُ٣ ٖضة ؤَضاٝ ٖٞغ

:ًلي  

  لى اصة في ٖغى الخضماث الهاجُٟت وحؿهُل ٖملُاث اإلاكاع٦ت في مسخل٠ زضماث الاجها٫، ٖو الٍؼ

ُٟت . الخهىم أل٦بر ٖضص مً اإلاؿخٗملحن في اإلاىا٤َ الٍغ

                                                             
ت 1  .مسحؼ طابمؤلاجها٫، قغ٦ت اجهاالث الجؼاثغ،مضًٍغ
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  ُت الخضماث اإلاٗغويت والدك٨ُلت اإلا٣ضمت وحٗلها ؤ٦ثر مىاٞؿت في زضماث اصة في حىصة وهٖى الٍؼ

 .الاجها٫

 الم ىُت لالجهاالث، ٞٗالت وجىنُلها بمسخل٠ َغ١ ؤلٖا غ قب٨ت َو  .جىمُت وجٍُى

 بسضماتها ً غ خ٣ل الاجها٫ الؿل٩ي والالؾل٩ي، وحُُٛت ٧ل ؤ٢ُاع الَى  .اإلاؿاَمت في جٍُى

 
ًا
:مً اإلاهام الغثِؿُت الجهاالث الجؼاثغ هجض: املهام: ثاهُا  

  ،ؤَم وكاٍ لكغ٦ت اجهاالث الجؼاثغ ًخمثل في التزوٍض بسضماث الاجها٫ التي حؿمذ بى٣ل الهىث

. الغؾاثل اإلا٨خىبت، اإلاُُٗاث الغ٢مُت اإلاغثُت والهىجُت

  ج٣ىم بدىمُت اؾخٛال٫ وحؿُحر الكب٩اث الٗمىمُت والخانت لالجهاالث .

 غ اؾخٛال٫ وحؿُحر الغوابِ م٘ اإلاخٗاملحن في الكب٨ت  .حٗمل ٖلى جٍُى

 اصة اإلاٗغوى مً الخضماث الهاجُٟت  .ٍػ

 ُت وهُا١ الخضماث اإلا٣ضمت وحٗلها ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى اإلاىاٞؿت غ هٖى  .جٍُى

 غ وحكُٛل وبصاعة الاجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت في ال٣ُاٖحن الٗام والخام  .جٍُى

 ً1.اإلاض ي في الجىصة في ٖالم الاجها٫ مً ؤحل بعياء الؼباث 

 ُت ال ٌٗاب ٖليها  .ٖغى زضماث طاث هٖى

  اث الٗمل ٖلى ٦ؿب ؾمٗت خؿىت واإلاداٞٓت ٖليها بالخسلي ًٖ ؤهماٍ الدؿُحر الخ٣لُضًت والخهٞغ

 2.الؿلبُت

ُت التي حؿعى ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ بلى جد٣ُ٣ها مً زال٫ اإلاهام   بٗض ؾغص حملت ألاَضاٝ ؤلاحغاثُت الٟٖغ

هجض ؤنهاجخجه بظل٪ هدىي جد٤ُ٣ زالر ؤَضاٝ عثِؿُت في بَاع ٢ُإ الخضماث الخ٨ىىلىحُت . التي ج٣ىم بها

 :وهي بازخهاع

 . اإلاغصوصًت .1

 .الٟٗالُت .2

 .حىصة الخضمت .3

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
htt:// www.algerietélécom.dz , 15/04/2018, 15 :35. -1 

دة اجصاالث الجصائس" الاجصاٌ"اجهاالث الجؼاثغ، - 2  .04، اإلادمضًت، م 2003، الٗضص ، حٍس

http://www.algeriet�l�com.com/
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غسض الىخائج وجدلُل الػالكت بين مخغيراث الدزاطت : املبدث الثاوي

ؾيخُغ١ في َظا اإلابدث بلى الخٗٝغ ٖلى ؤصاة البدث وألاؾالُب اإلاؿخسضمت في البدث والخدلُل، زم هخُغ١ 

. بلى جدلُل اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بإصاة البدث، وبٗضَا ؾيخُغ١ بلى صعاؾت وجدلُل الٗال٢ت بحن مخٛحراث الضعاؾت

 ٌ  .مىهجُت الدزاطت املُداهُت: املؼلب  و

 .ؾيخُغ١ في َظا اإلاُلب بلى الخٗٝغ ٖلى ؤصاة البدث و ٢ُاؽ نض٢ها وزباتها

 ٌ  أداة البدث: الفسع  و

جمثلذ ؤصاة البدث في الاؾدباهت التي جم بٖضاصَا مً احل حم٘ البُاهاث مً ُٖىت البدث والتي اٖخمضها في 

ت ومجا٫ اإلاحزة الخىاٞؿُت، و٢ض َضٞذ  بىائها بالغحٕى بلى حملت مً اإلاهاصع واإلاغاح٘ في مجا٫ بصاعة اإلاٗٞغ

ت في جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿت الا٢خهاصًت ، وجخ٩ىن الاؾدباهت مً  للخٗٝغ ٖلى صوع بصاعة اإلاٗٞغ

ُُٟت للمبدىزحن: ألاو٫  :٢ؿمحن  :ًدخىي ٖلى مدىعًٍ: الثاوي وال٣ؿم .ًدخىي ٖلى البُاهاث الصخهُت والْى

ت"ًخمثل في اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل : اإلادىع ألاو٫   .ؾاا٫ مىػٖحن ٖلى ؤعبٗت ؤبٗاص15خُث جًمً ٖلى " بصاعة اإلاٗٞغ

 . ؤؾئلت مىػٖحن ٖلى ؤعبٗت ؤبٗاص10وجًمً ٖلى " اإلاحزة الخىاٞؿُت"ًخمثل في اإلاخٛحر الخاب٘ : اإلادىع الثاوي

خماص ٖلى اؾخسضام ؾلم ل٩ُاعث الخماس ي ألن الٟئت اإلاؿخىحبت طو مؿخىي حٗلُمي مً مخىؾِ  و٢ض جم الٖا

 .بلى حامعي

 .صدق أداة الدزاطت: الفسع الثاوي

ت واإلاحزة الخىاٞؿُت اإلاٗضة ؾاب٣ا  ، (2018ٖبابؿت، الٗاٌل، مغابِ، )جم اٖخماص اؾخماعة ٢ُاؽ بصاعة اإلاٗٞغ

و٧ان البض مً ٢ُاؽ زباجيها ونض٢يها، خُث جم ٖغييها ٖلى ألاؾخاط اإلاكٝغ مً ؤحل ازخباع مضي مالثمتها 

، والظي ٢ام بضوعٍ بخ٣ضًم الىصر والاعقاص، لُخم  لجم٘ البُاهاث وحٗضًلها بك٩ل ؤولي خؿب ما ًغاٍ اإلاكٝغ

ت البالٛت ٖضصَا  .  مً مجخم٘ ألانلي35جىػَٗها ٖلى الُٗىت الازخُاٍع

 .ثباث أداة الدزاطت: أوال

خماص ٖلى مٗامل الثباث الٟا ٦غو هبار الظي ًدضص مؿخىي ٢بى٫ ؤصاة  ل٣ُاؽ مضي زباث الاؾخماعة جم الٖا

ى مٗامل زباث مىاؾب الؾخٗما0,76٫، ٧ان مٗامل الثباث ال٨لي ألصاة البدث بلٜ 0,60ال٣ُاؽ بمؿخى    َو

 :الاؾخماعة ، ٦ما َى مىضر في الجضو٫ اإلاىالي

  مػامل الثباث ألفا هسوهبار ملداوز الاطخبُان:05الجدٌو زكم

مٗامل الثباث ؤلٟا ل٨غوهبار ٖضص ال٣ٟغاث مداوع الضعاؾت 

ت : اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل  0,899 15بصاعة اإلاٗٞغ

 0,549 10اإلاحزة الخىاٞؿُت : اإلاخٛحر الخاب٘

 0,762 25مٗامل الثباث ال٨لي 

( SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث :                                     املصدز
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لُه ًم٨ً 0,76ًالخٔ مً الجضو٫ ؤن مٗامل الثباث ؤلٟا ٦غو هبار للضعاؾت ٩٦ل َى   ؤي وؿبت زباث ٖالُت ٖو

خماص ٖلى الاؾخبُان ٦إصاة لجم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالضعاؾت، ؾِخم الخهى٫ ٖلى هٟـ  الٖا

الىخاثج، بطا جم بٖاصة جىػَ٘ الاؾخبُان ٖلى هٟـ الُٗىت وفي هٟـ الٓغوٝ وفي و٢ذ مخٛحر ٞةن اليؿبت ال 

 .جخٛحر ًب٣ى مٗامل الثباث ؤلٟا٦غوهبار بيؿبت زباث ٖالُت

 . طالُب الاخصائُت املظخسدمت في جدلُل البُاهاث: الفسع الثالث

لئلحابت ٖلى ؤؾئلت البدث وازخباع صخت ٞغيُاجه جم اؾخسضام بغهامج الخؼمت ؤلاخهاثُت للٗلىم الاحخماُٖت 

SPSS.V20 خماص ٖلى اإلا٣اًِـ آلاجُت اإلابِىت ُٞما ًلي  :مً زال٫ الٖا

ت :ملاًِع إلاخصاء الىصفي - خماص ٖلى اليؿب اإلائٍى  وطل٪ لىن٠ مجخم٘ البدث وبْهاع زهاثهه بااٖل

خماص ٖلى اإلاخىؾُاث  والخ٨غاعاث، وؤلاحابت ٖلى ؤؾئلت البدث وجغجِب مخٛحراث البدث، خؿب ؤَمُتها بااٖل

ت  .الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

 . وطل٪ ل٣ُاؽ زباث ؤصاة البدث:مػامل الثباث ألفا هسوهبار  -

 . ٌؿخسضم َظا الازخباع مضي اعجباٍ مخٛحراث الضعاؾت ببًٗها:مػامل الازجباغ بيرطىن  -

:                                                                                همىذج الدزاطت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمليات ادارة المعرفة   

اكتساب المعرفة و تخزٌنها 

 نشر المعرفة                

 تطبٌق المعرفة           

العوامل الشخصية و 

 الوظيفية

الجنس ، السن ،المؤهل  )

العلمً ، عدد سنوات 

      (الخبرة 

 الميزة التنافسية   

 الجودة            

 االبداع            

 الكفاءة             

 المرونة            

المتغير المستقل 
 المتغير التابع     

 المتغيرات الوسيطة
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 .البُاهاث الشخصُت ألفساد الػُىت: املؼلب الثاوي

ضص ؤلاهار 62,9% ؤي وؿبت 22 ًالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ع٢م ؤن ٖضص الظ٧ىع بلٜ :الجيع: أوال  بيؿبت 13 ٖو

ظا خؿب  %37,1 مً بحمالي مجخم٘ الضعاؾت، ؤي ٌٛلب ٖلى ؤٞغاص مجخم٘ الضعاؾت الُاب٘ الظ٧ىعي، َو

 .وكاٍ اإلااؾؿت الهىاعي

  جىشَؼ الػُىت خظب الجيع:06الجدٌو زكم 

اليظبت املئىٍت الخىساز الجيع 

 % 9, 62 22ذهس 

 % 37,1 13أهثى 

 % 100 35املجمىع 

( SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث :                                   املصدز

  وظبت جىشَؼ الػُىت خظب الجيع:15شيل زكم 

 

( SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث :                                      املصدز

 ،%45,7 ؾىت ؤي بيؿبت 40 بلى 25ألاولى وهي مً :  جىػٖذ ؤٖماع ؤٞغاص مجخم٘ الضعاؾت في ٞئخحن:الػمس: ثاهُا

م ألا٦بر مً  .  وهي الٟئت التي خ٣٣ذ وؿبت ؤ٦بر%54,3 ؾىت بيؿبت 40ؤما الثاهُت َو

  جىشَؼ الػُىت خظب الػمس:07الجدٌو زكم 

ت  اليظبت املئىٍت الخىساز الفئاث الػمٍس

 % 7, 45 16 طىت 40 إلى 25مً 

 % 54,3 19 طىت 40أهبر مً 

 % 100 35املجمىع 

 (SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث :                                    املصدز
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 وظبت جىشَؼ الػُىت خظب الػمس :16شيل زكم 

 

( SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث :                                     املصدز

 هالخٔ مً الجضو٫ ؤن ٚالبُت ؤٞغاص مجخم٘ الضعاؾت طو مؿخىي الخٗلُم الٗالي ؤي :املظخىي الخػلُمي : ثالثا

 . %11,4، زم ًلي ؤصخاب الخٗلُم الثاهىي بيؿبت 88,6% ؤصخاب الكهاصاث الجامُٗت خُث بلٛذ وؿبتهم 

  جىشَؼ الػُىت خظب املظخىي الخػلُمي:08الجدٌو زكم 

اليظبت املئىٍت الخىساز املظخىي الخػلُمي 

 % 11,4 4ثاهىي 

 % 88,6 31حامعي 

 % 100 35املجمىع 

 (SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث :                                     املصدز

 وظبت جىشَؼ الػُىت خظب املظخىي الخػلُمي :17شيل زكم 

 

( SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث :                                    املصدز
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 ل٨ً بيؿبت مسخلٟت خُث ٧اهذ ًً جىػٖذ الخبرة اإلاهىُت في الٗمل لهظٍ الكغ٦ت ٖلى ٞئذ:الخبرة املهىُت: زابػا

 ؾىىاث بيؿبت 5 جليها الٟئت الثاهُت مً ؾىت بلى 80%ؾىىاث بيؿبت 5ؤ٦بر وؿبت في الٟئت الثاهُت هي ألا٦ثر  مً 

 .، ومىه ه٣ى٫ ؤن ٚالبُت ؤٞغاص الُٗىت مً طوي الخبرة%20

  جىشَؼ الػُىت خظب الخبرة املهىُت09الجدٌو زكم 

اليظبت املئىٍت الخىساز الخبرة املهىُت 

 % 20 7 طىىاث 5مً طىت إلى 

 % 80 28 طىىاث 5أهثر مً 

 % 100 35املجمىع 

( SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث :                                       املصدز

 وظبت جىشَؼ الػُىت خظب الخبرة املهىُت :18شيل زكم 

 

( SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث : املصدز                                       

 هالخٔ مً الك٩ل ع٢م ؤن ٚالبُت ؤٞغاص مجخم٘ الضعاؾت ال٣ٗىص الضاثمت، خُث :املظمى الىظُفي: زامظا

ضصَم ٢لُل حضا خُث بلٜ 88,6% بلٛذ وؿبتهم   ؤٞغاص ٣ِٞ ؤي بيؿبت 4، زم ًلي ؤصخاب اإلاىانب اإلاا٢خت ٖو

11,4% . 

  جىشَؼ الػُىت خظب املظمى الىظُفي10الجدٌو زكم 

اليظبت املئىٍت الخىساز املظمى الىظُفي 

 % 4, 11 4غامل مؤكذ 

 % 88,6 31غامل دائم 

 % 100 35املجمىع 

 (SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث :                                      املصدز

 

 



 الفصل الثالث                                                                            الجانب التطبيقي
 

- 62 - 
 

 وظبت جىشَؼ الػُىت خظب املظمى الىظُفي :19شيل زكم 

 

( SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث :     املصدز

 .ازخباز الفسطُاث وجدلُل الػالكت بين املخغيراث:  الثالثاملبدث

ً )ؾىدىاو٫ في َظا اإلابدث ازخباع الٟغيُاث وجدضًض ألازغ  بحن ٖملُاث اإلاخٛحر الخاب٘  ت، جسٍؼ جىلُض اإلاٗٞغ

ت ت، جُب٤ُ اإلاٗٞغ ت، وكغ اإلاٗٞغ  .واإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل اإلاحزة الخىاٞؿُت (اإلاٗٞغ

 ٌ  :الفسطُت السئِظُت ازخباز: املؼلب  و

 . ًبين مػامل الازجباغ بيرطىن بين الدزحت اليلُت ألداة اللُاض والبػدًً السئِظُين:11حدٌو زكم 

 

مجمٕى ؤبٗاص بصاعة 

ت  اإلاٗٞغ

مجمٕى بىىص 

 اإلاحزة الخىاٞؿُت

مجمٕى بىىص 

 الاؾخبُان

مجمٕى 

ؤبٗاص بصاعة 

ت  اإلاٗٞغ

 **810, **505, 1 مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن 

 الضاللت
 

0,002 0 

 35 35 35 الُٗىت

مجمٕى بىىص 

اإلاحزة 

 الخىاٞؿُت

 **915, 1 **505, مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن 

 0,002 الضاللت
 

0 

 35 35 35 الُٗىت

مجمٕى بىىص 

 الاؾخبُان

 1 **915, **810, مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن 

 0 0 الضاللت
 

 35 35 35 الُٗىت

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

( SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث :                                 املصدز
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ت والضعحت ال٩لُت، :الخػلُم  مً الجضو٫ ؤٖالٍ وؿخيخج ؤن ٖىا٥ ٖال٢ت اعجباَُت َغصًت بحن بٗض بصاعة اإلاٗٞغ

ى صا٫ ٖىض مؿخىي الضاللت 0,000 بمؿخىي صاللت ٢ضٍع 0,810خُث بلٜ مٗامل الاعجباٍ  ، بِىما بلٜ 0,01 َو

ى اعجباٍ ٖا٫ بمؿخىي صاللت 0,915مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن بحن بٗض اإلاحزة الخىاٞؿُت والضعحت ال٩لُت ٢ُمت   َو

ى صا٫ ٖىض مؿخىي الضاللت ٢0,000ضٍع  ت )وباليؿبت للٗال٢ت بحن بٗضي ؤلاؾخبُان ؤي . 0,01 َو بٗض بصاعة اإلاٗٞغ

ى صا٫ 0,002 بمؿخىي 0,505ٞهي ٖال٢ت َغصًت ؤًًا، خُث بلٜ مٗامل الاعجباٍ  (وبٗض اإلاحزة الخىاٞؿُت  َو

 .0,01ٖىض مؿخىي الضاللت 

ت واإلاحزة الخىاٞؿُت   ومىه ه٣غ بخد٤٣ الٟغيُت الٗامت والتي مٟاصَا وحىص ٖال٢ت بًجابُت َغصًت بحن بصاعة اإلاٗٞغ

 .في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت

: الفسطُاث الفسغُت: املؼلب الثاوي

دزاطت الفسطُت الفسغُت  ولى وجدلُل جأثير  جىلُد املػسفت غلى جدظين امليزة الخىافظُت لشسهت : أوال

 :اجصاالث الجصائس

ت في جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت ٖىض مؿخىي صاللت H0: ٞغيُت الٗضم-  5%. جازغ ٖملُت جىلُض اإلاٗٞغ

ت في جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت ٖىض مؿخىي صاللتH1: ٞغيُت البضًلت-  5% . ال جازغ ٖملُت جىلُض اإلاٗٞغ

 : مػامل الازجباغ بيرطىن للػالكت بين جىلُد املػسفت وامليزة الخىافظُت:12م الجدٌو زق 

 sigمٗامل الخدضًض مٗامل الاعجباٍ البُان 

ت واإلاحزة الخىاٞؿُت   0,014 0,168 411, 0جىلُض اإلاٗٞغ

( SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث :                                 املصدز

مما ًض٫ ٖلى وحىص ٖال٢ت اعجباٍ مخىؾُت بحن جىلُض  0.411مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ؤن مٗامل الاعجباٍ بلٜ 

ت وجدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت، في خحن بلٜ مٗامل الخدضًض  مً اإلاخٛحراث في اإلاخٛحر  16.8%ؤي ؤن  0.168اإلاٗٞغ

ت بىحىص جإزحر، وؤن الباقي  ا ٖال٢ت الاهدضاع مً ٢بل مخٛحر جىلُض اإلاٗٞغ جغح٘ بلى ٖىامل  83.4%الخاب٘ جٟؿَغ

ت .ؤزغي ٚحر مضعوؾت ى  0.014 ٦ما ْهغث ٢ُمت مؿخىي اإلاٗىٍى  مما ٌكحر بلى وحىص صاللت 0.05  ؤ٢ل مًَو

  .بخهاثُت

ٌ الٟغيُت البضًلت وه٣بل الٟغيُت  بىاء ٖلى ما ج٣ضم مً جدلُل البُاهاث الخانت بالٟغيُت ٞةهىا هٞغ

ت وال٣اثلت ت في جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت: الهٍٟغ . جازغ ٖملُت جىلُض اإلاٗٞغ

ً املػسفت غلى جدظين امليزة الخىافظُت لشسهت : ثاهُا دزاطت الفسطُت الفسغُت  ولى وجدلُل جأثير  جسٍص

 :اجصاالث الجصائس

ت في جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت ٖىض مؿخىي صاللت H0: ٞغيُت الٗضم- ً اإلاٗٞغ  5%. جازغ ٖملُت جسٍؼ

ت في جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت ٖىض مؿخىي صاللتH1: ٞغيُت البضًلت- ً اإلاٗٞغ  5% . ال جازغ ٖملُت جسٍؼ
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ً املػسفت وامليزة الخىافظُت:13الجدٌو زكم  : مػامل الازجباغ بيرطىن للػالكت بين جسٍص

 sigجغبُ٘ مٗامل الاعجباٍ مٗامل الاعجباٍ البُان 

ت واإلاحزة الخىاٞؿُت  ً اإلاٗٞغ  0,022 0,150 387, 0جسٍؼ

( SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث :                               املصدز

بحن ً ؤًًا مما ًض٫ ٖلى وحىص ٖال٢ت اعجباٍ مخىؾُت  0.387 الجضو٫ ؤن مٗامل الاعجباٍ بلٜ ٍو بحن جسٍؼ

ت وجدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت، في خحن بلٜ مٗامل الخدضًض  مً اإلاخٛحراث في اإلاخٛحر  15%ؤي ؤن  0.150اإلاٗٞغ

ا ٖال٢ت الاهدضاع مً ٢بل مخٛحر  ًالخاب٘ جٟؿَغ ى يئُل حضا، وؤن الباقي جسٍؼ ت بىحىص جإزحر َو  85% اإلاٗٞغ

ت .جغح٘ بلى ٖىامل ؤزغي ٚحر مضعوؾت ى  0.022 ٦ما ْهغث ٢ُمت مؿخىي اإلاٗىٍى  مما ٌكحر بلى 0.05  ؤ٢ل مًَو

  .وحىص صاللت بخهاثُت

ت وال٣اثلت ٌ الٟغيُت البضًلت وه٣بل الٟغيُت الهٍٟغ ت في : بىاء ٖلى َظا ٞةهىا هٞغ ً اإلاٗٞغ جازغ ٖملُت جسٍؼ

. جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت

 : مػامل الازجباغ بيرطىن للػالكت بين جىشَؼ املػسفت وامليزة الخىافظُت:14الجدٌو زكم

 sigجغبُ٘ مٗامل الاعجباٍ مٗامل الاعجباٍ البُان 

ت واإلاحزة الخىاٞؿُت   0,014 0,168 411, 0جىػَ٘ اإلاٗٞغ

( SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث :                           املصدز

ت  ما0.411مً الجضو٫ ًخطر ؤن مٗامل الاعجباٍ   ًض٫ ٖلى وحىص ٖال٢ت اعجباَُت بحن بٗض جىػَ٘ اإلاٗٞغ

مً اإلاخٛحراث في اإلاخٛحر الخاب٘  16.8%ؤي ؤن  0.168وجدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت، خُث بلٜ مٗامل الخدضًض 

ت بىحىص جإزحر، وؤن الباقي  ا ٖال٢ت الاهدضاع مً ٢بل مخٛحر جىلُض اإلاٗٞغ جغح٘ بلى ٖىامل ؤزغي  83.4%جٟؿَغ

ت .ٚحر مضعوؾت ى  0.014 ٦ما ْهغث ٢ُمت مؿخىي اإلاٗىٍى   . مما ٌكحر بلى وحىص صاللت بخهاثُت0.05  ؤ٢ل مًَو

ٌ الٟغيُت البضًلت وه٣بل الٟغيُت  بىاء ٖلى ما ج٣ضم مً جدلُل البُاهاث الخانت بالٟغيُت ٞةهىا هٞغ

ت وال٣اثلت ت في جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت: الهٍٟغ  .جازغ ٖملُت جىػَ٘ اإلاٗٞغ

 : مػامل الازجباغ بيرطىن للػالكت بين جؼبُم املػسفت وامليزة الخىافظُت:15الجدٌو زكم

 sigجغبُ٘ مٗامل الاعجباٍ مٗامل الاعجباٍ البُان 

ت واإلاحزة الخىاٞؿُت   0,005 0,215 464, 0جُب٤ُ اإلاٗٞغ

( SPSS V20)مً إغداد الؼالبخين اطدىادا غلى مسسحاث :                            املصدز
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مما ًض٫ ٖلى وحىص ٖال٢ت اعجباٍ مخىؾُت بحن  464, 0مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ؤن مٗامل الاعجباٍ بلٜ 

ت وجدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت، في خحن بلٜ مٗامل الخدضًض  مً اإلاخٛحراث في  21.5% ؤي ؤن 0,215جىلُض اإلاٗٞغ

ت بىحىص جإزحر، وؤن الباقي  ا ٖال٢ت الاهدضاع مً ٢بل مخٛحر جىلُض اإلاٗٞغ جغح٘ بلى  78.5%اإلاخٛحر الخاب٘ جٟؿَغ

ت .ٖىامل ؤزغي ٚحر مضعوؾت ى  0.005 ٦ما ْهغث ٢ُمت مؿخىي اإلاٗىٍى  مما ٌكحر بلى وحىص 0.01  ؤ٢ل مًَو

  .صاللت بخهاثُت

ٌ الٟغيُت البضًلت وه٣بل الٟغيُت  بىاء ٖلى ما ج٣ضم مً جدلُل البُاهاث الخانت بالٟغيُت ٞةهىا هٞغ

ت وال٣اثلت ت في جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت: الهٍٟغ  .جازغ ٖملُت جُب٤ُ اإلاٗٞغ
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: زالصت

في َظا الٟهل جم الخُغ١ بلى الضعاؾت اإلاُضاهُت ٖغى زهاثو ُٖىت الضعاؾت، ٦ما جم ٖغى هخاثج ٞغيُاث 

ٜ بُاهاث ؤصاة ال٣ُاؽ ٖلى بغهامج الخؼمت ؤلاخهاثُت للٗلىم الاحخماُٖت، ومً  الضعاؾت بىاء ٖلى مسغحاث جَٟغ

ت جازغ بًجابا في جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿت الا٢خهاصًت، و٢ض  الىخاثج اإلاخىنل بليها ؤن بصاعة اإلاٗٞغ

 .اجطر َظا حلُا في بحاباث ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ألاؾئلت اإلاىحهت بليهم
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:  زاجمت غامت 

ت  ل٣ض ؤنبذ مً الًغوعي ٖلى اإلاىٓماث الخضًثت اٖخماص بؾتراجُجُت البىاء اإلاٗغفي وجُب٤ُ بصاعة اإلاٗٞغ

ت)بٗملُاتها  ت، جُب٤ُ اإلاٗٞغ نها، ه٣ل اإلاٗٞغ ت، جسٍؼ .  مً ؤحل جد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت  (ا٦دؿاب اإلاٗٞغ

ُتها ٢هض مىا٦بت الخٛحراث  ت ؤنبدذ ؤَم جدضي باليؿبت إلصاعة ٧ل ماؾؿت مهما ٧اهذ هٖى ٞةصاعة اإلاٗٞغ

.  الخانلت في البِئت الخاعحُت وبالخالي جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت 

:  ومً الىخاثج اإلاخىنل بليها 

  ت ت حؿاٖض اإلااؾؿت ٖلى بلٙى ؤَضاٞها مً زال٫ اؾخٛال٫ اإلاٗٞغ  . بصاعة اإلاٗٞغ

  دت ومخباصلت بحن حمُ٘ ألاٞغاص لخد٤ُ٣ اإلاؿخىي اإلاُلىب ت ًجب ؤن ج٩ىن نٍغ  . ؤن اإلاٗٞغ

  اإلاايُت ً ت ؤٖٓم ٖملُت بؾتراجُجُت جُىعث زال٫ الؿىىاث الٗكٍغ  . بصاعة اإلاٗٞغ

  ٨ؿبها م٩اهت ا٢خهاصًت حُضة ا ٍو  . اإلاحزة الخىاٞؿُت ٧ل ما ًمحز اإلااؾؿت ًٖ ٚحَر

  ًًمً لها مغ٦ؼ جىاٞس ي  (الخ٩لٟت، الجىصة، اإلاغوهت، الى٢ذ)امخال٥ اإلااؾؿت ألبٗاص اإلاحزة الخىاٞؿُت

 . ٢ىي 

  ت بٗملُاتها ٨ًؿب اإلااؾؿت محزة جىاٞؿُت ٠ُ بصاعة اإلاٗٞغ  .جْى

  ت جازغ بًجابا في جدؿحن اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿت ؤلا٢خهاصًت  . ؤن بصاعة اإلاٗٞغ

 : الخىصُاث 

ت مً الخىنُاث هظ٦غ منها :  مً زال٫ الىخاثج التي جىنلىا بليها ٖمضها بلى مجمٖى

  ُ٘ت ًدخاج بلى اَخمام ؤوؾ٘ مً َٝغ اإلااؾؿاث إلاا له مً ؤَمُت في حم ؤن مىيٕى بصاعة اإلاٗٞغ

.  وكاَاث اإلااؾؿت 

  ت لخل٤ محزة جىاٞؿُت .  ٖلى اإلااؾؿت بوكاء ٢ؿم مخسهو ٌٗني بةصاعة اإلاٗٞغ

  بُت، والدصجُ٘ ٖلى ه٣ل اإلاٗاٝع بحن الٗما٫ واؾخ٣ُاب اإلااؾؿت ً صوعاث جضٍع اصة الٗمل ٖلى ج٩ٍى ٍػ

.  للمىعص البكغي ال٠٨ء ألصاء الٗمل 

  ت ال٣ُام بضعاؾاث مؿخمغة ألويإ الؿى١ مً خُث اإلاىاٞؿت مً ؤحل حٗل ٖملُاث بصاعة اإلاٗٞغ

 . مخماقُت م٘ َضٍ الخٛحراث 
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:  آفاق الدزاطت 

:  لالعج٣اء باألصاء الجامعي هغي ؤن لهظا البدث آٞا١ مؿخ٣بلُت جخُلب بحغاء بدىر ٖلى الىدى الخالي

  ت ت في جدؿحن مؿخىي الخٗلُم الٗالي في الجامٗاث الجؼاثٍغ  . صوع بصاعة اإلاٗٞغ

  ؼ اإلاحزة الخىاٞؿُت اإلاؿخضامت باإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ت في حٍٗؼ  . صوع ٖملُاث بصاعة اإلاٗٞغ

  الغؤؾما٫ اإلاٗغفي وصوعٍ في اؾخضامت اإلاحزة الخىاٞؿُت . 

 ت ٖلى اجساط ال٣غاع  . جإزحر بصاعة اإلاٗٞغ

  ت في اإلااؾؿاث  . صعاؾت مٗى٢اث جُب٤ُ بصاعة اإلاٗٞغ
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 : كائمت املساحؼ 

 املساحؼ الػسبُت: أوال

:  الىخب

ت ، اإلاماعؾاث واإلاٟاَُم،" ابغاَُم الخلٝى اإلال٩اوي،  -1 ، صاع الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، "بصاعة اإلاٗٞغ

2007 .  

  . 2001، مهغ، "بىاء الخىاٞؿُت للخهضًغ قغ٦ت هاؽ للهىاٖت" ؤخمض ؾُض مهُٟى ، -2

٤ الٗالمي بىاء ال٣ضعة الخىاٞؿُت للخهضًغ، " ؤخمض ؾُض مهُٟى،  -3 ، ال٣اَغة ، مهغ، 1ٍ " الدؿٍى

2001 . 

ً مضزل بهخاجي"ؤخمض ؾُض مهُٟى،  -4 ، ال٣اَغة، حامٗت بنها، " الخىاٞؿُت في ال٣غن الخاصي و الٗكٍغ

ت للمال٠، الُبٗت ألاولى   . خ٣ى١ الُب٘ و اليكغ مدْٟى

ت " ؤؾامت مدمض ؾُض ٖلي،  -5  ث، صاع الٗلم وؤلاًمان لليكغ والخىػَ٘، صؾى١ ــ قإع الكغ٧ا"بصاعة اإلاٗٞغ

  . 2013مُضان اإلادُت،

ت" ؤؾامت مدمض ؾُض ٖلي، ٖباؽ خلمي الجمل،  -6 ، الجؼء ألاو٫، صاع الٗلم وؤلاًمان لليكغ "بصاعة اإلاٗٞغ

  . 2013والخىػَ٘، 

، اإلا٨خب الٗغبي الخضًث، "ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت مٟاَُم وخاالث جُب٣ُُت " بؾماُٖل مدمض الؿُض،  -7

ت، مهغ،    . 1993ؤلاؾ٨ىضٍع

ت في بلىػة الخمحز الخىُٓمي مً وحهت هٓغ الٗاملحن في ؾلُت  -8 ؤما٫ ًاؾحن اإلاجالي، مضي جىاٞغ بصاعة اإلاٗٞغ

مبر 36مى٣ُت ال٣ٗبت الا٢خهاصًت الخانت، مجلت صعاؾاث، ألاعصن، الٗضص    . 2009،هٞى

ـ،  -9 ت، " ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت " زابذ ٖبض الغخمان بصَع   . 2002الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت" عبخي مهُٟى ٖلُان،  -10   . 2008، ٖمان ، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، 1، ٍ" بصاعة اإلاٗٞغ

ما٫" الؿُٗض ٞغخاث حمٗت،  -11 ش لليكغ، الؿٗىصًت، " ألاصاء اإلاالي إلاىٓماث ألٖا   . 2000، صاع اإلاٍغ

ذ حىهؼ، ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت ، بىاء اإلاؼاًا الخىاٞؿُت، صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘،  -12 قاع٫ َُل ، حاٍع

  . 1،2008ال٣اَغة، ٍ

ت " نالح الضًً ال٨بِس ي،  -13 ، ال٣اَغة مهغ، ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت 1، ٍ" بصاعة اإلاٗٞغ

ت،     . 2005ؤلاصاٍع

ت "ٖبض الؿخاع الٗلي، وآزغون ،  -14 ، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت، ٖمان، "اإلاضزل بلى بصاعة اإلاٗٞغ

2006.  

ما٫"ٖبض هللا بلىهاؽ،  -15 ، حامٗت "صوع عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت إلاىٓماث ألٖا

  . 2008بىمغصاؽ، الجؼاثغ، 

ت والخ٨ىىلىحُا الخضًثت، صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،  -16   . 2009ٖهام هىع الضًً، بصاعة اإلاٗٞغ

  . 2002، صاع الٛغب، ال٣اَغة، "بصاعة الخمحز " ٖلي الؿلمي،  -17

  . 2000، الُبٗت ألاولى، صاع واثل لليكغ، ٖمان، "ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت " ٞالح خؿً الخؿُني،  -18

  . 2004، صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، "ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت، الٗىإلات و اإلاىاٞؿت " ٧اْم هؼاع الغ٧ابي،  -19
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، صاع ال٨خاب الٗغبي، بضون بلض و ؾىت "ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت " ما٩ًل بىعجغ، جغحمت ٖمغ ؾُٗض ألاًىبي،  -20

 . اليكغ 

اصاث،  -21 ت" مدمض ٖىاص الٍؼ ، صاع الهٟاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، "اججاَاث مٗانغة في بصاعة اإلاٗٞغ

 . 2008الُبٗت ألاولى، 

ً وجىُٟظ بؾتراجُجُاث الخىاٞـ، صاع الجامٗت الجضًضة  -22 هبُل مدمض مغس ي، ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت ج٩ٍى

ت، مهغ،    . 2003لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ما٫، الضاع الجامُٗت، مهغ، " هبُل مغس ي زلُل،  -23   . 1996اإلاحزة الخىاٞؿُت في مجا٫ ألٖا

ت في اإلاىٓماث " َُثم ٖلي حجاػي،  -24 ، صاع الغيىان لليكغ والخىػَ٘، " اإلاىهجُت اإلاخ٩املت إلصاعة اإلاٗٞغ

 . 2014ٖمان ، ألاعصن، الُبٗت ألاولى، 

 

 :املرهساث و ػسوخاث

٣ُت باٖخماص بؾتراجُجُت الٗال٢ت م٘ الؼبىن في جد٤ُ٣ محزة " ألامحن خلمىؽ،  -25 ت الدؿٍى صوع بصاعة اإلاٗٞغ

ت بىالًت "جىاٞؿُت  ت مً البىى٥ الجؼاثٍغ ، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في ٖلىم الدؿُحر، صعاؾت ُٖىت مجمٖى

لىم الدؿُحر، حامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غةـ الجؼاثغ، الؿىت  ت ٖو ىاٍ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت الخجاٍع ألٚا

  .2017ـ2016الجامُٗت 

ت إلاضزل لخضُٖم ال٣ضعة الخىاٞؿُت للماؾؿت الا٢خهاصًت" وع٧ىة ٖبض اإلاال٪، ب -26 ، مظ٦غة " بصاعة اإلاٗٞغ

م٣ضمت ٦جؼء مً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحؿخحر في ٖلىم الدؿُحر، صعاؾت مُضاهُت لكغ٦ت هجمت 

لىم الدؿُحر، حامٗت مىخىعي، الؿىت الجامُٗت   . 1012 ـ 2011لالجهاالث، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

ت ٦إؾاؽ لخد٤ُ٣ ؤصاء مؿخضام وممحز" بىػٍضاوي مدمض،  -27 ، مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث "بصاعة اإلاٗٞغ

ان ٖاقىع بالجلٟت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم  هُل قهاصة اإلااحؿخحر، صعاؾت خالت حامٗت ٍػ

لىم الدؿُحر، حامٗت الجؼاثغ ت ٖو   . 2014 ـ 2013 الؿىت الجامُٗت3الخجاٍع

غ مدمض، -28 ُت"حٍى ت وصوعَا في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿاث اإلاهٞغ ، صعاؾت خالت في "بصاعة اإلاٗٞغ

لىم  ت ٖو ال٣ُإ اإلاهغفي الجؼاثغي، قهاصة اإلااحؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

ىاٍ، الجؼاثغ،    . 2012ـ2011الدؿُحر، حامٗت ٖماع زلُجي، ألٚا

29- ، اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿت الا٢خهاصًت مهاصٍع وصوع ؤلابضإ الخ٨ىىلىجي في " حجاج ٖبض الغئٝو

جىمُتها، صعاؾت مُضاهُت في قغ٦ت عواثذ الىعوص لهىاٖت الُٗىع بالىاصي، عؾالت م٣ضمت لىُل قهاصة 

  . 2007اإلااحؿخحر، جسهو ا٢خهاص وحؿُحر اإلااؾؿاث، حامٗت ؾ٨ُ٨ضة، 

ت وصوعَا في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت في حامٗاث "نالر ٖبض الخ٨ُم ٖبض الٟٛىع  -30 مخُلباث بصاعة اإلاٗٞغ

، عؾالت جسغج لىُل قهاصة ماحؿخحر، ؤ٧اصًمُت ؤلاصاعة والؿُاؾت للضعاؾاث الٗلُا، بغهامج "٢ُإ ٚؼة

  . 2015ال٣ُاصة وؤلاصاعة، حامٗت ألا٢ص ى، ٚؼة، 

ا ، مظ٦غة م٣ضمت " ٖماع بىقىاٝ، -31 َغ ا ، جىمُتها وجٍُى اإلاحزة الخىاٞؿُت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت،مهاصَع

لىم الدؿُحر ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر،  لىُل قهاصة ماحؿحر في ٖلىم الدؿُحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

  .  2002حامٗت الجؼاثغ
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ُبت ،  -32 ُٟي" ِٖؿاوي َو ، مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة اإلااحؿخحر، "ؤزغ الث٣اٞت الخىُٓمُت ٖلى الغيا الْى

 ـ 2011بصاعة ألاٞغاص وخى٦مت  الكغ٧اث، حامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان، الجؼاثغ، : مضعؾت ص٦خىعاٍ

2012 .  

ت"اَمت مدبىب، ٝ -33 لىم "بصاعة اإلاٗٞغ ت ٖو ت بُضاٚىحُت مىحهت لُلبت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع ، مُبٖى

لىم الدؿُحر، اإلاغ٦ؼ الجامعي ٖبض  ت ٖو الدؿُحر، ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر، مٗهض الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

  .2018 ـ 2017الخُٟٔ بى الهٝى ـ مُلت، الؿىت الجامُٗت 

ت، "ٞغاؽ الكلبي، زالض بً خمضان،  -34 ؤزغ ج٣اهت اإلاٗلىماث في ؤلابضإ اإلاىٓمي قغ٦ت جىلُض ال٨هغباء اإلاغ٦ٍؼ

ت جدذ ٖىىان "صعاؾت خالت بصاعة مىٓماث "، اإلااجمغ الٗلمي الثالث ل٩لُت الا٢خهاص و الٗلىم ؤلاصاٍع

ما٫   . 2009 هِؿان 27/29، حامٗت الٗلىم الخُب٣ُُت الخانت، ألاعصن، "الخدضًاث الٗاإلاُت اإلاٗانغة: ألٖا

، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، حامٗت "الخىاٞؿُت وبق٩الُت الاهضماج في الا٢خهاص الٗالمي"٧لثىم ٦بابي،  -35

  . 2008ـ 2007باجىت، 

ت الؿى٢ُت في ازخُاع ؤلاؾتراججُاث الخىاٞؿُت صعاؾت ُٖىت مً ماؾؿاث  -36 لاي نبخي صخبىع، صوع اإلاٗٞغ

الخٗلُم الٗالي الخانت ألاعصهُت، عؾالت م٣ضمت الؾخ٨ما٫ مخُلباث الخهى٫ ٖلى صعحت اإلااحؿخحر في 

ما٫ حامٗت الكغ١ ألاوؾِ، ماًى  ت، ٧لُت ألٖا ؤلاصاعة جسهو بصاعة ؤٖما٫ ٧لُت الا٢خهاص والٗلىم ؤلاصاٍع

2010 .  

ا في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت، -37 صعاؾت مُضاهُت ٖلى ٢ُإ "مدمض ٞىػي ٖلي الٗخىم، عؾالت اإلاىٓمت وؤزَغ

ت ألاعصوي، ٢ضمذ َظٍ الغؾالت اؾخ٨ماال إلاخُلباث الخهى٫ ٖلى صعحت اإلااحؿخحر في بصاعة  نىاٖت ألاصٍو

ما٫، حامٗت الكغ١ ألاوؾِ للضعاؾاث الٗلُا ماًى،  ما٫ ٧لُت ألٖا ما٫، ٢ؿم بصاعة ألٖا   . 2009ألٖا

ت بُضاٚىحُت مىحهت لُلبت الؿىت ألاولى ماؾتر، جسهو بصاعة "بصاعة اإلاٗاٝع" م٣غاف ٞىػٍت،  -38 ، مُبٖى

لىم الدؿُحر، حامٗت حُجل، الؿىت الجامُٗت  ت ٖو اإلاىاعص البكغي، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ، الخجاٍع

  . 2021ــ 2020

ت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت" هضي الىُٗم مدمض ٖلي مدمض هىع، -39 ، عؾالت م٣ضمت لىُل "صوع بصاعة اإلاٗٞغ

ىم، ٢ؿم بصاعة  ما٫، بالخُب٤ُ ٖلى قغ٦ت بىَُاث اإلاهىضؽ والًت الخَغ صعحت الض٦خىعاٍ في بصاعة ألٖا

ما٫، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا، حامٗت الىُلحن،  .  م 2019 َـ ـ 1441ألٖا

ت بُضاٚىحُت مىحهت لُلبت الؿىت ألاولى ماؾتر، جسهو بصاعة "بصاعة اإلاٗاٝع" وؿُم خمىصة،  -40 ، مُبٖى

لىم الدؿُحر، حامٗت مدمض الهض٤ً بً ًخي ـ  ت ٖو ت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع اإلاىاعص البكٍغ

  . 2019 ـ 2018حُجل، الؿىت الجامُٗت 

غ  -41 ت في ْل جدٍغ غ اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿاث الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ ههحرة بً ٖبض الغخمً،آلُاث جٍُى

لىم الدؿُحر،   . 2006الخجاعة الخاعحُت، عؾالت ماحؿخحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

، صعاؾت خالت الكغ٦ت "ألاؾـ الٗامت لبىاء اإلاؼاًا الخىاٞؿُت وصوعَا في زل٤ ال٣ُمت " َال٫ ولُض، -42

ت للهاج٠ الى٣ا٫  ، مظ٦غة جضزل يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحؿخحر، ٧لُت الٗلىم Mobilisالجؼاثٍغ

ت، ٕٞغ ؤلاؾتراجُجُت ، حامٗت مدمض  ت، جسهو ٖلىم ججاٍع لىم الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع الا٢خهاصًت، ٖو

  . 2009بىيُاٝ اإلاؿُلت، الجؼاثغ، 
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ُبت مغبعي، -43 ٤ الابخ٩اعي في اإلاداٞٓت ٖلى اإلاحزة الخىاٞؿُت" َو ، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، "صوع الدؿٍى

  . 2012ـ 2011جسهو ا٢خهاص جُب٣ُي وبصاعة اإلاىٓماث، حامٗت الخاج لخًغ، باجىت، 

 

 :امللخلُاث

٘ مً ٦ٟاءة ؤصائها،  -44 ما٫، والٞغ ت ٦إخض اإلاغج٨ؼاث ألاؾاؾُت في ب٣اء مىٓماث ألٖا بضعووي َضي، بصاعة اإلاٗٞغ

ما٫ الٗغبُت في ْل الا٢خهاصًاث : اإلالخ٣ى الضولي الخامـ خى٫  عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي في مىٓماث ألٖا

لي الكل٠، الجؼاثغ،  لىم الدؿُحر، حامٗت خؿِبت بً بٖى   . 2011الخضًثت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

الدؿُحر الٟٗا٫ إلاىاعص و٦ٟاءاث اإلااؾؿت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت وع٢ت م٣ضمت يمً " الضاوي الكُش، -45

ت،  ت وال٨ٟاءاث البكٍغ غم ؤلاهضماج في ا٢خهاص اإلاٗٞغ ت ٞو ٞٗالُاث اإلالخ٣ى الضولي خى٫ الخىمُت البكٍغ

  . 2004ماعؽ10ـ09حامٗت وع٢لت، الجؼاثغ،ًىمي 

ما٫ مضزل لخد٤ُ٣ جغا٦م مٗى٢اث ألاصاء اإلاخمحز" ػاًضي ٖبض الؿالم،  -46 ت في مىٓماث ألٖا ، "بصاعة اإلاٗٞغ

اإلالخ٣ى الضولي خى٫ بصاعة اإلاٗاٝع والٟٗالُت الا٢خهاصًت، حامٗت الخاج لخًغ، باجىت، ٧لُت الٗلىم 

لىم الدؿُحر، ؤًام   . 2008 صٌؿمبر 26 و25الا٢خهاصًت ٖو

ني خى٫ اإلااؾؿت "صوع ؤهٓمت اإلاٗلىماث في جىمُت ال٣ضعة الخىاٞؿُت للماؾؿت "ػبحري عابذ،  -47 ، اإلالخ٣ى الَى

ت وجدضًاث اإلاىار الجضًض، حامٗت وع٢لت   . الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

 عؤؽ خى٫ اإلالخ٣ى الضولي ، "صوع عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت "ػعودي ٞحروػ، ؾ٨غ ٦جزة،  -48

ما٫ الٗغبُت في ْل ؤلا٢خهاصًاث الخضًثتاإلاا٫ ال٨ٟغي في  لىم مىٓماث ألٖا ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

  . 2011 صٌؿمبر14ـ11الدؿُحر، حامٗت قل٠

ت وجىمُت عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي للماؾؿت الا٢خهاصًت، إلالخ٣ى الضولي الخامـ  -49 ؾٗضاوي مىس ى، بصاعة اإلاٗٞغ

ما٫ الٗغبُت الخضًثت، حامٗت قل٠، الجؼاثغ،   صٌؿمبر 14 ـ 13خى٫ عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي في مىٓماث ألٖا

2011.   

ؼ ؤلابضإ للمىٓمت" ٖبض هللا ٖلي، بىؾهىة هظًغ،  -50 ت في حٍٗؼ ، اإلالخ٣ى الضولي خى٫ ؤلابضإ "صوع بصاعة اإلاٗٞغ

   .2007والخُٛحر الخىُٓمي في اإلاىٓماث الخضًثت، حامٗت ؾٗض صخلب البلُضة ؤٞغبل

ت ؤخمض،  -51 ت الخىاٞؿُت" مهىٖى ؼ اإلاٗٞغ ت ٦مضزل لخٍٗؼ ، اإلالخ٣ى الضولي الؿاب٘ "جىمُت ال٨ٟاءاث البكٍغ

لي، الكل٠   . 2012 صٌؿمبر 04 ـ 03خى٫ الهىاٖت الخإمُيُت، حامٗت خؿِبت بً بٖى

ىامل هجاح اإلاحزة الخىاٞؿُت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت" مٗمىعي نىعٍت، الكُش هجحرة،  -52 ، "مدضصاث ٖو

اإلالخ٣ى الضولي الغاب٘ خى٫ اإلاىاٞؿت وؤلاؾتراجُجُاث الخىاٞؿُت للماؾؿاث الهىاُٖت زاعج ٢ُإ 

لي، الكل٠، الجؼاثغ، ًىمي  مبر9 ـ 8اإلادغو٢اث في الضو٫ الٗغبُت، حامٗت خؿِبت بً بٖى   . 2010 هٞى

ت وألاصاء" ًىؾ٠ ؤخمض ؤبى ٞاعة،  -53 ، اإلااجمغ الٗلمي الؿىىي "الٗال٢ت بحن اؾخسضام مضزل بصاعة اإلاٗٞغ

ت ، ألاعصن،  ت في الٗالم الٗغبي، ٧لُت الا٢خهاص والٗلىم ؤلاصاٍع   . 2004الضولي الغاب٘ خى٫ بصاعة اإلاٗٞغ

 :املجالث

ت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت"بً خؿان خ٨ُم،  -54  ، صعاؾت خالت مىبُلِـ بالجؼاثغ، مجلت"صوع بصاعة اإلاٗٞغ

  . 2010ؾىت ، 03ص، الٗض04صعاؾاث ا٢خهاصًت، اإلاجلض
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ت في زل٤ محزة جىاٞؿُت " خمؼة بٗلي،  -55 ، صعاؾت جُب٣ُُت "صوع ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث الضاٖمت إلصاعة اإلاٗٞغ

ت، مجلت الخىانل في الا٢خهاص و ؤلاصاعة و ال٣اهىن، اإلاجلض  ، الٗضص 25في بٌٗ و٧االث البىى٥ الجؼاثٍغ

  . 2019، ؾبخمبر 03

ت وحؿُحر ال٨ٟاءاث مؿخلؼماث لخد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت للماؾؿت الا٢خهاصًت" ؾماح نىلر، -56 ، "بصاعة اإلاٗٞغ

لىم 2010، ؾىت 9مجلت الىاخاث للبدىر والضعاؾاث، الٗضص  ت ٖو ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

 . الدؿُحر، حامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة 

بؾتراجُجُت الخىمُت اإلاؿخضامت مً  زال٫ اإلاحزة الخىاٞؿُت " جد٤ُ٣ " قني نىعٍت، بً لخًغ الؿُٗض، -57

ت والا٢خهاصًت، الٗضص " للماؾؿت  . ، حامٗت اإلاؿُلت 2017 ، 2، مجلت البدىر ؤلاصاٍع

ؼ جىاٞؿُت اإلااؾؿت مً زال٫ جد٤ُ٣ الىجاح ؤلاؾتراجُجي" الُُب صاوصي، مغاص مدبىب،  -58 ، مجلت "حٍٗؼ

مبر    . 2007الٗلىم ؤلاوؿاهُت، الٗضص الثاوي ٖكغ، هٞى

ان،  -59 ت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿت الا٢خهاصًت" لُٟي مٗخىقي، بًمان بً ٍػ ، "ؤزغ بصاعة اإلاٗٞغ

  . 2021، 1مجلت الا٢خهاص الهىاعي ، الٗضص 

ؼ ؤصاء اإلااؾؿت"هظًغ بىؾهىة ، ٖلي م٨ُض،  -60 ت في حٍٗؼ ، مجلت الضعاؾاث الا٢خهاصًت "صوع بصاعة اإلاٗٞغ

  . واإلاالُت، اإلاجلض ألاو٫، الٗضص الؿاب٘

ا في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت في قغ٦ت  -61 َكام ٖثمان اإلابًُحن ، هٓم اإلاٗلىماث ؤلاؾتراجُجُت وؤزَغ

ما٫، اإلاجلض  ، 2 ، الٗضص11البىجاؽ الٗغبُت في اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت ، اإلاجلت ألاعصهُت في بصاعة ألٖا

2015 .  

ت -62 غي مجضي، بصاعة اإلاٗٞغ ؤؾلىب مخ٩امل لئلصاعة الخضًثت، مجلت ا٢خهاصًاث اإلاا٫ : واضر ٞىاػ، هٍى

ما٫،     .2017حؼاثغ، ، ا01٫، الٗضص 01اإلاجلض وألٖا
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إطخبُان خىٌ إدازة املػسفت و امليزة الخىافظُت   : (01 )امللخم زكم

                                                                        حامػت غبد الخمُد بً بادٌع 

ت والاكخصادًت وغلىم الدظُير  ولُت الػلىم الخجاٍز

ملدم غباطُت       زُاٌ وئــام :  الؼالبخين

ص جىافظُت املؤطظاث الاكخصادًت: اطخمازة بػىىان . دوز إدازة املػسفت في حػٍص

: أخي املىظف

ص  جىافظُت املؤطظت الاكخصادًت في إػاز إهجاش  جىدزج َرٍ الاطخمازة ملػسفت زأًً في إدازة املػسفت ودوزَا في حػٍص

مرهسة لىُل شهادة املاطتر جسصص حظُير اطتراجُجي، لرلً فىجاح َرا البدث ٌػخمد غلى مظاَمخىم في إلاحابت 

ت وال حظخػمل غلى  بيل صدق غً  طئلت املىحىدة في َرٍ الاطخمازة، هما هؤهد أن إحاباجىم طخظل طٍس

. ألغساض غلمُت، وشىسا مظبلا

ذهس                                          أهثى :    الجيع

 طىت 40 طىت                    أهثر مً 40 إلى 25 طىت                  مً 25أكل مً :  فئاث  غماز

املخىطؼت                       الثاهىٍت                             الجامػت :  املظخىي الخػلُمي

:  الخالت الىظُفُت

غامل دائم                                       غامل مؤكذ :     املظمى الىظُفي

 طىىاث 5 طىىاث                   أهثر مً 5أكل مً طىت                       مً طىت إلى :   الخبرة املهىُت
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 ٌ غملُاث إدازة املػسفت : املدىز  و

مىافم الػبازاث 

بشدة 

غير مىافم 

مىافم 

غبر 

مىافم 

بشدة 

مداًد 

     . تهخم املؤطظت بخىظُف  فساد املبدغين -1

حػمل املؤطظت غلى حشجُؼ  فساد غلى جدىٍل مػازفهم  -2

دت لِظخفُد  (التي في غلىلهم)الظمىُت  إلى مػترف صٍس

. منها الجمُؼ

     

     . حظعى املؤطظت ملػسفت ما ًىلصها مً مػلىماث -3

جلىم املؤطظت بخدفيز  فساد غلى إوشاء مػترف حدًد  -4

 (...باالطخفادة مً ميافئاث، جسكُاث وغالواث )

     

     . حظعى املؤطظت لخجدًد مػازفها باطخمساز -5

جمخلً املؤطظت هظام الىترووي ٌظمذ بدفظ البُاهاث  -6

. وطهىلت اطترحاغها غىد الخاحت

     

     . حػمل املؤطظت غلى جىثُم  فياز الجدًدة واملبخىسة -7

ً املػسفت غلى  زشُف  -8 حػخمد املؤطظت في جسٍص

. ومظدىداث وزكُت

     

     . ًخم وشس وجىشَؼ املػسفت غلى ول غماٌ املؤطظت -9

حػمل املؤطظت غلى حػل املػسفت مخاخت لجمُؼ أفسادَا  -10

ت . في مسخلف املظخىٍاث إلاداٍز

     

جمخلً املؤطظت مىكؼ الىترووي جيشس فُه ول املػلىماث  -11

ت الخاصت بها . الظسوٍز

     

     . جمازض املؤطظت الشفافُت في وشس املػسفت ألفسادَا -12

 اللدامى ذوي الخبرة في في دحظخسدم املؤطظت  فسا -13

ب وجىحُه  فساد الجدد . جدٍز

     

م بسامج الخىحُه  -14 جؼبم املؤطظت املػسفت غً ػٍس

ب . والخدٍز

     

حػمل إلادازة غلى مخابػت جؼبُم املػسفت ودغم  فياز  -15

. زالجدًدة باطخمسا
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 .أبعاد الميزة التنافسية: المحور الثاني

     . تهخم املؤطظت بخؼبُم مػاًير الجىدة في وافت أوشؼتها -16

     . جمخلً املؤطظت صىزة مميزة بفظل حىدة زدمتها -17

     . جىافع زدماث املؤطظت املؤطظاث املىافظت -18

جدسض املؤطظت غلى الاطخفادة مً أفياز وأزاء  -19

. مىظفيها

     

     . حشجؼ املؤطظت غمالها غلى إلابداع -20

جلىم املؤطظت بخسصُص مىازد مالُت لخؼىٍس املػازف  -21

. إلابداغُت

     

حظعى املؤطظت إلى جسفُع الخيالُف دون املظاض  -22

. بجىدة الخدمت

     

حظخسدم املؤطظت البدث والخؼىز لخددًث زدماتها  -23

. للىصىٌ إلى أداء أفظل بأكل جيلفت

     

     . حظخجُب املؤطظت لخدماث شبائنها بأكل جيلفت -24

     . حظهُل غلمُا البدث والخؼىٍس في املؤطظت -25

جدلُم املسوهت املؼلىبت لخلبُت اخخُاحاث املظخفُدًً  -26

. مً الخدمت

     

 



 

 
 

:  ملخص البدث 

ؼ جىاٞؿُت اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت، وطل٪ مً  ت في حٍٗؼ َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى صوع بصاعة اإلاٗٞغ

زال٫ صعاؾت مُضاهُت بماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ، مؿخٛاهم، اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي 

بي، وجم جىػَ٘  بؾدباهت وجمذ مٗالجتها بخهاثُا باؾخسضام  (34)بؾدباهت وجم حم٘  (39)و٦ظل٪ اإلاىهج الخجٍغ

ؤن َىا٥ ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثُت :  ، اٞتريذ الضعاؾت ماًلي (SPSS)الغػمت ؤلاخهاثُت للٗلىم الاحخماُٖت 

نها وجىػَٗها وجُب٣ُها في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت، وجىنلذ الضعاؾت بلى وحىص  ت وجسٍؼ ل٩ل مً جىلُض اإلاٗٞغ

ت و اإلاحزة الخىاٞؿُت، وؤونذ الضعاؾت بإهه ٖلى اإلااؾؿت بوكاء ٢ؿم مسهو  ٖال٢ت بحن ٖملُاث بصاعة اإلاٗٞغ

بُت والدصجُ٘ ٖلى ه٣ل  ً صوعاث جضٍع اصة الٗمل ٖلى ج٩ٍى ت لخل٤ محزة جىاٞؿُت، وؤًًا ٍػ ٌٗخني بةصاعة اإلاٗٞغ

 .  اإلاٗاٝع بحن الٗما٫ واؾخ٣ُاب اإلااؾؿت للمىعص البكغي ال٠٨ء ألصاء الٗمل

ت، اإلاىاٞؿت، اإلاحزة الخىاٞؿُت  : اليلماث املفخاخُت   . بصاعة اإلاٗٞغ

Summary: 

This study aimed to identify the role of knowledge management in enhancing the competitiveness 

of economic institutions, through a field study at Algeria Telecom, Mostaganem. Statistically using 

the statistical package for social sciences (SPSS), the study assumed the following: There is a 

statistically significant relationship for knowledge generation, storage, distribution and application 

in achieving competitive advantage, and the study concluded that there is a relationship between 

knowledge management processes and competitive advantage, and the study recommended that 

the institution should establishing a dedicated department that takes care of knowledge 

management to create a competitive advantage, as well as increasing work on the formation of 

training courses and encouraging the transfer of knowledge among workers and attracting the 

institution to the competent human resource to perform the work .        

Keywords : Knowledge management, The competition, Competitive advantage .  

 


